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   ------------------------------------------------------------------------------------------ -
 - 

  محمـد رجب فضل اهللا/ رللدكتو  السـیرة الذاتیـة 
  

  .البیانات األساسیة : أوًال 
     .شالليمحمد رجب فضل اهللا  :االسم -
  .مصر -أسیوط  –م 13/1/1959 :المیالدتاریخ ومحل  -
   ). م2003من فبرایر  (أستاذ  :الحالیةة العلمیة الدرج -
  المناهج وطرق التدریس :العامالتخصص  -
  طرق تدریس اللغة العربیةمناهج و  :الدقیقالتخصص  -
          .ویعول متزوج،  :االجتماعیةالحالة  -
 –ة شمال سیناء محافظ –العریش  –منطقة الخلفاء  –شارع القاهرة  –فیال الدكتور محمد رجب :  العنوان الدائم -

  مصر 
 .حدائق القبة –شارع ترعة الجبل  96:  العنوان بالقاهرة -
 .م2009/  11صادرة في    25901132500039: الرقم القومي -
                      - 0683366667:  العریش هاتف           - 0224844841:  هاتف القاهرة  :  أرقام الهواتف -

 01016165455 -0101739222 : محمول
 mragabf @ hotmail.com :البرید االلكتروني -
  ).محمد رجب فضل اهللا (   Face bookالصفحة الشخصیة على الـ  -

------------------------------------------------------------------   
  .المؤهالت الدراسیة ، والشهادات  العلمیة : ثانیًا 

م ، بتقدیر عام جید جدًا من كلیة التربیة 1981، دور مایو " تخصص اللغة العربیة  "لیسانس اآلداب والتربیة  - 1
  .جامعة أسیوط  -بأسیوط 

  .أسیوطجامعة  -من كلیة التربیة بأسیوط  جدًا،بتقدیر عام جید  ،1983الدبلوم الخاصة في التربیة في سبتمبر  - 2
م بتقدیر ممتاز من كلیة 1987لغة العربیة في أكتوبر تخصص مناهج وطرق تدریس ال" الماجستیر في التربیة  - 3

  ).جنوب الوادي حالیًا ( جامعة أسیوط  -التربیة بأسوان 
م من كلیة التربیة 1990دكتوراه الفلسفة في التربیة تخصص مناهج وطرق تدریس اللغة العربیة في نوفمبر  - 4

  ).حالیًا  الواديجنوب ( بأسوان جامعة أسیوط 
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------------ --------------------------------------------------------  
  : الوظیفيالتدرج  -ثالثًا 

  :) ما قبل الجامعي( بالتربیة والتعلیم  -1
م وبإدارة أسوان التعلیمیة من 1983 -م 1981مدرس لغة عربیة بالمرحلة اإلعدادیة بإدارة أسیوط التعلیمیة من  •

 .م1985 -م 1983
 .م1989 -م 1985بذات المرحلة بإدارة أسوان التعلیمیة من  مدرس أول لغة عربیة •
 :بالتعلیم الجامعي -2
العام  فيجامعة قناة السویس  -مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدریس اللغة العربیة بكلیة التربیة بالعریش   •

  .م 1990/ م 1989 الجامعي
  .م 1995م وحتى 1990ترة من الف فيمدرس المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة بذات الكلیة  •
  .م 29/4/1995أستاذ مساعد بذات القسم من   •
 . م 1996/ م 1995 فيالسعودیة  -جیزان  فيأستاذ مساعد بقسم التربیة المیدانیة وطرق التدریس بكلیة المعلمین   •
   .م2006 وحتى، 1998بـدءًا من ، جامعة اإلمارات العربیة المتحـدة  -أستـاذ مشارك بكلیـة التربیـة   •
 .م ، وحتى اآلن2003من  جامعة قناة السویس -بكلیة التربیة بالعریش أستاذ مناهج اللغة العربیة وطرق تدریسها  •

 ----------------------------------------------------------------------
  المناصب األكادیمیة ، واإلشرافیة -رابعاَ 

 م 1998/ م 1997  الجامعيالعام  فيجامعة قناة السویس  -لتربیة بالعریش وكیل شئون التعلیم والطالب بكلیة ا  •
  .م16/9/2009، وحتى 2006/ 17/9عمید كلیة التربیة بالعریش من   •
المدیر التنفیذي لمشروع كلیة التربیة بالعریش للتطویر المستمر والتأهیل لالعتماد من  –مدیر وحدة ضمان الجودة  •

 .م2012س وحتى أغسطم ، 2009أكتوبر 
م وحتـى 2010مـن مـارس  CIQAPالمدیر التنفیذي لمشروع كلیـة التربیـة بـالعریش للتطـویر المسـتمر والتأهیـل لالعتمـاد  •

 .م2012مارس 
 . م2011-م 2010وذلك بدءًا من العام الجامعي الحالي منسق االعتماد األكادیمي لكلیات جامعة سیناء الخاصة  •
وذلك بدءًا من العام الجامعي الحالي  م،2015-م2011ة اإلستراتیجیة للجامعة رئیس الفریق التنفیذي إلعداد الخط •

 . م2011-م 2010
  .م ، وحتى اآلن2012مستشار وزیر التربیة والتعلیم لشئون تطویر المناهج الدراسیة منذ نوفمبر  •

 -----------------------------------------------------------------  
  .م1120م ، وحتى 1987العلمي من اإلنتاج : خامساً 
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 :الرسائل العلمیة 
ماجستیر في  تنمیة مهارات اإلمالء لدى تالمیذ الصفوف الثالثة األخیرة من الحلقة األولى من التعلیم األساسي -1

جنوب ( جامعة أسیوط  -كلیة التربیة بأسوان ) غیر منشورة ( تخصص مناهج وطرق تدریس اللغة العربیة " التربیة 
  .م1987 بمصر،) دي حالیًا الوا

كلیة التربیة ) غیر منشورة ( رسالة دكتوراه . تنمیة المیول القرائیة لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي -2
 .م1990بمصر، ) جنوب الوادي حالیًا ( جامعة أسیوط  -بأسوان 

  :المنشورةالبحوث العلمیة 
الرابع للجمعیة المصریة  العلميالمؤتمر " اللغویة ، وواقع ممارستهم لها  لألنشطة األساسيتفضیالت تالمیذ التعلیم   .1

  م 1992، القاهرة ، أغسطس للمناهج وطرق التدریس 
"  الجامعيالمرحلة االبتدائیة  للمستوى  معلميدراسة تحلیلیة تقویمیة لمقرر طرق تعلیم اللغة العربیة ببرنامج تأهیل "   .2

  .م 1993، الجزء األول ، ینایر  20، العدد  مجلة كلیة التربیة بالزقازیق
  .م 1993، العدد السادس ، سبتمبر  المجلة المصریة للدراسات النفسیة"المیول االستماعیة  فيتمایز العمر والجنس   .3
 ببرامج إعدادهم بكلیات، ومدى توافرها  األساسياللغة العربیة بالتعلیم  معلميلدى  الدینياألبعاد األساسیة للتنور  .4

  .م 1993كلیة التربیة ، جامعة المنصورة ، دیسمبر  العاشر لقسم أصول التربیة ، السنويالمؤتمر ، التربیة
جامعة  - الجامعياألول لمركز التعلیم  السنويالمؤتمر دراسة تقویمیة ،  -المعلمین  معلميالسلوك التدریسى لدى   .5

  .م 1994القاهرة ، سبتمبر  -عین شمس 
مناهج  فيمجلة دراسات "   اللغة العربیة بالمراحل التعلیمیة أثناء الخدمة ، ومقترحات لتطویره  معلميواقع تدریب   .6

   ) .م 1995مقبول للنشر منذ (  1998،  46، العدد  وطرق التدریس
  " بحث فردى " ــبـل المدرســة تنمیـــة بعـــض مهـــارات الكـــالم لـــدى أطفـــال مـــا ق فيأثـــر استخـــدام األلعـــاب اللغویـــة "   .7

نوفمبر  20- 17األردن ،  -، إربد  مؤتمر العلوم التربویة بین األصالة والمعاصرة ، كلیة التربیة والفنون            
  .م 1997

بحث فردي ".انویــة تفضیــالت األنشطــة اللغویــة    لــدى طــالب المرحلــة الث فيتمــایز الجــنس والبیئــة ونــوع التعلیــم  " .8
  .م 1998أبریل  29 - 28جامعة طنطا ،  -الثالث لكلیة التربیة  العلميالمؤتمر 

المؤتمر  ".بحث مشترك " لبعــض المفاهیــم النحویــة  األساسياكتسـاب تالمیـذ التعلیم  في التعاونيكفــــاءة التعلم " .9
  .م 1998یولیو  29 - 28 العاشر للجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس العلمي

المؤتمر "  دراسة تحلیلیة تتبعیة " معالجة كتب التربیة اإلسالمیة بمراحل التعلیم العام لظاهرة التطرف والعنف "  .10
  م 1998یونیو  30 - 28 ، جامعة األزهر -كلیة الدراسات اإلنسانیة  -لقسم االجتماع  الدولي
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بحث ". " ، وعالقته برضاهم عن العمل بكلیات التربیة " التربویین  غیر" المعلمین  معلميالسلوك التدریسى لدى "  .11
  م 1998دیسمبر  10 - 8عة عین شمس جام - الجامعيالخامــس لمركــز تطــویر التعلیــم  القوميالمؤتمــر " .فردى 

ندوة  معاییر ، يفردحث ب. "  اإلمارات العربیة المتحدة  رؤیة تربویة الختبارات الكفاءة اللغویة للملتحقین بجامعة"  .12
جامعــة  -وحــــدة المتطلبــات الجامعیــة العامــة " .تقویم مخرجات تعلیم اللغة العربیة  فيالكفاءة اللغویة ، ودورها 

          .م23/2/1999 فيالعیــن   -ـارات العربیــة المتحــدة اإلمـ
" بحث مشترك ". "  األساسيلدى تالمیــذ التعلیم  العربيالخــط تنمــیة بعــض مهــارات  فيكفــاءة الحقائــب التعلیمیــة "  .13

 - 10/  2دوحة من ، كلیة التربیة جامعة قطر ، ال العربيتطویر التربیة بالوطن  فيتكنولوجیا التعلیم ودورها  :مؤتمر
  . م1999مایو  12

معهد الدراسات  .العلوم التربویة مجلة  .وعالجهتشخیص ضعف الطالب المعلمین في أحكام تالوة القرآن الكریم  -  .14
  .  2000یونیه . والبحوث التربویة بجامعة القاهرة 

جامعة  – مجلة كلیة التربیة –مداخل تدریس القواعد اللغویة بالمرحلة االبتدائیة بحث مرجعي ورؤیة مستقبلیة  .15
  .2001مایو . اإلمارات

بمجلة  بحث منشور" مارات في ضوء مستویات الفهم القرائي تقویم أسئلة كتب اللغة العربیة بالتعلیم العام بدولة اإل .16
  .م 2001 هیولی. الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة . القراءة والمعرفة

. تنمیة مستویات األداء الكتابي الوظیفي لدى طالبات جامعة اإلمارات باستخدام استراتیجیة التعلم حتى التمكن  .17
  م 2002یولیه .  مناهج وطرق التدریسالمؤتمر السنوي للجمعیة المصریة لل

الجمعیة المصریة . بمجلة القراءة والمعرفة تطویر برامج إعداد معلمي اللغة العربیة بكلیات التربیة ، بحث منشور  .18
  . م2003مارس . للقراءة والمعرفة 

 للجمعیة المصریة للمناهجالمؤتمر العلمي السادس عشر معاییر مقترحة ألداء معلمي اللغة العربیة بالتعلیم العام ،   .19
  .م2004یولیو  22 – 21، وطرق التدریس ،  القاهرة في

الندوة العلمیة العالمیة لمناهج " رؤیة مستقبلیة" معاییر األداء الدیني الالزمة لتدریس التربیة اإلسالمیة بالتعلیم العام   .20
الجامعة العالمیة اإلسالمیة بمالیزیا ، . سالمي المعهد العالمي لوحدة العالم اإل .اإلسالميالتعلیم الدیني في العالم 

  .م2005كوااللمبور ، سبتمبر 
المؤتمر العلمي الثانوي الثاني لكلیة التربیة ) . رؤیة تربویة لمستقبل أفضل لمدارسنا الحكومیة ( استقاللیة المدارس   .21

  .م2009مارس  29-28، ) الواقع والمأمول ( مدرسة المستقبل .  ببور سعید
المؤتمر العلمي مقدم إلى  "دلیل عمل لألسرة والروضة"حقوق اللغویة للطفل العربي في مجتمع التكنومعلوماتیة ال  .22

  . م2010مارس  7 -6"حقوق الطفل العربي في مجتمع التكنومعلوماتیة "  األول لجمعیة إنسان المستقبل
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 مارساتهلطالب معلم اللغة العربیة وتوجیه مفیة لمعتقدات المعر فاعلیة برنامج قائم على المدخل التأملي في تعدیل ال  .23
،  29العدد  كلیة التربیة باإلمارات ،.  المجلة التربویة الدولیةمقبول للنشر  ،  .التدریسیة نحو التدریس اإلبداعي

  . 76 -51م ص ص 2011
مجلة بحوث ودراسات ) .  كلیة التربیة بالعریش نموذجاً . (  لدى معلمي  إثارة الدافعیة للتمیز في األداء الجامعي .24

  .م2012 ،ینایر. العدد األول . السنة األولى . الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد . في الجودة واالعتماد 
 المشروعات العلمیة الممولة

حاسوبي  االكتساب الذاتي لمعارف تدریس اللغة العربیة ومهاراته باستخدام برنامج(  االبتكار في التدریس مشروع -
 .م2003-م2001، وتم تنفیذه بتمویل من جامعة اإلمارات خالل الفترة من  )متعدد الوسائط 

 –، وتم تنفیذه بتمویل من دار مسارات للدراسات والتطویر  مشروع كفایات الثقافة اإلعالمیة لطالب التعلیم العام -
 .م2010-م2009الریاض ، وذلك خالل عامي 

، وٕاعداد أدلة المعلمین إلیها ، ویتم  فة اإلعالمیة في المناهج الدراسیة بالتعلیم العاممشروع تضمین كفایات الثقا -
 .م 2011 – 2010تنفیذه حالیًا بتمویل من مكتب التربیة العربي لدول الخلیج خالل عامي 

  :منشورة المقاالت الو علمیة التقاریر ال
 فيتقریر عن كلیة المعلمین . یة السعودیة ومقترحات لتطویرهواقع التربیة المیدانیة بكلیات المعلمین بالمملكة العرب .1

التحدیات التربویة التى تواجه األمة " ندوة  فيونشر م ، 1996 - 1995 الثاني الدراسياعد خالل الفصل  -جازان 
  .م 1998فبرایر  13 - 10األقصر من  -رابطة الجامعات اإلسالمیة " .  القرن المقبل فياإلسالمیة 

كلیة الشریعة والقانون ، جامعة  - اإلسالم فيندوة رعایة الطفولة " .ة اللغویة لطفل ما قبل المدرسة الرعای أسالیب  .2
 م 1998دیسمبر  -الشارقة 

عند الطفل من خالل " الرؤیا"تفسیر ظاهرة الحلم " ندوة   -" القصة في حیاة الطفل، وأثرها في تنمیة میوله القرائیة"  .3
  ..م1999،جمعیة اإلمارات للفنون التشكیلیة ، ینایر  القصة القصیرة والرسم

: دولة اإلمارات  فيالمعلم : ندوة . اللغة العربیة أثناء الخدمة  معلميمدخل لتصمیم برامج تدریب : االحتیاجات  .4
ریل أب 8 فيالعین  -جامعة اإلمارات العربیة المتحدة   -مركز االنتساب الموجه  تحدید الواقع ، ورؤى المستقبل ،

  م 1999
ندوة . تفعیل استخدام المدخل االتصالي في تعلیم اللغة العربیة بالتعلیم العام في ضوء متطلبات التفكیر اإلبداعي   .5

   2000. جامعة اإلمارات .  وحدة المتطلبات الجامعیة
،  هیم طفل اإلماراتندوة مفا" كفاءة استخدام األلعاب في تنمیة بعض المفاهیم اللغویة لدى أطفال ما قبل المدرسة   .6

 . 2001مركز االنتساب الموجه بجامعة اإلمارات ، دبي ، مایو ، 
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 ، "آمال وتحدیات  –ثقافة الطفل العربي " مؤتمر ، ،  " كیف نتعامل معهما ... حب االستطالع وأسئلة األطفال : "  .7
  .م2003ابریل  8-7جامعة اإلمارات العربیة 

التي ینظمها المركز األعلى  في ندوة ثقافة الطفل العربينشرت  -مقالة ا    أسئلة األطفال وكیفیة التعامل معه .8
   ). جماعي عمل( 2003مایو  –لألمومة والطفولة بحكومة الشارقة 

، العین ،  المنتدى التربوي الثاني ، توجیه اللغة العربیة بمنطقة العین التعلیمیة. التدریس اإلبداعي للغة العربیة  .9
 .2004،  اإلمارات ، أبریل

، یونیه ،  مجلة القراءة ، والمعرفةمقالة مرجعیة ، " مفهومها ، وأهمیتها ، ومتغیراتها ، وتنمیتها : السرعة في القراءة  .10
2004.  

فبرایر ـ  12 ،بالعین النموذجیة بمدرسة التمیز دورة تقییم األداء ألعضاء الهیئة التعلیمیة،  . المعاییر وتقییم األداء .11
  . 2005، مارس 15

الملتقى التربوي األول  ."غـویة بالتعلـیم العـاممدخل إلعداد المحتوى الدراسـي للمهـارات الل: معاییر األداء اللغوي  .12
  .م2005أبریل  اإلمارات، ،التعلیمیةبمنطقة أبو ظبي  ،العربیةلتوجیه اللغة 

 ،التعلیمیةبمنطقة العین  ي لموجهي اللغة العربیةالبرنامج التدریب، "محاضرة عامة" القائــم على األداء التقویــم اللغــوي  .13
 .، العین .م2005العشرین من نوفمبر السابع و  المنعقد في

المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعیة " مقالة تفكریة" متطلبات التقویم اللغوي في ظل حركة المعاییر التربویة  .14
 .م2005لیو یو  27 – 26،  القاهرة في المصریة للمناهج ، وطرق التدریس

المؤتمر الدولي الثاني لجمعیة الثقافة  ورقة عمل مقدمة إلى " رؤیة تربویة . " معالجة أزمة عسر الحوار لدى الناشئة .15
 .م2010أبریل  29-28سوهاج ،  -أكادیمیة البحث العلمي  – من أجل التنمیة

 مارساتهطالب معلم اللغة العربیة  ، وتوجیه ملمعتقدات المعرفیة لفاعلیة برنامج قائم على المدخل التأملي في تعدیل ال .16
 –كلیة التربیة . منشور بالمجلة الدولیة في التربیة وعلم النفس ) بحث جماعي . ( التدریسیة نحو التدریس اإلبداعي

   .م2011جامعة اإلمارات ، 
الهیئة القومیة . دة التعلیم مجلة بحوث ودراسات جو  –إثارة الدافعیة للتمیز في األداء الجامعي لدى معلمي المعلمین  .17

  .219-191م ، ص ص 2012السنة األولى ، العدد األول ، مارس . لضمان جودة التعلیم واالعتماد 
 مؤلفة ال كتــبال •

  :منشـــورةال 
  .م 1995  -عالم الكتب : الناشر  -القراءة الحرة لألطفال  .1
  .م1995 -لم الكتب عا :الناشر -صعوبات الكتابة اإلمالئیة    .2
  .م1997 -كتبعالم ال: الناشر-تنمیة المهارات اإلمالئیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة   .3
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  .م1998 –عالم الكتب : الناشر -االتجاهات التربویة المعاصرة في تدریس اللغة العربیة   .4
  .م1999- عالم الكتب: الناشر -األلعاب اللغویة ألطفال ما قبل المدرسة   .5
  .م2003 –مصر  –عالم الكتب  :الناشر" تعلیمها وتقویمها " وتطبیقاتها  عملیات الكتابة الوظیفیة  .6
  .م2007 –مطبوعات جامعة اإلمارات العربیة المتحدة  –)معارف ومهارات ( تعلیم اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة  .7
  .م2008 المتحدة،یة مطبوعات جامعة اإلمارات العرب –بالمرحلتین اإلعدادیة والثانویة تدریس اللغة العربیة   .8
 .م2010 الكتب،عالم  :الناشر وتدریبه، وتأهیله، إعداده، :العربیةمعلم اللغة  .9

 .م2011عالم الكتب ،  :الناشر، معارف وتجارب .اللغويالتعلیم  .10
 .2012. عالم الكتب  .أداؤه التدریسي ، ورضاؤه الوظیفي ، وتمیزه الجامعي: معلم المعلم  .11

 :تحت الطبع
 .بإذن اهللا 2013. عالم الكتب  . .دراسات وبحوث. لعربیة ، وتدریس التربیة اإلسالمیة في التعلیم العاممعلم اللغة ا .1

-------------------------------------------------------------------- 
  )إشراف ، وحكم ، ومناقشة ( بیان بالرسائل العلمیة : اً دسسا*** 

  فاإشر  -1
رسـالة  -" .تشخیصهـــا ، ومقترحـــات عالجهـــا  األساسـي،في التعبیــر الشفوي لــدى تالمیــذ التعلیــم  األخطــاء الشائعــة  •

مناقشـتها  وتمت السویس،جامعة قناة  -مسجلة بكلیة التربیة باإلسماعیلیة  -. سعید عبد اهللا الفى / ماجستیر للباحث 
  .م 16/5/1994في 

رســـالة دكتـــوراه -الصـــف األول الثـــانوي فــي ضـــوء بعـــض القضـــایا المعاصـــرة  برنــامج فـــي التربیـــة اإلســـالمیة لطـــالب  •
مناقشـتها فـي  جامعـة قنـاة السـویس ، وتمـت -مسـجلة بكلیـة التربیـة باإلسـماعیلیة  -.عبد الحمیـد زهـري سـعد / للباحث 

  م 5/3/1996
سـعید / رسـالة دكتـوراه للباحـث  -. "تطویر برامج تعلیم القراءة والكتابة لألمیین البـدو فـي ضـوء احتیاجـاتهم التعلیمیـة  •

  م 1997جامعة قناة السویس وتمت مناقشتها في    -مسجلة بكلیة التربیة باإلسماعیلیة  -.عبد اهللا الفى 
ـــة  • ـــة الالصفیـ ـــة اللغویـ ـــدام األنشطـ ـــر استخـ ـــة مهــارات االتصــال الشــفهي لــدى تالمیــذ التعلــیم األساســي  فــيأثـ  -" .تنمیـ

جامعـة قنـاة السـویس ،  -مسـجلة بكلیـة التربیـة باإلسـماعیلیة  - عبد المنعم محمد محمد أحمد / باحث رسالة دكتوراه لل
  م 4/8/1998مناقشتها في  المشاركة وتمت

رسـالة ماجسـتیر  -االحتیاجات التدریبیة الالزمـة لمعلمـي اللغـة العربیـة لتـدریس التربیـة اإلسـالمیة بالمرحلـة اإلعدادیـة  •
  .م 6/1997/ 16جامعة قناة السویس في  -مسجلة بكلیة التربیة بالعریش  -.ثمان للباحث  محمد حسن ع
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رســالة ماجســتیر -القــیم لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة  تنمیــة بعــضأثــر اســتخدام القصــة فــي تــدریس التــاریخ علــى   •
 .م 1998/ 6/  7ي جامعـــة قنـــاة الســـویس فـــ -مســـجلة بكلیـــة التربیـــة بـــالعریش -.إبـــراهیم عبـــد القـــادر رزق / للباحـــث 

  .م2000وتمت مناقشتها شتاء 
 -.أثر استخدام الدراسة المیدانیة في تنمیة بعض المفـاهیم الجغرافیـة لـدى تالمیـذ الحلقـة الثانیـة مـن التعلـیم األساسـي  •

وتمـت المشـاركة . م 1998/  8/  8مسـجلة بكلیـة التربیـة بـالعریش فـي  -.رسالة ماجستیر للباحث سعید عودة سلیمان
  .م 2001مناقشتها صیف  في

احتیاجـــاتهم المهنیـــة  الثانویـــة التجاریـــة فـــي ضـــوء لطـــالب المـــدارستنمیـــة بعـــض مهـــارات التعبیـــر الكتـــابي الـــوظیفي   •
جامعـة قنـاة السـویس  -مسـجلة بكلیـة التربیـة باإلسـماعیلیة .شـعبانحـافظ حفنـي / رسالة ماجستیر للباحث  -المستقبلیة 

 .2000في مناقشتها صیف وتمت المشاركة  م،1998/ 22/7في
/ الباحثة اهرسالة دكتور . دراسة تحلیلیة" مناهج تعلیم األدب بالمرحلة الثانویة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة "  •

 م 11/4/2004بتاریخ تمت مناقشتها في  -جامعة اإلمارات العربیة المتحدة  –فاطمة خلیفة عبد اهللا 
/ رســالة الــدكتوراه للباحــث". لــدراما فــي عــالج عســر الحــوار لــدى الطــالب المعلمــینكفـاءة برنــامج تعلیمــي قــائم علــى ا"  •

المــــدرس المســــاعد بقســــم المنــــاهج وطــــرق التــــدریس بكلیــــة التربیــــة بالســــویس مســــجل فــــي  –ســــعید عبــــد اهللا إســــماعیل 
 م، 2007دیسمبر

لـــــــدى تالمیـــــــذ المرحلـــــــة فاعلیـــــــة المنظمـــــــات المتقدمـــــــة فـــــــي تنمیـــــــة مهـــــــارات الفهـــــــم القرائـــــــي وبقـــــــاء اثـــــــر المقـــــــروء "  •
المدرس المساعد بقسم المنـاهج وطـرق  -رسالة الدكتوراه للباحث أشرف عبد الحلیم على -المشرف الرئیسي ".اإلعدادیة

 م،2008التدریس بكلیة التربیة بالسویس مسجل في فبرایر 
المعیـدة  –ر جمـال الـدین رسالة ماجستیر الباحثة هـاج - تنمیة مهارات الوعي الصوتي لدى أطفال ما قبل المدرسة"  •

 .م2009مسجلة في ینایر   -بقسم المناهج وطرق التدریس بكلیة التربیة بالعریش
نشــوة / رســالة ماجســتیر للباحثــة . فعالیــة برنــامج إثرائــي لتنمیــة المســتوى المورفولــوجي لــدى أطفــال مــا فبــل المدرســة "  •

 .م2009كلیة التربیة بالعریش ،  –الكبیر
رح فــي التربیــة البیئیـــة مــن منظــور إســـالمي علــى تنمیــة القـــیم البیئیــة لــدى الطـــالب المعلمــین فـــي فاعلیــة برنــامج مقتـــ •

 –قســم المنــاهج وطــرق التــدریس: عبــد الواســع علــي نــاجي، والمســجلة بـــ :للباحــث -رســالة دكتــوراه ". الجمهوریــة الیمنیــة 
 .م23/9/2010جامعة قناة السویس ، وتمت مناقشتها في   –كلیة التربیة باإلسماعیلیة

قائم على النشاط في تنمیة بعـض مهـارات التفكیـر البصـري فـي تعلـیم اللغـة العربیـة لـدى تالمیـذ  كفاءة برنامج تعلیمي •
 .م2010 –تربیة اإلسماعیلیة  –للباحثة عبیر مصطفى محمد على  -رسالة ماجستیر  –المرحلة االبتدائیة 

رسـالة ماجسـتیر  -التمییـز السـمعي والبصـري لـدى أطفـال الروضـةفاعلیة استخدام المدخل الدرامي في تنمیـة مهـارات  •
 .م2011 –تربیة العریش  –للباحث كمال طاهر  -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 16من  9صفحة 

 

لـــدى الطـــالب ) العـــروض ( فاعلیـــة برنـــامج قـــائم علـــى الوســـائط المتعـــددة فـــي تنمیـــة بعـــض مهـــارات موســـیقى الشـــعر  •
 م2011 –تربیة العریش  –باحث إبراهیم فریج لل –" تخصص اللغة العربیة " المعلمین 

رسـالة ماجسـتیر  -كفاءة استخدام عملیة المراجعة فـي تنمیـة مسـتویات األداء الكتـابي لـدى تالمیـذ المرحلـة اإلعدادیـة  •
 .م2012 –تربیة العریش  –للباحثة سكینة محمد علي  -
 مناقشة  -2

/ للباحـث–" میذ في اكتسـاب المفـاهیم النحویـة وعالجـه تشخیص ضعف التال"  مناقشة رسالة ماجستیر ، موضوعها  •
  .م1998مسجلة بكلیة التربیة بالمنوفیة في مایو  –فتحي مبروك عبد الحمید البحراوي 

 ، و جامعـة السـلطان قـابوس -كلیة التربیة  –عبد اهللا بن خمیس بن شنین البریكي / رسالة ماجستیر للباحثمناقشة  •
 "إعداد معلم اللغة العربیة بكلیـات التربیـة بسـلطنة عمـان فـي ضـوء االهـداف المرجـوة منـه تقویم برنامج"   ها الموضوع

  .م2003مایو   -
جامعـــة البحـــرین ، وتمـــت المشـــاركة فـــي مناقشـــتها  –كلیـــة التربیـــة  –عـــادل الشـــمري / رســـالة ماجســـتیر للباحـــثمناقشـــة  •

لمقــــرر تدریســــه لطــــالب الصــــف األول المتوســــط دراســــة تحلیلیــــة تقویمیــــة لكتــــاب التفســــیر ا"وعنوانهــــا  .2003دیســــمبر 
  "بالمملكة العربیة السعودیة 

ــــة التربیــــة  –فــــؤاد عبــــد الــــرحمن بورشــــید / رســــالة ماجســــتیر للباحــــث مناقشــــة • ،  2003جامعــــة البحــــرین دیســــمبر –كلی
   "مدى تضمین القضایا المعاصرة في محتوى مناهج التربیة اإلسالمیة بالمرحلة اإلعدادیة"وموضوعها 

موضوع  11/4/2004جامعة اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ  –فاطمة خلیفة عبد اهللا / قشة رسالة دكتوراه الباحثةمنا •
 .دراسة تحلیلیة" مناهج تعلیم األدب بالمرحلة الثانویة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة "  :البحث

جامعــــة صــــنعاء بتــــاریخ  –مســــاعد بكلیــــة التربیــــة مــــدرس  –عبــــد اهللا أحمــــد الصــــدیق / مناقشــــة رســــالة دكتــــوراه للباحــــث •
برنامج مقترح لتنمیة كفایات تدریس القـرآن وعلـوم لـدى طـالب كلیـة التربیـة بجامعـة : موضوع البحث. م16/11/2006

  .صنعاء
المعیـــد بقســـم المنــاهج وطـــرق التــدریس بتربیـــة بالســـویس  –أشـــرف عبــد الحلـــیم علــي / مناقشــة رســـالة ماجســتیر للطالـــب •

فاعلیــة برنــامج مقتــرح لتنمیــة مهــارة الكتابــة فــي ضــوء مهــارات الدراســة لــدى : موضــوع البحــث.م27/12/2006بتــاریخ 
 .طالب المرحلة الثانویة

جامعــــــة الــــــوادي بتــــــاریخ  –كلیــــــة التربیــــــة بأســــــوان  –محمــــــد علــــــي بكــــــري عیســــــي / مناقشــــــة رســــــالة دكتــــــوراه للباحــــــث •
عــاوني واالكتشــاف الموجــه فــي تــدریس اللغــة العربیــة علــى فعالیــة اســتخدام الــتعلم الت:  موضــوع البحــثم،15/1/2007

 ".التحصیل وتنمیة بعض مهارات األداء اللغوي لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
كلیــة  –المعیــدة بقســم المنــاهج وطــرق التــدریس  –رشــا مصــطفي محمــود علــي الــدین / مناقشــة رســالة ماجســتیر للطالبــة •

 .م31/1/2007التربیة بالعریش بتاریخ 
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المـدرس المسـاعد بكلیـة التربیـة ببورسـعید ،والمسـجلة بقسـم  –نجـالء یوسـف أحمـد حـواس / للباحثـة دكتـوراهناقشة رسـالة م •
اسـتخدام المنظمـات :"موضـوع البحـثم 2/2007/جامعـة عـین شـمس بتـاریخ   –المناهج وطـرق التـدریس بكلیـة التربیـة 

هما على التحصیل والمیل نحو المادة وبقاء الـتعلم لـدى تالمیـذ  المتقدمة واأللعاب التعلیمیة في تدریس قواعد اللغة واثر
 ".الصف السادس االبتدائي

 –مـدرس مسـاعد بقسـم المنـاهج وطـرق التـدریس كلیـة التربیـة  –أماني حامد مرغني طلبـة / مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة •
التصـــال الكلـــي لتالمیـــذ المرحلـــة فعالیـــة برنـــامج قـــائم علـــى ا: موضـــوع البحـــث.م18/4/2007جامعـــة أســـیوط بتـــاریخ 

 .االبتدائیة المعاقین سمعیا في تنمیة بعض مهارات القراءة والكتابة الوظیفیة المناسبة لهم
جامعــة  –بقســم المنــاهج وطــرق التــدریس بكلیــة التربیــة  –حســن الســید أحمــد درویــش / مناقشــة رســالة الماجســتیر للباحــث •

 .م3/2008/حلوان بتاریخ 
تطور مناهج التربیة الدینیـة اإلسـالمیة للمرحلـة اإلعدادیـة "  :بعنواندالیا محمد على ،  / ستیر للباحثةمناقشة رسالة ماج •

كلیــة  –مســجلة فــي قســم المنــاهج وطــرق التــدریس  2004وحتــى  1953فــي الفتــرة مــن " فــي جمهوریــة مصــر العربیــة
 .م17/6/2008جامعة عین شمس ،ونوقشت في  –التربیة 

 –مــدرس مســاعد بقســم المنــاهج وطــرق تــدریس اللغــة العربیــة  –رقیــة محمــود أحمــد علــي / ه للباحثــةمناقشــة رســالة دكتــورا •
برنــــامج مقتـــرح لعــــالج األخطــــاء الشـــائعة فــــي اللغــــة "  :عنــــوان الرســـالة م،30/8/2008كلیـــة التربیــــة بالغردقـــة بتــــاریخ 

  ".المكتوبة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة
إثرائي في تنمیة التذوق األدبي، وأثره في الكتابة اإلبداعیة لدى الطـالب الفـائقین بالمرحلـة  فاعلیة برنامج" مناقشة رسالة  •

كلیـة  –زینب محمـد بیـومي عبـد اللطیـف الـدجوي ، قسـم المنـاهج وطـرق التـدریس: للباحثة   -رسالة دكتوراه ". الثانویة 
 .م20/12/2009في  تمت مناقشتهاجامعة قناة السویس ،  –التربیة بالسویس

المســارات المتعــددة، ومراقبــة الفهــم فــي تنمیــة مســتویات الفهــم القرائــي لــدى : فاعلیــة اســتخدام إســتراتیجیتيمناقشــة رســالة  •
 –قسـم المنـاهج وطـرق التــدریس   - كریسـتین زاهـر حنـا إبـراهیم: للباحثـة  -رسـالة دكتـوراه . تالمیـذ المرحلـة اإلعدادیـة 

 .م2010ت في أغسطس جامعة عین شمس ،ونوقش –كلیة التربیة 
فاعلیــة برنــامج متعــدد المواقــف التعلیمیــة فــي تنمیــة مهــارات القــراءة والكتابــة لتالمیــذ :" مناقشــة رســالة الــدكتوراه المعنونــة بـــ •

/ 11المنصورة، في  –كلیة التربیة بدمیاط –عبد البدیع محمد السید سالمة: للباحث. المرحلة اإلعدادیة المعوقین سمعیاَ 
                                                                                                                             .  م2010/ 11

لكترونیـة فـي تنمیـة بعـض مهـارات التـدریس، فاعلیـة برنـامج مقتـرح قـائم علـى أنشـطة القـراءة اال" مناقشة رسالة ماجسـتیر  •
عبــد الــرحیم فتحــي محمــد إســماعیل كلیــة التربیــة :للباحــث".  واالتجــاه نحــو الــتعلم االلكترونــي لــدى معلمــي اللغــة العربیــة 

                                                                                                    .                                                                                        م4/12/2010في  ،بأسیوط
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 والبحــرین، العربــي،الخلــیج  :بجامعــاتكمــا تمــت المشــاركة كمقــیم خــارجي فــي تحكــیم ومناقشــة رســائل علمیــة نوقشــت  •
   .وغیرها بُعمان،والسلطان قابوس  بالبحرین،والخلیجیة 

 :وتحكیم إنتاج علمي فحص-3
بدولـــة اإلمـــارات العربیـــة  جمعیـــة االجتمـــاعیینالتــي تصـــدرها )  شـــؤون اجتماعیـــة( عضــو لجنـــة تحكـــیم بحـــوث مجلـــة  •

 .م ، وحتى تاریخه2001المتحدة ، وذلك منذ یونیه 
خالل عامي ) ة الثانیة والثالثة عشر : الدورتان ( عضو لجنة تحكیم مسابقة جائزة العویس للدراسات واالبتكار العلمي  •

 . م 2002-م2001
التـــي تصـــدرها وزارة التربیـــة والتعلـــیم والشـــباب بدولـــة اإلمـــارات ) الثقافـــة التربویـــة ( عضـــو لجنـــة تحكـــیم بحـــوث مجلـــة  •

 .م ، وحتى تاریخه2003العربیة المتحدة ، وذلك منذ یونیه 
المـؤتمر السـنوي  –العربیـة المتحـدة  لـدى تلمیـذات الصـف السـابع بدولـة اإلمـارات تنمیـة مسـتویات الفهـم: كیم بحـثتح •

 .م2006مارس  –السابع للبحوث بجامعة اإلمارات 
  .م2006اإلمارات مایو  –المهارات األساسیة في اللغة العربیة لجامعة أبو ظبي "تحكیم كتاب جامعي  •
فــي ضــوء مــدخل برنــامج مقتــرح لتنمیــة مهــارات االســتماع والتحــدث لـدى الطــالب معلمــي اللغــة العربیــة " :بحــثتحكـیم  •

مــارس /بتــاریخ فبرایــر المنصــورة،جامعــة  –كلیــة التربیــة النوعیــة  –محمــد الســید أحمــد الســید /للباحــث" التواصــل اللغــوي
2007.  

: اســتراتیجیة مقترحــة فــي تنمیــة مهــارات الكتابــة اإلبداعیــة لــدى طالبــات الصــف الثــاني الثــانوي للباحثــة: تحكــیم بحــث •
  .م2008مایو  30-25لیة التربیة ببورسعید تم التحكیم في نعمت محمد خلف ؛ للنشر بمجلة ك

مجلـة  –أثر أنشطة الكتابة الیومیة في ریاض األطفال في تطویر الكتابة المبكرة لـدى أطفـال الروضـة  : تحكیم بحث •
 .م2008مایو  –كلیة التربیة بجامعة اإلمارات 

 ،لســـلطان قـــابوس بُعمـــان ، وآل البیـــت ، واألردنیـــةا: عضـــو فریـــق المقیمـــین الخـــارجیین للمتقـــدمین للترقیـــة بجامعـــات  •
 .م2009 –م 2007، باألردن خالل األعوام .عمان العربیة للدراسات العلیا

عضو اللجنة العلمیة لتحكیم أبحاث المناهج وطرق التدریس بالمؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلیـة التربیـة ببـور سـعید  •
  .م29/2/2009-28خالل الفترة من 

أسـتاذ مشــارك وأسـتاذ فــي مجـال التخصــص فـي بعــض الجامعــات : اإلنتــاج العلمـي للمتقــدمین للترقیـة لــدرجات تحكـیم  •
جامعـة الســلطان قــابوس بعمـان ، الجامعــة األردنیــة بـاألردن ، وجامعــة عمــان العربیـة للدراســات العلیــا : العربیـة مــن مثــل

 .باألردن
------------------------------------------------------------------- 

  : علمیة ومهنیة ومجتمعیة عضویة لجانرئاسة و   -ًا سابع
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 :ذات عالقة بتطویر التعلیم قبل الجامعي لجان -1
ü خارج مصر 
للصــفوف مــن األول مــن التعلــیم األساســي إلــى الثالــث  عــداد الوثیقــة القومیــة لتعلــیم اللغــة العربیــةالفنیــة إل لجنــةالعضــو   -

 .م2002-2000دولة اإلمارات ،  .بالتعلیم العام الثانوي
) برنامج تنمیة األداء القیادي واإلداري لمدراء المدارس بدولة اإلمـارات( عضو مشروع تدریب مدیري ومدیرات المدارس  -

 .م 2000-2003،  
 .م2002وزارة التربیة والتعلیم والشباب بدولة اإلمارات  ،  –عضو لجنة األنشطة االثرائیة بالتعلیم العام  -
 اللجنــة التخصصـیة لمــادة اللغـة العربیــة للصـفوف مــن األول إلـى الثالــث مـن التعلــیم األساسـي ، والصــف العاشــر عضـو -

 .م2003لسنة ) 11236( من التعلیم الثانوي بدولة اإلمارات بالقرار الوزاري 
ة التعلیمیـة ، وأنشــطة األنشـطكتــب كتـب الطـالب ، و (  اللغـة العربیــة المـواد التعلیمیــة لمـادة ومراجعـة رئـیس لجنـة تــألیف -

بــالتعلیم ،) وأنشــطة بطــيء الــتعلم ، وأدلــة التقــویم ، وأدلــة اإلجابــات ، وأدلــة المعلمــین ، والقصــص المختــارة  المتفــوقین ،
 .م2005-2003العام بدولة اإلمارات 

، والــذي نظمــه ) لیة رؤیــة مســتقب...معلــم اللغــة العربیــة فــي األلفیــة الثالثــة ( رئــیس جلســات منتــدى اللغــة العربیــة الثــاني  -
 .م2004معة اإلمارات في أبریل توجیه اللغة العربیة بمنطقة العین التعلیمیة بالتعاون مع جا

ü داخل مصر 
، )  وطـرق التـدریس لجنـة تطـویر المنـاهجمقـرر ( عضو المجلس األعلى للتعلیم قبل الجامعي بمحافظـة شـمال سـیناء   -

 . م ، وحتى تاریخه2006من 
 للعـــام) اللغـــة العربیـــة (  للصـــفوف مـــن األول إلـــي الثالـــث مـــن المرحلـــة االبتدائیـــة المدرســـیة لكتـــبتحكـــیم اعضـــو فریـــق  -

 .م2008 –م 2007الدراسي 
الـــدار المصـــریة  – واألول اإلعـــدادي ،)الفـــائز ( الرابـــع االبتـــدائي  :للصـــفینعضـــو فریـــق تـــألیف كتـــابي اللغـــة العربیـــة  -

 .م2009-2008 –مصر  –اللبنانیة 
 .م2007لعلیا للتخطیط االستراتیجي للتعلیم ومتابعة تنفیذ الخطة القومیة  لمحافظة شمال سیناء عضو اللجنة ا -
 .2008/2009رئیس فریق  بناء قدرات المدارس المتقدمة لالعتماد بمحافظة شمال سیناء خالل العام  -
العربـي ، وأدلـة المعلمـین لتضـمینها  رئیس فریق إعداد وثیقة كفایات الثقافة اإلعالمیة لطالب التعلیم العام بـدول الخلـیج -

فــي ) ممــول مــن مكتــب التربیــة العربــي لــدول الخلــیج ( دار مســارات للتطــویر والدراســات بالریــاض . بالمنــاهج الدراســیة 
 .م2011/ م  2009العام الجامعي 

 .واعتماد مؤسسات التعلیم قبل الجامعي والعالي التعلیم،لجان ذات عالقة بضمان جودة  -2
 .م2009م ، وحتى 2006إدارة وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلیة التربیة بالعریش  رئیس مجلس -
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عضــــو لجنـــــة تطــــویر معـــــاییر موضـــــوعیة الختیــــار القیـــــادات األكادیمیـــــة بجامعــــة قنـــــاة الســـــویس فــــي العـــــام الجـــــامعي  -
 .م2008/م2007

التعلــیم واالعتمــاد بــدءًا مــن العــام  بالهیئــة القومیــة لضــمان جــودة جزئیــاً " واستشــاري أكــادیمي وتربــوي ، ومنتــدب  عضــو، -
 .م ، وحتى تاریخه2009/م2008الجامعي 

الهیئـة القومیـة لضـمان  –عضو لجنة مراجعة وثیقة المستویات المعیاریة لتقویم واعتماد مؤسسات التعلیم قبـل الجـامعي  -
 .م2008 مصر، واالعتماد،جودة التعلیم 

وثیقــة المســتویات المعیاریــة لتقــویم ( مؤسســات التعلــیم العــالي  عضـو لجنــة إعــداد مشــروع الكــود المصــري لضــمان جـودة -
 .م2009 –م 2008–الهیئة القومیة لضمان الجودة ینایر  –واعتماد مؤسسات التعلیم العالي 

 – 2009مقرر لجنـة إعـداد معـاییر اعتمـاد بـرامج كلیـات التربیـة بالهیئـة القومیـة لضـمان جـودة التعلـیم واالعتمـاد ینـایر  -
 .م2010فبرایر 

عضــو لجنــة وثیقــة إعــداد المســتویات المعیاریــة لخریجــي الدراســات العلیــا بكلیــات التربیــة بالهیئــة القومیــة لضــمان جــودة  -
 .م2010دیسمبر  – 2009التعلیم واالعتماد نوفمبر 

جــودة عضــو  اللجنــة االستشــاریة العلیــا لضــمان جــودة واعتمــاد مؤسســات التعلــیم قبــل الجــامعي بالهیئــة القومیــة لضــمان  -
 .م2011/ م 2010التعلیم واالعتماد بالعام 

/ م 2010عضـــو فریـــق إعـــداد وثیقـــة تطـــویر كلیـــات التربیـــة بالهیئـــة القومیـــة لضـــمان جـــودة التعلـــیم واالعتمـــاد بالعـــام  -
 .م2011

 /م 2010وحــدة الدراســات والبحــوث بالهیئــة القومیــة لضــمان جــودة التعلــیم واالعتمــاد بالعــام  :وثیقــةعضــو لجنــة إعــداد  -
 .م2011

 .م2011/ م 2010عضو هیئة مكتب وحدة الدراسات والبحوث بالهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد بالعام  -
 )خالل خمس سنوات سابقة (  الجامعي والمحليتطویر المجتمع ومشاركات ل لجانعضویة  -3
ü  ) والكلیة والجامعة والمجتمع  م بمشاركات على مستویات القسم2006م وحتى 1999تزخر الفترة من : ملحوظة

المحلي رئیسًا للجان ، أو منسقًا لفرق عمل ، أو عضوًا في مجموعة ، وذلك خالل فترة اإلعارة بجامعة اإلمارات ، وما 
صاحب ذلك من أنشطة مهنیة ومجتمعیة مكثفة خالل رحلة الحصول على االعتماد األكادیمي لكلیة التربیة بجامعة 

 . )م2006/م2005ویقتصر العرض التالي على مشاركات ما بعد العام الجامعي ،  NCATEاإلمارات من 
 جامعیة ومشاركات لجان  •

 .م2006/2007ویوم الوفاء للعام الجامعي عضو لجنة احتفالیة الجامعة بعید العلم  -
            ..م2009 –م 2006بجامعة قناة السویس  عضو مجلس عمداء كلیات التربیة -
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-2006لدراسـة وثیقـة كلیـة التربیــة بـالعریش المقترحـة لتقـویم األداء الجــامعي ) سـتوى الجامعــة علـى م( عضـو لجنـة  -
 .م2007

التأهیـل  مثل مركز اإلرشـاد النفسـي ، ومركـز( رئیس مجلس إدارة مراكز خدمة البیئة والمجتمع بكلیة التربیة بالعریش  -
 .م2009-م2006ترة من خالل الف... ) التربوي ، ومركز التعلیم والتعلم االلكتروني 

، وحتـى 2006مـن ) مـدرب معتمـد ( عضو بمشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس والقیادات اإلداریـة بالجامعـة  -
 .اآلن

بمعهــد إعــداد القــادة بحلــوان بفروعــه  عضــو ممثــل للجامعــة بفریــق التثقیــف الصــیفي لطــالب الجامعــات والمعاهــد العلیــا -
 .م2008، أبریل  باإلسكندریة وبور سعید والعریش

بتشـكیل  3/2/2008لجنة قطاع الدراسات التربویة بقرار رئیس المجلس األعلى للجامعات بتاریخ هیئة مكتب عضو  -
 .م2010-2008وتحدید اختصاصات هیئة مكتب لكل لجنة من لجان التخطیط لقطاعات التعلیم الجامعي الدورة 

معـــة قنـــاة الســـویس، ومعهـــد اللغـــات العـــالمي لتعلـــیم اللغـــات عضـــو لجنـــة لصـــیاغة االتفاقیـــة المزمـــع إبرامهـــا بـــین جا -
 .م2008،  "بدولة اإلمارات العربیة المتحدة" والحاسب اآللي وجینییس لالستشارات اإلداریة 

ـــاة الســـویس ،  - ـــامج لتأهیـــل معلمـــي المرحلـــة االبتدائیـــة للمســـتوى الجـــامعي بجامعـــة قن عضـــو لجنـــة تطـــویر الئحـــة برن
 .م2009

اجتمــاع عمــداء كلیــات التربیــة باتحــاد الجامعــات العربیــة ، وعــرض تجربــة تطــویر الكلیــة بمــؤتمر  ممثــل الجامعــة فــي -
 .م2009/  5/  21-17االعتماد األكادیمي لكلیات التربیة بالوطن العربي بالسعودیة 

ـــالعریش والجمعیـــة المصـــریة لتنمیـــة الثقافـــة الفرنســـیة - یب الطـــالب لتـــدر  رئـــیس االتفاقیـــة المشـــتركة بـــین كلیـــة التربیـــة ب
 .م2010/م2009 -م2009/م2008خالل عامي  A1,A2   DELFواختبارهم بامتحانات الدلف

ینـایر  25المعـادة كأحـد مكتسـبات ثـورة ( عضو اللجنة العلیا لإلشـراف علـى انتخابـات اتحـاد الطـالب داخـل الجامعـة  -
 .م2011، وذلك في مارس ) م 2011

 مجتمعیة ومشاركات لجان •
الذي تنتجه " نظرة علي " في البرنامج الحواري . عن أسالیب وعادات المذاكرة واري تلفزیونينامج حمشاركة في بر  -

 .م 2007ینایر  15وتبثه قناة الجزیرة لألطفال، قطر 
 .م2007/  10/2 -3/2قصر ثقافة العریش  –المشاركة في الملتقى الثقافي الثالث للشباب  -
  . م2008عبي المحلي بمحافظة شمال سیناء عضو استشاري  للجنة التعلیم ضمن بالمجلس الش -
المجانیة األولي المقامة بالتعاون بین كلیة التربیة بالعریش ،ومؤسسة جائزة عبد  على الدورات التدریبیةالمشرف العام  -

 .م2008 مایو -فبرایرعري بدولة الكویت العزیز سعود البابطین لإلبداع الش
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جمعیـــة تنمیـــة . المشـــاركة المدنیـــة للشـــباب بمحافظـــة شـــمال ســـیناء عضـــو اللجنـــة المحركـــة ألنشـــطة مشـــروع تعزیـــز  -
 .م2008أغسطس . المجتمع بالجورة بالتعاون مع الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

 .م2011م وحتى 2009عضو مجلس إدارة جمعیة باحثي سیناء للتنمیة من  -
 .تاریخهم ، وحتى 2012أمین عام حزب الوسط بشمال وجنوب سیناء من فبرایر  -

----------------------------------------------------------------  
 :استشارات وخبرات -اً ثامن

فضـًال ( وتصمیم البرامج الدراسـیة والتدریبیـة المعلمین،وأدلة  المدرسیة،والكتب  المدرسي،خبیر في بناء وثائق المنهج  -
 ).م وحتى اآلن 2000راجع أنشطة الفترة من  –
الریـاض فـي مجـال تطـویر  –دار مسارات للدراسات والتطویر بالریاض ، ومكتـب التربیـة العربـي لـدول الخلـیج خبیر ب -

إعـداد وثـائق ، وأدلـة ، وتنفیـذ ورش عمـل بـدول الخلـیج ( المناهج الدراسیة ، وتضمین الكفایات الثقافیـة واإلعالمیـة بهـا 
 .م ، وحتى اآلن2010، وذلك بدءًا من ) العربي 

 .وحتى اآلن م،2007من ) ندبًا ( تربوي بالهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد  استشاري -
/ م 2009خـــالل العـــام الجـــامعي  استشـــاري تربـــوي بمشـــروع إنشـــاء المركـــز القـــومي للتقـــویم والقیـــاس بـــالتعلیم العـــالي -

 .م2010
 .م2011-م2010ریش خالل العامین استشاري مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد لكلیة التربیة بالع -

--------------------------------------------------------------------
  :عضویة جمعیات وروابط مهنیة – تاسعاً 

 .عضو الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس -
 .عضو الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة -
 .عضو رابطة التربویین العرب -

  
  :الخاصةالشخصیة ات القدر  - اً شر اع
التمیــز فــي التــدریس بمراحــل التعلــیم قبــل الجــامعي ، وذلــك خــالل فتــرة العمــل معلمــًا ، ومعلمــًا أول بالمرحلــة اإلعدادیــة   -

 .م 1988م ، وحتى 1981خالل الفترة من 
تأهیـل لالعتمـاد  ، والتطویر المسـتمر وال QAAPللجودة  إنشاء النظام الداخلي:  الخبرة والمراجعة الخارجیة لمشروعات -
  CIQAP إدارة المشروعات ، وزارة التعلیم العالي ،. 
واجتیـاز دورات  الدراسـیة،وذلك للتخصـص فـي المنـاهج  منها،القدرة على بناء برامج التنمیة البشریة، وخاصة التدریبیة  -

 .TOTإعداد المدربین 
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 ي لتنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس والقیـاداتمدرب معتمد بالمركز القوم( امتالك مهارات تأهیل وتدریب اآلخرین   -
 .) م ، وحتى اآلن2006من 

 .Black Board، والـ  Exsel، والـ  Power Point، والـ  Wordالـ : إجادة استخدام الحاسوب ، وخاصة برامج -
اإلنترنیت للبحـث  اجتیاز برنامج استخدام(  .والبحث عن المعلومات والتواصل، التدریس،إجادة استخدام اإلنترنیت في  -

جامعـــة .قطـــاع الشـــئون العلمیـــة والتعلیمیـــة). عـــن المعلومـــات ضـــمن برنـــامج تـــدعیم اســـتخدام طـــرق التـــدریس المطـــورة 
 .13/4/1999-11. اإلمارات

إعداد خطة العبور إلى األفضل لكلیة التربیـة بـالعریش ، ورئاسـة ( القدرة على التخطیط االستراتیجي لمؤسسة تعلیمیة   -
 .م2015-م2011د الخطة االستراتیجیة لجامعة سیناء فریق إعدا

 .والمقبول إرساالً  استقباًال،الجید ) اإلنجلیزي ( واألداء اللغوي  ،)العربي( التمیز في األداء اللغوي   -
 ...).إدارة كلیة، ورئاسة لجان، وتنفیذ ورش عمل، وقیادة فرق مشروع،( القیادة، والعمل في فریق   -
م 2004-2002: تدریس مهارات االتصال لطالبات جامعة اإلمارات لمدة عامین ( مع اآلخرین  التمیز في التواصل  -

معتمــد للتــدریس  )عملیــات الكتابــة (  ، وتنفیــذ برنــامج لتنمیــة قــدراتهن االتصــالیة ، وتــألیف كتــاب فــي االتصــال الكتــابي
 ).بإحدى الجامعات السعودیة

  -------------------------------------------------------------------
  ترشیح لجوائزالجوائز ، و ال -عشر يحاد-

م 1998كلیة التربیة بالعریش ، وجامعة قناة السویس ؛ لنیل جائزة معرض الكتاب العربي الثالث والعشـرین لعـام  مرشح -
المهـــارات اإلمالئیـــة تنمیـــة : فـــي مجـــال أفضـــل كتـــاب مؤلـــف فـــي الفنـــون واآلداب واإلنســـانیات باللغـــة العربیـــة ، بكتابـــه 

 .م1998أغسطس، . لتالمیذ المرحلة االبتدائیة
للعلــوم النفســیة جامعــة اإلمــارات العربیــة المتحـدة لجــائزة شــومان قســم المنــاهج وطــرق التــدریس ، وكلیـة التربیــة ، و مرشـح  -

 .م1999لعام  للباحثین العرب الشبانوالتربویة 
 .م2002للعام علمي، ألفضل بحث  التدریس؛للمناهج وطرق المصریة  السنویة للجمعیةالحصول على الجائزة  -
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