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  تخصصال 
  مدرس 

 تخصص مناهج وطرق تدريس تاريخ عام
 

  حاليهالوظيفة ال 
 (.بقسم التطوير) " تاريخ"اخصائى ثالث تعليم بوحدة الدراسات االجتماعية 

 

  لتعليما 
 : الفلسفة فى التربية دكتوراة حاصله على( 2012)

 كلية التربية –بنات عين شمس  جامعة -

 (.تاريخ)مناهج وطرق تدريس  تخصص -

المدخل التفاوضى فى تدريس التاريخ لتنمية التحصيل المعرفى ومهارات  فاعلية: بعنوان -

 .ةالتفكير التاريخى والميل الى المادة لدى طالب المرحلة الثانوي

ومقياس  كير التاريخىلقياس مهارات التف اختبار تحصيل معرفى واختبارتم تصميم  -

 باالضافة الى دليل المعلم وكتيب الطالبه وفقا للمدخل التفاوضى الميل الى مادة التاريخ

 .ثانويةتطبيقها على طالب المرحلة التم و

 : تسجيل دكتوراة( 2009)
 كلية التربية –بنات عين شمس  جامعة -

 (.تاريخ)مناهج وطرق تدريس  خصصت -

 :ماجستير( 2008)
 كلية التربية –حلوان  جامعة -

 ( تاريخ)مناهج وطرق تدريس  تخصص -

 امتياز: تقدير -

فاعلية برنامج نشاط مصاحب فى تنمية مهارات التفاوض والوعى بطبيعة : بعنوان -

 .العالقات الدوليه من خالل منهج الدراسات االجتماعيه للمرحله االعداديه
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تم تصميم مقياس لقياس مهارات التفاوض ومقياس الوعى بطبيعة العالقات الدوليه  -

وبرنامج انشطه مصاحبه لمنهج الدراسات االجتماعيه وتطبيقها على طالب المرحلة 

 .االعداديه

 :تمهيدى ماجستير( 2004)
 كلية التربية –حلوان  جامعة -

 تاريخمناهج وطرق تدريس  تخصص -

 جيد جدا: تقدير -

 :دبلوم مهنى( 2003)
 كلية التربية –حلوان  جامعة -

 تاريخمناهج وطرق تدريس  تخصص -

 جيد جدا : تقدير -

 :تخرج( 2002مايو )
 كلية التربية –حلوان  جامعة -

 تاريخ عام  :  تخصص -

 جيد جدا: تقدير -

  الخبره 
3102 

 (.بقسم التطوير"  )تاريخ"اخصائى ثالث تعليم بوحدة الدراسات االجتماعية 

 -:اركه فىتم المش
 متحانيه مشروع السنوى لمواصفات الورقة اإللا" ورشه بعنوانعداد فريق عمل لإل "

 .6102-8- 62 الخميس بتاريخ

 متحانيه الخاصة بوحدة الدراسات االجتماعيه عن إعداد مواصفات الورقه اإل ورش

للفصل الدراسى االول والثانى مرحلة التعليم االساسى والمرحله الثانوية بتاريخ الثالثاء 

 .م6102-6102لعام 

 01-66 الى 6102-01-01تاريخ متحانية للثانوية العامه من راق اإلوورشة تقويم األ-

 . م6102

  مدى مناسبتها لمواصفات الورقة تحليل امتحان مادة التاريخ الدور الثانى فى ضوء

 .6102-01-01متحانيه بتاريخ اإل

 ن اعداد الوحدات بقسم التطوير للمواصفات وتسليمها للمركز لجنة متابعة االنتهاء م

 .م6102اكتوبر  69والوزاره والتى بدأت عملها بتاريخ 

 حتواءه على وسائل تعليمية وانشطة يوم فى ضوء إ )تاريخ(ل كتاب اولى ثانوى تحلي

 .م6102اكتوبر  68الثالثاء بتاريخ 

 تحسين العملية التعليمية مقدمة من حضور مناقشة اطروحة مشروع البطاقة التراكمية ل

فى  0.11الى الساعة  00.21من الساعه  6102 – 01 – 21ياسر محمد محسن بتاريخ 

 .قاعة قسم التطوير

 بتاريخ  كتابه تقرير عن ما ورد من مقترحات حول اطروحة مشروع البطاقه التراكميه

2-00-6102. 

  وذلك يوم " للصف االول الثانوى تاريخ استمارة تقييم االنشطه والوسائل التعليميه"اعداد

 . 6102-00- 62االثنين الموافق

  االمتحان المفتوح "بعنوان مقدمة من الوزارة ورشة عمل خاصه لكتابة تقريرعن ورقة

 ." كمدخل لتطوير منظومة التعليم



 3100حتى  3113من عام  -
 مدرسة دراسات اجتماعيه 

 ( American/  اعدادية - يهمرحله إبتدائ)غات لل نرمين اسماعيل رسامدب

 

 الشهادات العلمية 
 دورة تدريبية في اللغة اإلنجليزية ( 2009) -

o   من[BBSA]  

o تقدير جيد جدا 

  563حاصله على التويفل فى اللغه االنجليزيه بدرجة ( 2008) -

 فى الكمبيوتر ICDLحاصله على ( 2008) -

 دورة تدريبية في الكمبيوتر( 2004) -

o بل من جمعية جيل المستق 

o  تقدير ممتاز 

o دوره تدريبيه فى ادارة االعمال 

o ستخدام دوره تدريبيه فى اsmart board  (السبوره الذكيه )فى التدريس 

 اثناء الدراسة الجامعية التدريب العملى 
 2002-2001من عام  -

 (تدريب عملى) تاريخ مدرسة 

 (للمرحله الثانويه) مدرسة الحوياتى بنات

 2001 - 2000من عام  -
 ( تدريب عملى)سة دراسات  اجتماعيه مدر

 (للمرحله االعداديه) مدرسة سراى القبه االعداديه بنات

 اللغة 
 اللغه العربيه :اللغه االم

 جيد جدا :اللغه االنجليزيه

 االهتمامات 
                  .، الموسيقىالسينما، القراءه :الثقافه

 .ات اتصال وتعامل عاليهامتلك مهار ،رياضه المشى ،الكمبيوتر :الرياضه
 

 المراجع 
 سوف تقدم عند الطلب

 


