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بكالوريوس في التربية والعلوم تخصص " الفيزياء   –  1
، تقدير عام جيد جداً ،  م  1977والكيمياء " دور مايو عام  
 جامعة أسيوط . –كلية التربية بسوهاج  

م ، تقدير جيد   1980الدبلوم الخاصة في التربية عام   –  2
 جامعة جنوب الوادي . –جداً ، كلية التربية بسوهاج  



ماجستير في التربية تخصص " مناهج وطرق تدريس   –  3
م تقدير ممتاز ، كلية التربية بسوهاج   1985العلوم " عام  

 جامعة جنوب الوادي . –

دكتوراه في التربية تخصص " مناهج وطرق تدريس   –  4
جامعة   –كلية التربية بسوهاج   م ،  1991عام  العلوم " 

 . جنوب الوادي 

 

   التدرج الوظيفي 
 

م   1977معيد بقسم المناهج وطرق التدريس ، عام  –  1
 جامعة أسيوط . – بكلية التربية بسوهاج 

مدرس مساعد المناهج وطرق تدريس العلوم ، عام   –  2
 جامعة جنوب الوادي . –م بكلية التربية بسوهاج   1985

م   1991مدرس المناهج وطرق تدريس العلوم ، عام   –  3 
 معة جنوب الوادي .جا – بكلية التربية بسوهاج 

المناهج وطرق تدريس العلوم والطفولة   أستاذ   - 4
جامعة    – بكلية التربية بسوهاج م   2015عام المتفرغ 
 سوهاج .

 

   ِ  المناصب اإلدارية
 

 ال يوجد .                   

   أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي 
 

اشتركت في جميع ورش العمل التي تتعلق بجودة التعليم العالي  -    
جامعة سوهاج ، وشاركت بالحضور   –والتي تم انعقادها بكلية التربية  

م والملتقي األكاديمي   2018في الملتقي األكاديمي األول عام  
جامعة سوهاج ، كما اشتركت   –م لكلية التربية   2019الثاني عام  

ممارسات   – المعلم ومتطلبات العصر الرقمي بالحضور في مؤتمر "  
  28،  27جامعة سوهاج ، يومي    –وتحديات " المنعقد بكلية التربية 

أنا  وحالياً  م بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة . 2019نوفمبر عام 
جامعة   – أحد أعضاء فريق برنامج إعداد معلم الفيزياء بكلية التربية 

امج الحالي إلعداد معلم الفيزياء  سوهاج ، وشاركت في تقويم البرن
بكلية التربية وذلك في ضوء معايير تتعلق بهيكل البرنامج و التعليم  

 والتعلم .

 



   الجوائز والتقديرات وبراءات االختراع 
 

حصلت علي شهادات تقدير بسبب مشاركتي في ورش العمل     
التي تتعلق بجودة التعليم العالي ومشاركتي في المؤتمر الدولي  

، كما حصلت  بالكوامل جامعة سوهاج  –األول المنعقد بكلية التربية  
 فيها . التدريبية التي اشتركت علي شهادات نجاح في الدورات  

 

   العمل)مدرب/متدرب( االشتراك في ورش 
 

  – انعقادها بكلية التربية اشتركت في جميع ورش العمل التي تم     
  ل فترة العمل بوظيفتي مدرس وأستاذجامعة سوهاج كمتدرب خال

 متفرغ بالكلية .

 

   الدورات)مدرب/متدرب( 
 

ب ( ، وحصلت علي  شاركت في مجموعة من الدورات ) متدر

 : ، وفيما يلي عناوين تلك الدورات  ها شهادات نجاح ، في 

بكلية التربية ، وحصلت علي شهادة نجاح وزارة التعليم العالي   لدي أعضاء هيئة التدريس 

.ICT   مشروع تحسين مهارات  -  1            

م إلي   2007/  3/ 24خالل الفترة من :  كتابة البحوث ونشرها دوليا   برنامج -2           

   جامعة سوهاج .هيئة التدريس والقيادات ب  م بمركز تنمية قدرات أعضاء 2007/  3/  26

  5/  24م إلي  2007/  5/  22خالل الفترة من  إعداد مشروع بحثي برنامج  - 3           

امعة سوهاج .  م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بج 2007 /  

/   5/  26من  خالل الفترة  معايير الجودة في العملية التدريسية برنامج  -4           

قيادات  أعضاء  هيئة التدريس والم بمركز تنمية قدرات   2012/   5/  28م إلي  2012

. بجامعة سوهاج   

م إلي   2012/  6/ 5 خالل الفترة مننظم االمتحانات وتقويم الطالب برنامج  -5           

.  ات بجامعة سوهاجهيئة التدريس والقياد  م بمركز تنمية قدرات أعضاء 2012/  6/  7  

  6/   11م إلي  2012/  6/ 9 خالل الفترة مننظام الساعات المعتمدة   برنامج -6           

   يس والقيادات بجامعة سوهاج هيئة التدرم بمركز تنمية قدرات أعضاء  2012 /

: 

   اإلشراف على األنشطة الالصفية
 

االشراف العام علي طالبات الفرقة الرابعة شعبة الطفولة   -
جامعة سوهاج في التدريب العملي   –بكلية التربية  

 بمؤسسات رياض األطفال بسوهاج.
االشراف العام علي طلبة الفرقة الثالثة شعبة التعليم   -

جامعة سوهاج في التدريب   – األساسي علوم بكلية التربية 
  العملي بالمدارس االبتدائية بسوهاج .



لطرق تدريس  االشراف علي الطلبة في التطبيقات العملية  -
وأيضاً االشراف علي الطلبة في  ، (  الجزء العملي ) م العلو

 لجان االمتحانات العملية والتحريرية .

   المهمات العلمية
 

العمل بوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بالقنفذة   -
  –  1994بالمملكة العربية السعودية في العام الدراسي 

م . والعمل بوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات   1995
 م .   2000- 1999بالدوادمي بالسعودية في العام الدراسي  

لفة  تقمت بإعداد أربعة أبحاث ونشر ملخصاتهم في أعداد مخ  -
، وفيما يلي :  جامعة سوهاج  –للمجلة التربوية بكلية التربية  

 النشر : عناوين تلك األبحاث ومكان وتاريخ 

برنامج مقترح في التربية العلمية باستخدام أسلوب التعلم التعاوني وبعض  - 1

األنشطة العلمية ، وقياس فعاليته في اكتساب بعض المفاهيم العلمية وتنمية  

 بعض المهارات االجتماعية لدي أطفال الروضة 

،   جامعة سوهاج  -المجلة التربوية لكلية التربية .  المستوي الثاني ()       

 .  278 - 221 م ، 2008بع والعشرون ، يناير العدد الرا

تقويم اتجاهات طلبة الفرقة الرابعة شعبة التعليم األساسي بكلية التربية   -2            

،   جامعة سوهاج -المجلة التربوية لكلية التربية  . بسوهاج نحو إنتاج الوسائل التعليمية 

  66 – 11م ،  2010العدد السابع والعشرون ، 

بجمهورية مصر  فاعلية منهج العلوم المطور للصف األول االعدادي  -  3            

  -المجلة التربوية لكلية التربية  . في تنمية بعض الميول العلمية لدي التالميذ  ةالعربي

  2011 ، العدد التاسع والعشرون ، جامعة سوهاج

                    ،41 – 108 . 

الفردي  أثر برنامج مقترح في التربية البيئية باستخدام أسلوب التعلم  -  4             

اإلرشادي في التحصيل المعرفي وتنمية بعض القيم البيئية لدي طالبات الفرقة األولي شعبة  

 .   الطفولة بكلية التربية في سوهاج

  واحد والثالثون ،، العدد ال جامعة سوهاج -المجلة التربوية لكلية التربية                    

     . 352 -  207، م 2012

            

   اللغات 
 

 اللغة العربية واللغة اإلنجليزية . 

   اإلشراف على رسائل الماجستير
 



رسائل ماجستير في التربية   شاركت في االشراف علي ست       
اف علي  تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم ، كما شاركت في االشر

تخصص مناهج وطرق تدريس الطفولة .    ماجستير في التربية رسالتين 
ماجستير في التربية   رسالتينالياً أشارك في االشراف علي وح

         . تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم
 

    اإلشراف على رسائل الدكتوراه 
 

دكتوراه الفلسفة في التربية   علي رسالة  شاركت في االشراف    
تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم ، وعنوانها " فاعلية برنامج مقترح  
في تدريس العلوم قائم علي نظرية التعلم الدماغي علي التحصيل  
المعرفي وتنمية التفكير البصري والدافعية لإلنجاز لدي تالميذ الصف  

ر سليمان صالح جاد  الثاني االعدادي المعاقين سمعياً " للباحث ياس

 م . 2015هللا ،وتم مناقشتها عام 
 

   المؤلفات 
 

  –  2المنهج الدراسي                                 –  1
المنهج   –  3تخطيط المناهج الدراسية                           

 الدراسي واالتصال التربوي  

  –  5تكنولوجيا الوسائل التعليمية                    –  4
  –  6تدريبات عملية في إنتاج الوسائل التعليمية        

 طرق تدريس العلوم  

تخطيط   –  8التربية البيئية .                                   –  7
طرق تنفيذ   –  9برامج األطفال                                  

 ل .برامج األطفا

 نمو المفاهيم العلمية عند أطفال الروضة .  –  10

 
 

   عضوية اللجان 
 

في بعض السنوات الدراسية  كنت عضو في لجنة المختبرات  -
في سنوات دراسية أخري  في لجنة العالقات الثقافية  عضو و
. 

 

   ملخص الخبرات الوظيفية 
 



الدراسية  خبرات في المناهج الدراسية وتخطيط المناهج  -
 وتطويرها .

 خبرات في طرق تدريس العلوم . -
 خبرات في الوسائل التعليمية واستخدامها وإنتاجها . -
تخطيط برامج األطفال وطرق تنفيذ برامج األطفال  خبرات في  -

 .ونمو المفاهيم العلمية لألطفال 
 .   خبرات في المشكالت البيئية وكيفية حماية البيئة منها -
التربية البيئية عامة والتربية البيئية ألطفال  خبرات في  -

 الروضة .
وعالقته بالمنهج الدراسي  االتصال التربوي خبرات في  -

 .والعوامل المؤثرة فيه 
 خبرات في مهارات التدريس التي ينبغي أن يمتلكها المعلم . -
 خبرات في البحث العلمي والتربوي . -
 االمتحانات .خبرات في التقويم التربوي وأعمال  -
 خبرات كمبيوترية ومسئوليات المعلم في العصر الرقمي . -

 

 


