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 السيرة العلمية والعملية
 للدكتور/ عبدالباقي عبدالمنعم أبوزيد

 
 

 :أوالً : المعلومات الشخصية 

 االسم : دكتور / عبدالباقي عبدالمنعم  أبـوزيـد
 ة : مسلم  ـــــالديان
 : مصري يةــــالجنس

 آخر درجة علمية حصلت عليها: دكتوراه الفلسفة في التربية 
 على درجاتي العلمية فيها: الجامعات التي حصلت 

 جامعة بيتسبرج بالواليات المتحدة األمريكية.  -

 جامعة أسيوط، جامعة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية  -
  abozid@hotmail.com البريــد اإللكترونـــــــي:

  :ًالمؤهالت العلميةثانيا: 

 جامعة أسيوط  -بسوهاج كلية التربية -داً مع مرتبة الشرف ـــــــــبتقدير عام جيد جوالتربية  بكالوريوس العلوم التجارية  •

 .جامعة أسيوط -كلية التربية بسوهاج -بتقدير عام جيد جداُ التربية   خاصة فيدبلوم  •

 جامعة أسيوط - التربية بسوهاجكلية  -تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم التجارية بتقدير عام ممتاز  في التربيةماجستير  •

، مصر جامعة جنوب الوادي سوهاجبدكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم التجارية ـ كليتي التربية  •
 بالواليات المتحدة األمريكية.بتسبرج جامعة 

  : ًالتدرج الوظيفي :ثالثا 

 جامعة أسيوط  -معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج  .1
 جامعة أسيوط -مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج  .2
  سوهاججامعة  -المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج بقسم  عضو هيئة تدريس .3

  والتعليم بالبحرينالمناهج بوزارة التربية  مناهج بإدارة صائي تطويرخأ .4

 جامعة البحرين  – أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  .5

 جامعة البحرين – الجامعة الخليجية   – أستاذ مساعد بكلية التربية  .6
 جامعة البحرين  – ستاذ مساعد بكلية البحرين للمعلمين  أ .7

 
 
  جامعة البحرين كلية البحرين للمعلمينفترة العمل برابعاً : األعمال واألنشطة خالل _ 

 

 : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها  -
 

 

 رمز المقرر  اسم المقرر 

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد طلبة 

 المقرر 
 المقرر رمز  اسم المقرر 

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد طلبة 

 المقرر 

1 Leading and Managing Curriculum  
Innovation and Development in Schools 

 قيادة وإدارة التطوير واالبتكار في 
 المناهج بالمدارس  

TCEL514 2 23 

1 Leading and Managing Curriculum  
Innovation and Development in Schools 
 قيادة وإدارة التطوير واالبتكار في المناهج بالمدارس 

TCEL514 2 22 

2 Leading and Managing Teacher Professional 
Development 

 قيادة وإدارة التنمية المهنية للمعلمين 
TCEL524 2 21 

2 Leading and Managing Teacher Professional 
Development 

 التنمية المهنية للمعلمين قيادة وإدارة 
TCEL524 2 25 

3 Educational Leadership for Performance in 

Schools 
 القيادة التربوية لتقييم األداء في المدارس 

TCEL515 2 15 
3 Educational Leadership for Performance in 

Schools 
 القيادة التربوية لتقييم األداء في المدارس  

TCEL515 2 26 

4 Educational Leadership for Students Learning 

& Success 
 القيادة التربوية لتعلم الطالب ونجاحهم 

TCEL521 2 23 
4 Educational Leadership for Students Learning & 

Success 
 الطالب ونجاحهم القيادة التربوية لتعلم 

TCEL521 2 25 

5 Test Construction and Analysis  

 بناء االختبارات وتحليلها 
GR4004 2 28 5 Test Construction and Analysis  

 بناء االختبارات وتحليلها 
GR4004 2 28 

6 Educational Inquiry I 
 1البحث التربوي

GR4005 2 25 6 Educational Inquiry I 
 1البحث التربوي

GR4005 2 24 

7 Classroom Learning Environment 
 الصفي التعلم بيئة

GR4001 2 22 7 Collaborative and Cooperative Learning 
 التعلم التعاوني والفريقي

GR5001 2 22 

1 Leading and Managing Information & 
Communication Technology 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قيادة وإدارة 
TCEL525 2 21 

1 Educational Leadership for Performance in 

Schools 
 القيادة التربوية لتقييم األداء في المدارس 

TCEL515 2 23 

2 Research Methods in Education 
 طرق البحث في التربية 

TCEL513 2 24 2 Research Methods in Education 
 طرق البحث في التربية 

TCEL513 2 24 

3 Leading and Managing Curriculum  
Innovation and Development in Schools 

 قيادة وإدارة التطوير واالبتكار في 
 المناهج بالمدارس 

TCEL514 2 23 

3 Leading and Managing Curriculum  
Innovation and Development in Schools 

 قيادة وإدارة التطوير واالبتكار في 
 المناهج بالمدارس 

TCEL514 2 25 

4 Leading and Managing Teacher Professional 
Development 

 قيادة وإدارة التنمية المهنية للمعلمين 
TCEL524 2 24 

4 Leading and Managing Teacher Professional 
Development 

 التنمية المهنية للمعلمين قيادة وإدارة 
TCEL524 2 21 

5 Educational Leadership for Students Learning 
& Success 

 القيادة التربوية لتعلم الطالب ونجاحهم 
TCEL521 2 27 

5 Educational Leadership for Students Learning & 
Success 

 القيادة التربوية لتعلم الطالب ونجاحهم 
TCEL521 2 23 
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6 Test Construction and Analysis  
 بناء االختبارات وتحليلها 

GR4004 2 25 6 Test Construction and Analysis  
 بناء االختبارات وتحليلها 

GR4004 2 24 

7 Educational Inquiry I 
 1البحث التربوي

GR4005 2 28 7 Educational Inquiry I 
 1البحث التربوي

GR4005 2 26 

 
 

 الكتب الجامعية , العلمية, األبحاث والدراسات التي تم انجازها خالل العامين الجامعيين المنصرمين : -

 تاريخ البدء  العنوان  م 
تاريخ  
 االنتهاء

 تاريخ النشر  جهة النشر  موقف النشر* 

 مهارات البحث التربوي  .1
تم النشر للطبعة   2014 2012

 الثالثة   
 2015طبعـــة  األردن  -دار الفكر  

2. 
 تعليم الثقافة المالية وتعلمها

 في ضوء التجارب العالمية 
 --  --  لم يرسل بعد --  2013

 لم يرسل بعد --  2014 المرجع في تعليم الرياضيات وتعلمها .3
 جامعة الملك سعود  

 بالمملكة العربية السعودية 

مشاركة بفصل في هذا 
 المرجع بعنوان: 

المالية تعليمها  "الرياضية 
 وتعلمها"

4. 
 فن البيع لطالب المرحلة الثانوية 

 بمملكة البحرين 
طبعة  
2015 

 2015طبعة  2015طبعة 
وزارة التربية والتعليم بمملكة  

 البحرين 
    2015-2014طبعة  

5. 

 تقويم مهارات االتصال لدى معلمي المواد التجارية  
 بالتعليم الثانوي في مملكة البحرين 

Evaluating the communication skills for teachers of business subjects in 

secondary education in the Kingdom of Bahrain.  

 تم النشر  2012 2012
والنفسية  مجلة العلوم التربوية 

 بجامعة البحرين 
    15المجلد – 1العدد

 2104مارس 

6. 

 استخدام أدوات التعلم اإللكتروني في تعليم وتعلم المواد التجارية بالتعليم الثانوي  

USING E-LEARNING TOOLS IN TEACHING AND LEARNING 

BUSINESS SUBJECTS IN SECONDARY EDUCATION.  
 

 تم النشر  2013 2013

INTED2013 - 7th 

International Technology, 

Education and 

Development Conference 

Valencia (Spain)  

4th, 5th and 6th of 

March, 2013 

7. 

 وبرامج التدريب للوفاء بمتطلبات سوق العمل تطوير مناهج التعليم و (   DACUM)  الديكام 
في   منشورة  عمل  تكامل  ورقة  الدولي  العام  المؤتمر  القطاع  في  العمل  مع سوق  التعليم  مخرجات 

 والخاص

 The Conference of Integration Between the Outcomes of 

Education and Labor Market in Public and Private Sectors   

 تم النشر  2013 2013

تكامل الدولي  مخرجات   المؤتمر 
العمل في القطاع التعليم مع سوق 

 العام والخاص

 عمــان  -األردن  

 2013 مايو 13-16
 

8. 

 اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو الشراء عبر اإلنترنت  
 ودور ومناهج التعليم فيها

Attitudes  of Secondary  Education Students Toward Buying Online and the 

Role of Curriculum (in progress). 

 

 أرسل للنشر  2014 2013

INTED2015 - 9th 

International Technology, 

Education and 

Development Conference 

Valencia (Spain) 

4th, 5th and 6th of 

March, 2015 

9. 
ورقة عمل مقدمة  . واحتياجات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين مناهج التعليم الفني والمهني 

 2015  منتدى التعليم إلى 

GESS 2015 – Gulf Educational Supplies and Solutions 

 مقبولة للنشر  2015 2015
    2015منتدى التعليم العالمي 

 دبي اإلمارات العربية المتحدة   
 2015فبراير  26إلى  24

10. 

 تطوير منهج التسويق  بالمدارس الثانوية  في البحرين   
 على ضوء المعايير الدولية 

Developing the marketing curriculum  in Bahrain secondary schools 

according to international standards. (in progress). 

 

2014  --  --  --  -- 

11 

 وحدة مقترحة لتطوير مهارات الشراء عبر  اإلنترنت  
 لدى طالب المدارس الثانوية بالبحرين 

A Suggested unit to Develop online buying skills for secondary schools 

students in Bahrain. (in progress). 

2014  --  --  --  -- 

12 

 منهج المشروعات الصغيرة  بالمدارس الثانوية   قويم ت
 في البحرين  على ضوء المعايير الدولية  

Evaluating the small business curriculum  in Bahrain secondary schools 

according to international standards. (in progress) 

2014  --  --  --  -- 

 
 اسهامات لتطوير المقررات في القسم:   -
) خطة المقرر والمحتوى  إعداد مقرر " واجبات ومسئوليات  المعلم األول"   لبرنامج التمهن  الخاص بمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم     -1

 العلمي ووسائل وأدوات التقويم(
ربوي، التي تنفذة تطوير بعض  مقررات برنامج القيادة التربوية  مثل : مقرر المناهج ، مقرر التنمية المهنية للمعلمين، تقييم أداء المعلمين، البحث الت   -2

 كلية البحرين للمعلمين     بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. 
للبرنامج التدريبي الخاص بمعلمي المدارس الخاصة الذي نفذه مركز التعليم المستمر بجامعة البحرين    إعداد  وتدريس مقرر " التقويم واالختبارات"      -3

 )خطة المقرر والمحتوى العلمي ووسائل وأدوات التقويم(. بالتعاون مع كلية البحرين للمعلمين ووزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين 
 التربوية  في مقرر : الزيارة المدرسية، وإعدادهم لتقرير الزيارة وفق متطلبات المقرر. اإلشراف على  دارسي برنامج القيادة   -4
 

 األطاريح العلمية التي أشرفت أو ساهمت في اإلشراف عليها:   -
 ) اإلشراف على المشاريع البحثية  للدراسين في  الدبلوم  العالية في القيادة التربوية(

 

 منها:لقد أشرفت على بحوث التخرج للدارسين في الدبلوم العالية في القيادة التربوية، 
 

 عنوان البحث اسم الباحث م

 عبدالرحمن أحمد فايد  1
The causes of the low achievement of Jid Hafs technical school students in English from the students 
and teachers point of view 

 عادل حسين حسين 2
The reasons for the reluctance of parents to attend meetings of the Council Fathers in 
Busaiteen Boys.Primary  School. 

 أحمد عبدالعال أحمد  3
Students’ Attitudes towards Learning English Language: The Case of  Emmam  Al ghazali  Intermediate 
Boys School 
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 أحمد محمد برغوت 4
The Impact of Professional Development Program for English Teachers in Improving the English 
Language for Students in Sheikh Abdullah Technical School 

 سمية عبدالرحمن النواخذة  5
Differentiation in homework For the second circle pupils in  Khansa primary school for girls (Real 
Application and Obstacles) 

 The weakness of six graders in English writing (The causes and possible remedies) فتحي عبدهللا عوض  6

 محمد األمين منصور 7
The Causes of the Smoking  in Othman Bin Affan Boys School  from the Students and Teachers Point of 
View 

 Reality of Practicing Classroom Evaluation Skills for Teachers in Ibn Rushd Intermediate Boys School محمد مصباح يوسف أحمد  8

 نجية جاسم مال هللا السبت  9
The Obstacles of  Developing The High Order Thinking Skills from Prespective of school teachers and the 
students at Zenobia Intermediate Girls' School 

 مريم يعقوب يوسف الخاجة  10
The reasons behind the deterioration of the academic achievement in math for first year students in Al 
Estiqlal secondary girls school 

 منى محمد علي بوزبون 11
bstacles Of Implementing Information Technology and Communications in Teaching in Muharraq 
secondary Girls School 

 عائشة جاسم البوعينين 12
The reality of   non classroom activities in science and mathematics subjects for grade six primary school 
in the Kingdom of Bahrain 

 رباب السيد راضي محمد  13
The status of utilizing the practical workbook of science for second circle of primary Education in the 
school of middle Governorate in the Kingdom of Bahrain 

 

 
 في اللجان العلمية في الجامعة:  العمل   -

 اسم اللجنة م
 مستوى اللجنة ةطبيعة عمل اللجن

 الجامعة الكلية القسم  مؤقتة  دائمة
1 Education Studies Committee                                                                                         لجنة دراسات التربية      
2 Continuous Professional Development Committee                       لجنة

 التنمية المهنية المستمرة 

 
  

 
 

3 Curriculum Studies Committee                                                                                      لجنة  دراسات المناهج      

4 CPD Programme Advisory Committee                لجنة االستشارية لبرنامج  ال
 التنمية المهنية المستمرة

 
  

 
 

5 Education Studies Group Board                                                  عضو
 مجلس قسم  دراسات التربية

   
 

 

6 ELP Portfolio committee                                                لجنة ملف اإلنجاز لدارسي برنامج القيادة التربوية      
7 Teaching Quality Evaluation Committee                                                    لجنة تقويم جودة التدريس      
8 Books Orders Committee                                                                                                      لجنة   طلبات الكتب      

9 CPD Program QA Committee                                                     لجنة جودة برامج التنمية المهنية المستمرة      
10 Student Disciplinary Committee                                                                                     لجنة تأديب الطالب      

11 Newsletter & PR Committee                                                                           لجنة اإلعالم والعالقات العامة      
12 Professional Development  Committee                                                                    لجنة التنمية المهنية      

13 Student  Appeals  Committees                                                                                    لجان تظلمات الطالب      
                  ،             العلمية  للملتقى السنوي األول للبحوث التربوية لقادة المدارساللجنة  14

SLEADERS 2014 
  

 
  

             ،             اللجنة التنظيمية  للملتقى السنوي األول للبحوث التربوية لقادة المدارس 15
SLEADERS 2014    

  
 

  

          ،           جلسات  الملتقى السنوي األول للبحوث التربوية لقادة المدارسلجنة مقرري  16
SLEADERS 2014 

     

  HR Committee      البشرية   لجنة الموارد 17
   لجنة المقابالت الشخصية ألعضاء هيئة التدريس الجدد 18

New staff interview Committee                               
     

19 CPD strategic initiative committee          

 اللجنة التمهيدية  الستراتيجية  التنمية المهنية المستمرة  
     

20 Quality Assurance and Accreditation Committee  لجنة ضمان الجودة
 واالعتماد                           

     

- 2014لجنة المقابالت الشخصية للطالب الجدد على مستوى جامعة البحرين للعام الجامعي   21
2015 

   
 

 
 

 
 المهام اإلدارية التي كلفت بها خالل العامين الجامعيين المنصرمين ) مع ذكر تاريخ مباشرتها واالنتهاء منها (    -

 منسق برنامج التعليم المهني بكلية البحرين للمعلمين   •

   ج                                           رئيس مجموعة المواد التجارية وتكنولوجيا المعلومات بقسم دراسات المناهج      •

 أعمال أخرى كلفت القيام بها خالل العام الجامعي المنصرم ) مشروعات، أوراق عمل، إعداد حلقات علمية،   -
 لجان، مؤتمرات، ترجمة،.....الخ(

 مراجعة  وإعداد تقرير عن المواد المشتركة لبرنامج تأهيل معلمي التعليم الفني والمهني بوزارة التربية      -  1    

 والتعليم، وذلك  بتكليف من عميدة كلية البحرين للمعلمين.               
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 مشاركة دائرة اإلعالم والعالقات العامة بالجامعة في برنامج " الزيارات المدرسية"      -2  
 مشاركة كلية البحرين للمعلمين في برنامج الزيارات التعريفية ببرنامج البكالوريوس في التربية       -3

 للمدارس الثانوية الحكومية.           
 
 

 ات العلمية أو التدربية أو ورش العمل التي أسهمت بها أو حضرتها خالل العام الجامعي المنصرم: المؤتمرات أو الحلقات أو الندو  -
 صفة المشاركة* مكان االنعقاد  عنوان المؤتمر )الندوة، الحلقة، الورشة( 

 المؤتمر الدولي السادس للتكنولوجيا والتعليم والتنمية  1
6th International Technology, Education and Development Conference 

Valencia (Spain) بحث 

 المؤتمر الدولي السابع للتكنولوجيا والتعليم والتنمية  2
7th International Technology, Education and Development Conference 

Valencia (Spain) بحث 

العمل في القطاع العام والخاص المؤتمر الدولي: تكامل مخرجات التعليم مع سوق  3  
The Conference of Integration Between the Outcomes of 

Education and Labor Market in Public and Private Sectors. 
 ورقة عمل األردن  -عمان 

 SLEADERS 2014،  الملتقى السنوي األول للبحوث التربوية لقادة المدارس 4
First Annual School Leaders’ Educational Research Symposium SLEADERS-2014 BTC, UoB   مقرر جلسة 

 مدرب   BTC, UoB ورشة عمل " مهارات األسئلة"  بالتعاون مع دائرة التنمية الطالبية بعمادة شئون الطلبة  في جامعة البحرين  5

األكاديمي"  بالتعاون مع دائرة التنمية الطالبية بعمادة شئون الطلبة  في جامعة البحرين ورشة عمل " التفكير العاطفي واإلنجاز  6  BTC, UoB   مدرب 

 مشاركة  UoB ورشة عمل مشروع المجالت اإللكترونية بجامعة البحرين  7

8 E Learning Content Authoring Tools workshop BTC, UoB   مشاركة 

 مشاركة  UoB ( كأداة لتقويم مشاريع الطلبة" Rubricsالتصحيح )"قواعد   ورشة عمل  9

10 Gulf Comparative Education Society (GCES) symposium 2012 المنتدى   

 الخليجي للتربية المقارنة
Crown Plaza Hotel   بوســـتر 

11 E-portfolio & Introduction to IT Services workshop BTC, UoB  مشاركة 

12 Plagiarism & Turn-it-in training  workshop BTC, UoB  مشاركة 

13 BTC Self Evaluation Report (SER) workshop BTC, UoB  مشاركة 

14 Syllabi & Course Folders workshop BTC, UoB  مشاركة 

15 Differentiation workshop BTC, UoB  مشاركة 

16 Higher Order Thinking Skills (HOTS) workshop BTC, UoB  مشاركة 

17 BTC’s Strategic Plan Workshop Gulf Hotel  مشاركة 

18 Core Values workshop Al Areen Hotel  مشاركة 

19 Classroom Observational Skills Workshop BTC, UoB  مشاركة 

20 Faculty Academic & Advising Workshop BTC, UoB  مشاركة 

21 
- Rethinking Learning and Pedagogy 

- Responding to  New Teaching-Learning challenges 

- Building a High - Quality Education  System for Bahrain (Prof.  Gopi’s) 

BTC, UoB  مشاركة 

22 New Challenges for TP: A view from teachers and schools (Prof.  Gopi’s) BTC, UoB  مشاركة 

23 BTC Strategic Plan Workshop BTC, UoB   مشاركة 

24 Course Folders workshop BTC, UoB  مشاركة 

25 Academic Advising workshop BTC, UoB  مشاركة 

26 BTC research agenda Workshop BTC, UoB  مشاركة 

 
 
 
 

 مهام أكاديمية أو خدمات مجتمعية قمت بها خارج الجامعة   -

 صفة المشاركة*  مكان االنعقاد  عنوان المؤتمر )الندوة، الحلقة، الورشة(  م

 مدرب  مدرسة صالح الدين األيوبي االبتدائية للبنين ورشة عمل التعلم التعاوني 1

 مدرب  مدرسة االستقالل الثانوية للبنات  ورشة عمل استراتيجية التعلم عن طرق المشاريع   2

 مدرب  مدرسة االستقالل الثانوية للبنات  ورشة عمل إعداد أسئلة االختبارات 3

 مدرب  مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات ورشة عمل إعداد أسئلة االختبارات 4

 محكم  مدرسة طليطلة االبتدائية للبنات تحكيم أعمال ملتقى االستراتيجية المتميزة  5

ورشة عمل مهارات تقويم الطالب وصعوبات  6
 التعلم

 مدرب  معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 

 مدرب  معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا  ورشة عمل مهارات تحليل المنهج وتكامله 7

ورشة عمل مواصفات وثيقة منهج اللغة   8
 اإلنجليزية 

 مدرب  مدرسة اإليمان 

 مدرب  مدرسة اإليمان  ورشة عمل التعلم التعاوني 9

 مدرب  معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا  ورشة عمل أساليب التنمية المهنية للمعلمين 10

 مدرب  االبتدائية اإلعدادية للبناتمدرسة جو  ورشة عمل صياغة األسئلة   11

 مدرب  مدرسة المعرفة الثانوية للبنات ورشة عمل الخرائط الذهنية والخرائط المفاهيمية 12

ورشة عمل مهارات تنويع األنشطة الصفية   13
 والالصفية

 مدرب  معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 

 مدرب  الرفاع الشرقي اإلعدادية للبناتمدرسة   ورشة عمل اإلدارة الصفية 14

ورشة عمل كفايات معلمي ومعلمات القرآن   15
 الكريم 

إدارة   –وزارة العدل والشئون اإلسالمية 
 شئون القرآن الكريم 

 مدرب 

 مدرب  مدرسة  الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات ورشة عمل صياغة األهداف  16
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  ًالتربية جامعة البحرين: أو تطويرها خالل مدة عملي بكلية : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها خامسا 

 )مرحلة البكالوريوس(             استراتيجيا ت التدريس .1
 )مرحلة البكالوريوس(     مهارات البحث التربوي .2
 وس()مرحلة البكالوري   ج                         ـــــــالمناهأساسيات   .3

 )مرحلة البكالوريوس(                تصميم المناهـــج .4
 )مرحلة البكالوريوس(                  امةتدريس العالطرق  .5
 وريوس( ـ)مرحلة البكال                                    منهج المدرسة االبتدائية   .6

  وس(يكالورـة البل)مرح     إدارة المواقف التعليمية .7

 )مرحلة الدراسات العليا(              (1)طرق تدريس العلوم التجارية  .8
 )مرحلة الدراسات العليا(              (2)طرق تدريس العلوم التجارية  .9

 )مرحلة الدراسات العليا(التربية العملية )لطالب الحاسب اآللي والعلوم التجارية(  .10

 
  قُمت  ساد التي  الدراسية  المقررات   : التربية بسوهاج جامعة  أسيوط وجامعة جنوساً  الوادي   ب بتدريسها أو تطويرها خالل مدة عملي بكلية 

 بجمهورية مصر العربية:

 ) مرحلة البكالوريوس (            استراتيجيا ت ومبادئ التدريس .1
 )مرحلة البكالوريوس (   طرق تدريس العلوم التجارية              .2
 )مرحلة البكالوريوس (                مقدمة في الحاسب اآللي     .3
 )مرحلة البكالوريوس(      ج                              ـــــــالمناه .4
 )مرحلة الدراسات العليا (    طرق تدريس العلوم التجارية              .5
 )مرحلة الدراسات العليا (   تكنولوجيا التعليم                            .6
 )مرحلة الدراسات العليا (  لغة اإلنجليزية       لمصطلحات تربوية با .7
 )مرحلة الدراسات العليا (  استخدامات الحاسب اآللي في التربية        .8
 يم األساسي .المجال التجاري ببرنامج التأهيل التربوي لمعلمي التعل .9

 

خالل فترة عملي بجامعة البحرين:  واالجتماعيةواإلدارية  األكاديميةالخبرات واألنشطة اً: سابع 
 

 )أ( مهام التنسيق:

 ( CURR131( منسق مقرر استراتيجيات التدريس )1)
 ( منسق لجنة تقويم جودة التدريس والمقررات الدراسية بالقسم  2)

 ( منسق لجنة تقويم جودة التدريس والمقررات الدراسية لبرنامج الفترة الثانية  3)

 ( منسق لجنة وضع خطة القسم  ضمن الخطة اإلستراتيجية للكلية  11) 

 

 
 
 
 
 )ب( عضوية اللجان: 

 على مستوى الكلية:

 عضو لجنة الطباعة السكرتارية لمؤتمر "جودة التعليم الجامعي"، والمشكلة بقرار عميدة الكلية   (1)

 التربية والتعليم   ةعضو الفريق الفني التابع للجنة التنسيق المشتركة بين الجامعة ووزار (2)

 يم في ضوء نظام الترقيات الجديد، عضو اللجنة المكلفة بوضع مشروع البرنامج التدريبي لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعل (3)

 عضو اللجنة المكلفة بدراسة وضع بعض مقررات القسم على شبكة التعلم االلكتروني التابعة لمركز التعلم االلكتروني بالجامعة. (4)

 ( عضو لجنة التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالكلية5)

 ( عضو لجنة إعداد مواصفات برنامج دبلوم التربية 6)
 ( عضو لجنة اإلشراف على االمتحانات  1)
 ( عضو لجنة تقويم أعضاء هيئة التدريس 2)
 ( عضو لجنة البرامج الجديدة المقترحة من القسم 3)
 ( عضو لجنة تنظيم االمتحانات بالقسم4)
 (،. CURR131( عضو لجنة وضع الخطة الدراسية لمقرر استراتيجيات التدريس )5)
 (.CURR253اسية لمقرر أساسيات المناهج ) ( عضو لجنة وضع الخطة الدر6)
 ( وإجراء التعديالت عليها،. CURR131( عضو لجنة دراسة الخطة الدراسية لمقرر استراتيجيات التدريس )7)
 ( عضو لجنة امتحان قبول الطلبة المتقدمين لبرنامج معلم الفصل. 8)
 رنامج دبلوم التربية تخصص تجاري وحاسب آلي. ( عضو لجنة المقابالت الشخصية للطلبة المتقدمين لاللتحاق بب9) 
 ( لبرنامج معلم الفصل. EDCT 156( عضو لجنة وضع الخطة الدراسية لمقرر منهج المدرسة االبتدائية ) 10)
 ( لبرنامج معلم الفصل. EDCT425( عضو لجنة وضع الخطة الدراسية لمقرر إدارة المواقف التعليمية/ التعلمية )11)
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 (. CURR191وضع الخطة الدراسية لمقرر مهارات البحث التربوي )( عضو لجنة  12)
 (  عضو لجنة مراجعة برامج الدراسات العليا بالقسم،  13)
 (، CURR253(، ومقرر أساسيات المناهج )  EDCT 156(  عضو لجنة إعادة وضع الخطة الدراسية لمقرر منهج المدرسة االبتدائية )14)
 برامج الدراسات العليا بالقسم. ( عضو لجنة مراجعة 15)
 ( عضو لجنة تقديم مقترحات القسم فيما يتعلق بطرح مقررات على مستوى الجامعة. 16)

 ( لبرنامج دبلوم التربية الذي يتم تقويمه من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. SED( عضو لجنة وضع وثيقة التقويم الذاتي ) 17)
 برنامج دبلوم التربية الذي يتم تقويمه من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،. ( عضو لجنة فعاليات تقويم 18)

 ( القيام بإعداد التقرير السنوي للقسم.19)

 
 
 
 
 
 

 )ج( المؤتمرات واللقاءات وحلقات النقاش وورش العمل:
 

 ته وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.( حضور فعاليات مؤتمر "توحيد المسارات بالتعليم الثانوي بمملكة البحرين" والتي أقام1)
 ( المشاركة في مؤتمر تكوين المعلم التي نظمته الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بجمهورية مصر العربية.  2)

 م.2003( حضور فعاليات دورة األعضاء الجدد التي نظمتها الجامعة في سبتمبر 3) 
 نفذتها لجنة األنشطة األكاديمية بالقسم. ( المشاركة في حلقات النقاش التي 4)
 ( تنفيذ حلقة نقاشية بالقسم حول موضوع " الديكام وربط المناهج بسوق العمل". ضمن أنشطة لجنة األنشطة األكاديمية بالقسم. 5) 
 ( المشاركة في لقاء لجنة االعتماد األكاديمي بالكلية لعرض اإلطار المفاهيمي للكلية.6) 
 ( المشاركة في ورشة عمل االعتماد األكاديمي، والتي نفذها خبراء االعتماد األكاديمي. 7) 
 ( حضور فعالية الصفوف الذكية. 8)

 مخرجات التعلم للكلية.   ( المشاركة في لقاء لجنة االعتماد األكاديمي بالكلية لعرض9)
 ( المشاركة في حلقات النقاش التي تنفذها لجنة األنشطة األكاديمية بالكلية.10) 
 ( المشاركة في السيمنارات التي يعقدها القسم لمناقشة خطط الماجستير.11)
 ( المشاركة في الدورات التدريبية التي يعقدها مركز التعليم اإللكتروني بالجامعة. 12)
 ور المؤتمر األول للبحث العلمي بجامعة البحرين. ( حض13)
 ( حضور المؤتمر الثاني للبحث العلمي بجامعة البحرين. 14)
 ( حضور المؤتمرات السنوية للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.15)

 

 )د( أنشطة خدمة المجتمع:

المدارس والمرشدين المهنيين بوزارة التربية والتعليم، وذلك مرشح جامعة البحرين للمشاركة في البرنامج التدريبي لمديري ومديرات   (1)
 بورقة عمل موضوعها: تطوير برامج التعليم والتدريب في ضوء مطالب سوق العمل. 

مرشح كلية التربية لمشاركة اللجنة المنظمة لمعرض عالم المهن  وسوق الوظائف بوزارة العمل، وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان: "كيف   (2)
 .؟عاً صغيراً"تبدأ مشرو

مشاركة برنامج التعليم المستمر بالكلية بناًء على طلب مدير البرنامج في إعداد خطة لعمـل دورة تـدريبية حـول " الديكام وتطوير   (3)
 برامج التدريب ومناهج التعليم".

 شئون الطلبة. تقديم العديد من المحاضرات في برنامج" تعليم األقران" التابع لدائرة التنمية الطالبية بعمادة  (4)

 .تنفيذ العديد من المحاضرات بمدارس وزارة التربية والتعليم بناًء على دعوات رسمية منها، وموافقة القسم والكلية (5)
  

 )هـ( اإلرشاد األكاديمي:
 

 القيام بأعمال المرشد األكاديمي لطلبة دبلوم التربية تخصص التعليم التجاري.  (5)
 )و( أنشطة أخرى:

 اإلشراف على طالب التربية العملية لدبلوم التربية تخصص: تجاري، وحاسب آلي.   -
 
 
 
 

 

 خالل فترة عملي بإدارة المناهج بوزارة   واالجتماعيةواإلدارية  األكاديميةالخبرات واألنشطة  اً: ثامن
 التربية والتعليم بالبحرين:

 

 المشاركة في إعداد الوثيقة الرئيسية لمشروع التطوير الشامل للتعليم التجاري بمملكة البحرين   (1)
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 إعداد وثائق المناهج للعديد من المقررات التجارية ؟   (2)

 واإلعداد التربوي للعديد من كتب التعليم  التجاري. المشاركة في التأليف، والمراجعة، والتعديل،  (3)
 إعداد وتنفيذ العديد من المشاغل التربوية الخاصة بالكتب الجديدة بالتعليم التجاري (4)

 إعداد وتنفيذ ورش العمل التي تقوم بها الوحدة للمعلين الجدد   (5)

 إعداد برنامج التدريب الوطني لمعلمي المواد التجارية المستجدين   (6)

 والمشاركة في إعداد بعض الدراسات والبحوث التي تقوم بها وحدة تطوير مناهج المواد التجارية مثل:اقتراح  (7)
 برنامج حاسوبي مقترح لتنمية بعض المهارات العملية لطالب التعليم التجاري باستخدام غرفة المحاكاة  -
 دور المعلم األول بالتعليم التجاري برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات األكاديمية والمهنية الالزمة ألداء  -

 إعداد التقارير عن المناهج التجارية التي تقدمها المؤسسات والمعاهد التعليمية الخاصة  (8)

 إعداد وتنفيذ العديد من الدورات والبرامج التدريبية في المجالين األكاديمي والمهني لمعلمي التعليم التجاري والتعليم العام   (9)

 االختبارات الموضوعية للمقررات التجاريةإعداد العديد من  (10)

 إعداد االمتحانات النهائية للمقررات التجارية بالمرحلة الثانوية  (11)

 الخاصة بتقويم ورش العمل واالحتياجات التدريبية للمعلمين تإعداد العديد من االستبيانا (12)

 ملة باإلدارةالقيام بأعمال مقرر اجتماعات وحدة تطوير مناهج المواد التجارية طوال فترة ع (13)

 رئاسة اللجان الفنية لمناقشة أسئلة امتحانات المقررات التجاري  (14)

المشاركة في اللجان واالجتماعات التي تعقد بين وزارة التربية والتعليم وكليتي إدارة األعمال والتربية لمناقشة مشروع تطوير  (15)
 التعليم التجاري

 الوحدة لتدريب مشرفي ومشرفات غرفة المحاكاة على البرنامج الحاسوبي  المشاركة في إعداد وتنفيذ ورشة العمل التي قامت بها (16)

المشاركة في أعمال مؤتمر تطوير مناهج التعليم الثانوي التجاري بالبحرين في ضوء متطلبات التنمية الشاملة بورقتين عمل،  (17)
 باإلضافة إلى المشاركة في بعض لجان المؤتمر.

 ات وورش العمل التي تقوم بها المدارسالمشاركة في تنفيذ  المحاضرات والندو (18)

 القيام بأعمال التوجيه التربوي لمقررات التعليم التجاري (19)

 المشاركة في إعداد االمتحانات الخاصة بالمتقدمين لوظيفة معلم ومعلم أول بالتعليم التجاري. (20)

 عضو لجنة متابعة تطوير التعليم التجاري  (21)

فة معلم بالتعليم التجاري ولجنة تقويم المعلمين المتقدمين لوظيفة معلم أول بالتعليم  عضو لجنة المقابالت الشخصية للمتقدمين لوظي (22)
 التجاري.    

 لتطوير التعليم التجاري   المشاركة في إعداد التقارير الخاصة بمشاركة كلية جيمس وات االسكتلندية (23)

العربي لدول الخليج   بالتعاون مع مكتب التربية   المشاركة في ندوة التكامل بين التعليم العام والفني التي عقدتها اليونسكو (24)
 بالبحرين 

 المشاركة ببعض المقاالت في مجلة التربية التي تصدرها الوزارة  (25)

 رئاسة لجان إعداد االمتحانات النهائية للمقررات التجارية بالمرحلة الثانوية  (26)

 نوية رئاسة لجان اإلشراف على أعمال التصحيح للمقررات التجارية بالمرحلة الثا (27)

 خالل فترة عملي بمصر   واالجتماعية واإلدارية    األكاديمية الخبرات واألنشطة  :  اً تاسع  

 .والواليات المتحدة  األمريكية  عضو ببعض الجمعيات والمجالت المهتمة بالتعليم والبحث العلمي بمصر( 1)
 .رئيس اتحاد الدارسين المصريين ببتسبرج بالواليات المتحدة األمريكية (  2)

 االشتراك في العديد من المؤتمرات الخاصة بالتعليم في مصر والواليات المتحدة األمريكية .( 3)
 عضو مجلس إدارة جمعية الثقافة من أجل التنمية  . ( 4)
 ناطر الخيرية . رئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبي المحلي بالق(  5)
المصرية والعربية مثل : مجلـــة عالم الكتب   المصرية ، مجلة الكويت الكويتية ، مجلة    اإلسهام ببعض الكتابات في بعض المجالت(  6)

 الوعي اإلسالمي الكويتية ، مجلة القافلة  السعودية.
 .اإلشراف العلمي بعض رسائل الماجستير في التربية بكلية التربية بسوهاج   (1)
والتعليم    (2) التربية  مديرية   : مثل  األهلية  والجمعيات  الحكومية  الهيئات  بعض  تنظمها  التي  التدريبية  الدورات  في  المحاضرات  إلقاء 

 بسوهاج ، المنطقة األزهرية بسوهاج ، جمعية تنمية المجتمع المحلي واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بسوهاج . 
 بكلية التربية بسوهاج .رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة  (3)

 نائب رئيس لجنة العالقات العامة بكلية التربية بسوهاج .   (4)

 عضو لجنة تنسيق التعاون بين كلية التربية بسوهاج والمجلس القومي للسكان .  (5)

للجامعات ألعضاء   (6) األعلى  للمجلس  التابع  القـادة  إعداد  معهد  عقدها  التي  التدريبية  الدورات  من  بالعديد  التدريس عضو  هيئات 
 بالجامعات المصرية 

 المشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية التي يعقدها معهد إعداد القادة للوفود الطالبية من الجامعات المصرية   (7)

 اً : البحوث المنشورة لي في المؤتمرات والمجالت العلمية الُمحكّمة:عاشر 
 

 

 :البحث األول   
، بحث منشور بمجلة الثقافة  التعاوني على التحصيل  والثقة بالنفس لدى طالبات  التعليم التجاريأثر أسلوبين للتعلم " 

 م، جمعية الثقافة من أجل التنمية، سوهاج، مصر.2001/يناير2000والتنمية، العددان األول والثاني، يوليو
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 :البحث الثاني   

" بحث منشــور  الفني بدولة البحرين: واقعـــــــه  ومشــكالته والمعلوماتية في مناهج التعليم اآلليتوظيف الحاســوب  " 
ضـمن أعمال المؤتمر الوطني السـادس عشـر للحاسـب اآللي التي عقدته وزارة المعارف  بالمملكة العربية السـعودية 

 م.2001فبراير  7-4في الرياض خالل الفترة من  

 
 :البحث الثالث 

ــور بمجلة العلوم التربوية  م لدى معلمي التعليم التجاريمقترح  لتنمية  كفايات  التقوي  تدريبي برنامج"  "، بحث منشــ
 م.2003والنفسية بكلية التربية جامعة البحرين، المجلد الرابع، العدد الثالث، سبتمبر 

 
 :البحث الرابع   

" أثر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على العالقات االجتماعية اإللكترونية ومستقبل الشباب والمجتمعات: دراسة 
مـيدانـية"، بـحث منشـــــور ضـــــمن أعـمال المؤتمر العلمي العربي للثـقاـفة اإللكترونـية في البيـئة العربـية، والتي نظمـته 

ية البحث العلمي بسـوهاج  في جمهورية مصـر العربية خالل الفترة جمعية الثقافة من أجل التنمية بالتعاون مع أكاديم
 م. 2005يوليو  21-20من  

 
 :البحث الخامس   

تعداد لها:   " أثر تكنولوجيا االتصـاالت على نوعية التعليم ومجاالت العمل في األلفية الثالثة والمتطلبات التعليمية لالـس
ــمن أعمال   ــور ضـ ــة ميدانية"، بحث منشـ المؤتمر الدولي األول للتعليم اإللكتروني، والذي نظمه مركز التعليم دراسـ

 م.2006إبريل  19-17اإللكتروني بجامعة البحرين خالل الفترة من  
 

 :البحث السادس 
ادة البحـث  ة البحرين "، بحـث أنجز بتكليف من عـم ة جـامـع ة التربـي امج مقترح إلعـداد معلم التعليم الفني بكلـي " برـن

، وقد قبل للنشـــــر في مركز دراســـــات الخليج والجزيرة العربية  2006عة البحرين وســـــلم في نوفمبر العلمي بجام
 . 2007بالكويت، في يناير 

 

 
 :البحث السابع 

"معوقات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت في مناهج المواد التجارية بالتعليم الثانوي"، بحث منشــور  في 
 .2007عليم اإللكتروني الذي عقده مركز التعليم اإللكتروني بجامعة البحرين في إبريل المؤتمر الدولي الثاني للت

 :البحث الثامن 
من مجلة    149"تقويم مهارات األسـئلة الصـفية لدى معلمي ومعلمات التعليم التجاري بالبحرين"، بحث منشـور العدد 

 .2009ق التدريس سبتمبر دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمنهج وطر

 
 :البحث التاسع 

ــور بمجلة الثقافة   " ــي بمملكة البحرين "، بحث منشـ ــاسـ ــور مقترح لتنمية الثقافة المالية لدي تالميذ التعليم األسـ تصـ
 ، جمعية الثقافة من أجل التنمية، سوهاج، أكاديمية البحث العلمي مصر.2009، أبريل 49والتنمية، العددان 

 
 :البحث العاشر

تقويم مهارات االتصــال لدى معلمي المرحلة الثانوي بمملكة البحرين "، بحث منشــور بالمؤتمرالســادس  لالتحاد   "
 .2012مارس  6 -4العالمي للتريبة والتكنولوجيا والتطوير بأسبانيا 

 
 البحث الحادي عشر:

التجارية بالتعليم الثانوي بمملكة البحرين "، بحث منشــور  اســتخدام أدوات التعلم اإللكتروني في تعليم وتعلم المواد   "
 .2013مارس  6 -4والتكنولوجيا والتطوير بأسبانيا  للتربيةالسابع لالتحاد العالمي   بالمؤتمر

 
 
 
 
 
 
 

   عاشر: أوراق العمل المنشورة لي في المؤتمرات  العلمية:حادي 
 

 :الورقة األولى 
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التعليم التجاري بمتطلبات ســــوق العمل" ورقة عمل منشــــورة ضــــمن أعمال مؤتمر تطوير مناهج التعليم الثانوي " الديكام وربط مناهج  

ــاملة في مملكة البحرين" والتي عقدته وزارة التربية والتعليم بالبحرين خالل الفترة من  ــوء متطلبات التنمية الشــ  22-21التجاري في ضــ
 م.2002مايو 

 
 :الورقة الثانية 
 

ليم الثانوي التجاري ومتطلبات التنمية الشــاملة في مملكة البحرين " ورقة عمل منشــورة ضــمن أعمال مؤتمر تطوير مناهج التعليم " التع
-21الثانوي التجاري في ضوء متطلبات التنمية الشاملة في مملكة البحرين" والتي عقدته وزارة التربية والتعليم بالبحرين خالل الفترة من 

 .م2002مايو   22
 
    :الورقة الثالثة 

" االتجاهات المعاصـرة في التعليم التجاري"، ورقة عمل منشـورة ضـمن أعمال المؤتمر العربي األول السـتشـراف مسـتقبل التعليم، والتي 
يخ ب2005إبريل  21-17عقدته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية خالل الفترة من  رم الـش جمهورية مصـر م بـش

 العربية.
 
 

 
 

 :ثاني عشر: الكتب التربوية المنشورة 

 :الكتاب األول  
 " أساسيات التدريس" 

 م.2005بدار المناهج للنشر والتوزيع باألردن،   كتاب منشور
 

 

  

 :الكتاب الثاني  
 " مهارات البحث التربوي" 

 م.2013باألردن، كتاب منشور  بدار الفكر للنشر والتوزيع 
 

 :ثالث عشر: الكتب المدرسية 

 المشاركة في تأليف ومراجعة الكتب التالية للمرحلة الثانوية بالبحرين:

 فن البيع •

 السكرتارية •

 األعمال المكتبية •

 قانون العمل •

 القانون التجاري •

 أعمال وكاالت السفر والسياحة •
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .رابع عشر: اإلشراف والمناقشة للرسائل العلمية   

 منها:  أشرقت وناقشت العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في التربية 
 

 العمل  الجامعة  الدرجة  العنوان  اسم الباحث  م

 مني سليمان حمد بورسلي 1
بالتعلم  اإلنجليزية  اللغة  معلم  إلعداد  مقترح  برنامج 

التربية جامعة الكويت في ضوء المعايير  االبتدائي بكلية  
 الدولية

 إشراف الخليجية  الدكتورااة 

 نادية عبد هللا العريفان 2
اثر استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على التحصيل  
واالتجاه نحو مادة التاريخ لدي طالبات المرحلة الثانوية 

 بدولة الكويت
 إشراف الخليجية  الماجستير

 ربيعة رضية كاظم  3
دور اإلدارات المدرسية في تنمية المجتمع المحلي في  

 مملكة البحرين من وجهة نظر المديرين أنفسهم 
 مناقشة الخليجية  الماجستير
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 محمد بن مسعد بن صقر المخلفي  4
المدارس  في  الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ  تطبيق  واقع 

 المنورة الثانوية الحكومية )بنين( بمنطقة المدينة 
 مناقشة الخليجية  الماجستير

 شيخة علي قائد أحمد 5
تقيم بعض البرمجيات التعليمية في المرحلة االبتدائية في  

 مادة العلوم
 مناقشة الخليجية  الماجستير

 يسري رضي عابد  6
في  المساءلة  نحو  االبتدائية  المدارس  مديري  اتجاهات 

 اإلدارة التربوية في مملكة البحرين 
 مناقشة الخليجية  الماجستير

 غادة محمد الحجيري 7
دراسة تحليلية لمحتوى منهج  االقتصاد للمرحلة الثانوية  
التابعة لوزارة التربية والتعليم في ضوء معايير تدريس  

 االقتصاد 
 مناقشة البحرين الماجستير

 عبدهللا محمد عبدهللا الزويد 8
الثالث المتوســط تقويم محتوى كتاب العلوم في الصــف 

 بالمملكة العربية السعودية في ضوء المعايير الدولية
 إشراف الخليجية  الماجستير

 بشرى جعفر جاسم  9
اهيم والمـهارات  ة بعض المـف أثر وـحدة مقترـحة في تنمـي
الموســــيقـية ـلدى تلمـيذات الصــــف الـخامس االبـتدائي 

 بمملكة البحرين
 إشراف الخليجية  الماجستير
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