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 المؤه ت العلمية:   -ثانياا

كلـية التربـية بســـــوـهاجم فرع ـجامـعة    -بتـقدير جـيد ـجداا -م1977ـمايو    -بـكالوريوس العلوم والتربـية -
 أسيوط.

ــبتمبر   -: في التربية و:لم النفسالدبلوم الخا - ــوهاجم   -بتقدير جيد جداا  -م1979س كلية التربية بس
 .   فرع جامعة أسيوط

مم  1981الـماجســـــتير في التربـية و:لم النفسم تخصـــــ: المـناهج وطرق ـتدريس العلومم نوفمبر  -
 بتقدير :ام ممتا م كلية التربية بسوهاجم فرع جامعة أسيوط .  

مم كلية التربية 1986بيةم تخصـــ: المناهج وطرق تدريس العلومم يناير دكتوراه الفلســـفة في التر -
 بسوهاجم فرع جامعة أسيوط .  

 التدرج الوظيفي:   -ثالثاا

ا من  - ا:تبـارا تخصـــــ: المنـاهج وطرق تـدريس العلومم  معيـد بقســـــم المنـاهج وطرق التـدريسم 
 م.30/11/1977

ا من مدرس مسـا:د بقسـم المناهج وطرق التدريسم تخصـ:   - المناهج وطرق تدريس العلومم ا:تبارا
 م.15/12/1981

ا من  - ارا دريس العلومم ا:تـب اهج وطرق ـت دريسم تخصـــــ: المـن اهج وطرق الـت مـدرس بقســـــم المـن
 م.26/2/1986

ا من  - أســتاذ مســا:د بقســم المناهج وطرق التدريسم تخصــ: المناهج وطرق تدريس العلومم ا:تبارا
 م.14/1/1996

اذ بقســـــم   - ا من أســــــت ارا اهج وطرق ـتدريس العلومم ا:تـب اهج وطرق الـتدريسم تخصـــــ: المـن المـن
 م.26/12/2005

ا من  -  م31/7/2015م وحتى 19/10/2011رئيس قسم المناهج وطرق التدريسم ا:تبارا
 الرسائل العلمية الجامعية التي تم الحصول :ليها:    -رابعاا

 اهج وطرق تدريس العلوم.منير المناهج وطرق التدريسم تخص:  *الماجستير: ماجست

ا   دريس الكيمـي ان في ـت اطـات األـم ة احتـي اج في معرـف ة بســـــوـه ة التربـي ا: تقويم ط ب كلـي *موضـــــو:ـه

 بالمرحلتين ا :دادية والثانوية والقدرة :لى تطبيقها.

Evaluating The Students of The Faculty of Education at Sohag in 

Knowing Safety Precautions in Secondary Stages, and Their Ability to 

Apply such Precautions. 

 مناهج وطرق تدريس العلوم.وراه الفلسفة في التربيةم تخص: *الدكتوراه: درجة دكت

*موضو:ها: إ:داد برنامج لتنمية مهارات :مليات العلم األساسية لدى معلمي العلوم بالمرحلة البتدائيةم  

 ائهم في تدريس العلوم.وأثر هذا البرنامج :لى أد

Preparing A Program to Develop Basic Science Processes Skills for 

Elementary School Science Teachers and Its Effect on Their 

Performance in Teaching Science. 

 المؤلفات العلمية  خامسا: 

  كتب منشورة:)أ(  

م مكتـبة دار المـعارفم ـبالشـــــترا  مع تعليم وتعلم الكيمـيا احتـياـطات األـمان في  كـتاب بعنوان   •
 األستاذ الدكتور/ إبراهيم بسيوني :ميرة.

ــلوب التكامل • ــ مية  برنامج فى الثقافة الغذائية قائم :لى أس ــر والنور ا س ــور فى دار نش . منش
 الدوليةو.
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Noor Publishing is an imprint of SIA OmniScriptum 

Publishing, 2017. 

. منشــــور فى األردنم مؤســــســــة الوراق للنشــــر التعليم والتعلم الممتع للعلومكتاب بعنوان   •
 .2018/2019والتو يعم 

. منشــور فى األردنم مؤســســة الوراق  المخططات البيانية وتعليم العلوم وتعلمهاكتاب بعنوان   •
 .2019/2020للنشر والتو يع. 

 وأوراق :مل منشورة:مقالت بحوث ودراسات و (ب)
ورقة    (TPACK Framework) .  تطوير برنامج إ:داد معلم العلوم فى العصر الرقمى وفقا  طار تيبا   -1

المؤتمر الدولى األول لكلية التربية جامعة سوهاج والمعلم ومتطلبات العصر الرقمى ممارسات    بحثية مقدمة إلى 
 م.2019نوفمبر  28-27وتحديات و

ــا -2 ــرون    مل المدخل إلى جودة الحياة.التعليم الشـ ــة نظرية قدمت فى المؤتمر العلمى الحادى والعشـ  – دراسـ

 م. 2019يوليو  22-21القاهرةم    -العباسية  -التربية العلمية وجودة الحياة. دار الضيافة جامعة :ين شمس

الدولى الرابع لمعامل   دراسة نظرية قدمت فى المؤتمر  إنترنت األشيا  والبيانات الضخمة: ثورة فى التعليم. -3

 مصر. –م م جامعة النيل 2019يونيو  24-21تصنيف الجامعات العربيةم    -التأثير العربى

ــة لبع    -4 ــورات البديلة لدى أطفال الروضـ ــويب التصـ ــتخدام نموذج بايبى للتعلم البنائى في تصـ فا:لية اسـ

)بحث مـشتق من   م.2019بحث منـشور فى المجلة التربوية لكلية التربية بـسوهاجم المفاهيم في مجال العلوم.  

 رسالة ماجستير(

ــية قائمة :لى النظرية البنا -5 ئية الجتما:ية فى تدريس العلوم :لى تنمية المهارات  فا:لية بيئة تعلم افتراضـ

م. 2019بحث منشور فى المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاجم الحياتية لدى ت ميذ الصف الثانى ا :دادى.  

 )بحث مشتق من رسالة دكتوراه(

علوم :لى تنمية المفاهيم  فا:لية بيئة تعلم افتراضـــــية قائمة :لى النظرية البنائية الجتما:ية فى تدريس ال -6

بحث منشـــــور فى المجلة التربوية لكلية التربية  العلمية والحس العلمى لدى ت ميذ الصـــــف الثانى ا :دادى.  

 م. )بحث مشتق من رسالة دكتوراه(2019بسوهاجم 

ـجة  فى ـتدريس العلوم :لى تنمـية بع  ـ:ادات العـقل المنت  WebCTـفا:لـية نـظام إدارة التعلم ا لكترونى    -7

بحث منـشور فى المجلة التربوية لكلية التربية بـسوهاج. )بحث مـشتق من  لدى ت ميذ الصـف الثانى ا :دادى.  

 رسالة دكتوراه(

ة نظـام إدارة التعلم ا لكترونى    -8 ا:لـي ة    WebCTـف ة ودافعـي اهيم العلمـي ة المـف دريس العلوم :لى تنمـي فى ـت

بحث منشـــور فى المجلة التربوية لكلية التربية بســـوهاج. )بحث    ا نجا  لدى ت ميذ الصـــف الثانى ا :دادى.

 مشتق من رسالة دكتوراه(

باســـــتخدام نموذج وشدى وشـــــايرو فى تدريس العلوم :لى تنمية  فا:لية برنامج مقترح قائم :لى البنائية   -9

بحث منشـور فى المجلة التربوية لكلية التربية  الحس العلمى لدى الت ميذ المعاقين سـمعيا بالمرحلة ا :دادية.  

 بسوهاج. )بحث مشتق من رسالة دكتوراه(

ايرو فى تدريس العلوم :لى التحـصيل  فا:لية برنامج مقترح قائم :لى البنائية باـستخدام نموذج وشدى وشـ  -10

بـحث منشـــــور فى المجـلة    المعرفى وتنمـية دافعـية ا نـجا  ـلدى الت مـيذ المـعاقين ســـــمعـيا ـبالمرحـلة ا ـ:دادـية.

 التربوية لكلية التربية بسوهاج.  )بحث مشتق من رسالة دكتوراه(

صــــلية باســــتخدام التعلم اللكترونى  فا:لية برنامج مقترح في هندســــة الفراكتال قائم :لى النظرية التوا -11

بحث منـشور في مجلة تربويات  التـشاركى :لى تنمية التفكير التوليدى لدى الط ب الفائقين بالمرحلة الثانوية.  

 )بحث مشتق من رسالة دكتوراه(( . ج   أول. 7( . العدد )20الرياضيات . المجلد )
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:لى النظرية التواصــــلية باســــتخدام التعلم اللكترونى  فا:لية برنامج مقترح في هندســــة الفراكتال قائم  -12

بـحث منشـــــور في مجـلة    التشـــــاركى :لى تنمـية القوة الرياضــــــياتـية لدى الط ب الـفائقين بالمرحـلة الـثانوية.

 )بحث مشتق من رسالة دكتوراه(  ( . ج   أول.7( . العدد )20تربويات الرياضيات . المجلد )

   والتكنولوجيا   العلوم   في   المتفوقين   مدارس   معلمى    :داد   التربية   كليات   تطوير -13

)EACHERSTCHOOL S (STEM        

 التربويين  رابطة  مع   بالتعاون   أكتوبر   6  جامعة   التربية   لكلية   الثالث   الدولى   المؤتمر  في  منشورة   دراسة 

 بمقر   المنعقد   العربىو   الوطن   في   وتنميته   المعلم  إ:داد   ومستقبل   بعنوان   للمعلمين   المهنية  واألكاديمية   العرب 

 م. 2017 إبريل   24-23  الموافق   وا ثنين   األحد   يومى   أكتوبر   6  جامعة   التربية   كلية 

 العلوم   وتعلم   وتعليم   القادم   للجيل   العلوم   معايير   -14

(NGSS)  TANDARDSSCIENCE SENERATION GEXT N    

 م. 2016(م أكتوبر  46دراسة منشورة فى المجلة التربويةم كلية التربية بسوهاجم العدد )         

   (STEM Education)التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  -15

العلمية   والتربية  بعنوان  العلمية  للتربية  المصرية  للجمعية  الثامن :شر  المؤتمر  فى  منشورة  دراسة 

يوليو    25-24فى الفترة من  القاهرة    –جامعة األ هر    –جهات للتمي و. قا:ة الشيال صالح كامل  مو

 م. 2016

مقال منشور فى المؤتمر العلمى العربى التوجهات الفكرية الحديثة وانعكاساتها :لى تعليم وتعلم العلوم.    -16

 م.2016أبريل  24-23سوهاج  العاشر )الدولى السابع( وتجديد الخطاب التربوى فى الب د العربيةو

دراسة منشورة فى المؤتمر السادس :شر  نحو تجربة لتطوير تدريس العلوم بمراحل التعليم قبل الجامعى.    -17

جامعة :ين شمس    –للجمعية المصرية للتربية العلمية بعنوان والتربية العلمية موجهات للتمي و. دار الضيافة  

 م. 2014أغسطس  10-9القاهرة  –

دراسة منشورة  توظيف شبكات التواصل الجتما:ى فى تعليم العلوم وتعلمها بمراحل التعليم قبل الجامعى.     -18

أبريل  25-24والتعليم وثقافة التواصل الجتما:يو فى المؤتمر العلمى العربى السابع )الدولى الرابع( بعنوان 

 م.  2013

دراسة منشورة    ليات العلمية )األسباب ومقترحات الحل(. ظاهرة : وف الط ب :ن اللتحاق باألقسام والك  -19

العلمي   العلميةم أكاديمية البحث  األدبية دون  اتجاه ط ب التعليم الثانوي والجامعي لألقسام  في كتاب ظاهرة 

 م.2010والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة سوهاجم فبراير 

قبـل دور برنـامج إ:ـداد معلم العلوم بكليـات التربيـة في ت  -20 نميـة الثقـافـة التكنولوجيـة لـدى معلمي العلوم 

بحث منشـــور في مجلة دراســـات في المناهج    .  الخدمة وأثر برنامج مقترح في التكنولوجيا في تنميتها لديهم

 م. 2005(م السنة  107وطرق التدريسم العدد )

يل المعرفي والو:ي الغذائي  برنامج في الثقافة الغذائية قائم :لى أســلوب التكامل وأثره في تنمية التحصــ  -21

م  بحث منشــــور فى مجلة التربية العلمية   لدى ط ب الفرقة الرابعة بالشــــعب األدبية بكلية التربية بســــوهاج.

 م. 2003مارس   المجلد السادسم العدد األولالجمعية المصرية للتربية العلمية م  

ة ـهذه المـهارات ـلدى معلمي العلوم  برـنامج ـتدريبي ـقائم :لى مـهارات الـتدريس ا ـبدا:ي    -22 وأثره في تنمـي

بحث منـشور فى مجلة دراـسات في المناهج وطرق التدريس م الجمعية   بمراحل التعليم العام بمحافظة ـسوهاج.

 م.2003المصرية للمناهج وطرق    التدريس م العدد الرابع والثمانونم أبريلم  

http://www.nextgenscience.org/
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لمنظومي وأثره في تنمـية :مليتي التحلـيل والتركـيب ـلدى  إـ:داد برـنامج في العلوم ـباســـــتـخدام الـمدـخل ا  -23

بحث منشـــور فى مجلة دراســـات في المناهج وطرق التدريسم العدد الســـابع   ط ب كلية التربية بســـوهاج.

 م. 2002والسبعونم يناير  

 مدى إسهام معمل العلوم المطور بمراحل التعليم العام في إ:داد إنسان القرن الحادي والعشرين. -24

 م. 2001بحث منشور فى المجلة التربويةم كلية التربية بسوهاجم العدد السادس :شرم يوليو        

أثر اســـــتخدام التعلم التعاوني والتعلم الفردي :لى تنمية التحصـــــيل وتكوين الميل نحو مادة العلوم لدى   -25

ربية بسـوهاجم العدد الخامس :شـرم  بحث منشـور فى المجلة التربويةم كلية الت  ت ميذ الصـف الرابع البتدائي.

 م.2000يناير 

ــيل المعرفي   -26 ــتراتيجية خرائط المفاهيم لتدريس العلوم وأثره :لى التحصـ ــتخدام برنامج معد وفقاا  سـ اسـ

ــعة العقلية المحدودة. ــور فى   وبقا  أثر التعلم لدى ت ميذ الصـــف األول ا :دادي ذوي السـ المجلة    بحث منشـ

 م. 1999التربويةم كلية التربية بسوهاجم العدد الرابع :شرم يوليو 

بـحث    ـمدى إســــــهام مـناهج الفي ـيا  بكلـية التربـية بســـــوـهاج في إـ:داد معلم الفي ـيا  ـبالمرحـلة الـثانوـية. -27

 .م6199منشور فى مجلة كلية التربية بأسيوطم جامعة أسيوطم العدد الثاني :شرم الج   األولم ينايرم  

ــو  كفايات ا :داد المهني لط ب الدبلوم   -28 ــوهاج في ضـ ــائل التعليمية بكلية التربية بسـ تقويم منهج الوسـ

بحث منشــــور فى المجلة التربويةم كلية التربية بســــوهاجم العدد الخامسم الج   الثانيم    العامة في التربية.

 م. 1990يوليو 

ية :لى تحصـــيل ت ميذ الصـــف األول بالحلقة ا :دادية من  أثر خف  ســـنوات الدراســـة بالحلقة البتدائ -29

بحث منشــور فى المجلة التربويةم كلية التربية بســوهاجم العدد الســادسم    التعليم األســاســي في مادة العلوم.

 م. 1991الج   الثانيم يوليو 

منشــور فى المجلة  بحث    اتجاهات ط ب الشــعب العلمية بكلية التربية بســوهاج نحو الدراســة العملية. -30

 م. 1992التربويةم كلية التربية بسوهاجم العدد السابعم يناير 

 الخبرات المهنية في مجال التدريس الجامعي:   -سادسا 

مناهج )أسـس بنا (م مناهج )تخطيط(م    الخاصـة بمرحلة الليسـانس والبكالوريوس:  تدريس المقررات اآلتية  -أ

ــغرم نمو المفاهيم العلميةم :لوم :امةم تربية بيئيةم تخطيط   طرق تدريس العلومم :لوم متكاملةم تدريس مصــ

 برامج أطفالم طرق تنفيذ برامج أطفالم تربية :مليةم تكنولوجيا التعليم.

ــة   تدريس المقررات اآلتية -ب ــات العليا: اتجاهات  الخاصـ حديثة فى التدريسم مناهجم تطوير مناهجم  بالدراسـ

م مناهج م المنهج وا تصـــال التربوىمناهج بحثم تكنولوجيا التربيةم أســـاليب تدريســـيةم المنهج التكنولوجى

 الطفلم أساليب تدريس الطفلم مناهج التربية الخاصة.

 الجوائ  والشهادات العلمية التي حصلت :ليها:   -سابعا  

منشــور في مجلة التربية العلمية الصــادرة :ن الجمعية المصــرية   أغا :ن أفضــل بحثجائ ة إحســان خليل 
 م. 2004م :ام   ( E.S.S.E )للتربية العلمية  

 

i. Has successfully completed The International Computer Driving 
License (ICDL). 

• Using the Computer and Managing Files.  

• Word Processing. 
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• Spreadsheets. 

• Database. 

• Presentation. 

• Information and Communication. 
Issued by the UNESCO Cairo Office, Date: 21/10/2004 . 

3) Has successfully Completed The Oracle University Course:  

• Oracle Database 10g: Introduction to SQL. 

• Oracle Database 10g: Program with PL/SQL. 

• Oracle Database 10g: Workshop I. 

• Oracle Database 10g: Workshop II. 
Learn Oracle From Oracle, from Sohag University, AUG . 2008 . 

4) Has successfully completed The Oracle University Course User 

Adoption Services (Eagle Program). 

Learn Oracle From Oracle, from Sohag University, OCT. 2008.   

5) Has successfully Completed Intel Teach Program Essential Course.  

 Master Trainer Certificate, Intel Corporation, from Sohag University, 

2009.    

 الهتمامات العلمية والبحثية:    -ثامناا

 تدريب معلمي العلوم :لى المهارات الوظيفية في تدريس العلوم.   •

 (STEM Education)مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا   •

 . STEMا:داد معلم   •

 تطوير كليات التربية. •

 تحقيق الجودة الشاملة وال:تماد األكاديمي لكليتي التربية والعلوم بسوهاج. •

 استخدام شبكة المعلومات في تدريس العلوم. •

 توظيف تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم . •

 العام.طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة وتطبيقها في تدريس العلوم بمراحل التعليم   •

 معايير إ:داد معلم العلوم في ضو  مفهوم الجودة الشاملة. •

 التربية البيئية في مراحل التعليم المختلفة. •

 األساليب الحديثة في تدريس العلوم. •

 تطوير مناهج العلوم بمراحل التعليم العام. •

 تطوير مهارات معلم العلوم لمواجهة تحديات :صر المعلوماتية. •

ــعب العلمية )الفي يا  والكيميا  والبيولوجي( :لى المهارات الوظيفية تدريب الط ب المعلمي • ن بالشـ
 في العلوم.

 تدريب معلمي العلوم :لى المهارات الوظيفية في تدريس العلوم.   •
 و:لى هللا قصد السبيلممم                  

 

 

 


	18- توظيف شبكات التواصل الاجتماعى فى تعليم العلوم وتعلمها بمراحل التعليم قبل الجامعى.  دراسة منشورة فى المؤتمر العلمى العربى السابع (الدولى الرابع) بعنوان "التعليم وثقافة التواصل الاجتماعي" 24-25 أبريل 2013م.

