ســيرة ذاتـــية
أوال  :البيانات الشخصية :
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الوظيفة الحالية

 :دكتور باحث ( مدرس ) المناهج وطرق التدريس تخصص دراسات اجتماعية " جغرافيا"
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32/ 21213221

32/20168490 :

- 31382292619 :
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asmaa_haleem2009@Yahoo.com :

ثانيا  :المؤهالت العلميه :

-1دكتوراة الفلسفة في التربية( مناهج وطرق تدريس الجغرافيا ) ،كلية الدراسات اإلنسانية  -جامعة األزهر  2339م
 ،مع التوصية بتداول الرسالة مع الجامعات والمراكز البحثية
موضوع الرسالة ( تطوير منهج الدراسات االجتماعية في الحلقة األولي من التعليم األساسي في ضوء احتياجات

المجتمع والمعايير العالمية ) .

 -2ماجستير التربية ( مناهج وطرق تدريس الجغرافيا ) بتقدير ممتاز ،كلية البنات -جامعة عين شمس  2330 ،م.
موضوع الرسالة (فاعلية وحدة مقترحة في الجغرافيا لتحقيق أبعاد مفهوم حقوق اإلنسان لدي طالب الصف األول

الثانوي) .

 -3الدبلوم الخاص في التربية ( مناهج وطرق تدريس الجغرافيا) بتقدير جيد جدا  ،كلية التربية – جامعة حلوان
1996م

 -4ليسانس آداب وتربية تخصص جغرافيا ( ،بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ( كلية التربية – جامعة حلوان
1998م

 -5الرخصة الدولية في الكمبيوتر 2002 ( I.C.D.Lم )

ثالثا  :التدرج الوظيفي :

مدرسه دراسات اجتماعية بو ازرة التربية والتعليم عام 1998م.
خبير بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية من عام1999-1991م
باحث معاون ( معيدة ) بشعبة تطوير االمتحانات تخصص مناهج وطرق تدريس الجغرافيا بالمركز القومي

لالمتحانات والتقويم التربوي من عام  2330 -1999م

باحث مساعد ( مدرس مساعد ) بشعبة تطوير االمتحانات تخصص مناهج وطرق تدريس الجغرافيا بالمركز القومي

لالمتحانات والتقويم التربوي من عام 2339 - 2330م

باحث ( مدرس ) بشعبة تطوير االمتحانات تخصص مناهج وطرق تدريس الجغرافيا بالمركز القومي لالمتحانات

والتقويم التربوي من بداية عام  2339م وحتى اآلن.

رابعا  :مجال التخصص:

-1
-2

التخصص العام  :المناهج وطرق التدريس .

التخصص الدقيق  :مناهج وطرق تدريس دراسات اجتماعية "جغرافيا " .

النشاط العلمى
أوالا  :المشاركة في حضور السيمنارات ،والندوات ،والمؤتمرات ،وورش العمل :

 -المشاركة في السيمنارات العلمية لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية البنات –جامعه عين شمس .

 المشاركة في فعاليات ورشة عملل " التقويم الشـامل  ..مـاذا بعـد " يلوم األربعلاء الموافلق 2336 / 1 /9مبالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي .
 -المش للاركة ف للي جلس للات ومناقشل لات م للرتمر الجمعي للة التربوي للة للد ارس للات االجتماعي للة المنعق للد ب للدار الض لليافة

بجامع للة ع للين ش للمس ف للي الفتل لرة م للن 23-19يولي للو 2336م بعنل لوان "تربيــــة المواطنــــة ومنــــاهج الدراســــات

االجتماعية "

 -المشلاركة فللي جلسللات ومناقشللات ملرتمر المركللز القللومي لالمتحانللات والتقلويم التربللوي المنعقللد بمقللر المركللز

بالمقطم في الفترة من 21-23يوليو 2336م بعنلوان " التقويم الشمال وضمان الجودة واالعتمـاد فـي التعلـيم

قبل الجامعي  :الحاضر والمستقبل "

 -المشللاركة فللي جلسللات ومناقشللات مللرتمر الجمعيللة المصلرية للمنللاهج وطللرق التللدريس المنعقللد بللدار الضلليافة

بجامعة عين شمس في الفترة من  01-03يوليو  2336م بعنوان " مناهج التعليم والهوية الثقافية " .

-المشاركة في جلسات ومناقشات مرتمر الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية المنعقد بدار الضيافة بجامعة

عين شمس في الفترة من 21-28يوليو  2339م بعنوان "الدراسات االجتماعية وحقوق اإلنسان "

 المشاركة في جلسات ومناقشات مرتمر الجمعيلة المصلرية للمنلاهج وطلرق التلدريس المنعقلد بلدار الضليافةبجامعللة عللين شللمس فللي الفت لرة مللن  29-26يوليللو 2339م بعن لوان " المنـــاهج الدراســـية بـــين ا صـــالة

والمعاصرة " .

 المشاركة في ورش عمل خاصة باعداد وثيقة لتقويم التالميذ ذوي االعاقات البسيطة المدمجين في التعليمالعام عام 2310م.

 المشاركة في ورش عمل خاصة بالخطلة االسلتراتيجية لتطلوير التعلليم القبلل الجلامعي فلي مصلر -23102320/2320- 2314/231م باتحاد الطالب بالعجوزة .

 -ثاني ا  :الدورات والبرامج التدريبيه :

 -1دورة إتقان اللغة اإلنجليزية (  – ) TOEFLمركز الخدمة العامة والتنمية االجتماعية – جامعة عين
شمس 2331

 -2الرخصة الدولية لقياده الكمبيوتر  - I .c . d .lمركز تكنولوجيا المعلومات 2339م.

ثالث ا :عضوية حلقات البحث والجمعيات والروابط العلمية

 عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. -عضو الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية .

رابع ا :الخبرات والمؤلفات العملية :

 -1المشاركة في تأليف كراسات ا نشطة والتدريبات لملادة الد ارسلات االجتماعيلة للصلفوف األول والثلاني والثاللث
اإلعدادي للعام الدراسي 1999-1996م.

 -2المشللاركة فللي تــأليف كتــب طريــق التفــوق لمــادة الدراســات االجتماعيــة للصللفوف الخللامس االبتللدالي األول
اإلعدادي ومادة الجغرافيا للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 1999-1996م.
 -0المش للاركة فل للي تحريل للر واخ ل ل ار الكتلللب المدرسلللية ك ارسل للات األنشل للطة والت للدريبات لمل للادة الد ارسل للات االجتماعيل للة
للصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدالي األول والثاني والثالث اإلعدادي للعام الدراسي 1999-1996م

 -4المشاركة فلي تليليف السليناريوهات التعليميلة فلي ملادة الجغرافيلا للمرحللة الثانويلة للقنلوات التعليميلة لمتخصصلة
للعام الدراسي 2338-2332م.

 -2المشاركة في تأليف كتب أدلة تقويم الطالب لمادة الدراسات االجتماعية للصلفوف ال اربلع والخلامس والسلادس
االبتدالي األول والثاني والثالث اإلعدادي ومادة الجغرافيا للمرحلة الثانوية وحتى اآلن.
 -8المش للاركة ف للي تق للويم األوراق اإلمتحاني للة لم للادة الد ارس للات االجتماعي للة للص للفوف ال ارب للع والخ للامس والس للادس

االبت للدالي األول والث للاني والثال للث اإلع للدادي وم للادة الجغرافي للا للمرحل للة الثانوي للة عل للي مس للتوي جمي للع محاف للات

الجمهورية وحتى اآلن.

 -1المش للاركة ف للي إع للداد مواص للفات األوراق اإلمتحاني للة لم للادة الد ارس للات االجتماعي للة للص للفوف ال ارب للع والخ للامس
والسادس االبتدالي األول والثاني والثالث اإلعدادي ومادة الجغرافيا للمرحلة الثانوية وحتى اآلن.

 -6المشللاركة فللي لجللان تقللويم األوراق اإلمتحانيللة الثانويللة العامللة فللي مللادة الجغرافيللا بللاإلدارة العامللة لالمتحانللات
وحتي اآلن.

 -9المشاركة فلي إعداد بنـ ا سـةلة لمـادة الدراسـات االجتماعيـة للصلفوف ال اربلع والخلامس والسلادس االبتلدالي
األول والثللاني والثالللث اإلعللدادي ومللادة الجغ ارفيللا للمرحلللة الثانويللة للعللام الد ارسللي 2332-2334م بالتعللاون مللع
البنك الدولي.

 -13المشللاركة فللي إعــداد االختبــارات الخاصــة بالدراســة الطوليــة لمــادة الدراســات االجتماعيــة للصللفوف الخللامس
االبتدالي الثاني اإلعدادي بالتعاون مع البنك الدولي.
 -11المشللاركة فللي ورش التللدريب علللي تطبيللق األدوات الخاصللة بالد ارسللة الطوليللة لمللادة الد ارسللات االجتماعيللة
للصفوف الخامس االبتدالي الثاني اإلعدادي بالتعاون مع البنك الدولي في مبني اتحاد الطالب بالعجوزة.

 -12المشاركة في تطبيق األدوات الخاصة بالدراسة الطولية لمادة الدراسات االجتماعيلة للصلف الثلاني اإلعلدادي
في محاف ة القاهرة

 -10المشاركة في تطبيق األدوات الخاصة TEMSاعلي طالب الصف الثالث اإلعدادي في محاف ة القاهرة .
 -14المشللاركة فللي تطبيللق األدوات الخاصللة ببحللث التقللويم الشللامل علللي معلمللي وطللالب الصللفوف األول والثللاني
والثالث االبتدالي .

 -12المشللاركة فللي ورش عمللل لمشللروع من ومللة التقللويم الشللامل لمرحلللة التعللليم األساسللي فللي مللارس 2332م فللي
مبني اتحاد الطالب

 -18المشللاركة فللي ورش عمللل لتللدريب معلمللي المرحلللة االبتداليللة علللي ن للام التقللويم الشللامل فللي 8أكتللوير للعللام
الدراسي 2332-2334م .

 -11المشاركة في لجان تطوير كتب الثانوية العامة في مادة التربيلة الوطنيلة للصلفوف األول والثلاني الثلانوي للعلام
الدراسي 2339-2332م.

 -16المشاركة في ورشة عمل عن المعايير القومية بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في يناير 2338م.
 -19المشاركة فى تيليف كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس االبتدالي عام  ،2339لصالح دار الشروق.

 -23المشاركة فى تيليف كتاب الدراسات االجتماعية للصف الثاني اإلعلدادي لعلام  ،2339لصلالح دار الشلروق ،
وقد فاز الكتاب بالمركز األول على مستوى الجمهورية في مسابقة وارزة التربية والتعليم مع كتاب الدار المصرية

اللبنانية .

 -21المش للاركة ف للي إع للداد بن للك األس للللة للص للفوف ال ارب للع والخ للامس االبت للدالي بالتع للاون م للع مرك للز تط للوير التعل لليم

بكورنيش النيل في الفترة من  11-8ديسمبر 2339م.

 -22المشاركة في لجان ضبط جودة تصحيح الثانوية العامة  2313-2339م
 -20المشاركة في تطبيق األدوات الخاصة بكادر المعلم العام وألزهر في محاف تي القاهرة والشرقية.

 -24المشاركة في تقويم وثيقة المعايير الخاصة بالمنهج بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية2312م .
 -22المشاركة في إعداد بنك األسللة للصفوف السادس االبتدالي بالمركز القومي لالمتحانات 2310م.

 -28المشل للاركة فل للي تل لليليف كتل للب الد ارسل للات االجتماعيل للة لدولل للة قطل للر عل للام  2310-2312بالتعل للاون مل للع شل للركة
 Longmanللصفوف الدراسية المختلفة(من الصف الثالث االبتدالي وحتي الصف الثالث الثانوي) .

 -21المش للاركة ف للي ت لليليف وثيق للة الد ارس للات االجتماعي للة إلع للداد مواص للفات الورق للة االمتحاني للة ونم للاذ االمتحانل لات
للمتعلمين ذوي االعاقات البسيطة المدمجين في التعليم العام .

 -26المش للاركة ف للى تللليليف كت للاب الجغرافيل للا للص للف األول الثل للانوي لع للام 2314/2310م  ،بالتعل للاون م للع شل للركة
 Longmanوقد فاز الكتاب بالمركز األول على مستوى الجمهورية في مسابقة وارزة التربية والتعليم .

 -29المشل للاركة فل للي اعل للداد الخطل للة االسل للتراتيجية لتطل للوير التعلل لليم القبل للل الجل للامعي فل للي مصل للر - 2314/2310
2324/2320م.

خامسا :أساتذة يمكن الرجوع إليهم إلبداء الرأي :

 -1أ  .د  /فكــرح حســن ريــان أسللتاذ المنللاهج وطللرق تللدريس التللارين بقسللم المنللاهج وطللرق التللدريس بكليللة

البنات -جامعة عين شمس .

 -2أ  .د  /يحيى عطيـة سـليمان أسلتاذ المنلاهج وطلرق تلدريس التلارين ورلليس مجللس قسلم المنلاهج وطلرق

التدريس بكلية التربية  -جامعة عين شمس.

 -0أ  .د  /عثمان إسماعيل الجزار أستاذ المناهج وطرق تدريس التارين بقسم المناهج وطلرق التلدريس بكليلة
التربية بنين  -جامعة ا زهر .

 -4أ .د  /علي الجمل أستاذ المناهج وطرق تدريس التارين ورليس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية

التربية  -جامعة عين شمس.
 -2أ .د

 /فارعــة حســن محمــد أسللتاذ المنللاهج وطللرق تللدريس التللارين ورللليس مجلللس قسللم المنللاهج وطللرق

التدريس بكلية التربية  -جامعة عين شمس.

 -8أ .د  /جيهان كمـال محمـد أسلتاذ المنلاهج وطلرق تلدريس الجغرافيلا ورلليس شلعبة التعلليم الفنلي بـالمركز

القومي للبحوث التربوية والتنمية

 -1أ.م  .د  /جمال الدين إبراهيم أستاذ المنلاهج وطلرق تلدريس التلارين المسلاعد بكليـة التربيـة ،جامعـة قنـاة

السويس.

 -6أ .د  /سعاد الفجال رليس قسم تطوير االمتحانات بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي.
 -9أ .د  /مجدي محمد أمين مدير المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي .

