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   السيرة الذاتية            
 

       خميس محمد خميس عبد الحميد:االســــم** 
   30/4/1970:   تاريخ الميالد**  
 :الوظيفة الحالية ** 

  استاذ مساعد المناىج وطرق التدريس 

 قائم بعمل وكيل كمية التربية لمدراسات العميا والبحوث 

                                                 ــــــ جامعة مدينة السادات 
 :وسائل االتصال ** 

  0452402217 /0452400790 : تميفون -  1
 01016570157 //  0122610093  :    محمول- 2
 Email:   Medhat_220@yahoo.comااليميل  - 3
أبو  مركز- محافظة البحيرة-  جميورية مصر العربية):  العنوان الحالي -4

 (بجوار  بجوار مستشفي دار الشفاء – ش المدرسة الثانوية - رالمطامي
< 

 ـ:المؤىالت العممية ** 
  مناىج وطرق تدريس   ـ تخصصدكتوراه في التربية .1

 . جامعة اإلسكندرية–التربية باإلسكندرية  : الكمية          
 2005 :  تاريخ المنح  

 فاعمية برنامج مقترح في الدراسات االجتماعية لتنمية بعض الميارات  :           موضوعيا
                       االجتماعية والتحصيل الدراسي ومفيوم الذات لتالميذ الصف الثاني 

                              اإلعدادي باستخدام استراتيجيات التعمم التعاوني
  مناىج وطرق تدريس  ـ  تخصصماجستير في التربية .2

  جامعة اإلسكندرية–التربية باإلسكندرية  : الكمية         
 1999 : المنح تاريخ          
 .ممتاز : التقدير         
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 تقويم برامج تدريب معممي المواد االجتماعية بالمرحمة الثانوية أثناء الخدمة في  : موضوعيا
                                     ضوء احتياجاتيم التدريبية

 دبموم خاصة في التربية .1

  جامعة اإلسكندرية–التربية بدمنيور : الكمية         
 1994 : السنة        
 جيد:  التقدير       
 .  ليسانس اداب وتربية  .2

 جامعة اإلسكندرية   –       الكمية التربية بدمنيور
  .1992:       السنة 

 جيد:       التقدير 
 . 2003جامعة االسكندريو           -    في المغة االنجميزية التويفل درجة .3

 : الخبرات السابقة ** 
 :التدريس :أوال  

 
 المقرر الشعبة  الفرقة الكمية  الجامعة

 
 
 
 

جامعة مدينة 
 السادات

 

 
 
 
 

 التربية
 

الحاسب االلي وتطبيقاتو في   طفولة  االولي
 التعميم

  التدريس المصغر جميع الشعب  الثانية 

  التربية البيئية  طفولة  الثالثة 

 طرق التدريس تاريخ 

 اساسي دراسات

الحاسب االلي وتطبيقاتو في  جميع الشعب
 التعميم
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 الشعبة  الفرقة الكمية  الجامعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جامعة مدينة 
 السادات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التربية

الدبموم 
 العام

 1الحاسب االلي وتطبيقاتو في التعميم

 2الحاسب االلي وتطبيقاتو في التعميم

الدبموم 
 الميني

 المناىج بين النظرية والتطبيق

 تخطيط المنيج

 تطوير المنيج

 تقويم النيج

 االنشطة المنيجية والالمنيجية 

 نظريات المنيج ونماذجو

 مقارنة المناىج 

الدبموم 
 الخاص
الدبموم 
 الخاص

 استراتيجيات متقدمة في التدريس

 استراتيجيات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة 

 طرق التدريس مادة التخصص 
 
 

 تصميم المناىج

 نماذج التدريس الحديثة الماجستير

 نماذج حديثة في نظم التقويم

 2قاعة بحث 

 معمم المعمم اعداده وتدريبو الدكتوراة

 اتجاىات حديثة في مجال التخصص 

 قضايا بحثية في مجال التخصص
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 المقرر الشعبة  الفرقة الكمية  الجامعة

 
 
 
 
 

 المنوفية 
 المنوفية

 
 
 
 
 

التربية 
 بالسادات 

 

 
 
 
 

 الرابعة 
 

 حاسب آلي   اساسي لغة عربية  

 طرق التدريس جغرافيا 

 طرق تدريس  تاريخ

تعميم أساسي 
 دراسات اجتماعية

 طرق تدريس 

طرق تدريس ذوي االحتياجات  طفولة
 الخاصة

 اإلشراف عمي التربية العممية 

 
 
 
 
 

 الثالثة 

  الجغرافيا 
 تاريخ  طرق تدريس 

تعميم أساسي دراسات 
 اجتماعية

 جميع الشعب 
  (ما عدا الطفولة )

استخدام الحاسب اآللي في 
 التعميم 

طرق تدريس ذوي االحتياجات  جميع الشعب
 الخاصة

أساسي دراسات 
 اجتماعية 

 التفكير العممي 

 اإلشراف عمي التربية العممية

 التدريس المصغر  الثانية 
  (جميع الشعب ما عدا المغة االنجميزية و الطفولة  )
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 الشعبة  الفرقة الكمية  الجامعة

 
 المنوفية 

 

 
التربية 

 بالسادات 

طالب 
 الدكتوراه 

 حمقة بحث 

 المناىج الفعالة 

 
 
 
 
 
 
 

 قناة السويس 

 
 
 
 
 
 
 
 

تربية 
 العريش

الدبموم 
 المينية

 التقويم ونظم االمتحانات جميع التخصصات  

تخصص تطوير 
 المناىج   

 تخطيط المناىج 

الدبموم العام 
نظام 

 العامين  

 المناىج   دراسات اجتماعية 
 طرق تدريس التخصص 

الدبموم العام 
نظام العام 
 الواحد   

 المناىج   دراسات اجتماعية 
 طرق تدريس التخصص 

 المناىج  جغرافيا  الرابعة 
 المناىج الفمسفة 

 المناىج لغة عربية 
تعميم أساسي دراسات 

 اجتماعية 
 المناىج

 طرق تدريس  الجغرافيا 

 اإلشراف عمي التربية العممية 

  الجغرافيا  الثالثة 
تعميم أساسي دراسات  طرق تدريس 

 اجتماعية
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 المقرر الشعبة  الفرقة الكمية  الجامعة

 
 
 
 
 
 

 قناة السويس 
 

 
 
 
 
 
 

تربية 
 العريش

  الثالثة
 الجغرافيا

 الوسائل التعميمية
طرق تدريس الجغرافيا 

لذوي االحتياجات 
 الخاصة 

تعميم أساسي دراسات 
 اجتماعية

طرق تدريس الدراسات 
االجتماعية  لذوي 
 االحتياجات الخاصة

 اإلشراف عمي التربية العممية

 التدريس المصغر الجغرافيا الثانية 
تعميم أساسي دراسات 

 اجتماعية
 التدريس المصغر

 األولي 
 

 تدريس المنيج المدرسي الجغرافيا 

تعميم أساسي دراسات 
 اجتماعية

 تدريس المنيج المدرسي

 
المعاىد 

العميا كينج 
  مريوط

 
 
 

 

 
 

المعيد العالي 
لمدراسات 

 األدبية
 
 

 

 التدريب العممي الثانية

 نصوص اجتماعية بالمغة األجنبية الثانية
 

 سوسيولوجيا المعرفة والعمم الثالثة 

 الدراسة الميدانية الرابعة

 

 1992/2007 بمدارس وزارة التربية والتعميم التدريس 
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 اجتياز دورات تدريبية : ثانياً 

 
 حضور واجتياز الدورات التالية 

 جامعة مدينة السادات –  مركز تنمية القدارت ادارة الوقت واالجتماعات 
  9/1/2017-8في الفترة من 

  جامعة مدينة السادات في – مركز تنمية القدارت (الناس )ادارة البشر 
  7/12/2016-6الفترة من

 جامعة مدينة السادات في الفترة – مركز تنمية القدارت تنظيم المؤتمرات 
  24/12/2016-23من 

  جامعة مدينة – مركز تنمية القدارت – متطمبات التقدم لالعتماد 
 27/6/2016-26السادات في الفترة من 

 جامعة مدينة السادات في – مركز تنمية القدارت التعميم االليكتروني 
 3/2016-28-27الفترة من 

 جامعة مدينة – مركز تنمية القدارت –مشروعات البحوث التنافسية 
 30/12/2014-29السادات في الفترة من 

  تدريب المدربينTOTدة ن بالييئة القومية لضمان جوإلعداد المدربي
القاىرة في الفترة –مصر قاعة التدريب بدار ضباط النقل - التعميم واالعتماد 

 .(صباحي ) 2013 سبتمبر 25-27

 الييئة القومية لضمان – لمؤسسات التعميم العاليالمراجعة الخارجية 
 القاىرة – قاعة التدريب بمقر الييئة بشبرا– مصر –جودة التعميم واالعتماد 

29-30/4/2013.  

 الييئة – لمؤسسات التعميم العالي توصيف البرامج وخرائط المنيج 
 قاعة التدريب بمقر الييئة – مصر –القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد 

  .28/4/2013-27 القاىرة –بشبرا
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 الييئة القومية لضمان جودة – التقويم الذاتي لمؤسسات التعميم العالي 
-21 القاىرة – قاعة التدريب بمقر الييئة بشبرا– مصر –التعميم واالعتماد 

22/4/2013.  

 مصر – الدورة التنشيطية لمدربي الييئة القومية لضمان جودة التعميم 
 .22/11/2012حول تدريب رؤساء فرق االعتماد بالييئة 

 مركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات –نظام الساعات المعتمدة 
 شبين – قاعة التدريب بمقر المركز–أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنوفية 

 .20/1/2012 إلي 18/3/2012الكوم 

 مركز الدراسات االستراتيجية – الجوانب المالية والقانونية بالجامعات 
 قاعة التدريب بمقر –وتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنوفية 

 .31/1/2012 إلي 29/1/2012 شبين الكوم –المركز

 الييئة القومية لضمان – إعداد المدربين لبرنامج التنمية المينية لممعمم 
 القاىرة – قاعة التدريب بمقر الييئة بشبرا– مصر –جودة التعميم واالعتماد 

 .22/12/2009 إلي 21/12/2009

  إعداد المدربين لبرنامج نواتج التعمم وخرائط المنيج لمتعميم قبل
 قاعة – مصر – الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد – الجامعي

 .10/11/2009-9 القاىرة –التدريب بمقر الييئة بشبرا

 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد –ميارات العرض الفعال 
في الفترة ,  دار المدرعات – قاعة التدريب بمركز التدريب وتطوير التعميم –

 .13/10/2009 حتي 11/10/2009من 

 الييئة القومية –التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعميم العالي 
 قاعة التدريب بمركز التدريب وتطوير التعميم –لضمان جودة التعميم واالعتماد 

 حتي 28/6/2009في الفترة من ,  جامعة عين شمس – كمية الطب –
1/7/2009. 

 الييئة القومية – لممراجعين النظراء لمتعميم قبل الجامعي  المحاكاة 
في الفترة من ,  قاعة التدريب بدار المدرعات –لضمان جودة التعميم واالعتماد 

 .1/7/2009 حتي 28/6/2009
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 الييئة القومية لضمان جودة – المراجعين النظراء لمتعميم قبل الجامعي 
في الفترة من ,  قاعة التدريب بدار المدرعات –التعميم واالعتماد 

 .25/6/2009 حتي 21/6/2009

 التخطيط االستراتيجي  )التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعميم العالي
: الجزء األول  -  CIQAPكأحد مقومات التقدم لمحصول عمي مشروع 

 (المرحمة الثانية  ) توحدة إدارة المشروعا (تحميل البيئة الداخمية والخارجية 
-- مصر –مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد بوزارة التعميم العالي 

  2009مايو 21 جامعة القاىرة في –قاعة التدريب بكمية الزراعة 

  تدريب المدربينTOT  إلعداد مدربين لإلعالن والدعم الفني
لمجامعات لمتقدم بمقترحات المشروعات التنافسية في برنامج التطوير 

 (المرحمة الثانية  ) توحدة إدارة المشروعاد المستمر والتأىيل  لالعتما
-  مصر–مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد بوزارة التعميم العالي 

  2009 ابريل 23-22 جامعة القاىرة في الفترة –قاعة التدريب بكمية الزراعة 

  تدريب المدربينTOT إلعداد مدربي المراجعين النظراء لمؤسسات
مصر قاعة -  الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد  (التعميم العالي

  2008 سبتمبر 16-14القاىرة في الفترة –التدريب بدار المدرعات 

  تدريب المدربينTOTالدورة التكميمية إلعداد المدربين الدوليين ) 
المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات المجمس االعمي 

 جامعة عين شمس القاىرة –مصر قاعة التدريب بدار الضيافة - لمجامعات 
  2008 أغسطس  29-15في الفترة 

  تدريب المدربينTOT إعداد المدربين ببرنامج دعم قدرات المدارس 
المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس (المتقدمة لالعتماد

مصر قاعة التدريب بكمية التربية - والقيادات المجمس االعمي لمجامعات 
 30/7/2008-29 جامعة قناة السويس في الفترة –باإلسماعيمية 

  تدريب المدربينTOT الدورة التمييدية إلعداد المدربين الدوليين  
المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات المجمس االعمي 



 10 

 القصر العيني القاىرة في –مصر قاعة التدريب بكمية الطب - لمجامعات 
  2008مارس 6-2الفترة 

 ضمن مشروع ضمان الجودة واالعتماد  , إعداد المراجعين النظراء
 قاعة المكتبة بكمية –  (QAAPالمجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد  )

  . 2007اغسطس 22 جامعة القاىرة  بتاريخ –الزراعة 

 ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ـ   , الجودة في التعميم
  2007 مايو9 إلي 7مركز التدريب بكمية التربية بالعريش الفترة من 

 
 بحوث منشورة  : ثالثاً 

 
 أبعاد االمن االجتماعي  في ضوء الثانوية في المرحمة الجغرافيا تقويم منيج– 

 مجمة كمية التربية بالعريش 
  في الدراسات االجتماعية قائم عمي مبادئ التعمم االجتماعي  في برنامجفاعمية 

مجمة الجمعية التربوية  تنمية قيم التواصل الحضاري لدي تالميذ المرحمة االعدادية
  2016   .…… – …… صص...... ع  , مصر-لمدراسات االجتماعية 

 منيج الدراسات االجتماعية في المرحمة اإلعدادية في ضوء تصور مقترح ل
قبول  , lالسعودية- دراسات عربية في التربية وعمم النفس مجمة  معايير الجيل القادم 

 2017لمنشر عدد يونيو 
  فاعمية برنامج مقترح قائم عمي الجوالت االفتراضية عبر الويب في تدريس

مجمة دراسات الجغرافيا  لتنمية أبعاد الثقافة الجغرافية لدي طالب المرحمة االعدادية   
 قسم النشر العممي بمؤسسة – رابطة التربوين العرب –عربية في التربية وعمم النفس  

 .2016 مايو 73 ع–الراشد لمطباعة والنشر والتوزيع بالمممكة العربية السعودية 

  تطوير برنامج إعداد معمم الجغرافيا بكميات التربية بمصر في ضوء نماذج
  صص74ع , مصر-مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  التمكين األخالقي  لممعمم

235 – 276   2015  

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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  ثرىا في  تنمية اقائمة عمي الخرائط اإللكترونية وفي الجغرافيا وحدة مقترحة
مجمة الجمعية التربوية لمدراسات المرحمة االبتدائية مجمة  اإلدراك المكانى لدى تالميذ أبعاد

 2015   صص  227 – 183 72ع , مصر-االجتماعية 
  برنامج مقترح في الجغرافيا قائم عمي نظرية تريزا واثره في تنمية ميارات

مجمة التفكير الجغرافي واالتجاه نحو المادة لدي تالميذ الصف االولي االعدادي 
  65جامعة عين شمس ع-  كمية التربية –الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  

 2014ديسمبر 

  مجمة يناير 25تطوير منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في ضوء اىداف ثورة
جامعة عين شمس  مارس -  كمية التربية –الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  

2013 . 

  تصور مقترح لمنيج الجغرافيا ومنيج الفمسفة في المرحمة الثانوية في ضوء
 –مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  , (دراسة مقارنة  )أبعاد جودة الحياة 

 2014جامعة عين شمس  - كمية التربية 
   اثر استخدام إستراتيجية المناقشة الخمقية في تدريس الجغرافيا عمي تنمية

مجمة كمية ,  بعض قيم المواطنة والتحصيل الدراسي لدي تالميذ المرحمة االبتدائية
 2011 ,1ع, 3جامعة دمنيور  مج- التربية بدمنيور

  فاعمية برنامج مقترح في الجغرافيا  قائم عمي استراتيجيات ما  وراء المعرفة في
 ,  المرحمة الثانويةطالبتنمية ميارات التفكير اإلبداعي و التحصيل الدراسي لدي 

جامعة عين شمس -  كمية التربية –مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  
 2010ديسمبر 

   معوقات استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تدريس الجغرافيا
 كمية التربية –مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية   , بالمرحمة الثانوية 

 2010 ,3ع, 2جامعة اإلسكندرية  مج- بدمنيور

  فاعمية برنامج مقترح في الدراسات االجتماعية قائم عمي اإلثراء التعميمي في
تنمية بعض مفاىيم حقوق االنسان والتحصيل الدراسي لدي تالميذ الصف األول 

حقوق االنسان ومناىج " مقدم ضمن فعاليات المؤتمر العممي الثاني   بحثاإلعدادي

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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جامعة -  كمية التربية –الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  "الدراسات االجتماعية  
 . م 2009 يوليو 27-26عين شمس في الفترة من 

  مقياس تقدير أداء متدرج مقترح لتقويم أداءات تدريس الجغرافيا في المرحمة
  م 2009  الثانوية في ضوء معايير الجودة في مصر

  تقويم برنامج إعداد معممة رياض األطفال بكميات التربية في ضوء معايير
قضايا الطفولة في العقد " مقدم ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع  بحث الجودة

 – كمية رياض األطفال – 2008 ابريل 21-20الثاني لحماية الطفل العربي ورعايتو 
 . جامعة القاىرة 

 تأليف الكتب: رابعًا 
 2016(تحت الطباعة و التسجيل  )  المنيج الدراسي وتنمية االنسان 

 2013/ بدار الكتب 20612 رقم االيداع تالتربية العممية ميارات وتطبيقا  

 رقم االيداع بدار الكتب تطبيقات الحاسب األلي في التعميم  
20613/2013 

 5929/2013 رقم االيداع التربية البيئية  

 رقم االيداع استراتيجيات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة  
5930/2013  

  بالييئة القومية التدريب الذاتي لممراجعين الخارجيينالمشاركة في تصميم برنامج 
 2010 يونيو –لضمان جودة التعميم واالعتماد مصر 

 العربية لممناىج المتطورة  , التعمم التعاوني وتدريس الدراسات االجتماعية
 2009الطبعة األولي ديسمبر, والبرمجيات 

 (الجزء األول  ) تدريس الدراسات االجتماعية والمواد الفمسفية قراءات في   ,
 2007 /23493رقم اإليداع بدار الكتب

 (الجزء الثاني  ) قراءات في تدريس الدراسات االجتماعية والمواد الفمسفية   ,
 2007 /23494رقم اإليداع بدار الكتب

 4003/2007رقم ايداع بدار الكتب  , الخطة اإلستراتيجية 
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 ضمن مسابقة تإليف المادة التدريبية ,معايير الجودة في العممية التدريسية 
وحدة ادارة : وزارة التعميم العالي لمشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  

  ( .2007 )"المجمس االعمي لمجامعات ـ مصر - المشروعات
 

 حضور المؤتمرات والندوات   : خامساً 
 
  نحو تنمية  )لعمل التي نفذتيا وزارة التعميم العالي بعنوان المشاركة في ورشة ا

بجامعة (ميارات خريجي مؤسسات التعميم العالي القطاع الطبي اليندسي والتربوي 
  4/10/2016ان حمو

  2016  كمية التربية بالمنوفية  فندق الجامعة في مؤتمر االمن الفكريالمشاركة   

  المشاركة في اعمال  المؤتمر الدولي الثالث لمييئة القومية لضمان جودة التعميم
قاعة فندق كونارد القاىره , التعمم من اجل الحاضر والمستقبل : واالعتماد 

   2016ابريل /16/17

  المعموماتية مدخال لتطوير برامج تدريب المعممين اثناء  )تقديم ورقة عمل بعنوان
 التنمية المينية لممعمم واالستثمار البشري " ضمن  فعاليات المؤتمر الثالث  (الخدمة 

 جامعة دمنيور , كمية التربية بدمنيور    , 2015 أغسطس 18-17الفترة من 

  ورشة العمل التي نظمتيا وحدة البحوث والدراسات بوزارة التعميم المشاركة  في
والتي افتتحيا االستاذ الدكتور وزير التعميم  (نظم القبول بالجامعات المصرية )العالي 

 العالي بمقر اكاديمية البحث العممي 

  قاعة   المشكالت السموكية بمرحمة المراىقة وكيفية مواجيتيا: متحدث ندوة
 10/12/2014اجتماعات مدرسة السادات الرسمية لمغات 

 في  بجامعة دمنيور كميات التر بية والتنمية البشريةالمشاركة في اعمال مؤتمر 
 بمجمع دمنيور لمثقافة والفنون  16/5/2013-15الفترة 

  بمسرح   قيمة العمم والمعرفة كاساس لمتقدم والنيضة باالمم: متحدث ندوة
مكتب التربية االجتماعية بادارة السادات , مدرسة الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائية 

 2013فبراير25 مدارس 4التعممية وبمشاركة 
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   الموارد " المشاركة  في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمدراسات والبحوث البيئية
معيد البيئة  , 2013 فبراير27-25 الفترة من البيئية والتحديات المستقبمية

 جامعة المنوفية , الصحراوية 

  لتعميم االمشاركة في اعمال المؤتمر المصري البريطاني بجامعة القاىره بعنوان
  جامعة القاىره –بقاعة المؤتمرات 19/9/2012-18 في الفترة مارثأفضل است

  التقارب العربي في برامج  ) (العربي التاسع )المؤتمر السنوي السابع عشر
مركز تطوير التعميم الجامعي بجامعة عين شمس  " (التعميم الجامعي وقبل الجامعي 

 2010 نوفمبر 11 -10 مع جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية بالقاىرةبالتعاون 

  مجمع - كمية العموم بدمنيور   " المؤتمر الدولي لممياه المشاركة  في فعاليات
 2010مبارك  بدمنيور يوليو 

  تطوير المناىج "  المشاركة  في فعاليات المؤتمر العممي الحادي والعشرين
 دار –الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس  "الدراسية بين األصالة والمعاصرة 

 . م 2009 يوليو 29-28جامعة عين شمس في الفترة من - الضيافة 

  حقوق االنسان ومناىج "   المشاركة  في فعاليات المؤتمر العممي الثاني
جامعة -  دار الضيافة –الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  "  الدراسات االجتماعية

 . م 2009 يوليو 27-26عين شمس في الفترة من 

 وتحديات المستقبل التعميم" المشاركة في فعاليات المؤتمر العممي العربي الرابع 
 . م 2009 ابريل 26-25 جامعة سوىاج في الفترة من –كمية التربية بسوىاج "

 تربية المواطنة ومناىج الدراسات  )المشاركة في فعاليات المؤتمر العممي األول
 جامعة عين – كمية التربية –  الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية (االجتماعية 

 . م 2008 يوليو 19/20شمس 

    المشاركة في المؤتمر الدولي األول لمييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد "
 .  جامعة األزىر -  قاعة المؤتمرات  – 2008 يونيو 20  "المعايير القياسية والطريق نحو االعتماد

  قضايا الطفولة في العقد الثاني لحماية الطفل " المشاركة في المؤتمر السنوي السابع
 .جامعة القاىرة-  كمية رياض األطفال  – 2008 ابريل 21-20  "العربي ورعايتو 
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  الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحات"  المشاركة في المؤتمر الدولي األول"  
 مركز ضمان الجودة – 2008 ابريل 15قاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة القاىرة 

 .جامعة القاىرة- واالعتماد  

  الـ عقوداحتفالية توقيع حضور QAAP11 و CIQAP بقاعة االحتفاالت 
  2008 مارس 5 جامعة القاىرة –الكبير 

  لمشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد  األولالمشاركة في فعاليات المقاء
ورئيس الييئة القومية لضمان جودة  بحضور مدير مشروعات تطوري التعمم العالي

 2007نوفمبر 11بقاعة االجتماعات الرئسية بجامعة قناة السويس التعميم واالعتماد
  دور القيادات الجامعية في تعزيز نظم " المشاركة في فعاليات المقاء بعنوان

ضمن مشروع ضمان بقاعة االجتماعات الرئسية بجامعة حموان - الجودة واالعتماد 
 2007اكتوبر 27جودة التعميم واالعتماد لعام 

   2007كمية التربية بالعريش ابريل :  االقتصادية لمؤسسات التعميم العالياإلدارةندوة. 

  2007.مؤتمرات الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس المشاركة في 

 

 مناقشة رسائل عممية : سادسًا 
 

 بعنوان  احمد سيد ابراىيم داود : مناقشة  رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث
فاعميةة برنامج قائم عمي المدخل البيئي لتنمية الوعي باألمن القومي وبعض  )

 (ميارات التفكير المستقبمي من خالل تدريس التاريخ لدي تالميذ المرحمة االعدادية 
  2/1/2017 كمية التربية جامعة بني سويف –
 فاعمية  )بعنوان  عمي صالح: مناقشة  رسالة الماجستير الخاصة بالباحث

 لمتعمم التعاوني في تدريس مادة عمم االجتماع jgsawاستخدام استراتيجية الجيجسو 
في تنمية الوعي  بالقضايا االجتماعية واالتجاه  نحو المادة لطالب المرحمة الثانوية 

  24/4/2016 كمية التربية جامعة بني سويف – (بدولة الكويت 
 فاعمية  ) بعنوان سحر محمد: مناقشة  رسالة الماجستير الخاصة بالباحثة

استخدام برنامج قائم عمي التعميم االليكرتوني في تدريس الجغرافيا لتنمية ميارات 
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 – (التفكير المستقبمي والمفاىيم الجغرافية المرتبطة بيا لدي طالب المرحمة الثانوية 
  5/10/2015كمية التربية جامعة بني سويف 

 اثر برنامج  )بعنوان  دعاء سميم : مناقشة  رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة
وسائط متعددة قائم عمي أدب االطفال في تنمية المفاىيم الجغرافية لدي عينة من 

 6/12/2014 كمية التربية جامعة المنوفية – (تالميذ المرحمة االبتدائية 

 جودة "بعنوان   مروة عبد القادر: مناقشة  رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة
 معيد الدرسات –  ("دراسة تقويمية""البيئة المدرسية وتأثيرىا عمى تربية الطفل
 28/10/2014والبحوث البيئية جامعة مدينة السادات  

 فاعمية )بعنوان عمرو جابر : مناقشة  رسالة الماجستير  الخاصة بالباحث
استخدام المدخل القصصي في تدريس الفمسفة عمي تنمية بعض الميارات الحياتيو 

 كمية التربية جامعة بني سو – (وميارات التفكير العميا لدى طالب المرحمة الثانوية 
  26/12/2013يف 
 

 
 :في مجال التدريب والتنمية المينية: سابعاً 

 
  **بالمركز القومي لتنمية قدرات أعضاء ىيئة مدرب محترف وعضو 

  مصر– NCFLDالتدريس والقيادات 

  **مصر -  بالييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد مدرب 
  **بمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية مدرب  
  ** الييئة القومية لضمان عضو لجنة المقابمة واختيار المدربين الجدد 

 2013مصر - جودة التعميم واالعتماد 
  **ببرنامج التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد بوزراة التعميم مدرب 

 العالي 
  ** مدرب ببرنامج تطوير التعميمERP – مصر  

  مصر–مدرب لممعممين بوزارة التربية والتعميم ** 
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 في التصميم أو التدريب ببرامج تدريبية  المشاركة : 
  االمارات العربية المتحدة 

  تقديم ثالث ورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر العربي
 : حول 2015 مارس 7 دبي –االول 

  االدارة الصفية الناجحة 

  مراكز مصادر التعمم 

  توظيف تصنيف بموم في عمميات التخطيط لمدرس 

  برنامج منيج الدراسات االجتماعية المتكاممة بابوظبي –
  9/12/2014التدريب بالمنطقة الغربية لمعممي الصف السابع 

  11/9/2014-10التدريب بمنطقة العين لمعممي الصف السابع 

  11/9/2014-10التدريب بمنطقة العين لمعممي الصف السابع 
 قطر        دولة  

تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية التالية في إطار دعم 
  2011/2012 ,2010/2011خالل العام الدراسي المدارس المستقمة   

  تنمية ميارات االكتشاف لدي المتعمم 

  آلية التقويم البنائي لمطالب واالستفادة منو في تعديل استراتيجيات التعميم 

  استراتيجيات تنمية الذكاءات المتعددة 

  التفكير الناقد والتحميمي والشمولي 

    اتجاىات حديثة في ميارات اإلدارة المدرسية 

   األنشطة الصفية والالصفية 
 التخطيط االستراتيجي في المدرسة في ضوء المعايير الوطنية لدولة قطر 

 التخطيط المدرسي والمتابعة في ضوء المعايير الوطنية لدولة قطر 

  المراجعة الذاتية لممدارس في ضوء المعايير الوطنية لدولة قطر 

 تقييم أداء المعمم في ضوء المعايير الوطنية لدولة قطر 

  التخطيط الجيد لمدرس المبني عمي المعايير الوطنية القطرية 

 التعميمية وتحقيق معايير الجودة في قطر األنشطة  
  ميارات البحث العممي وتطبيقيا في حجرة الدراسة 
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  التدريس الفعال واستخدام المستحدثات التكنولوجية في التدريس 

  إدارة الصف الدراسي الناجحة 

  بناء االختبارات التحصيمية 

 التقييم الذاتي لممتعمم . 

  التعمم التعاوني لمعممي المدارس المستقمة . 

  التعمم النشط لمعممي المدارس المستقمة . 

  ادوار المعممة المساعدة بالمدارس المستقمة. 

  2012تصميم البرامج التالية لمجماىيرية العربية الميبية  ابريل 

 إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية 

  التخطيط االستراتيجي في المدرسة 
  إدارة األزمات في المؤسسات التعميمية 
 ميارات كتابة التقارير والرسائل 

  االجتماعاتإدارةفن  

 في مصر 

  اعداد المدربين :التدريب ببرنامج TOT 

 ناء الحقيبة التدريبية مع مديري إدارات التدريب بالمناطق األزىري بمحافظات ب
 23/1/2016 بقاعة تدريب المنطقة االزىرية باالسكندرية الوجو البحري

   25/2/2014قاعة التدريب مركز ضمان الجودة جامعة دمياط 

   11/2/2014قاعة التدريب مركز ضمان الجودة جامعة دمياط 

  28/1/2014قاعة التدريب مركز ضمان الجودة جامعة كفر الشيخ 

    (مسائي )25/27/12/2013قاعة التدريب دار ضباط النقل 

   29/10/2013قاعة التدريب مركز ضمان الجودة جامعة الزقازيق 

  برامج تم تنفيذىا بالتعاون مع الييئة القومية لضمان
  مصر–جودة التعميم واالعتماد 

  توصيف البرامج وخرائط المنيج لمتعميم الجامعي 

                   ضمن إعداد المراجعين الخارجيين بمؤسسات التعميم العالي

 18/5/2015مدينة السادات   جامعة معيد اليندسة الوراثية قاعة التدريب 
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  29/4/2015-28مدينة السادات   جامعة كمية التربية الرياضية  اعة التدريب 

  19/8/2014  كمية التربية  جامعة مدينة الساداتقاعة التدريب 

  20/7/2014  كمية الطب البيطري جامعة مدينة الساداتقاعة التدريب 

  16/6/2014  مركز ضمان الجودة جامعة بني سويفقاعة التدريب 

  5/6/2014  مركز تنمية القدرات جامعة قناة السويسقاعة التدريب 

  22/5/2014 جامعة عين شمس–كمية البنات قاعة التدريب 

  29/4/2014 جامعة طنطاقاعة التدريب 

  23/4/2014 جامعة حموانقاعة التدريب 

  15/4/2014 جامعة بني سويفقاعة التدريب 

  3/4/2014 جامعة الزقازيققاعة التدريب 

  12/3/2014 كمية التربية الرياضية بالعريشقاعة التدريب 

  5/3/2014   جامعة المنيا–كمية رياض االطفال قاعة التدريب 

  26/2/2014  جامعة الزقازيققاعة التدريب 

  6/1/2014  بنيا- كمية التربية قاعة التدريب 

  31/12/2013  جامعة كفر الشيخقاعة التدريب 

  22/12/2013  جامعة المنوفيةقاعة التدريب 

  16/12/2013  جامعة المنصورةقاعة التدريب 

  9/12/2013  كمية الزراعة بجامعة بنياقاعة التدريب 

  2/12/2013  مركز ضمان الجودة بجامعة دمنيورقاعة التدريب 

  26/11/2013 بمعاىد العبورقاعة التدريب 

  5/10/2013 كمية السياحة بالفيومقاعة التدريب 

  1/10/2013 تربية نوعية اشمونقاعة التدريب 

  16/9/2013 التربية الرياضية بناتقاعة التدريب 

  24/6/2013  كمية الفنون التطبيقية  دمياطقاعة التدريب 

  التدريب ببرنامج نواتج التعمم وخرائط المنيج لمتعميم الجامعي 

            ضمن إعداد المراجعين الخارجيين بمؤسسات التعميم قبل الجامعي 
  15/5/2010   دمياطابفندق كازابالنكقاعة التدريب 
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  9/5/2010 بنادي أعضاء ىيئة تدريس األزىرقاعة التدريب 

  11/4/2010 جامعة حموانقاعة التدريب بمركز ضمان الجودة 

  2/2/2014  جامعة المنصورةقاعة التدريب 

 الزقازيق – الجمعية المصرية لمجودة والتكنولوجيا – تمكين مركز 

 بدمنيور قاعة التدريب بمكتبة مبارك العامة 

 القاىرة قاعة التدريب بمعيد المرج اإلعدادي الثانوي  

 جامعة طنطا  قاعة التدريب بمركز التطوير   

  بمعيد سموحة التجريبي اإلسكندريةقاعة التدريب  

  بدار ضباط النقل القاىرةقاعة التدريب  

  مدينة نصر القاىرة – بمعيد فتيات المنطقة السادسةقاعة التدريب  

  بمدارس مستقبل زىراء المعادي القاىرةقاعة التدريب  

  بدار المدرعات قاعة التدريب 

  بمركز تنمية القدرات جامعة سوىاج قاعة التدريب 

 يوليو اإلسكندرية 26ق قاعة التدريب بفند 

  بمقر جمعية تحسين الصحة بمحافظة قناقاعة التدريب 

  9, نوفمبر1الدورة المكثفة )  القاىرة–بمقر الييئة بشبراقاعة التدريب 
 (2009نوفمبر

 التدريب ببرنامج التعمم الفعال لمتعميم الجامعي 

  مصر– الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد 

  17/4/2014 بني سويف –قاعة التدريب مركز الجودة 

  5/6/2013المعادي -  القاىره –قاعة التدريب بمعاىد طيبة 

   4/2013 /25-23 اكتوبر  6جامعة -قاعة التدريب بمركز ضمان الجودة 

  ورش عمل 

 :جامعة مدينة السادات أيام- كمية التربية - توصيف البرامج والمقررات  -
 – 2016 فبراير 10-  وحدة ضمان الجودة      – قاعة التدريب     

 – 2015/ 8 /8-  وحدة ضمان الجودة      – قاعة التدريب     

 – 2015/ 8 /25-  وحدة ضمان الجودة      – قاعة التدريب 



 21 

 – 2015/ 8 /11-  وحدة ضمان الجودة      – قاعة التدريب 

 – 2/8/2015-  وحدة ضمان الجودة      – قاعة التدريب  

 – 7/2015 /14-   وحدة ضمان الجودة      – قاعة التدريب      

 – 7/2015 /5-  وحدة ضمان الجودة      – قاعة التدريب       

  -  8/9/2013-7-معيد عموم البيئة جامعة مدينة السادات       

  -             2009/ 4 /8- كمية العموم الزراعية بالعريش      

                        2007/ 11 /4-  كمية التربية بالعريش  

  التدريب بمراكز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس
 :بالجامعات المصرية ببرنامج 

 صميم المقررت 

o 2017 فبراير 8  مدينة الساداتجامعة مركز تنمية القدرات  

o 2016 فبراير 23  مدينة الساداتجامعة مركز تنمية القدرات  

o 2015 اكتوبر19  مدينة الساداتجامعة-  مركز تنمية القدرات  

 2015/ 9 /1 - 8 /31  جامعة مدينة السادات -الساعات المعتمدة  

    معايير الجودة في العممية التعميمية 

o 2017 فبراير 8  مدينة الساداتجامعة مركز تنمية القدرات  

o 2015 مايو 11 جامعة مدينة السادات –مركز تنمية القدرات 

o 2015 فبراير 12-11 جامعة بنيا –مركز ضمان الجودة 

o 2015 1 /8 اكاديمية المدينة التعميمية –ضمان الجودة مركز 

o  2014 ديسمبر 23 جامعة بني سويف –كمية الصيدلة   

o  20/10/2014  جامعة المستقبل – الصيدلةكمية 

o 22/7/2014 جامعة مدينة السادات – الطب البيطري كمية 

o 2013  يونيو 19-18 جامعة المنوفية –مركز تنمية القدرات   

o 2012 اكتوبر 7-6 جامعة االسكندرية - –مركز تنمية القدرات 

   نظم التقويم واالمتحانات  

o  12/2015 /26 اكاديمية المدينة  -اليندسةمعيد 

o 12/2015 /11اكاديمية المدينة -  معيد االدارة 
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o 25/11/2014 جامعة مدينة السادات–كمية التربية الرياضية   

o 2013  ابريل 2 جامعة المنوفية  – مركز تنمية القدرات   

o 2009 أغسطس 5 العريش- جامعة قناة السويس –مركز تنمية القدرات 

  (التقويم البديل )التقويم األصيل  

  ممف االنجاز كأحد أدوات التقويم 

  توصيف البرامج والمقررات في ضوء معايير الجودة 

   تخطيط وتنفيذ ورشة عمل كيفية كتابة الخطة اإلستراتيجية 

 أخالقيات البحث العممي  

  طرق تقويم الطالب 

 االتصال الفعال 

  التدريس الفعال 

  نحو إطار مفاىيمي لمكمية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بالعريش 

  اإلعداد التربوي لمساعدي التدريس والمحاضرين 

 التدريس الفعال لمدرسي الكميات التكنولوجية   

  ميارات المحاضر الفعال ضمن مشروع الciqap ( تصميم وتدريب) 

  الخطة االستراتيجية 

  6بكوم حمادة مركز التدريب بمعيد البنين الثانوي التدريب ببرامج االزىر-
 2017 فبراري 7

  حيث المشاركة بالتدريب التدريب ببرامج وزارة التربية والتعميم
 :في 

  وزارة التربية والتعميم - برامج اكاديمية المعمم 

 القيادة لمديري المدارسميارات   

  2012ديسمبر27بادارة ابوالمطاير التعميمية  نواتج التعمم بعنوانورشة عمل  

  معيد فتيات 2012 ديسمبر 10 دعم المعاىد االزىرية ببرنامج التدريب  
 دمنيور النموذجي 

  برنامج نواتج التعمم 

 القافمة التعميمية لدعم المدارس المتقدمة لالعتماد 



 23 

   برنامج التنمية المينية لممعمم 

  برنامج تحسين التعميم  لمطفولة المبكرة 

o   جامعة المنوفية  –بالتعاون مع  كمية التربية بالسادات 
 حيث التدريب 2012فبراير - و يناير , 2011أغسطس 

 :بدورات 

o جامعة قناة السويس–بالتعاون مع  كمية التربية بالعريش  
 : حيث التدريب بدورات

  مشروع تحسين التعميم الثانوي 

  برنامج تحسين قدرات المدارس المتقدمة لالعتما بشمال سيناء)  

 برنامج تحسين القدرات التربوية لممعممين بشمال سيناء 

 برنامج االمتياز المدرسي وجودة التعميم بشمال سيناء 

o بالتعاون مع  برنامج تطوير التعميمERP  بوزارة التربية 
والتعميم المصرية والمدعم من ىيئة المعونة األمريكية حيث 

 :التدريب ببرامج

  تنمية ميارات التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية باستخدام
- ابتدائي ) النشط في ضوء المعايير القومية لمتعميم استراتيجيات التعمم

 (ثانوي - إعدادي

 ميارات التفكير الناقد والتعمم المتمركز حول الطالب لممرحمة الثانويةتنمية  
 (محمي )

  إعداد دليل المتدرب ودليل المدرب في برنامج التفكير الناقد  )ورشة العمل
لممعممين بالمرحمة الثانوية بقنا   (محمي  )والتعمم المتمركز حول الطالب 

 الخاصة 

 تنمية ميارات التفكير الناقد والتعمم المتمركز حول الطالب لمرحمة الثانوية 
  (محمي )

  إعداد دليل المتدرب ودليل المدرب في برنامج )ورش العمل الخاصة
لممعممين بالمرحمة   (محمي  )التفكير الناقد والتعمم المتمركز حول الطالب 

 الثانوية باإلسكندرية
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    تنمية ميارات التفكير الناقد والتعمم المتمركز حول الطالب لممرحمة الثانوية
  (مركزي )

  عضو فريق التنمية المينية  التخصصية لممعممين ببرنامج تطوير التعميمERP  
 .بمحافظة اإلسكندرية 

  برنامج دعم الالمركزية المصريةEgyptian decentralization initiative  

المدعم من ىيئة المعونة األمريكية إشراف -التعاون بين التخطيط بالمشاركة  
 .جامعة اإلسكندرية فرع دمنيور 

  التدريب ببرامج األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل
 (دبموم الجودة في التعميم  لمديري ونظار المدارس)البحري  

 (برنامج مكثف  يوازي الدبموم الخاص في التربية  )     
 المينية في التعميم القضايا  

 نظريات في اإلدارة 

 الموارد البشرية تنمية  

 الصفي التقييم  

  التدريب ببرنامج المناىج 
 8 أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم المصرية وذلك  لمدة مدرب لممعممين 

 ـ : حيث قمت بـ سنوات

 . العديد من البرامج التدريبية أثناء الخدمة(تصميم )عداد إ-  ا
 . في العديد من البرامج أثناء الخدمةالتدريب-  ب
  . العديد من البرامج التدريبية لممعممين أثناء الخدمة تقويم-جـ

كيفية االستفادة من معايير المعمم في العممية التعميمية وتقويم أداء المعممين 
 : مدرسة104لعدد  بالمدارس

o  2006 مارس 31 إلي 22إدارة أبو المطامير التعميمية  
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 في مجال جودة التعميم : ثامنًا 
 

 التحكيم والتقييم في مجال جودة التعميم 

  في مجال التعميم العالي   

  في مشروع  خريجي كميات التربيةلوثيقة معايير  لجنة التحكيم النيائيةعضو
 القومية لضمان الييئة –  كميات التربية بجميورية مصر العربيةمعايير اعتمادإعداد 

  2009 مصر – جودة التعميم واالعتماد

  العمل كمراجع أكاديمي(  مراجع نظيرPeer Reviewer  )   لكميات التربية
 ـ المجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد مشروع ضمان الجودة واالعتمادفي مصر ـ 

مراجعة وتقييم كمية التربية النوعية ـ جامعة  )مصر - المجمس األعمى لمجامعات - 
  . 2009 نوفمبر 28 (  االسكندرية

  العمل كمراجع أكاديمي(  مراجع نظيرPeer Reviewer  )   لكميات التربية
-  ـ المجنة القومية لضمان الجودة واالعتمادمشروع ضمان الجودة واالعتمادفي مصر ـ 

مراجعة وتقييم كمية التربية النوعية ببنيا ـ  )مصر - المجمس األعمى لمجامعات 
  . 2009ديسمبر30-28 ( جامعة بنيا

  العمل كمراجع أكاديمي(  مراجع نظيرPeer Reviewer  )   لكميات التربية
-  ـ المجنة القومية لضمان الجودة واالعتمادمشروع ضمان الجودة واالعتمادفي مصر ـ 

مراجعة وتقييم كمية التربية بقنا ـ جامعة جنوب  )مصر - المجمس االعمي لمجامعات 
  . 2009ابريل30-28 ( الوادي

   ميسر زيارة المراجعين  النظراءPeer Reviewers  )  لكمية التربية بالعريش
 ـ المجنة القومية لضمان الجودة مشروع ضمان الجودة واالعتمادجامعة قناة السويس ـ 

  . 2009 ابريل 16-14مصر  - المجمس االعمي لمجامعات - واالعتماد

 كمقيم ضمن مشروع ضمان الجودة واالعتماد لعملا QAAP11 (  الدورة
 : م 2008المجمس االعمي لمجامعات القاىرة يونيو ـ  (الخامسة 

 : تقييم المشروعات المقدمة من    
 .  جامعة بنيا – كمية التربية                   - 
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 .  ـ جامعة المنوفية كمية التربية بمدينة السادات                    - 
  العمل كمراجع أكاديمي(  مراجع نظيرPeer Reviewer  )   لكميات التربية

-  ـ المجنة القومية لضمان الجودة واالعتمادمشروع ضمان الجودة واالعتمادفي مصر ـ 
مراجعة وتقييم مشروع تأسيس نظام داخمي  )مصر - المجمس االعمي لمجامعات 

  . 2008 مايو 16-12 ( كمية التربية ـ جامعة عين شمسلمجودة 

  ـ المجنة القومية المجنة التحضيرية لممراجعين النظراءالمشاركة في اجتماع 
  2008 ابريل 30 الجودة واالعتماد ـ المجمس االعمي لمجامعات ـ القاىرة  في لضمان

  العمل كمراجع أكاديمي( مراجع نظير Peer Reviewer  )   لكميات التربية
-  ـ المجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد مشروع ضمان الجودة واالعتمادفي مصر ـ

 مراجعة وتقييم مشروع تأسيس نظام داخمي )مصر - المجمس االعمي لمجامعات 
  . 2008 ابريل 14-10( لمجودة كمية التربية ـ جامعة حموان 

  ـ المجنة القومية المجنة التحضيرية لممراجعين النظراءالمشاركة في اجتماع
 . م 2008 مارس 27لضمان الجودة واالعتمادـ المجمس االعمي لمجامعاتـ القاىرة  في 

  العمل كمراجع أكاديمي(  مراجع نظيرPeer Reviewer )   لكميات التربية 
في مصر ـ مشروع ضمان الجودة واالعتماد ـ المجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد ـ 

مراجعة وتقييم  مشروع تأسيس نظام داخمي  )مصر - المجمس االعمي لمجامعات 
 2008 مارس 26-22( لمجودة كمية التربية ـ جامعة المنوفية 

  ـ المجنة القومية المجنة التحضيرية لممراجعين النظراءالمشاركة في اجتماع 
 . م 2008  مارس12لضمان الجودة واالعتمادـ المجمس االعمي لمجامعات ـ القاىرة  في 

  ـ المجنة التحضيرية لممراجعين النظراءالمشاركة في اجتماع 
 6المجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد ـ المجمس االعمي لمجامعات ـ القاىرة  في 

 . م 2008فبراير 

 كمقيم ضمن مشروع ضمان الجودة واالعتماد لعملا QAAP11 (  المرحمة
 : م 2008المجمس االعمي لمجامعات القاىرة يناير ـ  (الرابعة 

 :  تقييم المشروعات المقدمة من   
  جامعة القاىرة – المعيد العالي لمدراسات التربوية والبحوث       - 
 . ـ جامعة القاىرة كمية اآلثار       - 
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 في مجال التعميم قبل الجامعي  
  عضو لجنة تقييم واختيار كتب الصف االول الثانوي

 بوزارة التربية والتعميم  (الجغرافيا ) 2013/2014

 25, 2013مايو24-12التحكيم الفردي خالل الفترة من  -

 .2013مايو26التحكيم الجماعي  -

  اعتماد مؤسسات التعميم قبل لوثيقة معايير  لجنة التحكيم النيائيةعضو
  2010 مصر –  القومية لضمان جودة التعميم واالعتمادالييئة –الجامعي

 الييئة القومية لضمان جودة  - مراجع خارجي لمؤسسات التعميم قبل الجامعي
  مصر –التعمم واالعتماد 

 مديرية – إدارة العريش التعميمية –  لمدرسة الثانوية بنات التعميماستشاري جودة 
 2009/ 2008 أغسطس – محافظة شمال سيناء –التربية والتعميم 

 وزارة , بمشروع دعم قدرات المدارس المتقدمة لالعتماد  استشاري جودة التعميم
 2008 مصر  أغسطس –التربية والتعميم 

 اإلعدادية بنات  ربمدرسة أبو المطامي اإلشراف عمي مشروع االمتياز المدرسي 
 2007/2008 لوزارة التربية والتعميم ـ مصرضمن مشروع االمتياز المدرسي التابع - 

 . وقد حصمت المدرسة غمي المركز األول بالمشروع 

 
 المشروعات العممية : تاسعاً 

 
 : المشاركة الفعالة في المشروعات التالية 

 في الفترة من عضو فريق بناء الخطة االستراتيجية لجامعة مدينة السادات 
 وحتي اآلن/2014سبتمبر 

 والذي فاز ضمن المشروعات قائد فريق التقدم لمشروع دعم الفعالية التعميمية 
 2015 مميون جنية تخصص لمكمية فبراير 2التنفاسية بدعم 

 بناء الخطة االستراتيجية لكميات 

  2012 جامعة عين شمس –الحاسبات والمعمومات 

  2011جامعة كفر الشيخ -  أآلداب 
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  2010/2011 جامعة بورسعيد –التمريض ببورسعيد 
  2010 جامعة قناة السويس –العموم 
  2010 جامعة قناة السويس –التجارة بالسويس 
 2009 جامعة قناة السويس –الزراعة 

  2009 جامعة قناة السويس – التمريض باإلسماعيمية  

  بالييئة القومية مشروع وضع بنوك األسئمة لممراجعين الخارجيينعضو فريق 
 2011ابريل - لضمان جودة التعميم واالعتماد مارس 

 جامعة - مراجع خارجي لدراسة التقييم الذاتي  لكمية التمريض  بدمنيور 
 QAAP2ضمن متطمبات تنفيذ برنامج الـ 2011 /2010 االسكندرية

 في  التربية خريجي كمياتعداد معايير إل لجنة الصياغة النيائية والتنظيم عضو
 الييئة –  كميات التربية بجميورية مصر العربيةمعايير اعتمادإعداد مشروع 

  2009 مصر – القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

  الدراسات االجتماعيةخريجي كميات التربية تخصصإعداد معايير عضو فريق  
 الييئة – كميات التربية بجميورية مصر العربية إعداد معايير اعتمادمشروع في 

  2009 مصر – القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

  التابع تطوير كميات التربيةتمثيل وزارة التربية والتعميم المصرية في برنامج 
جامعة  بالتعاون مع ىيئة المعونة األمريكيةوالمدعم من  (ERP تطوير التعميم )لبرنامج
 .ووزارة التعميم العالي المصرية , وجامعة بتسبيرج,  متشجن

 مشروع  في  معايير معمم الدراسات االجتماعية قبل الخدمةعضو فريق إعداد
  (الطالب المعمم  )تطوير كميات التربية بجميورية مصر العربية 

     
 : االدارة  : عاشراً 

 

 كمية التربية -  قائم بعمل وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث– 
  حتي اآلن1/8/2014جامعة مدينة السادات  

  وحتي 2014جامعة مدينةالسادات *- عضو لجنة الدراسات العميا والبحوث 
 االن 
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  جامعة مدينة السادات – كمية التربية –منسق برنامج اعداد معمم الجغرافيا  

 كمية التربية -  قائم بعمل وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة– 
 31/7/2014  حتي 13/6/2012جامعة مدينة السادات  

 :ثم جامعة مدينة السادات حيث قام بـ- 

 (جاري اعتماد الالئحة  )تاسيس مركز خدمة المجتمع  –

 2012سبتمبرتأسيس وحدة متابعة الخريجين  –

 2012اكتوبرتأسيس وحدة ادارة االزمات بالكمية  –

  2013/2014عضو شئون البيئة جامعة مدينةالسادات 

  2012/2013عضو مجمس ادارة شئون فرع جامعة المنوفية بالسادات 

  2012نائب رئيس وحدة ادارة االزمات بكمية التربية بالسادات 

  2011/2012 بكمية التربية بالسادات جامعة المنوفية أمين مجمس الكمية 

 بكمية التربية بالسادات جامعة أمين مجمس قسم المناىج وطرق التدريس 
  وحتي اآلن2011المنوفية 

 2010 وحدة ضمان الجودة بكمية التربية بالعريش نائب مدير 

 منسق لمشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتمادpciqap   – بكمية التربية 
 2010بالعريش 

 2011كمية التربية بالسادات  ـ عضو لجنة العالقات الثقافية 

 2007/2008كمية التربية بالعريش  ـ عضو لجنة شئون التعميم والطالب.  

   والمنبثقة عن وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكمية منسق لمجنة الرؤيا والرسالة
ضمن مشروع ضمان جودة التعميم واالعتماد لعام التربية بالعريش وذلك 

2007/2008. 

 لجنة التنمية المينية لمعاممين بكمية التربية بالعريش وأعضاء ىيئة  عضو
ضمن والمنبثقة عن وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكمية التربية بالعريش وذلك  التدريس

 .2007/2008مشروع ضمان جودة التعميم واالعتماد لعام 

 والمنبثقة عن وحدة ضمان لجنة الخبرات الميدانية بكمية التربية بالعريش عضو 
ضمن مشروع ضمان جودة التعميم واالعتماد لعام  بالكمية  وذلك واالعتمادالجودة 
2007/2008. 
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 بكمية التربية بالعريش عضو مجمس قسم المناىج وطرق التدريس 
2007/2008. 

  االسكندرية -  ـ كينج مريوطمدير  وحدة التطوير االكاديمي بالمعاىد العميا
 خاضعة الشراف وزارة التعميم العالي  وحاصمة عمي شيادة المعادلة لدرجة المعاىد) 

 :حيث قمت بـ 2006/2007(الميسانس والبكالوريوس الممنوحة من الجامعات المصرية

 .تأسيس وحدة التطوير بالمعاىد - أ
 .تحديد المنطمقات االساسية لمعمل بوحدة التطوير بالمعاىد - ب 

 .تحديد اىداف انشاء وحدة التطوير بالمعاىد - جـ 

, تم تحديد رؤية تطوير المعاىد  )وضع الخطة االستراتيجية لممعاىد - د 
  .(.وبرامجيا االساسية والفرعية , ومراحميا , ومحاورىا , واىدافيا , ورسالتيا 

 . االسكندرية –إدارة وحدة التطوير بالمعاىد العميا كينج مريوط - ىـ 
عقد بروتوكول تعاون بين المعاىد العميا كينج مريوط االسكندرية وجامعة - و

   في مجال تنمية قدارت اعضاء ىيئة التدريس والقياداتاالسكندرية
 .عقد بروتوكوالت تعاون بين المعاىد و بعض الجامعات األجنبية - ز

  حيث تم .بالمعاىد العميا كينج مريوط اإلسكندرية تاسيس مركز خدمة المجتمع : 

 .تحديد المنطمقات االساسية لتأسيس المركز- أ 

 .تحديد اىداف انشاء مركز خدمة المجتمع- ب 
 .تولي ادارة المركز بتكميف من مجمس اإلدارة - جـ 

 وضع وتعديل الموائح: 
  2017 كمية التربية جامعة مدينة السادات عضو لجنة تطوير الئحة. 

  الئحة برامج الرياضيات والعموم بكمية التربية جامعة مدينة المشاركة في بناء
 .2017 السادات 

  2015/2016 الئحة كمية التربية جامعة مدينة السادات المشاركة في تعديل 

o   فيما يخص التربية العممية لممعممين -- تعديل الئحة الدراسات العميا
العاممين بالتربية والتعميم والمدارس الخاضعة ليا وتفويض مجمس الكمية 

 في اتخاذ القرار  

  2014/2015 الئحة كمية التربية جامعة مدينة السادات المشاركة في تعديل 
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o   مواد التربية العممية -- تعديل الئحة الدراسات العميا 

o  مواد التسجيل لمماجستير وموعد امتحانات –تعديل الئحة الدراسات العميا 
 مواد المقاصة 

  2013 بجامعة المنوفية ابريل الئحة المكتباتالمشاركة في تعديل 
  بكمية التربية بالسادات جامعة معايير التنسيق بالشعبالمشاركة في تطوير 

 .مدينة السادات 

 
 : عضوية الجمعيات العممية : حادي عشر 

 
  الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريسعضو. 

  الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةعضو. 

  الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفةعضو. 

  المصريةالجمعية الجغرافيةعضو . 

  جمعية –عضو المجنة التأسيسية لجمعية اإلرشاد لمدراسات والبحوث والتنمية 
 مصر-  محافظة البحيرة –أىمية تحت التأسيس 

 
    صحافة وتمفزيون: ثاني عشر 

 
   قنوات  )قناة المناره لمبحث العممي - لقاء حول فائدة جودة التعميم لممجتمع

 1/3/2014 (النيل المتخصصة 

  بتاريخ 1721 ع –بجريدة الرأي مقال نشر  –التعميم خطوات نحو االصالح 
 دار التحرير مصر  - 17/9/2012

 برنامج الفنار -  حول نظم الجودة في مؤسسات التعميم العالي لقاء تميفزيوني
 .التمفزيون المصري- القناة الخامسة  – 2/11/2010

 حول مناىج التعميم ودورىا في التربية من اجل حقوق االنسان  تميفزيوني لقاء 
 .التمفزيون المصري -  القناة الخامسة – 16/8/2009برنامج كالم الميل عمي اليواء - 
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 حول قضايا حقوق االنسان وعالقتيا بالتعميم بمناسبة الفوز بجائزة إذاعي لقاء 
  التاسعة والنصف مساءًا 4/8/2009إذاعة القاىرة الكبرى - التميز في البحث العممي 

 إذاعة -  حول أىمية عممية التدريب في تحقيق خطط التنمية لقاء إذاعي
  التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءًا 4/8/2009القاىرة الكبرى 

 2008قناة الحكمة الفضائية -  تأثير التميفزيون عمي األطفال حمقة تميفزيونية 

 عمي ىامش مؤتمر المواطنة لقاء إذاعي حول قضايا المواطنة في مصر 
 2008البرنامج العام يوليو - ومناىج الدراسات االجتماعية 

 
 وشيادات التقدير الجوائز واألوسمة: ثالث عشرً 

 
 2016جامعة مدينة السادات  -  كمية التربية  درع  

 2015 جامعة مدينة السادات – كمية التربية  درع 

 2014 جامعة مدينة السادات – كمية التربية  درع 

 2014 ابريل –مدينة السادات  جامعة  درع  

 2013مصر مايى – من مركس تطىير المناهج بىزارة التربية والتعليم  شهادة تقدير 

 2013 جامع مدينة السادات   مايو– من كمية التربية شيادة تقدير 

 2012 من ادارة ابوالمطامير التعميمية  ديسمبرشيادة تقدير 

 من مؤسسة تيتشنج اكاديميشيادة تقدير Teaching Academy  احدي 
 2011المجمس االعمي لمتعميم بدولة قطر المؤسسات المرخصة من 

 الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  – جائزة التميز في البحث العممي  -
 2009حقوق االنسان ومناىج الدراسات االجتماعية يوليو  )المؤتمر العممي الثاني 

 جميورية – خطاب شكر من الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد 
 2009مصر العربية لممشاركة ضمن مشروع وثيقة معايير اعتماد كميات التربية 

 لالشراف عمي 2008 من ادارة ابوم المطامير التعميمية يونيوشيادة تقدير 
  بمدرسة ابو المطامير االعدادية بنات والتي حصمت مشروع جوائز االمتياز المدرسي

 . والمنافسة عمي مستوي الجميورية , عمي المركز االول عمي مستوي المحافظة 
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 في جميورية مصر العربية من النقابة العامة لممعممين في وسام التميز 
 دار األوبرا – بقاعة االحتفاالت الكبرى 2007ديسمبر 2احتفاالت عيد المعمم 

واألستاذ الدكتور  , الدكتور وزير التربية والتعميمالمصرية بحضور األستاذ 
 .واألستاذ الدكتور وزير مجمسي الشعب والشورى , نقيب المعممين 

 2006 مارس ر من مدير اإلدارة التعميمية بأبو المطاميشيادة تقدير 

  1999 التعميمية ر بإدارة أبو المطاميالرائد المثالي 

 واهلل الموفق                                                       
                                            د خميس محمد خميس 


