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  : )التدرج الوظيفي )اخلربات 
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  مت بتدريسها أو تطويرها خالل مدة عملي
ُ
  بكلية الرتبية جامعة سوهاجثانيًا : املقررات الدراسية التي ق
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  ثالثًا : املقررات الدراسية التي قمت بتدريسها أو تطويرها خالل مدة عمليي بكليية الرتبيية جامعية
 م( 2004 – 1997) اإلمارات
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 2006) رابعًا : املقررات الدراسية التي قمت بتدريسها أو تطويرها بكلية املعلمني جبامعة أم القرى – 
 :م( 2007

 ـ تصميم وتقويم الربامج التعليمية . 2 ـ طرق تدريس احلاسب اآللي. 1

 ـ طرق تدريس العلوم. 4 ـ طرق التدريس العامة. 3

 

 2007) خامسًا : املقررات الدراسية التي قمت بتدريسها أو تطويرها بكلية الرتبية ي اجلامعة اخلليجية – 
 :م( 2013

 

 ـ استخدام احلاسوب يف التعليم 2 ـ تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة 1

 2ـ علوم عامة  4 1ـ علوم عامة  3

 (2( ، )1ـ التدريب امليداني ) 6 ـ مناهج الرتبية اخلاصة 5

 ـ أساسيات احلاسوب 7
 

 

 

 ـ التقويم الرتبوي. 2 ـ مقدمة يف تكنولوجيا التعليم. 1
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 .استخدام احلاسوب يف التعليمـ  4 .طرق البحث وكتابة الرسائلـ  3

 .مقدمة يف التعليم والتعلم عن بعدـ  6 التعليميةالربجميات ـ  5

 .اسرتاتيجيات التدريسـ  8 .مقدمة يف التعلم اإللكرتونيـ  7

اجتاهات البحث يف املناهج وطرق التدريس ـ  10 ـ مناذج من برامج الكمبيوتر التعليمية وتقييمها. 9

 .وتكنولوجيا التعليم

 

 

 .مشكالت البحث يف تكنولوجيا التعليمـ  2 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطوير التعليمـ  1

 .أخالقيات استخدام التكنولوجيا يف الرتبيةـ  4 .التكنولوجيا واإلعالم الرتبويـ  3

 .التعليم عرب الشبكاتـ  6 .تصميم مواقع الويب التعليمية وتقوميهاـ  5

موضوعات خمتارة يف املناهج وطرق التدريس ـ  8 .التعلم اإللكرتوني والتعلم اجلوالـ  7

 .وتكنولوجيا التعليم

 

 :مة
ّ
حك

ُ
 سادسَا : البيانات اخلاصة بالبحوث املنشورة يل يف املؤمترات واجملالت العلمية امل

1 .

 

1341997

 

2

252871999

733764

3

2000207

248



Page 7 of 30 
 

4CD-

ROMs

2002

127191

5

21232003

CD-ROM

 ـ مناهج العلوم واملشكالت البيئية  ـ   6
حبث مرجعي مت تقدميه اللجنة العلمية الدائمة 

ألقسام املناهج وطرق التدريس وأصول الرتبية 

. سبتمرب مساعدوالرتبية املقارنة لدرجة أستاذ 

 م2004

ـ االحتياجات التدريبية والكفاءة الذاتية ألعضـاء     7

ــة التـــدريس باجلامعـــة اخلليجيـــة وعالقتهـــا      هيئـ

 باجتاهاتهم حنو التعلم املدمج. 

مؤمتر تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل يف 

 28 – 25 –عمان  –القطاع العام واخلاص، األردن 

 . 2012مارس 

 باجلامعـة  التـدريس  هيئـة  أعضـاء  ـ اجتاهـات   8
 التدريس.   يف املدمج حنو التعلم اخلليجية

، 3، اجمللد ، قسم الرتبيةجملة اجلامعة اخلليجية

. 878 – 837ص ص ، 3العدد 

ــيم اخلــاص  ملكــة     ـ مــد       9 وعــي معلمــي التعل

ــيم      ــا التعلـــــ ــتحداات تكنولوجيـــــ ــرين  ســـــ البحـــــ

 ..وعالقته باجتاهاتهم حنو توظيفها يف التدريس

كلية  -. منى راشد الزياني حبث مشرتك، مع د

جملة الطفولة ، ُنشر يف: اجلامعة اخلليجية –الرتبية 

 .54 – 17، ص ص 8، العدد3، اجمللد والرتبية

  سابعًا : أهم األدوار واملهام األكادميية واإلدارية واالجتماعية التي شاركت فيها يف إطار خدمة القسم أو
 الرتبية جامعة سوهاج(:الكلية أو اجلامعة )خالل عملي بكلية 
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  ثامنًا : األنشطة العلمية والتطبيقية التي خططت هلا ونفذتها يف خدمة الكلية واجلامعة )خالل عملي
 بكلية الرتبية جامعة اإلمارات(:
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3

31101998

 والرياضيات.ب ـ طرق تدريس العلوم  أ ـ تكنولوجيا التعليم.

 2،  1ج ـ علوم طبيعية 
 د ـ طرق تدريس العلوم للمبتدئني.
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 ( تاسعًا : األنشطة العلمية والتطبيقية التي خططت هلا ونفذتها يف خدمة الكلية واجلامعةالل عملي خ
 الرتبية اجلامعة اخلليجية(:بكلية 
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7  Microsoft Power Point 2010 

  ًورش عمل وحلقات نقاشية شاركت فيها )متدربًا / مناقشًا(:  عاشرا (الل عملي بكلية الرتبية اجلامعة خ
 اخلليجية(:
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 Using Technology to Enhance The Classroom Experience Quality
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1192012 
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25282012 
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25282012 

7 

2012 

8 What Makes a Great UniversityDaniel Hastings

8102012Higher Education for 

the 21st Century 

9 Educational Technology at MIT: Innovation, Sustainability and Educational 

Transformation Daniel Hastings9102012

Higher Education for the 21st Century 
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562012 
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142013

  واإلدارية واالجتماعية التي شاركت )أو مازلت أشارك( فيها يف إطار عاشرًا : أهم األدوار واملهام األكادميية
 جامعة سوهاج(: خدمة اجملتمع )خالل عملي بكلية الرتبي

أكتوبر  13ختطيط وتنفيذ عدة دورات تدريبية ملعلمي الرتبية والتعليم  حافظة سوهاج خالل الفرتة من  .1

 وتوظيفه يف العملية التعليمية.م على الكمبيوتر  1996أكتوبر  30م إىل  1996
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م  1996و م 1994املشاركة يف برنامج تدريب املعلمني أاناء اخلدمة  راحل التعليم األزهري خالل أعوام  .2

 م1997و

رائد اللجنة االجتماعية جبمعية تنمية ومحاية البيئة  حافظة سوهاج املشهرة بوزارة الشؤون االجتماعية  .3

 م.1997حمتى عام 1993من عام  جبمهورية مصر العربية بداية

اتي والتعاوني ذختطيط وتنفيذ عدة ورش يف جمال ختطيط وتنفيذ دروس العلوم بأساليب التعلم ال .4

والكشفي ملعلمي ومعلمات مدارس خدمة اجملتمع  حافظة سوهاج واليت تشرف عليها هيئة اليونيسيف 

 م. 1997م ، و 1996م، و 1995خالل أعوام 

  األدوار واملهام األكادميية واإلدارية واالجتماعية التي شاركت فيها يف إطار خدمة حادي عشر : أهم
 عة )خالل عملي بكلية الرتبية اجلامعة اخلليجية(:ماجلا

تطــوير اخلطــط الدراســية والربنــامج الدراســي لطــالب كليــة الرتبيــة يف مــرحليت البكــالوريوس والدراســات        .1

 ناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم(.العليا )دبلوم وماجستري  ودكتوراه امل

ـ   19رئاسة جملس قسم املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعلـيم بكليـة الرتبيـة باجلامعـة اخلليجيـة منـذ        .2

 .م 2013 – 8 – 31م وحتى  2009ـ  10

رســـائل دكتـــوراه يف خمتلـــف التخصصـــات الرتبويـــة بكليـــة   4رســـالة ماجســـتري و  59املشـــاركة يف مناقشـــة  .3

 الرتبية باجلامعة اخلليجية.

املشــاركة يف إعــداد وتنفيــذ عــدة دورات تدريبيــة يف جمــال التنميــة املهنيــة ألعضــاء هيئــة التــدريس باجلامعــة    .4

 .م 2013 – 8 – 31وحتى م  2009اخلليجية منذ مايو 

لتــدريس بعنــوان اإعـداد وتطــوير اخلطـط الدراســية اجلامعيــةا للسـادة أعضــاء هيئــة     حماضـرة ألعضــاء هيئـة ا   .5

 التدريس باجلامعة اخلليجية.

 .م 2013 – 8 – 31وحتى م  2011 – 6 – 6مدير إدارة ضمان اجلودة باجلامعة اخلليجية منذ  .6

 م. 2012ى سبتمرب وحت 2008عضو جلنة الدراسات العليا والبحث العلمي باجلامعة اخلليجية منذ سبتمرب  .7

وحتــى  2011رئــيس جلنــة التــدريب امليــداني بكليــة الرتبيــة باجلامعــة اخلليجيــة خــالل الفــرتة مــن ســبتمرب        .8

 . 2012سبتمرب 

 م. 2011نوفمرب  11مايو إىل  10عضو جلنة تقييم وتصميم موقع اجلامعة اخلليجية خالل الفرتة من  .9

 2012سـبتمرب   12ية الرتبية باجلامعة اخلليجيـة منـذ   عضوية جلنيت متابعة اخلرجيني والبحث العلمي بكل .10

 .م 2013 – 8 – 31وحتى 

ــها خــالل فصــل اخلريــف            .11 ــة امتــد عمل ــة وضــع الالئحــة اإلعالميــة للجامعــة اخلليجي  – 2012عضــوية جلن

2013. 

رسالة ماجستري منفـردا  حتـى متـام إ ـاز البـاح ني ملـا واملشـاركة يف مناقشـتها خـالل املـدة            23اإلشراف على  .12

 م. 2013مايو  12إىل  2007من  أول سبتمرب 
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 اجلامعة اخلليجية(: -)خالل عملي بكلية الرتبية  اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراهعشر :  ثاني

1 1672008

 

2 6122009

 

3 1272010

 

4 1472010

5 2932011

 

6 2352011

 

7 2862011

 

8 2272011

 

9 2372011

 

10 2312012

 

11 2132012

 

12 2332012

 

13 1552012

 



Page 14 of 30 
 

14  1472012

 

15 30102012

 

16 25122012

 

17 26122012

 

18 912013

 

19 1212013

 

20 1622013

 

21 1722013

 

22 1822013

 

23 2442013

 

18112009

 )خالل عملي بكلية الرتبية اجلامعة اخلليجية(: مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراهعشر :  ثالث
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57 452013

 

58 552013 Autodesk Sketch Book 

Pro

 

59 272013

 

1 24/6/2009

 

2 2172009

 

1 2010

2000200923

531571 

2. Barakat, Zeyad Amin and Mahmoud, Ahmed Awad Amin (2010). The 

Teachers’ and Students’ Perspective towards Using the Internet in Learning 

English as a Foreign Language. Gulf University Journal (Education 

Division). Vol. 2, No. 3. Pp. 573-591. 
 

 (:اخلليجيةامعة اجل: النشاطات التي خططت هلا ونفذتها يف خدمة اجملتمع )خارج اجلامعة( )خالل عملي بكلية الرتبية  ثاني عشر 
 15البحرين على املواء مباشرة أيـام األحـد املوافـق    املشاركة يف حلقات برنامج اشارك معناا بإذاعة مملكة ـ   1 

فربايــر  22م )عنــوان احللقــة: تنميــة قــيم املواطنــة لــد  األبنــاء ـ جــزء أول(، واألحــد املوافــق      2009فربايــر  

 (.6.00س  – 5.00ـ جزء اان( )س  م )عنوان احللقة: تنمية قيم املواطنة لد  األبناء 2009

 24األحـد املوافـق   اشارك معناا بإذاعة مملكة البحرين على املـواء مباشـرة يـوم    . املشاركة يف حلقات برنامج 2

 .(6.00س  – 5.00)س  م )عنوان احللقة: قلق االمتحانات لد  األبناء( 2009مايو 

مــارس  23. املشــاركة يف برنــامج اأضــواءا بإذاعــة مملكــة البحــرين علــى املــواء مباشــرة يــوم الســب  املوافــق       3

 (6.00س  – 5.15)س  حللقة: العنف يف مدارسنا(م )عنوان ا 2013
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 27. املشــاركة يف برنــامج ابيئتنــا حياتنــاا بإذاعــة مملكــة البحــرين علــى املــواء مباشــرة يــوم األربعــاء املوافــق     4

 (.8.00س  – 7.15م )عنوان احللقة: القيم واألخالقيات البيئية( )س  2013مارس 

 النشاطات التي خططت هلا ونفذتها يف خدمة اجملتمع )خارج اجلامعة( )خالل عملي بكلية الرتبية  ثالث عشر :
 (:اإلماراتجامعة 

ـ )االجتاهـات احلدي ـة يف تـدريس العلـوم( ـ ملعلمـات وموجهـات العلـوم  نطقـة عجمـان             ـ ورشة عمل بعنوان 1 

 م.1997أكتوبر 19التعليمية ـ األحد 

باملشـاركة مـع أ.د ح حسـنني      االاة أيام بعنوان )أساليب تصـميم وتنفيـذ البحـث الرتبـوي( ـ      ـ ورشة عمل ملدة  2

نـوفمرب   19  إىل األربعـاء   17الكامل ـ لألخصائيات االجتماعيات  نطقة الشارقة التعليمية ـ مـن االاـنني      

 م.1997

وراه وتطبيقاتهـا يف العمليـة   ـ لقاء تليفزيـوني ـ لتقـديم عـرف تفصـيلي جلوانـب رسـاليت لنيـل درجـة الـدكت            3

 م. 1998أبريل  15التعليميةاـ إدارة برنامج )رسالة دكتوراه( ـ بقناة الشارقة الفضائية ـ األربعاء 

بعنــوان )املراهقــة واحتياجاتهــا النفســية واالجتماعيــة والعلميــة( ـ  شــاركة أ.دح حســنني          ـ نــدوة تربويــة     4

الشــارقة وعجمــان التعليميــتني ـ تنظــيم اعيــة أم املــؤمنني      الكامــل ـ ملعلمــات وإداريــات مــدارس مــنطقيت    

 م 1998أبريل  18النسائية بعجمان ـ السب  

ـ لقـاء تليفزيـوني حـول )التقـويم واالمتحانـات( ـ إدارة برنــامج )قضـايا تربويـة( ـ بقنـاة الشـارقة الفضـائية ـ                     5

 م.1998أبريل  20االانني 

ختيــار وإعــداد التقنيــات التعليميــة( ـ ملعلمــات مدينــة الشــارقة           ـ حماضــرة أعقبهــا حلقــة نقاشــية حــول )ا         6

 م.1998أكتوبر  15للخدمات اإلنسانية ـ اخلميس 

ـ حماضرة أعقبها حلقة نقاشية حول )التفاعل الصفي .. الواقع والطمـو(( ـ ملعلمـات مدرسـة واسـط ال انويـة         7

 م1998أكتوبر  29للبنات بالشارقة ـ اخلميس

)كيفية اسـتخدام التقنيـات التعليميـة( ـ ملعلمـات املرحلـة االبتدائيـة ـ جبمعيـة أم املـؤمنني          ـ ورشة عمل حول  8

 م.1998نوفمرب  19بعجمان ـ اخلميس

ـ حماضـرة أعقبهـا حلقـة نقاشـية حـول )أسـاليب التشـويق وإاـارة الدافعيـة للـتعلم الـذاتي( ـ ملعلمـات روضـة                   9

 م.1998نوفمرب  21السندس بالشارقة ـ السب  

ـ حماضــرة أعقبهــا حلقــة نقاشــية حــول )الضــعف التحصــيلي يف املرحلــة التأسيســية( ـ ملعلمــات مدرســة               10

 م.1998نوفمرب  30ميسلون التأسيسية بالشارقة ـ االانني 

ـ حماضرة أعقبها حلقة نقاشـية حـول )أهميـة إاـارة دافعيـة التلميـذات للـتعلم( ـ ملعلمـات مدرسـة ميسـلون              11

 م.1998ديسمرب  14االانني  التأسيسية بالشارقة ـ

ــوم( ـ        ـ ورشــة عمــل بعنــوان )مصــادر املعلومــات العلميــة علــى شــبكة اإلنرتنــ          12 وتوظيفهــا يف تــدريس العل

 م.1999مارس  24للمعلمني واملوجهني ـ تنظيم اعية أم املؤمنني بعجمان ـ األربعاء 
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منطقــة أم   للمعلمــني واملــوجهني ـ تنظــيم   ـ ورشــة عمــل بعنــوان )الــتعلم التعــاوني والــتعلم باالكتشــاف( ـ        13

 م.1999نوفمرب  16القيوين التعليمية ـ ال الااء 

ـ ورشة عمـل ملـدة شـهر كامـل حـول )توظيـف بـرامج احلاسـوب يف تعلـيم الكبـار( ـ للمعلمـات واإلداريـات يف                14

 م.2000يونيو  19مايو إىل  22إمارة عجمان تنظيم اعية أم املؤمنني النسائية بعجمان ـ من 

ـ حماضــرة أعقبهــا حلقــة نقاشـــية حــول )أهميــة التقنيــات التعليميــة وأارهـــا علــى الطالبــات( ـ للهيئـــة                   15

 م.2000أكتوبر  14التدريسية  درسة النزهة اإلعدادية بأبوظيب ـ السب  

هيئــة ـ حماضــرة أعقبهــا حلقــة نقاشــية حــول )تقنيــات الــتعلم احلدي ــة وأارهــا يف العمليــة التعليميــة( ـ لل        16

 م.2000أكتوبر  16التدريسية  درسة الظفرة العليا بأبوظيب ـ االانني 

ـ ورشة عمل بعنوان )اإلبداع واالبتكار يف طرق تدريس العلوم باملرحلة التأسيسية( ـ ملعلمات مدرسـة مـريم      17

 م.2000نوفمرب  11التأسيسية بالشارقة ـ السب  

ة تسـاهم يف تنميـة الـتفكري اإلبـداعي( ـ ملعلمـات مـدارس املرحلـة         ـ ورشة عمل بعنوان )اسـرتاتيجيات تعليميـ    18

 م.2000نوفمرب  19االبتدائية  دينة أبوظيب ـ تنظيم مدرسة خدجية الكرب  بأبوظيب ـ األحد 

ـ ورشـة عمـل بعنـوان )كيفيـة اسـتخدام اإلنرتنـ  كتقنيـة تعليميـة( ـ ملعلمـات مدرسـة النزهـة اإلعداديـة                19

 م.2000نوفمرب  25لسب   دينة أبو ظيب ـ ا

ـ حماضرة أعقبها حلقة نقاشية  ناسبة يوم البيئة الـوط  ـ املهتمـون واملهتمـات بالبيئـة ومحايتهـا تنظـيم         20

 م.2001فرباير  4مركز الربامج اخلاصة والتعليم املستمر جبامعة اإلمارات ـ األحد 

البحـث الرتبـوي( ـ ملعلمـات مدرسـة الظفـرة        ـ حماضرة أعقبها حلقة نقاشية حول )الطرق العلميـة إلجـراء    21

 م.2001فرباير  24العليا للبنات  دينة زايد ـ السب  

ـ ورشــة عمــل حــول )صــيافة األهــداف التعليميــة( ـ ملعلمــات مدرســة الظفــرة العليــا للبنــات  دينــة زايــد ـ            22

 م.2001مارس  20ال الااء 

إىل متعـة مـن خـالل توظيـف التقنيـات التعليميـة ( ـ        ـ ورشة عمل بعنـوان )كيـف ّـوال احلصـة املدرسـية        23

 م.2001مارس  27للهيئة التدريسية واإلدارية  درسة الرويس ال انوية للبنات ـ ال الااء 

ـ حماضــرة أعقبهــا حلقــة نقاشــية حــول )يــوم كوكــب األرف( ـ للمهــتمني واملهتمــات بالبيئــة ومحايتهــا          24

 م. 2001أبريل   21ستمر جبامعة اإلمارات ـ األحد تنظيم مركز الربامج اخلاصة والتعليم امل

ـ حماضرة أعقبها حلقة نقاشية حـول )يـوم البيئـة العـاملي( ـ للمهـتمني واملهتمـات بالبيئـة ومحايتهـا تنظـيم             25

 م. 2001يونيو   5مركز الربامج اخلاصة والتعليم املستمر جبامعة اإلمارات ـ ال الااء 

نقاشــية حــول )إاــارة دافعيــة التلميــذات للــتعلم( ـ للهيئــة التدريســية واإلداريــة       ـ حماضــرة أعقبهــا حلقــة      26

 م.2001سبتمرب  26 درسة أرو  االبتدائية العليا للبنات ـ األربعاء 

ـ حماضرة أعقبها حلقة نقاشية حـول )اإلبـداع يف العمليـة الرتبويـة: وسـائله ونتائجـه( ـ للهيئـة التدريسـية            27

 م.2002مارس  11رويس ال انوية للبنات ـ االانني واإلدارية  درسة ال

ـ ورشــة عمــل مفتوحــة يف )اســتخدام احلاســب اآللــي يف التــدريس ـ مبتــدع( ـ للمعلمــني واملعلمــات بــوزارة             28
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إىل   8الرتبيــة والتعلــيم والشــباب وفقــا  خلطــة مركــز أبــوظيب للــربامج التدريبيــة والفنيــة ـ مــن األحــد           

 .م2002ديسمرب  17ال الااء 

ـ ورشــة عمــل حــول )اكتشــاف العلــم مــع األطفــال( ـ معلمــات مدرســة خدجيــة الكــرب  بــأبوظيب ـ األحــد               29

 م.2003مارس   2

ـ ورشــة عمــل حــول )تقنيــة املعلومــات( ـ ملعلمــات وموجهــات ريــاف األطفــال باملنطقــة ال ربيــة ـ مركــز                  30

 .م2003مارس  10التدريب والتأهيل الرتبوي  دينة زايد ـ االانني 

ــيم                 31 ــوزارة الرتبيــة والتعل ـ ورشــة عمــل مفتوحــة يف )اإلنرتنــ  كمصــدر للــتعلم( ـ للمعلمــني واملعلمــات ب

مـارس   30إىل ال الاـاء   16والشـباب وفقـا  خلطـة مركـز أبـوظيب للـربامج التدريبيـة والفنيـة ـ مـن األحـد            

 م.2003

 23ن ومعلمـات منطقـة أبـوظيب ـ األحـد      ـ ورشة عمل بعنوان )التعلم باالكتشاف( ـ ملعلمات مدرسة أجنـادي    32

 م.2003مارس 

ـ لقاء تليفزيوني بعنوان )عالقـة الطالـب بـاملعلم( ـ إدارة برنـامج )النوافـذ األربـع( بالقنـاة الرابعـة الفضـائية             33

 م.2003أبريل   13بتليفزيون عجمان ـ األحد 

للعـاملني والعـامالت بـوزارة الرتبيـة     ـ ورشـة عمـل مفتوحـة بعنـوان )مقدمـة يف احلاسـب اآللـي وتشـ يله( ـ              34

أبريـل إىل األحـد    27والتعليم والشباب وفقا  خلطة مركز أبوظيب للربامج التدريبية والفنية ـ مـن األحـد     

 م.2003مايو  11

ـ ورشة عمل يف إطـار إجـراءات دراسـة ميدانيـة بينيـة ااعيـة بعنـوان )واقـع أسـاليب التـدريس املسـتخدمة              35

باملرحلــة األساســية( ـ الســادة مــوجهي املــواد األساســية      9ـ     6واد األساســية يف الصــفوف مــن قلبــل معلمــي املــ 

ــة التعليميــة ـ تنظــيم جامعــة اإلمــارات بالتعــاون مــع وزارة             ــة واملنطقــة ال ربي  نطقــة أبــوظيب التعليمي

 م. 2003( أكتوبر 18ـ  16الرتبية والتعليم والشباب ـ اخلميس واجلمعة والسب  )

عمــل بعنــوان )إعــداد البحــث الرتبــوي اإلجرائــي( ـ للمدرســات واملوجهــات  درســة بيعــة الرضــوان      ـ ورشــة    36

 م.2003ديسمرب  16 دينة فيااي ـ ال الااء 

ـ لقاء تليفزيوني بعنوان )اإلنرتن : فوائد عظيمة .. وخماطر اـة( ـ إدارة برنـامج )النوافـذ األربـع( بالقنـاة         37

 م.2003ديسمرب  28عجمان ـ األحد الرابعة الفضائية بتليفزيون 

ـ ورشـة عمـل يف لقـاءين حـول )كيفيـة إعـداد البحـث العلمـي( ـ ملعلمـات مدرسـة عمـرة بنـ  عبـد الـرمحن                    38

 م.2004أبريل  12،  5للتعليم ال انوي  دينة الرويس ـ االانني 

 دينــة فيـااي ـ ال الاــاء     ـ ورشــة عمـل بعنــوان )طـرق تفعيـل الــتعلم التعـاوني( ـ معلمــات روضـة السـحاب             39

 م.2004أبريل   6

ـ ورشة عمل بعنوان )التوظيف الفاعل للحاسـوب يف جمـال التعلـيم( ـ ملعلمـي املرحلـة ال انويـة يف مـدن ليـوا            40

وبــدع زايــد واملرفــأ ـ تنظــيم مركــز التــدريب والتأهيــل الرتبــوي للمنطقــة ال ربيــة التعليميــة ببــدع زايــد .        

 م. 2004أبريل  24السب  
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 النشاطات التي خططت هلا ونفذتها يف خدمة اجملتمع )خارج اجلامعة( )خالل عملي بكلية الرتبية رابع عشر :
 جامعة اإلمارات(:

ـ )االجتاهـات احلدي ـة يف تـدريس العلـوم( ـ ملعلمـات وموجهـات العلـوم  نطقـة عجمـان             ـ ورشة عمل بعنوان 1 

 م.1997أكتوبر 19التعليمية ـ األحد 

  خالل مدة عملي بكلية الرتبية جامعة سوهاج:أنشطة النمو املهني والبحثي التي قمت بها :  عشرخامس 

( جبامعـة سـوهاج   ICLاجتياز دورة ختصصية يف جمـال احلاسـبات اآلليـة وكيفيـة عملـها نظمتهـا شـركة )        *

 م. 1994باالشرتاك مع كلية التجارة بسوهاج خالل شهر يناير عام 

ســتقلة يف جمــاالت الكمبيــوتر وتوظيفــه يف مواقــف التعلــيم والــتعلم يف مــرحليت التعلــيم    الدراســة الذاتيــة امل *

 م. 1997م إىل عام  1994اجلامعي وقبل اجلامعي خالل الفرتة من فرباير 

* حضور دورة تدريبية جبامعة سوهاج يف إطار مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التـدريس والقيـادات بعنـوان    

 م. 2004ديسمرب  16 _ 14الفعالا خالل املدة  : امهارات االتصال

* حضور دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بعنوان اتوظيـف تكنولوجيـا التعلـيم يف التـدريس اجلـامعيا      

 2005فربايـر   17 _ 15 ركز تطوير التعليم اجلامعي بكلية الرتبية جبامعة عني مشس خـالل الفـرتة   

 م.

ــيم يــوم اخلمــيس املوافــق      * حضــور ورشــة عمــل ملــدربي    ــا يف التعل  24املــدربني يف جمــال اســتخدام التكنولوجي

م وذلك يف إطار املشروع القـومي لتطـوير كليـات الرتبيـة جبمهوريـة مصـر العربيـة، وذلـك          2005فرباير 

 بكلية البنات جبامعة عني مشس.

ــادة الكمبيــوتر  )       ــى شــهادة الرخصــة الدوليــة لقي  ICDL - International Computer* احلصــول عل

Driving License.)

 خالل مدة عملي بكلية الرتبية جامعة اإلمارات:أنشطة النمو املهني والبحثي التي قمت بها :  سادس عشر 

ـ حضـور ورشـة عمـل لعـرف اإلطـار املفـاهيمي ورسيـة ورسـالة الكليـة علـى أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـة،                  1

 م.2000أكتوبر  28ود. بسمة خضر بكلية الرتبية ـ السب     حسني حيدر أ . د ح عبد اللطيف  تنفيذ:

ـ االشــرتاك يف برنــامج تــدعيم اســتخدام أعضــاء هيئــة التــدريس جبامعــة اإلمــارات طــرق التــدريس املطــورة         2

 م( يف موضوعي: 2000نوفمرب  14ـ  13)يومي االانني وال الااء 

 لم والتدريس.أ ـ استخدامات تكنولوجيا املعلومات يف التع

 ب ـ تكنولوجيا املعلومات يف التعلم والتدريس: تطبيقات عملية يف جامعة اإلمارات.

ــدريس             3 ــة الت ــاء النمــاذج واختبارهــا يف العلــوم النفســية والرتبويةاألعضــاء هيئ ـ حضــور حلقــة نقاشــية يف بن

 م.2000نوفمرب 20 راكز االنتساب املوجه ـ االانني 
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ــا    Active Learningالــتعلم النشــط ) ـ حضــور ورشــة عمــل حــول       4 ( تنفيــذ فريــق مــن جامعــة كاليفورني

احلكوميـــة: د. ســـان مـــاركوس ، ود. مـــارك بالـــدوين ، ود. ألـــيس كويتشـــو ، ود. جـــاكي ااونـــد ، ود. جبـــي  

 م. 2002فرباير  16، والسب   12كيلي بكلية الرتبية جامعة اإلمارات ـ ال الااء 

ا ـ الــيت نظمهــا مركــز تقنيــة       ERMSSرتونــي إلدارة ودعــم البحــو   ـ حضــور ورشــة عمــل االنظــام اإللك      5

 م.2002سبتمرب  29املعلومات جبامعة اإلمارات ـ األحد 

( يف التعلــيم اإللكرتونــيا تنفيــذ:د. عبــد  Blackboard Learningـ حضــور ورشــة عمــل حول:ااســتخدام )    6

ــد قبــاطي ـ       ــة املعلومــات     الــرمحن املخــاليف ود. خال ــة اإلمــارات ـ األربعــاء      مركــز تقني ــوفمرب  18جبامع ن

 م.2002

ـ حضور الدورة التدريبيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس لتقنيـات املعلومـات )تنفيـذ د. حممـد الـذبيق ـ قسـم تقنيـة               7

املعلومات جبامعة اإلمارات(.  ركز االنتساب املوجه باملرفأ بالتعاون مع مركز تقنية املعلومـات جبامعـة   

 م.2004مايو  29مارس إىل السب   13سب  اإلمارات ـ من ال

 عشر : أمساء اجلمعيات واألقسام العلمية التي شاركت )أو مازلت أشارك( يف عضويتها: سابع 

 م لآلن. 1996عضو اجلمعية املصرية للرتبية العلمية منذ عام  *

 م لآلن. 1996عضو اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس منذ عام  *

 م لآلن. 2000عضو اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة منذ عام  *

ــذ عــام         * ــة من ــة مصــر العربي ــة جبمهوري ــة احلدي  ــة   1996عضــو رابطــة الرتبي ــد أعمــال اجلمعي م )مت جتمي

 حاليا (.

 م لآلن. 2004* عضو اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم منذ يوليو  

 م لآلن.   2004عليم منذ يوليو * عضو اجلمعية العربية لتكنولوجيا الت

عضــو وأمــني جملــس قســم املنــاهج وطــرق التــدريس بكليــة الرتبيــة بســوهاج ـ جامعــة ســوهاج خــالل أعــوام            *

1994 ،1995 ،1996 ،1997. 

 

 عشر : املؤمترات والندوات العلمية التي شاركت فيها )خالل عملي بكلية الرتبية جامعة سوهاج( يف  ثامن
 م: 2006م إىل أغسطس  2004م، ومن يونيو  1997أغسطس  31م إىل  1994مارس  21املدة من 

والسـلبيات(  ـ مؤمتر اجلمعية املصـرية للمنـاهج وطـرق التـدريس السـادس )منـاهج التعلـيم بـني اإلجيابيـات             1 

إىل  8مشـاركة باحلضـور واملناقشـة البنـاءة ـ اجلمعيـة املصـرية للمنـاهج وطـرق التـدريس ـ مـن االاـنني               ــ 

 م1994أفسطس  11اخلميس 

ــيم ال ــانوي وّــديات القــرن احلــادي            2 ـ مــؤمتر اجلمعيــة املصــرية للمنــاهج وطــرق التــدريس الســابع )التعل

البنــاءة ـ اجلمعيــة املصــرية للمنـاهج وطــرق التــدريس ـ مــن         مشــاركة باحلضــور واملناقشـة   والعشـرين( ـ   

 م .1995أفسطس  10إىل اخلميس  7االانني 



Page 25 of 30 
 

مشاركة باحلضـور واملناقشـة البنـاءة ـ       ـ املؤمتر العلمي ال امن للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ـ   3

 م.1996أفسطس  15إىل اخلميس  12اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ـ من االانني 

ـ املؤمتر العلمي األول للبيئة جبامعة حلوان ـ مشاركة ببحث عنوانه ا مـد  فعااليـة برنـامج مقـرت( لدراسـة         4

بعــم مشــكالت تلــو  البيئــة وأاــره يف التحصــيل املعــريف واالجتــاه حنــو تلــو  البيئــة لــد  طالبــات شــعبة      

 م 1997أبريل  3إىل اخلميس  1ل الااء الطفولة بكلية الرتبية بسوهاج ا ـ جامعة حلوان ـ من ا

ــرن                 5 ــة العلميــــــــة للقــــــ ــرية للرتبيــــــــة العلميــــــــة )الرتبيــــــ ــي األول للجمعيــــــــة املصــــــ ـ املــــــــؤمتر العلمــــــ

مشـــاركة باحلضــور واملناقشـــة البنـــاءة ـ اجلمعيـــة املصـــرية للرتبيـــة العلميــة ـ              ــــ والعشـــرين(  احلــادي 

 م.1997أفسطس  13إىل األربعاء  10األحد   من

ــ متر العلمــي الســادس عشــر للجمعيــة املصــرية للمنــاهج وطــرق التــدريس )تكــوين املعلــم(   ـ املــؤ    6 مشــاركة   ـ

إىل اخلمـيس   21األربعـاء    باحلضور واملناقشـة البنـاءة ـ اجلمعيـة املصـرية للمنـاهج وطـرق التـدريس ـ مـن          

 م.2004يوليو   22

بعــاد ال ائبـــة يف منــاهج العلـــوم بـــالوطن   ـ املـــؤمتر العلمـــي ال ــامن للجمعيـــة املصــرية للرتبيـــة العلميـــة )األ       7

إىل  25األحـد    مشـاركة باحلضـور واملناقشـة البنـاءة ـ اجلمعيـة املصـرية للرتبيـة العلميـة ـ مـن            ـ العربي(

 م.2004يوليو  28األربعاء 

جلمعيـة  مشاركة باحلضور واملناقشـة البنـاءة ـ ا     ـ املؤمتر العلمي التاسع للجمعية املصرية للرتبية العلمية ـ   8

 م.2005أفسطس  2إىل ال الااء  30السب    املصرية للرتبية العلمية ـ من

مشاركة باحلضور واملناقشـة البنـاءة ـ اجلمعيـة       ـ املؤمتر العلمي العاشر للجمعية املصرية للرتبية العلمية ـ   7

 م.2006أفسطس  2إىل األربعاء  31االانني  املصرية للرتبية العلمية ـ من

اخلمـيس   -املؤمتر العلمىح الدوىل العاشر للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية والذ  عقد يـومى االربعـاء   .  8

 .جامعة القاهرة- ركز املؤمترات ، م2014أفسطس  7 - 6املوافق : 

 املؤمترات والندوات العلمية التي شاركت فيها )خالل عملي بكلية الرتبية جامعة اإلمارات(: تاسع عشر : 

ـ املؤمتر العلمي ال اني للجمعيـة املصـرية للرتبيـة العلميـة )إعـداد معلـم العلـوم للقـرن احلـادي والعشـرين( ـ              1

 5إىل األربعــاء  2مشــاركة باحلضــور واملناقشــة البنــاءة ـ اجلمعيــة املصــرية للرتبيــة العلميــة ـ مــن األحــد          

 م.1998أفسطس 

مشاركة بورقة حب يـة بعنـوانا تفريـد تعلـيم العلـوم األساسـية يف       ـ )ندوة إعادة بناء التعليم: ملاذا وكيف ( ـ    2

برنامج إعداد املعلم بكلية الرتبية جامعة اإلمارات العربية املتحدة ا ـ  ركز االنتساب بالشـارقة ـ األربعـاء    

 م. 1998نوفمرب  25

حلضـور واملناقشـة البنـاءة ـ     مشـاركة با   ـ مؤمتر )التعليم العالي يف الوطن العربي يف ضوء مت ريات العصـر( ـ    3

 م.1998ديسمرب  15إىل ال الااء  13كلية الرتبية جبامعة اإلمارات ـ من األحد 

ـ املؤمتر العلمي ال الـث للجمعيـة املصـرية للرتبيـة العلميـة )منـاهج العلـوم للقـرن احلـادي والعشـرين: رسيـة              4

ــد           ــة التـ ــاء هيئـ ــات أعضـ ــوان: ا اجتاهـ ــث بعنـ ــاركة ببحـ ــتقبلية( ـ مشـ ــزات   مسـ ــف التجهيـ ــو توظيـ ريس حنـ
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ــة          ــة بكليــات الرتبي التكنولوجيــة وعالقتهــا بدرجــة اســتخدامهم ملــا ومــد  اســتفادة طــالب الشــعب العلمي

يوليــو  28إىل األربعـاء   25جبامعـة جنـوب الـوادي منهــا ا ـ اجلمعيـة املصــرية للرتبيـة العلميـة ـ مــن األحـد             

 م. 1998

سـائية بعجمـان ّـ  شـعار )العمـل النسـائي يف دولـة اإلمـارات .. واقـع          ـ املـؤمتر األول جلمعيـة أم املـؤمنني الن      5

ــاء                  وآفــاق( ـ     ــؤمنني النســائية بعجمــان ـ مــن األربع ــة أم امل ــاءة ـ اعي مشــاركة باحلضــور واملناقشــة البن

 م .1999نوفمرب  18ـ  17واخلميس 

عادة الـدكتورح مـدير جامعـة    ـ ورشة عمل إقليمية بتكليف من األستاذ الدكتور ح عميد كلية الرتبية و سـ   6

اإلمــارات حــول: )إدخــال القضــايا البيئيــة يف املنــاهج الدراســية يف دول اخللــيج العربيــة( ـ املشــاركة بورقــة       

حب ية عنوانها )املشكالت البيئية: مدخل لبنـاء وتطـوير املنـاهج التعليميـة(. واـال  أوراق تقومييـة تناولـ :        

ــوع احليــوي(     ــدول      )كيفيــة إدمــاج مفــاهيم التن ــاهج الدراســية ل ــة والتنميــة يف املن ــوارد املائيــة( و)البيئ و)امل

اخللــيج العربيــة( ـ امليئــة االّاديــة للبيئــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة       

 م . 1999نوفمرب  23إىل ال الااء  21والتعليم والشباب ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ـ من األحد 

مشــاركة باحلضــور واملناقشــة البنــاءة ـ املشــرفون علــى ملحــق        ـ نــدوة )خطــط وبــرامج االنتســاب املوجــه( ـ        7

 م .1999نوفمرب   23)مدارس وجامعات( جبريدة البيان اإلماراتية ـ ال الااء 

اركة مشــ  ـ املــؤمتر العلمــي اخلــامس للجمعيــة املصــرية للرتبيــة العلميــة )الرتبيــة العلميــة للمواطنــة( ـ              8

ــة ـ مــن األحــد                 ــة العلمي ــة املصــرية للرتبي ــاءة ـ اجلمعي ــاء   29باحلضــور واملناقشــة البن ــو إىل األربع  1يولي

 م .2001أفسطس 

مشــاركة   ـ مــؤمتر اجلمعيــة املصــرية للمنــاهج وطــرق التــدريس )منــاهج التعلــيم يف ضــوء مفهــوم األداء( ـ        9

إىل اخلمـيس   24  هج وطـرق التـدريس ـ مـن األربعـاء     باحلضور واملناقشـة البنـاءة ـ اجلمعيـة املصـرية للمنـا      

 م .2002يوليو  25

ـ ندوة )حنو شراكة فاعلة بـني كليـة الرتبيـة ووزارة الرتبيـة والتعلـيم والشـباب بدولـة اإلمـارات العربيـة            10

املتحــدة( ـ إعــداد وتنفيــذ عــرف تقــ  متكامــل عــن مراكــز االنتســاب املوجــه ونشــاطاتها ـ كليــة الرتبيــة          

 م . 2000أبريل  16ة اإلمارات ـ األحد جبامع

ــة أفضــل( ـ                 11 ــة علمي ــة )حنــو تربي ــة املصــرية للرتبيــة العلمي ــؤمتر العلمــي الســابع للجمعي مشــاركة    ـ امل

يوليــو  30إىل األربعــاء  27باحلضــور واملناقشــة البنــاءة ـ اجلمعيــة املصــرية للرتبيــة العلميــة ـ مــن األحــد           

 م . 2003

لم لأللفية ال ال ة( ـ مشاركة ببحث عنوانـه )اسـتخدام اإلنرتنـ  والربيـد اإللكرتونـي يف       ـ مؤمتر )إعداد املع  12

تـدريس وحــدة االورااــةا وأارهمــا يف التحصـيل األكــادميي والقلــق حنــو اسـتخدام اإلنرتنــ  لــد  طالبــات     

أكتـوبر    23إىل اخلمـيس   21االنتساب املوجه باإلمارات( ـ كلية الرتبيـة جبامعـة اإلمـارات ـ مـن ال الاـاء       

 م .2003

مشـاركة باحلضـور واملناقشـة البنـاءة ـ املنتـد  اإلسـالمي            ـ ندوة )اقافة اإلنرتنـ  وأارهـا علـى الشـباب( ـ     13

 م .2004يناير  13إىل ال الااء  11جامعة الشارقة   دائرة ال قافة واإلعالم ـ من األحد 
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 (:اخلليجيةامعة اجل)خالل عملي بكلية الرتبية  : املؤمترات والندوات العلمية التي شاركت فيها عشرون 

 30ـ     29منتــد  البحــث العلمــي الرتبــوي األول املنعقــد بكليــة الرتبيــة جامعــة البحــرين خــالل الفــرتة مــن      .1

 م. 2009أبريل 

ــتعلم اإللكرتونــي      .2 : االــتعلم اإللكرتونــي  جبامعــة البحــرين   املــؤمتر واملعــرف الــدولي ال ــاني ملركــز زيــن لل

 .2008عام  "التعليم والتدريب: ضمان اجلودة..ضمان املخرجاتوجودة 

: ادور الـتعلم اإللكرتونـي   جبامعـة البحـرين   املؤمتر و املعرف الدولي ال الث ملركز زين للـتعلم اإللكرتونـي   .3

 .2009عام  "يف تعزيز جمتمعات املعرفة

 9إىل  7يف الفــرتة مــن البحــرين جبامعــة  ملركــز زيــن للــتعلم اإللكرتونــي الرابــعاملـؤمتر و املعــرف الــدولي   .4

 .2013عام  "نبفندق كروان بالزا البحري 2013مايو 

 28 – 25 –عمــان  –مــؤمتر تكامــل خمرجــات التعلــيم مــع ســوق العمــل يف القطــاع العــام واخلــاص، األردن      .5

ومت عرف دراسة بعنـوان ااالحتياجـات التدريبيـة والكفـاءة الذاتيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس          2012مارس 

 جلامعة اخلليجية وعالقتها باجتاهاتهم حنو التعلم املدمجا.با

عقــدتها هيئــة ضــمان جــودة   اProgrammes-within – College Reviewsورشــة عمــل بعنــوان ا .6

 نسكي  ملكة البحرين.ببفندق كم  2012سبتمرب   25التعليم والتدريب  ملكة البحرين يف 

 أعماهلا ختطيطًا وتنفيذًا )خيالل عمليي بكليية الرتبيية جامعية :اللجان التي شاركت يف احلادي والعشرون
 اإلمارات(:

ـ عضــوية جلنــة التخطــيط والتنفيــذ ملعــرف االوســائط وتقنيــات التعلــيما ملراكــز االنتســاب املوجــه خــالل           1

م، و  2001ـ        2000م، و  2000ـ       1999م، و 1999ـ       1998م، و 1998ـ       1997األعــــوام اجلامعيــــة 

 م. 2004ـ  2003و م، 2002ـ  2001

ـ عضوية اللجنة اإلعالمية لندوة ا املعلم يف دولة اإلمارات العربية املتحـدة: ّـديات الواقـع ورس  املسـتقبلا        2

امُلشـكللة بقــرار األســتاذ الــدكتور ح املشــرف العــام علــى االنتســاب املوجــه والــيت ُعقــدت يــوم اخلمــيس املوافــق    

 . 1999ال امن من أبريل 

ريـق امُلشــكل بقـرار أ.د ح املشـرف علــى مراكـز االنتسـاب املوجـه لتطــوير خطـط مسـاقات املنــاهج         ـ عضـوية الف    3

م إىل عـام   1998وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم باالنتساب املوجه خـالل األعـوام اجلامعيـة منـذ عـام      

 م. 2000

ــات املعرفيـــة ملســـاقات العلـــوم الطبيعيـــة         4 ــاء   ـ عضـــوية جلنـــة وضـــع التوصـــيف واملتطلبـ )الكيميـــاء   الفيزيـ

البيولوجيا(، والرياضيات باملرحلة ال انويـة امُلشـكللة بقـرار األسـتاذ الـدكتور ح عميـد كليـة الرتبيـة خـالل          

 م.2000م ـ  1999عام 

ـ عضوية جلنة احلصول على الربامج الدراسية واملناهج العاملية املناظرة لربامج االنتساب املوجـه الـيت ُشـك ل       5
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ـ    1999األسـتاذ الـدكتور ح املشـرف العـام علـى مراكـز االنتسـاب املوجـه خـالل العـام اجلـامعي             بقـرار مـن  

 م. 2000

( الصـادر عـن األسـتاذ    5ـ عضوية اللجنـة االجتماعيـة والـرحالت العلميـة بكليـة الرتبيـة امُلشـكللة بقـرار رقـم )           6

 م. 2001ح  2000سبتمرب للعام اجلامعي  26الدكتور ح عميد الكلية بتاريخ 

ـ عضوية جلنة اإلشراف واملتابعـة علـى تنفيـذ ا برنـامج تطـوير األداء القيـادي ملـدراء املـدارس ا خـالل الفصـل             7

 م  دينة أبوظيب. 2001ـ  2000الدراسي ال اني للعام اجلامعي 

يـةا  ـ عضـوية جلنـة التخطـيط والتنفيـذ ملشـاركة مراكـز االنتسـاب املوجـه يف ااألسـبوع العلمـي لكليـة الرتب              8

لعامني متتاليني )األول: ُأقيم يف كليـات الطالبـات  ركـز اجلامعـة بـالعني خـالل خـالل املـدة مـن السـب            

م، وال اني: ُأقـيم يف كليـات الطالبـات باجلامعـة يف الفـرتة مـن األحـد         2001مايو لعام  29إىل ال الااء  26

 م( 2002مايو لعام  21إىل ال الااء  19

مية لندوة : تطوير مفاهيم الطفل  ركز االنتساب املوجه بـدبي، امُلشـكللة بقـرار مـن     ـ عضوية اللجنة اإلعال   9

مـايو   15والـيت مت تنفيـذها يـوم األربعـاء املوافـق        األستاذ الـدكتور ح املشـرف العـام علـى مراكـز االنتسـاب      

 م. 2002

العـام علـى مراكـز االنتسـاب      ـ عضوية بعم اللجان النوعية امُلشكللة بقرار من األستاذ الـدكتور ح املشـرف    10

م ومنهـا: جلنـة اجلـداول واالمتحانـات، وجلنـة البحـث العلمـي         2002ـ   2001املوجه خالل العام اجلـامعي  

 واألنشطة الطالبية، واللجنة االجتماعية والرحالت، وجلنة خدمة اجلامعة واجملتمع.

جتماعيـة والـرحالتا املشـكلة بقـرار األسـتاذ      ـ عضوية جلـان: ااملكتبـاتا، وااجلـداول الدراسـيةا و االلجنـة اال       11

 م. 2003ح  9ح  6الدكتور ح مدير مركز االنتساب املوجه باملرفأ بتاريخ 

ـ عضـــوية جلنـــة ا شـــئون خدمـــة اجلامعـــة واجملتمـــع ا املشـــكللة بقـــرار األســـتاذ الـــدكتور ح عميـــد كليـــة        12

 م. 2004ـ  2003م للعام اجلامعي  2003ح  8ح  25( بتاريخ 35رقم ) الرتبية

ـ عضوية الفريق البح ي املسئول عن البحث اجلماعي بتمويـل مـن وزارة الرتبيـة والتعلـيم والشـباب بدولـة         13

ــواد األساســية           ــيم يف امل ــه : ا أســاليب التعل ــة الرتبيــة وعنوان ــة املتحــدة وّــ  إشــراف كلي اإلمــارات العربي

ات العربيــة املتحــدة بــني الواقــع واملــأمول ا. ومت  ( بدولــة اإلمــار9ـ     6باحللقــة ال انيــة للمرحلــة األساســية ) 

 م.2004االنتهاء منه يف مايو 

 بالسرية الذاتية: الثاني والعشرون : مرجعيات أكادميية ملمة 

أ.د ح أمحـد السـيد عبـد احلميـد. أسـتاذ املنـاهج وطـرق تـدريس الرياضـيات، العميـد األسـبق لكليـة الرتبيـة               .1

 0020101757027. ت:  سابقا باملنيا، ونائب رئيس جامعة املنيا 

. مصـر .ت :   ـ كليـة الرتبيـة ـ جامعـة املنيـا      . أسـتاذ املنـاهج وطـرق تـدريس العلـوم        صفية أمحـد سـالم  أ.د ح  .2

0020106776523 

. ســابقاأ.د ح حســانني حممــد حســنني الكامــل. أســتاذ علــم الــنفس التعليمــي ونائــب رئــيس جامعــة ســوهاج    .3
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 0020123971299مصر  . ت : 

مملكـة البحـرين.    –سـابقا  أ.د ح مؤيد عزيز حسن    أستاذ املندسة امليكانيكية ورئيس اجلامعة اخلليجية  .4

 . 0097336096199ت: 
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