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 السيرة الذاتية                                               

 االسم  :   مدحت السيد محروس أبو الخير 
 :متزوج الجنسية : مصرى  الديانة : مسلم  الحالة االجتماعية   1946 -10-29 –جهة وتاريخ الميالد  :  القاهرة 

 38بالقرار   1978-1-1معيد بكلية التربية بالمنصورة  تاريخ النقل للجامعة :  1970 -7-21تاريخ التعيين : 

     سوهاججامعة   -وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية   أستاذ متفرغ المناهج  :الدرجة الحالية   

 093  -  4602555(      ت  :    11شقة  )    -العنوان  :  عمارة أعضاء هيئة التدريس بسوهاج  

 dr_medhat69@yahoo.comالبريد االلكترونى :  

 

 المؤهالت العلمية  :       
 م 1969  -ج عين شمس -كلية التربية -نيةجدا مع مرتبة الشرف الثاوس الرياضيات والتربية بتقدير جيد يبكالور  

 م  1971  -جامعة عين شمس    -  التربيةكلية   -الدبلوم الخاصة فى التربية بتقدير جيد  

 م1975 –ج عين شمس  –كلية البنات  –ماجستير فى التربية )مناهج وطرق تدريس الرياضيات( بتقدير ممتاز 

 1980جامعة والية فلوريدا بأمريكا -كلية التربية-التربية )مناهج وطرق تدريس الرياضيات(دكتوراه الفلسفة فى 

 

 الخبرات العلمية والوظيفية  :      
 م 1969 – 8 – 31زارة التربية والتعليم من  مدرس رياضيات بو -1

 م 1970 – 7 – 21جامعة المنصورة من    –كلية التربية  –معيد بقسم المناهج وطرق التدريس  -2

 م 1975-2-20جامعة المنصورة من  –كلية التربية  –مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  -3

 م 1978 -1-1كلية التربية بسوهاج من  –مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  -4

 م 1980 – 12  - 14كلية التربية بسوهاج من    -مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات  -5

 1984-8-31 – 1982-3-15كلية التربية بسوهاج  –قائم بعمل رئيس لقسم المناهج وطرق التدريس  -6

 م 1983شهور فى صيف   4بكلية التربية فى بوستون بأمريكا لمدة  أستاذ زائر  -7

 م  1989 – 1984أعير مدرسا للمناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية بجامعة االمارات  -8

 م 1990 – 11 – 11كلية التربية بسوهاج من   –أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس الرياضيات  -9

 م 1996 – 1 – 14كلية التربية بسوهاج من   -أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات    -10

 1998-5-11الى  1996-10-12كلية التربية بسوهاج  –س قسم المناهج وطرق التدريس رئيس لمجل -11

 (م 2006 –م 2002جامعة طيبة ) -كلية التربية –وطرق تدريس الرياضيات  أعير أستاذا للمناهج  -12

 م 2006 – 10 – 29كلية التربية بسوهاج من   –المناهج وطرق تدريس الرياضيات  أستاذ متفرغ  -13

 رسائل ماجستير فى المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج  9رسائل دكتوراه و  3على أشرف   -14

 بحثا فى المناهج وطرق تدريس الرياضيات فى المجالت التربوية المحكمة 16قام بنشر    -15

 م1984-8-30 \ 8-24فى استراليا  رياضياتبحث فى المؤتمر الدولى الخامس فى تعليم ال 2نشر   -16

 م(1988 -8-3 \1988-7-27بحث بالمؤتمر الدولى السادس لتعليم الرياضيات فى المجر )  2نشر   -17

 قام بنشر عدة مقاالت فى المناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم فى المجالت التربوية   -18

 ريس الرياضيات بكليتى التربية بالمدينة المنورة وجدة رسائل الدكتوراه فى المناهج وطرق تد 2ناقش   -19

 

 الدورات التدريبية التى شارك فيها  : 
 قام باعطاء العديد من المحاضرات التريوية فى دورات اعداد المعلم الجامعى بكلية التربية بسوهاج  -1

 بادارة سوهاج التعليمية قام بتدريس عدة محاضرات تربوية فى الدورات التدريبية للمعلمين  -2

 لرياض األطفال ( لمعلمات   مدرب فى فعاليات البرنامج التدريبى ) نشر ثقافة المعايير القومية -3

 م. 2009 -12 – 15م الى 2009 – 12 -5رياض األطفال فى الفترة من                   

 لمعلمات رياض األطفال الجديدمدرب فى فعاليات البرنامج التدريبى على منهج رياض األطفال  -4

 م  2011 -8-7حتى  2011 -7-27) مشروع تحسين التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة ( من 

 ( عن استراتيجيات التعلم  مدرب فى برنامج الدورة التدريبية  ) تدريب معلمى التعليم الثانوى  -5

 م 2018 – 11 – 16م حتى  2011 – 10 – 23النشط وأساليب التقويم الشامل من  
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