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 وطــرق تــدريسمنــاهج  األزهر  التربية  دكتوراه
  "ةلغة عربي"

  م٢٠٠٢

  م١٩٩٧  مناهج وطرق تدريس األزهر  التربية  "ممتاز" ماجستير 

" ة يــــــالتربوم خــــــاص فــــــي ـدبلــــــ

  "جيد

  م١٩٩١  تدريس رقوط مناهج األزهر  التربية

  ليسانس آداب وتربية
   "ممتاز مع مرتبة الشرف"  

  م١٩٨٨  "لغة عربية" األزهر  التربية

  
فاعليـة وسـائل االتصـال التعليميـة المسـتخدمة فـي نظـام التعلـيم المفتـوح فـي "  موضوع الماجستير

  " . جامعة القاهرة وتوجهات تطويرها 
  

دكتوراه وع ال يب عـــن بعـــد فـــي تنميـــة الكفايـــات التدريســـية الالزمـــة فاعليـــة برنـــامج للتـــدر "  موض
  ".لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية 
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 ً   الخبرات الميدانية: ثالثا

  
  

  المكان  المدة  الوظيفة
 باحث

  
المركز القـومي لالمتحانـات   وحتى تاريخه   ١٩/٦/٢٠٠٢من 

  والتقويم التربوي

بـاحث 
 مساعـد

مدرس ( 
  )مساعد 

/  ٦/  ١٨وحتى  م ١٥/١٢/١٩٩٧من 
  م ٢٠٠٢

المركز القـومي لالمتحانـات 
  والتقويم التربوي

باحث معاون 
  )معيد(

  من
  م١٩٩٢/ ١٢/ ٧ 

وحتى 
  م  ١٤/١٢/١٩٩٧

المركز القـومي لالمتحانـات 
  والتقويم التربوي

  من  مدرس لغة عربية
 .م١٩٨٩/  ١٠/  ١٨ 

  إلى
 م ١٩٩٢/  ١٢/  ٦

  األزهر الشريف
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ً رابع   العلمي اإلنتاج: ا

  التاريخ  مكان النشر  اإلنتاج  البحث
فاعلية استخدام استراتيجية لعـب األدوار فـي  -١

تنميـــــة مهـــــارات القـــــراءة الصـــــامتة والتعبيـــــر 
  .الشفهي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

القـــــــــــراءة والمعرفـــــــــــة ،  مجلـــــــــــة  فردي 
ـــــــــراءة  الجمعيـــــــــة المصـــــــــرية للق

ـــــــــــــة ، العـــــــــــــدد  ،  ١٠٥والمعرف
   . الجزء األول

ليو يو 
٢٠١٠  

فاعليــــــة اســــــتراتيجيات الــــــتعلم النشــــــط علــــــى  -٢
التحصـــــــيل الدراســـــــي فـــــــي اللغـــــــة العربيـــــــة 
والمهـــــارات الحياتيـــــة لـــــدى تالميـــــذ الصـــــف 

  .الخامس االبتدائي 

،  مجلــة رابطــة التربيــة الحديثــة  فردي
 .السنة الثانية ، العدد الخامس

يونيو 
  م ٢٠٠٩

فاعليــة برنــامج تــدريبي فــي مهــارات التقـــويم  -٣
الشـــــامل لمـــــوجهي اللغـــــة العربيـــــة بالمرحلـــــة 

   .االبتدائية بمحافظتي القاهرة والجيزة

مجلــة رابطــة التربيــة الحديثــة ،   مشترك
ـــــاني  ـــــة ، العـــــدد الث عـــــالم التربي

  .والعشرون 

مايو 
  م ٢٠٠٧

ــــــة اســــــتخدام اســــــتراتيجية -٤ "  SQl0R"  فاعلي
ــــة مهــــارات  ــــى التحصــــيل الدراســــي وتنمي عل

ــــدى ا ــــار فــــي التفكيــــر الناقــــد ل لدارســــين الكب
  المطالعة

ــــة ، جامعــــة   مشترك ــــة التربي ــــة كلي مجل
الجــزء ) ١٣٣(العــدد األزهــر ، 

  . الرابع 

ديسمبر 
   م ٢٠٠٧

مادة البالغـة فـي دراسة تحليلية الختبارات "  -٥
الصفوف الثالثـة بالمرحلـة الثانويـة األزهريـة 
بالقسم األدبي وتطويرها فـي ضـوء المعـايير 

:  ٩٨الفتــــــــرة مــــــــن  القوميــــــــة للتعلــــــــيم فــــــــي
٢٠٠٤.  

المجلـــــــــــة المصـــــــــــرية للتقـــــــــــويم   مشترك
التربــوي ، المجلــد الثالــث عشــر 
، العــــــــــــــــدد األول ، المركــــــــــــــــز 
القـــــومي لالمتحانـــــات والتقـــــويم 

  التربوي

ديسمبر 
  م ٢٠٠٦

تقــــويم بــــرامج اللغــــة العربيــــة المقدمــــة مــــن "  -٦
ـــــة الفضـــــائية  ـــــل التعليمي ـــــوات الني خـــــالل قن

العـــــــام لطـــــــالب الصـــــــف الثالـــــــث الثـــــــانوي 
  . "ا ـواتجاهاتهم نحوه

المجلـــــــــــة المصـــــــــــرية للتقـــــــــــويم   فردي
التربوي ، المجلد الثاني عشـر، 
العـــدد األول ، المركـــز القـــومي 

  لالمتحانات والتقويم التربوي

ديسمبر 
  م ٢٠٠٥

        



 

 -٥-

ً خامس   األنشطة: ا
جربــة االشــتراك فــي تــدريب معلمــي المرحلــة االبتدائيــة علــى أســاليب التقــويم المتطــور ضــمن ت - ١

هــــا المركــــز بمحــــافظتي الغربيــــة والمنيــــا ، وكــــذلك تــــدريب االصــــف الرابــــع االبتــــدائي التــــي أجر 
الموجهين في محـافظتي الغربيـة فـي إطـار التجربـة ذاتهـا علـى أسـاليب التقـويم المتطـور وذلـك 

 .م  ١٩٩٣وحتى يونية  ١/١/١٩٩٣في الفترة من 

لتــي اشــتملتها العينــة حيــث بلغــت أكثــر االشــتراك فــي الحمــالت اإلعالميــة الخاصــة بالمــدارس ا - ٢
 . خمسمائة مدرسة ، وتدريب التالميذ على كيفية اإلجابة على األسئلة   ٥٠٠من 

تحليل استطالعات الرأي الخاصـة بجميـع المتـدربين فـي إطـار التجربـة السـابقة والمشـاركة فـي  - ٣
 . كتابة التقرير الخاص بذلك 

 وحتـــى اآلن ١/١/١٩٩٣اعتبـــارًا مـــن  لمركزفـــي البـــرامج التدريبيـــة التـــي عقـــدت بـــا محاضـــر - ٤
 . للمعلمين والموجهين ومديري ونظار المدارس بجميع المراحل التعليمية 

 )محاضـر(حيث شارك  ١٩٩٦نفذها المركز عام االشتراك في تجربة ميكنة االمتحانات التي  - ٥
التـــي وقائـــد ورشـــة فـــي تـــدريب المعلمـــين وكـــذلك التـــدريب علـــى كيفيـــة اإلجابـــة علـــى األســـئلة 

 . تصحح بواسطة الحاسوب 

عضو رئيسي في اللجنة الخاصة بإعداد األسئلة للصفوف الثالث والخـامس االبتـدائي والثالـث  - ٦
اإلعــدادي فــي إطــار مشــروع تحســين التعلــيم فــي مصــر تحــت إشــراف البنــك الــدولي ، وكــذلك 

 .  ٢٠٠٣وحتى  ١٠/٦/١٩٩٦تصحيح األسئلة الخاصة بذلك ، وذلك اعتبارًا من 

شــتراك فــي الــورش التحضــيرية المتخصصــة لمــؤتمر تطــوير منــاهج التعلــيم اإلعــدادي الــذي اال - ٧
 . م  ١٩٩٤عقد في نوفمبر 

شتراك في إعداد األسئلة الخاصة بكتاب طريـق التفـوق فـي المـرحلتين االبتدائيـة واإلعداديـة اال - ٨
 . م  ١٩٩٨/  ٩٧باالشتراك مع مركز تطوير المناهج وذلك في مادة اللغة العربية خـالل 

االشـــتراك فـــي إعـــداد أدلـــة تقـــويم الطالـــب التـــي يشـــرف علـــى إعـــدادها وتنفيـــذها قســـم التطـــوير  - ٩
 .  ٢٠٠٧وحتى  ١٩٩٢وزارة التربية والتعليم منذ عام  وكذلك بالمركز

تحليل محتوى مقررات اللغة العربية للصفين الثالث والرابع االبتدائي في كـل مـن الجمهوريـة  -١٠
ـــة الســـورية  ـــة اللبنانيـــة ، والصـــف الثالـــث اإلعـــدادي بالجماهيريـــة  –العربي الجمهوريـــة العربي

الخاصة بذلك وٕاعداد الصـور األوليـة والنهائيـة  العربية الليبية ، وتصميم جداول المواصفات
 . لالختبارات وذلك ضمن المشروع المقارن بين الدول العربية التابع لمنظمة اليونسكو 

فــي البــرامج التدريبيــة الخاصــة بإعــداد المقــومين لتقــويم جــودة العمليــة التعليميــة ، محاضــر  -١١
 . لعملية التعليمية وكذلك المشاركة في فرق التقويم الخاصة بتقويم جودة ا
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فــي البــرامج التدريبيــة التــي نظمهــا قســم التــدريب واإلعــالم مــن خــالل شــبكة الفيــديو محاضــر  -١٢
وحتــى  ١٩٩٧عــام منــذ كــونفرانس بمركــز التطــوير التكنولــوجي بــوزارة التربيــة والتعلــيم وذلــك 

 . اآلن 

اعتبـــارًا مـــن  المشـــاركة فـــي جميـــع األبحـــاث والتقاريــــر التـــي أعـــدها قســـم التـــدريب واإلعـــالم -١٣
 . وحتى تاريخه  ٧/١٢/١٩٩٢

محاضــر ، ( ويم المتطــور قــيب التبــالمركز علــى أســال واء اليونســكر المشــاركة فــي تــدريب خبــ -١٤
 . ) قائد ورشة 

 . في تدريب خبراء من الكويت والعراق على أساليب التقويم المتطور  محاضر -١٥

الل الفيــديو كــونفرانس حضــور برنــامج تــدريبي خــاص بتصــميم البــرامج التدريبيــة مــن بعــد خــ -١٦
 ٣وحتـى  ٢٨/٧/١٩٩٧رة مـن فـي الفتـتحت إشراف خبراء من الجامعة البريطانية المفتوحة 

/١٩٩٧/ ٨  . 

راء ـحضور برنامج خاص بكتابة السيناريو التعليمي بمركز تطوير المناهج تحت إشراف خبـ -١٧
 .   ١٩٩٩/ ١/ ٧وحتى  ١٩٩٨/ ١٩/١٢في الفتـرة من  ةـدة األمريكيـات المتحـمن الوالي

 م  ٢٠٠١وحتى  ٨/١٩٩٨المشاركة في تدريب المعلمين المبعوثين للخارج اعتبارًا من  -١٨

موجهــًا وموجهــة بدولــة قطــر علــى أســاليب التقــويم المتطــور فــي  ٦٠المشــاركة فــي تــدريب  -١٩
 . م  ١٠/٥/٢٠٠٠وحتى  ٢٢/٤/٢٠٠٠الفترة من 

ف موجــــه ضــــمن خمســــة آال ٥٠٠٠تــــدريب ، بالخاصــــة إلقــــاء المحاضــــرات فــــي  محاضــــر -٢٠
برنــامج التوجيــه الفنــي بجمهوريــة مصــر العربيــة تحــت إشــراف المركــز القــومي لالمتحانــات 

 . ووزارة التربية والتعليم ، ووحدة تحسين التعليم والبنك الدولي 

 . المشاركة في إعداد المعايير القومية للتعليم  -٢١

تـــدريب والمـــوجهين تـــدريب رؤســـاء وحـــدات الإلقـــاء المحاضـــرات الخاصـــة ، بالمشـــاركة فـــي  -٢٢
 . والمديرين والمعلمين على المعايير القومية للتعليم 

إعداد معلمين للمدارس الصـديقة الخاصـة بأطفـال بإلقاء المحاضرات الخاصة المشاركة في  -٢٣
 . الشوارع 

االمتحانـات والتقـويم " المشاركة في أعمال المؤتمر العربي األول الذي عقد بالمركز بعنوان  -٢٤
 .م  ٢٠٠١ديسمبر  ٢٤-٢٢في الفترة من " مستقبلية التربوي رؤية 

فــي ورش العمــل والمتابعــة الميدانيــة لنظــام التقــويم ( المشــاركة فــي مشــروع التقــويم الشــامل  -٢٥
 . ٢٠٠٥وحتى  ٢٠٠٣في الفترة من الشامل ، وتصميم األدوات الخاصة بذلك المشروع 

 . وحتى تاريخه  ٢٠٠٥وليو هيئة اليونسيف في مجال التعلم النشط وذلك منذ يع العمل م -٢٦



 

 -٧-

منــذ عــام ) جــوائز االمتيــاز المدرســي ( المشــاركة مــع هيئــة المعونــة األمريكيــة فــي مشــروع  -٢٧
 . وحتى تاريخه  ٢٠٠٦

المشـــاركة فـــي إعـــداد األســـئلة الخاصـــة باختبـــارات كـــادر المعلـــم فـــي اللغـــة العربيـــة للمراحـــل  -٢٨
 .  م ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨الثالث االبتدائية واإلعدادية والثانوية 

الخاصـة بـالمعلمين اسـتعدادًا الختبـارات الكـادر ، وذلـك المشاركة في إعداد المـادة التدريبيـة  -٢٩
 . م  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨من خالل أكاديمية المعلم 

التقـويم الشـامل وضـمان الجـودة واالعتمـاد فـي "المشاركة في أعمال المـؤتمر العلمـي الثـاني  -٣٠
 . م  ٢٠٠٨يوليو  ٢١-٢٠الفترة من  في" الحاضر والمستقبل : التعليم قبل الجامعي 

ـــل " المشـــاركة فـــي أعمـــال المـــؤتمر العلمـــي الثالـــث  -٣١ ـــيم قب ـــويم أداء التعل ـــدة فـــي تق آفـــاق جدي
 . م  ٢٠٠٩يوليو  ٢٧ – ٢٦في الفترة من " واقع ورؤى " الجامعي 

 . مراجع خارجي لدى الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد في التعليم المصري  -٣٢

الختبـــارات مزاولـــة المهنـــة للمعلـــم  ي ورشـــة عمـــل خاصـــة بإعـــداد إطـــار عمـــلالمشـــاركة فـــ -٣٣
، تحـــت إشـــراف األكاديميـــة المهنيـــة للمعلـــم وفريـــق الـــدعم الكنـــدي فـــي الفتـــرة مـــن  المســـاعد

  . م  ٣٠/٧/٢٠٠٩ – ٢٨/٧
فــي اللغــة العربيــة المشــاركة فــي ورشــة العمــل الخاصــة بإعــداد أســئلة فــي مهــارات التواصــل  -٣٤

تحت إشـراف األكاديميـة المهنيـة للمعلـم وفريـق الـدعم الكنـدي فـي الفتـرة مـن  دالمساع للمعلم
 . م  ٦/٨/٢٠٠٩إلى  ٣/٨

المشاركة في بناء االختبـارات الخاصـة بمهـارات التواصـل فـي اللغـة العربيـة للمعلـم المسـاعد  -٣٥
تحــت إشــراف المركــز القــومي لالمتحانــات واألكاديميــة المهنيــة للمعلــم وفريــق الــدعم الكنــدي 

 . م ١٢/٨/٢٠٠٩إلى  ٩/٨الفترة من  في

مــوجهي ومعلمــي المرحلــة االبتدائيــة  الخــاص بإكســاب تــدريبيالبرنــامج الفــي تنفيــذ  محاضــر -٣٦
ة ـي لالمتحانـات ومنظمــراف المركز القومـزة تحت إشـمهارات التعلم النشط بإدارة شمال الجي

ـــــــــــك خـــــــــــاليونســـــــــــيف  ـــــــــــة وذل ـــــــــــرات التالي  ،١          – ٧/٢٠٠٩/  ٢٧،  ٢٦: الل الفت
  . م  ١٥،١٦/٨/٢٠٠٩،  ٨/٨/٢٠٠٩ – ٢/٨/٢٠٠٩

، ج التـدريبي ألعضـاء هيئـة التـدريس بكليـات التربيـة الرياضـية بـالجزيرة ـمحاضر في البرنام -٣٧
  .  م  ٢٠١٠وأسيوط على أساليب التقويم خالل شهري مايو ويونيه ويوليو ، والهرم 
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ً ساد   الجمعيات والھيئات العلمية: سا
 . المصرية للمناهج وطرق التدريس  عضو في الجمعية - ١

 . عضو في رابطة التربية الحديثة  - ٢

  
 


