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 نموذج 

 ) العلمية والعملية (   السيرة الذاتية

 ألعضاء هيئة التدريس  
 

 

 

 بيانات عامة :  – 1
 االسم:  -

 

 األول                              األب                             الجد                             اللقب              

 

 محفوظ

 

 يوسف صديق  يوسف

 

 

  NAME 

First                          Father                       Grand F.                           Last            

 

Yousf 

 
 

Sadiek Yousf Mahfooz 

 

 

 ..................................................................2229311986............. رقم السجل المدني : -

 ..........................  الجنس : ذكر -

    م 1954 /هـ  1374:   دسنة الميال -

 مصر. -دشنا/ قنـــــا  ) اسم البلدة ( جمهورية مصر العربية الميالد ) اسم المنطقة (مكان  -

 في الخانة التي تنطبق على حالتك ( اللغات األجنبية التي تجيدها ) ضع عالمة   -

 

 تحدث  كتابة  قراءة اللغات 

    اإلنجليزية 

    الفرنسية 

    لغات اخرى تذكر: 

    

 

 تعمل بها حالياً: اسم الجهة التي  -

 سوهاج/ جامعة  التربيةكلية  عمادة / كلية / إدارة  : 

 المناهـــــــــــــج وطرق التدريس.القسم :

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس  مسمى الوظيفة الحالية ) الوظيفة الدائمة ( : -

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تكتب اإلجابة بالعربية أو اإلنجليزية في حالة الحصول عليها   –) درجة البكالوريوس أو الليسانس :  المرحلة الجامعية – 2

 :  من دولة أجنبية(

 

 .…………………….…………: COUNT           جمهورية مصر العربية................: اسم الدولة

        ……… …………………:UNIVERSITY    جامعة اسيوط.........................جامعة : اسم ال

 ……......…...………………:FACULTY            ..................ية التربية بسوهاج.كلالكلية :  اسم
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            ……………………:FIELD OF STUDY...............والتربية.الرياضياتالدراسة :  مجال 

          ………..…………:PERIOD OF STUDY ...................أربع سنوات........مدة الدراسة :  

         …….………………:SPECIALIZATION .............رياضيات......................التخصص :

 ……………………:YEAR OBTAINED             ..........م1978 /هـ 1399         : جسنة التخر

        .………………………………………G.P.A ..............جيــــــد جداً.............التقدير العام : 

 

  MASTER DEGREE                                       درجة الماجستير :  – 3

 Master's degree of Education ..............................................مسمى الدرجة باللغة اإلنجليزية :

 ..................................................................................................اسم الجهة المبتعثة:  -

 الجهة التي حصلت منها على الدرجة :  -

 .…….…………………………: COUNT           ....ر العربية..........جمهورية مص: اسم الدولة

        ………... ………………:UNIVERSITY   أسيوط.........................جامعة جامعة : اسم ال

 ……................…...……………:FACULTY              .......كلية التربية بسوهاج..الكلية :  اسم

 

 ….…...…..………:YEAR OBTAINED           م 1983/هـ   1405سنة الحصول على الدرجة : 

   .……………….……:PERIOD OF STUDY سنتان....................................مدة الدراسة : 

 .……………….. ..………………………G.P.A ممتـــــــاز.............................العام : التقدير 

          …………..…………:FIELD OF STUDYالتربيـــــــــــــــــــــــة............الدراسة :  مجال 

     …….…....…MAJOR SPECIALIZATION مناهــــــج وطرق تدريس.......: العام التخصص

  ……....……MINOR SPECIALIZATION مناهج وطرق تدريس الرياضياتالدقيق : التخصص

 ...………..….………..…:TITLE OF THESIS.......................    عنوان الرسالة : .............

 " دراسة تعلم تالميذ المرحلة االبتدائية لمفاهيم هندسة التحويالت " 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

DOCTORATED  درجة الدكتوراه :  – 4

DEGREE                                

 PHD of Education …………………………………………ليزية:مسمى الدرجة باللغة اإلنج 

 جامعة أسيوط  …………………………………………………….اسم الجهة المبتعثة: -

 الجهة التي حصلت منها على الدرجة :  -

 .………………...………………: COUNT          .....جمهورية مصر العربية........: اسم الدولة

    ………………………:UNIVERSITY....................   ...........جامعة أسيوطجامعة : اسم ال

 ……....…...…………………:FACULTY............          كليــــــة التربية بسوهاج.الكلية : اسم

 

 …….……...………:YEAR OBTAINED          م 1989/هـ  1410سنة الحصول على الدرجة :

   ..………..………...…:PERIOD OF STUDY ..........سنوات..............خمس  مدة الدراسة : 

 .…………………..………...………………P.A ..................العام : ......................التقدير 

 FIELD OF........................التربيــــــــــــــــــةالدراسة :  مجال 

STUDY:..……………...…          

 …....….… …MAJOR SPECIALIZATION ...........المناهج وطرق التدريس:  العام التخصص

 ……….……MINOR SPECIALIZATIONمناهج وطرق تدريس الرياضياتالدقيق : التخصص

 ...……………………………:TITLE OF THESIS.......    .............: ........ عنوان الرسالة

 

استراتيجيات حل المشكالت علي تحقيق بعض أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة  " أثر استخدام بعض  

 االبتدائية "
 

 ملخص رسالة الماجستير:   – 5
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ــتخلص مذبوك نذا كاا )  ــره وأهم النتايج ويمكن ااكتفاء بقرفاق مس يتضــمن عنواا البحو وأهدافو ومجالو الزمني والجارافي والبي

 ( :ذلك ممكنا  

 : دراسة تعلم تالميذ المرحلة اابتدايية لمفاهيم هندسة التحويالت "البحثعنوان 

تعلم تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة اابتدايية    نمكانيةمده  : هدف البحو للتعرف علي  أهداف البحث 

اانتقال مفاهيم   ( التحويالت  لمفاهيم هندسة   ) السادس  والصف  الخامس  الرابع والصف  الصف  واانعكاس    ) 

 والدوراا والمفاهيم الثانوية التابعة لها (. 

فصول   اربعة، وقد اختير لها  األولخالل الفصل الدراسي   م1981هذه الدراسة عام  طبقت تجربة :مجال البحث

اابتدانية بمدينة ـسوهاج ، ، وقد تم اختيار الفـصول بـيكل عـيوايي، وكاا الدعوة اإلـسالمية من فـصول مدرـسة / 

تلميذا من تالميذ المرحلة اابتدايية،  وقام الباحو بالتدريس بفصــول التجربة ، وقد  35لتالميذ بكل صــف  عدد ا

 .أسابيعاستمر تذبيق تجربة البحو حوالي أربعة 

 الدراسة :  نليهاكاا أهم النتايج التي توصلت  :نتائج البحث

 الثانوية التابعة لها.  يستذيع تالميذ الصفوف الثالثة تعلم مفاهيم اانتقال والمفاهيم -

 هناك تفاوت في درجة تعلم تالميذ الصفوف الثالثة لمفاهيم اانعكاس. -

 يجد تالميذ الصفين الرابع والخامس صعوبة عند تعلم مفاهيم الدوراا.  -

ــة    ــة التحويالت نليوقد خلصــت الدراس ــمين مفاهيم هندس ــيات بالمرحلة   باطمئناا أنو يمكن تض بمقررات الرياض

بو محـسوس-  اابتدايية خاصـة بالصـف الـسادس دوا أا يجد التالميذ صـعوبة في   -علي أا تقدم بـيكل محـسوس وـش

 تعلمها.

ــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملخص رسالة الدكتوراه :   – 6
مذبوك نذا كاا   مستخلصيتضمن عنواا البحو وأهدافو ومجالو الزمني والجارافي والبيره وأهم النتايج ويمكن ااكتفاء بقرفاق  )  

 ( :ذلك ممكنا  

" أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المشكالت علي تحقيق بعض أهداف تدريس الرياضيات في  عنوان البحث:

 المرحلة االبتدائية ". 

 تعلم تالميذ المرحلة اابتدايية استراتيجيات حل الميكالت:   نمكانية: هدف البحو للتعرف علي مده البحث  أهداف

 استراتيجية المحاولة والخذأ. -

 استراتيجية التبسيط. -

     - 

 ااستراتيجيات الثالثة معا .  -

من خالل محاولة حلهم لمجموعة من المـيكالت اللفيية الحقيقية، باعتبار أا حل المـيكالت يمثل قمة أهداف دراـسة  

 يحقق أهداف دراسة الرياضيات بالمرحلة اابتدايية. نليهاالرياضيات بالمرحلة اابتدايية، والوصول 

من ـصفوف   ـصفكل مجموعة تمثل    -دراـسيفـصل  -وقد تم تذبيق تجربة البحو علي أربع مجموعات:مجال البحث

ــة   -المرحلة اابتدايية ــين اابتداييةبمدرسـ ــوهاج  طو حسـ ــل يحتوه -بسـ تلميذا  ، حيو درس ثالثة   32وكاا كل فصـ

معا  ،   الثالثصـفوف كل صـف باـستراتيجية من اـستراتيجيات حل المـيكالت ودرس الصـف الرابع بااـستراتيجيات 

ــتمرت تجربة البحو حوالي  ــي الثاني لهام وقد اس ــهر، بالفصــل الدراس م، وقد تابع الباحو تدريس الذالب 1987ش

 استراتيجيات حل الميكالت.

قدرة تالميذ الصــف الخامس اابتدايي علي اســتخدام اســتراتيجيات   اإلحصــاييأوضــحت نتايج التحليل   أهم النتائج:

ــة مع تـفاوت في درـجة ـكل مجموـعة من مجموـعات   ــكالت مـحل اـلدراســ ــة  ـحل الميــ ــتـخدام تـلك  اـلدراســ علي اســ

   ااستراتيجيات

 منيا  : زالتي حصلت عليها مرتبة   ةالدورات التدريبي – 7   

 الجهة المنظمة  مسمى الدورة التدريبية  م
على  لسنة الحصو

 الدورة 
 المدة 

تقدير 

 التخرج

األلمــانيــة بمقر جــامعــة   1 دورة اللاــة 

 .أسيوط
اإلدارة العلمية 

والثقافية/ جامعة  

 أسيوط

  شهر م1983

 دورة تنمية مهارات ااتصال  2

 

ميروك تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس 

  أسبوك 2004
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 :  المؤلفات والبحوث التي أنجزتها – 8 

 

 مسلسل
 مسمى المؤلفات والبحوث

 
 جهة النشر سنة اإلنجاز 

ــروك بحثي بعنواا " تقويم وتذوير برنامج  1 مي

ــداد ــة   نع التربي ــة  بكلي ــات  ــي ــاضــ الري معلمي 

 "بسوهاج

 

 مذبعة محسن بسوهاج م2005

ــروك بحثي  2 بعنواا " تنمـية ـقدرات الجـهاز  ميــ

ــتخدام تكنولوجيا اإلدارة بكلية   اإلداره علي اسـ

 التربية بسوهاج / جامعة جنوب الواده"

 

ميروك تذوير كليات التربية  م2006

 بمصر 

تــدريس   3 في تحرير كتــاب طرق  ــاركــة  الميـــ

الـثة والرابـعة  ـــيات لذالب الفرقتين الـث الرـياضــ

 بكلية التربية بسوهاج

 

 مذبعة محسن بسوهاج م 2004/2005

أثر اســتخدام برنامج حاســوبي متعدد الوســايط  4

على ندراك طالب/الرياضـــيات بكلية المعلمين 

 في تبوك لبعض مفاهيم التربية الاذايية.

 

 جامعة تبوك  م2008

بحو عن صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة  5

اابتدايية)بااشتراك مع د. عبد العييم،  

 ا.كوثر(

 كلية التربية بسوهاج  

برنامج مقترح في هندسة الفركتال بحو  6

ميترك مع بااشتراك مع أ.د بدرية ، د. عبد  

 العييم زهراا، حيمت عبد الصابر  

 كلية التربية بسوهاج  

 دورة المناهج وطرق التدريس 3

 
  „ م2005 „

اإلشراف علي الرسايل  دورة  4

 العلمية. 

ميروك تذوير 

 كليات التربية 

  يوماا م2005

  „ م2005 „ دورة تفعيل وحدات التدريب 5

دورات الـحاســــب ا لي ) الويـندوز   6

ــل   واألكســــ اـلنصــــو   وـمعــاـلج 

 (والعروض التقديمية

أسابيع)   4 م2006 „

أسبوك لكل 

 برنامج(

 

دورة التقويم الذاتي للمؤسسات   7

 األكاديمية

 

  خمسة أيام  م2008 جامعة تبوك 

نعداد بنوك األسئلة لمقررات كلية  8

 التربية 

 

كلية التربية  

 جامعة سوهاج

  يوم واحد 2011

9  

 

    

10  
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بحو عن القوة اللاوية بااشترك مع ا.د هده   7

 مصذفي، أ.ليلي مصذفي

 كلية التربية بسوهاج  

القوة الرياضياتية )بااشتراك مع د. بحو عن  8

 عبد العييم، ا.رنا آمن(

 كلية التربية بسوهاج  

 مذكرة مناهج اسس بناء 9

 

قسم المناهج وطرق التدريس  2021

 سوهاج

 2مذكرة تعليم حساب  10

 

 هجالمنا قسم 2021

كتاب مناهج التربية الخاصة بااشتراك مع   11

 د.عبد العييم زهراا 

 

 المناهج وطرق التدريسقسم  2020

بحو عن التعلم العاوني )بااشتراك مع د. عبد  12

 العييم، ا.احمد عبد السميع(

 

  

بحو بااشتراك مع ا.د عماد ثابت سمعاا   13

 وآ.صبره 

 

  

14  

 

  

 ) إذا زاد عدد المؤلفات والبحوث يرجى إرفاق بيان بها ( 

 :  الوظيفيالتاريخ  – 9
 

 الوظيفيالمسلسل 
 مسمى الوظيفة

 والمنصب الوظيفي
 مكان العمل  جهة العمل

 مدة العمل بالسنوات 

 إلى سنة من سنة

بعد درجة  

البكالوريوس أو  

 الليسانس 

 

 معيد 

قسم المناهج  كلية التربية بسوهاج 

 وطرق التدريس

 م1983 م1978

  بعد درجة الماجستير 

 مدرس مساعد 

المناهج قسم  كلية التربية بسوهاج 

 وطرق التدريس

 م1989 م1983

   )أستاذ مساعد(مدرس بعد درجة الدكتوراه 

 

قسم المناهج  كلية التربية بسوهاج 

 وطرق التدريس

 حتى ا ا  م1989

 الندوات والمؤتمرات وورش العمل: – 10
 

 مدتها مكان انعقادها  تاريخ انعقادها  عنوان : الندوة / المؤتمر العلمي / ورشة عمل مسلسل

المؤتمر الدولي لتعليم الرياضيات في المرحلة قبل  1

 الجامعية

البحو العلمي  أكاديمية م1980

 بالقاهرة 

 يوماا

المعهد القومي للبحوث   م1999 مؤتمر الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  2

 التربوية 

يوم 

 واحد

جامعة السادس من   م2000 مؤتمر الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  3

 أكتوبر 

 يوماا

 المؤتمر العربي األول لكليات التربية   4

 

قاعة المؤتمرات التابع   م2002

 أسيوطلجامعة 

 يوماا

5  

 المؤتمر العربي الثاني لكليات التربية 

قاعة المؤتمرات التابع   م2004

 أسيوطلجامعة 

 يوماا

جامعة  المؤتمرات التربوية السنوية لكلية التربية  6

 طنذا

 يوماا كلية التربية بذنذا  م1998-2004

 يوماا كلية التربية بالمنيا   المؤتمر السنوه لكلية التربية بالمنيا  7
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المؤتمر العلمي الثالو" تكوين المعلم في ضوء   8

 معايير الجودة الياملة بكليات التربية 

13-14 

 م2005ابريل

 يوماا كلية التربية بقنا 

يوليو  27-26 التعليم والمستويات المعيارية مناهج  9

2005 

دار الضيافة جامعة 

 عين شمس 

 يوماا

-20 مؤتمر" الثقافة االكترونية في البيئة العربية"  10

 م 21/7/2005

البحو  أكاديميةفرك 

 العلمي بسوهاج 

 يوماا

المؤتمر القومي السنوه الثاني عير العربي الرابع"  11

بية في ضوء معايير تذوير أداء الجامعات العر 

 الجودة الياملة ونيم ااعتماد

18-

 م 19/12/2005

دار الضيافة التابع  

 لجامعة عين شمس 

 يوماا

يوليو   26-25 العربي اإلنساامناهج التعليم وبناء  12

2006 

دار الضيافة جامعة 

 عين شمس 

 يوماا

 المؤتمر األول لكلية التربية بسوهاج  13

 

 يوماا ج بسوهاكلية التربية  م2006ابريل 

14 
الجمعية المصرية للمناهج وطرق  اتمؤتمر 

 السنوية التدريس

1997/20يوليو

 م06

قاعة دار الضيافة 

التابع لجامعة عين  

 شمس 

 يوماا

المركز المصره   نيمهاندوة عن تعليم الرياضيات  15

 لتعليم الرياضيات  الفرنسي
 م 1999

مدارس ليسية ده  

 بالقاهرة  افال

يوم 

 واحد

16 
 م2008 السنة التحضيرية ندوة عن 

يوم  قاعة لمارا/تبوك

 واحد

17 
 م2008 لقاء تواصل الثاني 

يوم  قاعة لمارا/تبوك

 واحد

18 
 م2008 ندوة التعليم االكتروني  

يوم  فندق ميسلوا

 واحد

 

 المياركات: – 11
 

 المشاركات الداخلية 

 
 المشاركات الخارجية

تاريخ  مكانها اسمها

 انعقادها 

تاريخ  مكانها اسمها مدتها

 انعقادها 

مد

 تها

الدورات التربوية 

لوكالء ومدراء  

 المدارس اابتدايية

كلية 

المعلمين 

 بحايل

فصل  هـ1418

 دراسي 

الدورة التدربيبة  

لمعلمي 

الرياضيات 

والعلوم باللاة  

 اإلنجليزية

كلية التربية  

 بسوهاج

7/4-

13/5/2

005 

خم 

سة 

أس

 ابيع 

دورة الرواد 

 ااجتماعيين

 ندارة

التعليم  

 بحايل

الدورة التدريبية    

لموجهي 

 الرياضيات 

مركز تدريب  

 ةمديرية التربي

 والتعليم 

ابريل 

20مايو/

 م04

أس

 بوك

 

الدورة التدريبية  

التربوية لضباط  

 سالح المدرعات  

معهد 

التدريب 

بسالح 

المدرعا 

 ت

الفصل  

/ 27الثاني

 هـ1428

خمسة  

 أسابيع 

المياركة في  

علي   اإلشراف

وسايل 

الماجستير  

 والدكتوراه  

كلية التربية  

 بسوهاج

  

 

دبلوم التربية لاير  

 التربويين 

مركز  

خدمة  

 المجتمع 

الفصل  

الدراسي  

فصالا 

 دراسياا 

عضوية الجمعية  

المصرية 
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142ااول

 هـ8

لتربويات 

 الرياضيات

 دبلوم مصادر التعلم 

 

مركز  

خدمة  

 المجتمع 

الفصل  

الدراسي  

142الثاني

 هـ9

فصالا 

 دراسياا 

عضوية الجمعية  

المصرية 

للمناهج وطرق  

 التدريس

   

 

 

تــدريــب برنــامج     

حـو  ـم  " ي  ـم ـل ـع ـم

ــمن  األمـية " ضــ

القومي   ــامج  البرن

ــة   ــي األم ــحــو  ــم ل

 بسوهاج

   

دورة     

استراتيجيات 

التعلم النيط 

وأساليب التقويم  

 اليامل 

كلية التربية  

 بسوهاج 

8-

11/1/2

012 

 

 

 

دورة " تدريب    

معلمات رياض 

األطفال علي 

منهج" حقي 

ألعب اتعلم 

 ابتكر" 

كلية التربية  

 بسوهاج 

6-

15/3/2

 م012

 

دورة موجهي 

 الرياضيات

كلية 

التربية  

 بسوهاج

2019 ،

2020 

     ثالثة ايام 

دورة اعدا المعلم 

 الجامعي

كلية 

التربية  

 بسوهاج

2020 ،

2021 

     خمسة ايام 

المياركة في  

البرامج التدريبية 

التي تنيمها وزارة  

التربية والتعليم لرفع  

قدرات معلمي  

المرحلتين اإلعدادية  

 والثانوية بسوهاج.  

 

       

المياركة في دورة  

" تدريس 

الرياضيات باللاة  

اانجليزية" لمعلمي  

المرحلتين اابتدايية  

 واإلعدادية بسوهاج.

 

       

تدريب معلمي " 

محو األمية " ضمن  

البرنامج القومي  

لمحو األمية 

 بسوهاج.
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 6× 4صورة شخصية ملونة حديثة مقاس  الرجاء إرفاق 
 

 الصورة: 
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                        201121703470+   
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