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 السيرة الذاتية 
 فاطمة عاشور توفيق شعبان /ةدكتور 

 سوهاج جامعة   –كلية التربية   – المساعد  االقتصاد المنزليالمناهج وطرق تدريس  استاذ  
 
 
 
 

 فاطمة عاشور توفيق شعبان  االسم  
 م  1969 /29/10 تاريخ المــــيالد 

 عولتو  ةمتزوج الحالة اإلجتماعيـة
                                                      ةمسلم الديانـــــــة 

 موبايل   01064997317 رقم الهاتــــف
 .مدينة ناصر – سوهاجمركز  – سوهاجمحافظة  العنــــــوان
 .سوهاج جامعة   –التربية  كلية - المناهج وطرق التدريسقسم  العمـــــــل

 . سوهاججامعة  –التربية  كلية -االقتصاد المنزليالمناهج وطرق تدريس  مدرس  الوظيفة الحاليــة 

 اإللكتروني البريد 
ffaaa0200@yahoo.com 

mmaaa0200@yahoo.com 
 . المناهج وطرق التدريس التخصص العام 

 . االقتصاد المنزليالمناهج وطرق تدريس  التخصص الدقيق     

 إجادة الكمبيوتر
والتعامل مع نظم    الكمبيوتر،  استخدام  إجادة ICT  (2006) ــ   الحاصل على شهادة  

    Office 2010- office 2013وتطبيقات     windows 7-windows 8التشغيل  
   . وغيرها Blackboard    اإللكتروني والتعامل مع نظم التعلم 

 
 
 

 الشهادات العلمية:

اقتصاد   -1 النوعية "تخصص  بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف دور مايو  منزليبكالوريوس التربية   "
 .  التربية النوعية بقناكلية  – م1993

من م.1998" بتقدير عام جيد    منزليدبلوم خاصة في التربية "تخصص مناهج وطرق تدريس االقتصاد   -2
 . الواديجنوب  جامعة   –كلية التربية 

 م 2003" بتقدير "ممتاز"  المنزليماجستير في التربية "تخصص مناهج وطريق تدريس االقتصاد   -3

 البيانات الشخصية 

 

 المؤهالت األكاديمية 

 

mailto:ffaaa0200@yahoo.com
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لوزارة التربية   ةإرسال نسخة من دليل المعلمنفقة الجامعة و بطبع الرسالة على . )مع توصية لجنة المناقشة 
برنامج مقترح لألنشطة المدرسية في  وموضوع الرسالة " ،  والتعليم ومراكز البحوث المتخصصة لالستفادة منه( 

االقتصاد المنزلي وأثره على تنمية التفكير االبتكاري وبعض المهارات االجتماعية لدى تلميذات الصف الثاني  
 إلعدادي.ا
)مع توصية لجنة   ،م 2009"  المنزليدكتوراه الفلسفة في التربية "تخصص مناهج وطريق تدريس االقتصاد -4

إرسال نسخة من الرسالة للمؤسسات التربوية المختصة والمتخصصة  بطبع الرسالة على نفقة الجامعة و المناقشة 
قائم على التعلم الذاتي في تنمية بعض الكفايات  فعالية برنامج مقترح   وموضوع الرسالة " لإلفادة منها(. 

  التدريسية لمعلمات االقتصاد المنزلي وأثره على المهارات اليدوية واالتجاه نحو المادة لدى تلميذاتهن".
 
 

 3/5/2003-   7/3/1996جامعة سوهاج من – معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج  -1

بسوهاج   -2 التربية  بكلية  التدريس  المناهج وطرق  بقسم  -   4/5/2003جامعة سوهاج من–مدرس مساعد 

25/9/2009 

   26/9/2009جامعة سوهاج من–مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج   -3

 .وحتي اآلن 6/2017جامعة سوهاج من  - استاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية يسوهاج -4

 
 

 (. سوهاج جامعة  –المقررات التي شاركت في تدريسها )بكلية التربية 

 تكنولوجيا الوسائل التعليمية. تدريس مقرر  -1

جامعة    - بكلية التربية  المهنية تخصص تكنولوجيا التعليم  لطالب الدبلوم  أساليب تدريسيةتدريس مقرر   -2

 .سوهاج

 المهارات الفنية وموارد األسرتدريس مقرر  -3

 تنفيذ برامج األطفال. تدريس مقرر  -4

 التربوية. الحاسب وتطبيقاته  تدريس مقرر  -5

 مالبس األطفال. تدريس مقرر  -6

 الدراسات األسرية.تدريس مقرر  -7

 لطالب الماجستير.  المنزليطرق تدريس االقتصاد تدريس مقرر  -8

 مصغر.التدريس تدريس مقرر ال -9

 المهارات الحياتية. تدريس مقرر  - 10

 التربية الغذائية. تدريس مقرر  - 11          

 عملية.مجاالت تدريس مقرر  - 12

 تخطيط برامج األطفال.تدريس مقرر  - 13

 تنفيذ برامج األطفال. تدريس مقرر  - 14

 التدرج الوظيفي 

 

 : يةالتدريس األنشطة  
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 .  على التدريب الطالبي بكلية التربية )التربية العملية( بمرحلة التعليم األساسي اإلشراف- 15      

العامة نظام    لطالب الدبلومة  على التدريب الطالبي بكلية التربية )التربية العملية(   اإلشراف- 16      

 . العام الواحد والعامين. 
 المساهمة في تطوير المقررات: 

  –كلية التربية  مرحلة رياض األطفال  وبالفرق األربعة بمرحلة التعليم األساسي  مراجعة توصيف مقررات   -1
 م. 2010/2011 سوهاججامعة 

 الكتب المؤلفة والمنشورة: 

المدرسووية فا اتصتدوواد المنولن وتنمية المتارا  (.األنشووطة  2008يق .)ففاطمة عاشووور تو -

 اتجتماعية والتفكير اتبتكاري . القاهرة: دار العلم واإليمان للنشر والتوويع .
 . المشاركة في أعمال االمتحانات والكنتروالت

التربية بسوهاج من العام    المشاركة فى أعمال المراقبة على امتحانات الطالب )مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (بكلية -1
 م. 2011/2012حتى العام الجامعي 1997/1998الجامعي 

المشاركة فى أعمال الكنترول الخاصة بامتحانات الطالب )مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا( بكلية التربية بسوهاج منذ  -2
 م. 2011/2012حتى العام الجامعي 1997/1998العام الجامعي 

 . جامعة سوهاج–  التعليم المفتوح –  التجارةعمال االمتحانات والكنتروالت بكلية المشاركة في أ-3
 سوهاج محافظة –المشاركة في أعمال االمتحانات والكنتروالت بمعهد الخدمة االجتماعية -4

 
 
 
 

 
 للنشر: المنشورة او المقبولة  باألبحاث قائمة-أ 

أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية تيجي من وجهة نظر طالبها    تقييم "عبد المنعم أحمد حسين، فاطمة عاشور توفيق:    –  1
 مشترك(.  –)بحث منشور   .م2011-سوهاج جامعة-بسوهاجالتربية   كلية-التربوية". المجلة  

استخدام بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في تدريس مقرر الدراسات  " أثر  عبد المنعم أحمد حسين، فاطمة عاشور توفيق:-2
- المنيا جامعة- بالمنياالتربية  كلية-التربويةالمجلة  ."التربية بسوهاجالمعتقدات الدافعية لدي عينة من طالب كلية  علىاألسرية 
 مشترك(.  –)بحث منشور  .م2011

ان:" فاعـلــية اسـتخـدام قـبـعـات الـتـفـكـير الـســت فـي تـدريــس االقتصاد المنزلي  فاطمة عاشور توفيق، إيمان محمد أحمد رشو -3
-بسوهاجالتربية    كلية-التربويةالمجلة    تلميذات الصــف الثاني اإلعدادي".  القرار لـدىفـي تنمية المفاهيم وبعض مهارات اتخاذ  

 مشترك(.  –)بحث منشور  .م2014-سوهاج جامعة
توفيق، ثناء محمود هاشم: "فاعلية استخدام التعلم الخليط في تدريس مقرر وجبات المناسبات الخاصة الكتساب  عاشور    فاطمة-4

- التربويةالمجلة    طالبات "شعبة االقتصاد المنزلي" كلية التربية ".  الجمالي لدىالتحصيل المعرفي وتنمية المهارات العملية والتذوق  
 مشترك(.  – بحث منشور )  .م2014 - المنصورة جامعة -بالمنصورةالتربية  كلية

 فاطمة عاشور توفيق: " درجة ممارسة معلمات االقتصاد المنزلي الستراتيجيات التقويم التربوي البديل  -5
 مفرد(.  – بحث منشور) .2015 -سوهاج جامعة-التربية   كلية-التربويةالمجلة    ".وعالقتها بالدافعية للتعلم لدى تلميذاتهن

فاطمة عاشور توفيق: " "فاعلية استخدام أنشطة تدريس قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تحسين تحصيل التربية  -6
  - طنطا   جامعة -التربية    كلية-التربويةالمجلة    األسرية الصحية وتنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالبات الصف األول الثانوي".

 مفرد(.  – قبول النشربحث م)م.2016

                                                      األنشطة البحثية
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 طالب الدراسات العليا:  على اإلشراف-ب 

 . وحتى المنحمن رسائل الماجستير منذ بداية فترة التسجيل  1عدد  على اإلشراف
 عنوان الرسالة  اإلشراف لجنة  المنحتاريخ  اسم الطالب  م

همام  1 هاتور  أسماء 
 مهران

21/11/2015 
 . خالد عبد اللطيفد/ م. .أ

 عطا ن يحس /أ.م.د
 فاطمة عاشور توفيق د/ 

أداء   في "تقويم  المعلمات 
ألعب   حقي  منهج  تنفيذ 
ضوء   في  وأبتكر  وأتعلم 
لرياض   القومية  المعايير 

 األطفال في مصر".
 
 
 

 : (سوهاج  )جامعة دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 دورة أخالقيات وآداب المهنة.  -
 دورة تنمية مهارات العرض الفعال.–
 دورة مهارات التفكير.  – 
 المعتمدة.دورة التدريس بنظام الساعات  –
 دورة تنمية مهارات االتصال الفعال.–
 .  العلمي دورة كفاءات البحث – 
 .  البحثيدورة إدارة الفريق –
 التدريس. فيدورة استخدام التكنولوجيا –
 دورة اإلدارة المدرسية الفعالة(.–الفعال  دورة التعليم) الوادي دورات تطوير كليات التربية جامعة جنوب  -
 التربوي دورة ضمان الجودة واالعتماد -
 .النشر العلمي-
 .يير الجودة في العملية التدريسيةمعا-
 .التخطيط االستراتيجي-
 ية أخرى: تدريب راتدو 

 .Web Publishing Using Front Pageدورة 
 .Statistical Analysis Using SPSSدورة -2
 .Graphics-Adobe Photoshopدورة -3
 TOEFL” (SCORE 550.)“ على الحصول -4
 وهي: من جامعة سوهاج وتشمل ثماني مستويات   ICTشهادة  على الحصول -5
 بوينت. بور - صيانة-الوورد-البيانات قواعد-االنترنت  استخدامات- إكسل - ويندوز - مقدمة -6
 على دورة في اللغة الفرنسية. الحصول -7
 مايكروسوفت.على دورة التعلم االلكتروني من شركة  الحصول -8

  الدورات التدريبية

 الحاصل عليها
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 الواحد.على دورات خاصة بتدريب ميسرات مدارس الفصل  الحصول -9
 المؤتمرات العلمية 

 .12/2002/ 18-بسوهاجحضور ندوة بعنوان" البنائية والمدخل المنظومي في التعليم والتعلم" بكلية التربية -1
 حضور ندوة بعنوان " تخطي الحواجز وصناعة الفوز" بجامعة سوهاج.-2
م(   2006 أبريل  19-18المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي العربي األول بكلية التربية بسوهاج في الفترة من )-3

 "التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة ". بعنوان:
حضور المؤتمر العلمي العربي الثاني وموضوعه " التعليم الجامعي الخاص في البالد العربية قضايا آنية وآفاق  -4

 م.2007مارس  28-27مستقبلية" في الفترة من 

 

 

 وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير: المشاركة في تعديل  

التربية  -1 بكلية  والجودة  التطوير  الجامعي    سوهاججامعة    –المشاركة في أعمال  العام  م وحتى 2007/2008من 
 م.2011/2012

التربوية-2 الدراسية  المقررات  بعض  إعداد  في  وطرق   والتخصصية  المشاركة  المناهج  قسم  خالل  من  تدرس  التي 
 .التدريس

 .المشاركة في أعمال اللجان المختلفة على مستوى الجامعة

الكلية ومستوى    -1 اتحاد الطالب على مستوى  انتخابات  العام  جامعة-الجامعةالمشاركة فى  الجامعي    سوهاج من 
 م.2011/2012حتى العام الجامعي 2009/2010

 األنشطة الطالبية. االسهام في  

 م.2011/2012جامعة سوهاج للعام الجامعي -اإلشراف على أنشطة لجنة األسر باتحاد الطالب بكلية التربية -1
التربية  -2 بكلية  الطالبية  األسر  على  الجامعي    – اإلشراف  العام  من  سوهاج  حتى  2009/2010جامعة  م 

 م.2011/2012
 م.2010/2011جامعة سوهاج للعام الجامعي  –مستشار اللجنة الفنية التحاد الطالب بكلية التربية -3
 م.2011/2012جامعة سوهاج للعام الجامعي  – مستشار لجنة األسر التحاد الطالب بكلية التربية -4
 م.2009/2010جامعة سوهاج للعام الجامعي  –اإلشراف على المسابقات الفنية بكلية التربية -5
 م.2011/2012جامعة سوهاج للعام الجامعي    – اإلشراف على يوم األنشطة المتنوعة التحاد الطالب بكلية التربية  -6
 ( بالكلية.الجوالة-المسابقات-الترفيهية-الثقافية)الطالبية األسر في األنشطة  علىاإلشراف -7
 م.2011/2012م حتى 2009/2010جامعة من العام الجامعي  – على األسر الطالبية بكلية التربية  اإلشراف-8
 م 2009/2010الجامعي  سوهاج العامجامعة   – التربية  االجتماعية بكليةمستشار اللجنة -9

 المشاركة في خدمة المجتمع. 

م ومشروع الطلبة الجامعيون من أجل محو 2007  سوهاجمشروع محو األمية وتعليم الكبار بمركز    االشتراك فى-1
 ومكتب اليونسكو اإلقليمي. سوهاجاألمية بالتعاون بين جامعة  

عليم في  مشروع تحسين الت  –التدريب في برنامج " تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة"، وزارة التربية والتعليم -2
 م. 28/4/2009-8الطفولة المبكرة، 

 األنشطة الجامعية
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االعتماد التربوي لرياض األطفال"، بالتعاون بين كلية   –التدريب على " نشر ثقافة المعايير القومية لرياض األطفال -3
إلى    17/11رياض األطفال ووزارة التربية والتعليم )ضمن مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة( من  

 م.    2/12/2009
أنشطتها -4 تفعيل  في  واإلسهام  سوهاج  مدارس  ببعض  والمعلمين  واآلباء  األمناء  مجالس  عضوية  في  المشاركة 

  وجهودها.
 .اليونسكو المشاركة في برامج الميسرات تحت إشراف منظمة -5
االختبارات  -6 تطبيق  في  المرحلة  المشاركة  فى  التعليم  تحسين  برنامج  ضمن                 بمحافظة   االبتدائيةالتحصيلية 

   .سوهاج
 .في العديد من األنشطة البيئية والمجتمعية داخل الجامعة وخارجها ةشاركالم-7
 .إلقاء الكثير من المحاضرات في برامج محو األمية وتعليم الكبار -8
خالل العام الدراسي    التعليم بسوهاجتابعة لجمعية تحسين    "المرأة وأطفال الشوارعتحسين وضع  حول "  اتإلقاء محاضر -9

 2008/2009لعام 
 المشاركة في تدريب معلمات رياض األطفال على تدريس المنهج المطور لألطفال.-10 
 استراتيجيات التعلم النشط والتقويم الشامل  علىالمشاركة في تدريب معلمي المرحلة الثانوية -11 
ومنسق الجودة ومعلمات رياض األطفال فى محافظة سوهاج على تهيئة رياض األطفال    وأخصائي  مديري تدريب  -12 

 .18/2/2009حتى  14/2وذلك بمقر مدرسة الزخرفية بسوهاج فى الفترة من  التربوي لالعتماد 
 أنشطة أخرى داخل الكلية. 

التربية    اإلشراف-1 بكلية  البكالوريوس  مرحلة  لطالب  العملية  التربية  الجامعي    سوهاججامعة    – على  للعام 
 م.2009/2010م وحتى 1997/1998

للعام الجامعي    سوهاججامعة    – على التربية العملية لطالب )الدبلوم العام والدبلوم المهني( بكلية التربية    اإلشراف-2
 م.2009/2010م وحتى 2006/2007

 م.2010/2011العام الجامعي  سوهاججامعة  –عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  -3
 م.2010/2011جامعة سوهاج العام الجامعي  –عضو لجنة العالقات الثقافية بكلية التربية -4
وحتى   2009/2010  الجامعيلعام  من اعضوية لجان االختبارات الشخصية للطالب الجدد بكلية التربية بسوهاج  -5

 م.2011/2012العام الجامعي
  بسوهاج من عضوية لجان االختبارات الشخصية لطالب الدبلومة العامة نظام العام الواحد والعامين بكلية التربية  -6

 م.2020/2021وحتى العام الجامعي  2009/2010العام الجامعي 
من العام   عضوية لجان االختبارات الشخصية لطالب الدبلومة المهنية شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بسوهاج -7

 م.2020/2021وحتى العام الجامعي  2009/2010الجامعي 
 ***** 
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