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                    C.V.                              

  ةالذاتی السیرة 

 
 

    :الشخصیة البیانات: أوالً 

                                                             

    جاد داو� ــد هنـاد محمــعم  :مـــاالس  -  

  م١٩٨٦ / ٢ / ٣    :تار�خ الم�الد   -  

 . نوف�ةالممحافظة  – تالمر)ز   –هطوخ دلكمحل الم�الد:    -  

  .المنوف�ةمحافظة  – تالمر)ز   – ةطوخ دلك   :محل االقامة  -  

  .تدر�سالمناهج وطرق 1قسم الدرس م :الوظ�فة الحال�ة -  

  جامعة مدینة السادات. –جهة العمل: )ل�ة التر�4ة  -  

 . ()�م�اء) مناهج وطرق تدر�س العلوم :التخصص الدقی: -  

مسلم  :الد�انة -           

مصر�  :الجنس�ة    -  

   نهائي إعفاء :الخدمة العس)ر�ة -  

  و�عول  متزوج :الحالة االجتماع�ة -  

   ٠١٠٩٥٦٧٦٣٧٧   / ٠١٢٨٣٣٥٨٥٩٨       :رقم المو1ایل -  

  Emad.Hendawy@edu.usc.edu.eg ا�میل الجامعة: - 

   mdhendawy@yahoo.com   :البر�د اإللكترونى -  
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  :العلمیة المؤھالت: ثانیاً 
  

  / الجامعة  الكل�ة  علیهاسنة الحصول   المؤهالت العلم�ة

تر�4ة 1)الور�وس علوم و 
  وطب�عة )�م�اءتخصص 

جامعة  - )ل�ة التر�4ة 1السادات  م٢٠٠٦
بتقدیر جید جدًا مع مرت1ة  المنوف�ة

  الشرف

جامعة  -  م)ل�ة التر�4ة 1شبین الكو   م٢٠٠٧  دبلوم مهني في التر�4ة
   المنوف�ة

جامعة  -  )ل�ة التر�4ة 1شبین الكوم  م٢٠٠٨  دبلوم خاص في التر�4ة
   المنوف�ة

جامعة  - )ل�ة التر�4ة 1شبین الكوم   م٢٠١١  ماجستیر في التر�4ة
  بتقدیر ممتاز المنوف�ة

جامعة مدینة  –)ل�ة التر�4ة   م٢٠١٦  د)توراه الفلسفة في التر�4ة
  بتقدیر ممتاز السادات

  

     :كاديميألا الوظیفي التدرج:  ثالثاً 

  

  الكل�ة / الجامعة االلتحاق  تار�خ الوظ�فة

   م ١٨/١٢/٢٠٠٦ معید 1قسم المناهج 

مدینة  جامعة –)ل�ة التر�4ة
   السادات

  م ٢٩/٦/٢٠١١مدرس مساعد 1قسم المناهج 

  م٢٤/١/٢٠١٧  مدرس 1قسم المناهج
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  :   العلمي التدرج:  رابعاً 

 -  )ل�ة التر�4ة 1السادات( وطب�عة )�م�اءتر�4ة تخصص ر�وس علوم و 1)الو   ����
 م. ٢٠٠٦ مایو  –بتقدیر جید جدا مع مرت1ة الشرف  –جامعة المنوف�ة) 

 1عنوان:، )ل�ة التر�4ة 1شبین الكوم جامعة المنوف�ة) ( من ماجستیر في التر�4ة ����

لي متعددة للتغلب عت الذ�اءات الفاعل�ة برنامج مقترح قائم علي استراتیج�ا "   

  م.٢٠١١، عام بتقدیر ممتاز، "بتدائ�ةلم العلوم لد* تالمیذ المرحلة اإلصعو$ات تع
د)توراه الفلسفة في التر�4ة تخصص مناهج وطرق تدر�س العلوم 1)ل�ة التر�4ة  ����

" برنامج مقترح قائم على نظر,ة التعلم المستند إلي 1عنوان  الساداتجامعة مدینة 

ض عادات العقل وفهم طب�عة العلم لد1 الطالب معلمي العلوم الدماغ لتنم�ة $ع

مع التوص�ة $ط$اعة الرسالة وت$ادلها  م٢٠١٦بتقدیر ممتاز عام   $�ل�ة التر�5ة"

  مع الجامعات والمراكز ال$حث�ة األخر*.

  :التدريبیة الدوراتو التعلیمیة الخبرات: خامساً 

  ئة التدر,س بجامعة المنوف�ةهی تنم�ة قدرات أعضاءل تدر,ب�ة) دورات ٦حضور ( ����

�ل�ة التر�5ة $السادات للترقي لدرجة مدرس مساعد$. 

تدر,ب�ة علي الحاسب اآللي في " مهارات استخدام قواعد الب�انات  حضور دورة  ����

) ساعة في الفترة من ٣٠لمدة ( العالم�ة في إعداد الرسائل واأل$حاث العلم�ة " 

م اخت�از هذه الدورة بنجاح بتقدیر ، وت)م٢٤/١٢/٢٠٠٩(إلي  )م٢٠/١٢/٢٠٠٩(

 بجامعة المنوف�ة. ممتاز

من مر�ز الخدمة العامة $شبین  TOEFLفي التوفل  ,ب�ةر تد الحصول علي دورة ����

 الكوم جامعة المنوف�ة.

 في المعهد الدولي اال�طالي $مر�ز تال $المنوف�ة.   ICDLالتدر,ب علي مستو�ات  ����

محافظة    – مر�ز تال  – ة ($طوخ دلكةمحاضرة $مدرسة الوحدة االبتدائ� لقاءإ ����

في المدرسة، وذلك لتدر,بهم  ین" للمعلمین الموجود صعو$ات التعلم المنوف�ة) عن "

م) في إطار ٨/٢/٢٠١١الجودة، یوم الثالثاء المواف` (و  االعتماد ضمن مشروع

 المشار�ة المجتمع�ة. 
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ات العالم�ة" بجامعة تدر,ب�ة $عنوان " ��ف�ة استخدام قواعد الب�ان حضور دورة  ����

 م).٢٠١١مایو  ١٥، ١٢المنوف�ة وذلك یومي الخم�س واألحد والموافقین (

بنجاح والحصول  ICDLالرخصة الدول�ة لق�ادة الحاسب اآللي  اجت�از اخت$ارات  ����

 .تفید بذلك شهادةعلي 

�ل�ة من مر�ز الخدمة العامة  TOEFLالحصول علي دورة تدر,ب�ة في التوفل  ����$

 م. ٢٠١٢ة بنها عام جامع داباآل

) مستو�ات من مشروع التدر,ب علي تكنولوج�ا المعلومات بجامعة ٥الحصول على ( ����

  :، وهذه المستو�ات هيICTPالمنوف�ة 

Windows - Microsoft Word - Microsoft Excel – Microsoft 

Power Point – Microsoft Access. 

اقع وتحد�ات المستقبل" $مر�ز حضور ورشة عمل $عنوان " التعلم االلكتروني الو  ����

 .م٣/٩/٢٠١٢التعلم اإللكتروني بجامعة طنطا، یوم األتنین المواف` 

�ل�ة الطب الب�طر* جامعة مدینة  SPSS"حضور دورة تدر,ب�ة عن برنامج "  ����$

م إلي یوم الثالثاء ٢٦/٥/٢٠١٣السادات $محافظة المنوف�ة من یوم األحد المواف` 

 م.٢٨/٥/٢٠١٣المواف` 

مجال " المشار,ع ال$حث�ة والمنح الدراس�ة " والتى نظمها  ورشة عمل فى حضور  ����

العل�ا وال$حوث بجامعة مدینة السادات، وقد تناولت الورشة التعر,ف  قطاع الدراسات

، (DAAD)الدراس�ة المقدم من هیئة الت$ادل العلمي األلماني الـــ  ببرامج المنح

 لت$ادل العلمي األلماني، �ما تضمن برنامجا وقدمتها السیدة ه$ة عف�في ممثلة هیئة

ــ  ، وقدمه الد�تور �اسر الشایب مدیر (TEMPUS)الورشة التعر,ف ببرامج ال

الوطني لبرنامج االتحاد االور5ي لدعم التعل�م العالي، $�ل�ة الطب الب�طر*  الم�تب

 م.٣٠/٤/٢٠١٤جامعة مدینة السادات یوم األر5عاء المواف` 

ئة التدر,س بجامعة مدینة ر,ب�ة لتنم�ة قدرات أعضاء هی) دورات تد٦حضور ( ����

�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات ت للترقي لدرجة مدرسالسادا$. 
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م $�ل�ة ٢٠١٤/ ٨/ ١٧ – ١٦والمنعقدة في الفترة من  دورة/ التقو�م الذاتيحضور  ����

ة التر�5ة جامعة مدینة السادات ضمن مر�ز ضمان الجودة والتطو,ر المستمر بجامع

 مدینة السادات.

/ ٢٠ – ١٩والمنعقدة في الفترة من  دورة/ توصیف البرامج وخرائX المنهجحضور   ����

م $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات ضمن مر�ز ضمان الجودة ٢٠١٤/  ٨

 والتطو,ر المستمر بجامعة مدینة السادات.

م ٢٠١٤/  ٨/ ٢٤ – ٢٣والمنعقدة في الفترة من  دورة/ المراجعة الخارج�ةحضور  ����

�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات ضمن مر�ز ضمان الجودة والتطو,ر المستمر $

 بجامعة مدینة السادات.

من مر�ز الخدمة العامة بجامعة  TOEFLالحصول علي دورة تدر,ب�ة في التوفل   ����

  م. ٢٠١٥مدینة السادات عام 

الب�طر*  $�ل�ة الطب ELSEVERحضور دورة عن بنك المعرفة وقواعد ب�انات  ����

 جامعة مدینة السادات.

التا$عین  $الفرقة الثالثة والرا$عة االشتراك في االشراف على طالب التر�5ة العمل�ة ����

 - الدارات التعل�م�ة $شبین الكومللكل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات $المدراس التا$عة 

 ومنوف.

ینة السادات على    تدر,ب اإلدار,ین، ومدیر* اإلدارات، ومدیر* العموم بجامعة مد ����

ضمن  م٢٩/٤/٢٠١٧یوم السبت المواف`  ")�ف�ة التعامل مع األزمات والكوارث"

 الدورات التي تقدمها إدارة التدر,ب التا$عة للتنظ�م واإلدارة بجامعة مدینة السادات. 

حضور ورشة عمل عن " التقو�م الذاتي وفقا لمعاییر اعتماد �ل�ات ومعاهد التعل�م  ����

" المنعقدة $مر�ز ضمان الجودة والتطو,ر ٢٠١٥یولیو  –دار الثالث العالي االص

 م.٢٠/٨/٢٠١٧إلي  ١٩/٨/٢٠١٧المستمر بجامعة مدینة السادات في الفترة من 

حضور الدورة التثق�ف�ة للدراسات اإلستراتیج�ة واألمن القومي ألعضاء هیئة التدر,س  ����

 .م ١٤/٢/٢٠١٨-١٠المدة من  أكاد�م�ة ناصر العس�ر,ة في  $الجامعات في
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    محافظة المنوف�ة) عن $ -$مدینة السادات ( على بن أبي طالب$مدرسة  ندوةإلقاء   ����

لتالمیذ المرحلة "  توظیف قدرات ومهارات الطالب الخت�ار نوع�ة التعل�م المالئم" 

 م) في إطار المشار�ة المجتمع�ة. ٤/٤/٢٠١٨المواف` ( ر5عاءیوم األ اإلعداد�ة،

لتر�5ة العلم�ة العشرون للتر�5ة العلم�ة للجمع�ة المصر,ة للتر�5ة حضور مؤتمر ا ����

یونیو  ٢٦-٢٥العلم�ة $عنوان (الثقافة البیئ�ة والعلم�ة "أفاق وتحد�ات" في الفترة من 

 القاهرة.-�و5ر* الق$ة  -م بدار المشاه٢٠١٨

تي عقدت حضور دورة تدر,ب�ة $عنوان (أسالیب التقو�م وٕاعداد المفردة االخت$ار,ة) وال ����

 م.٤/٧/٢٠١٨- ٣بجامعة مدینة السادات خالل الفترة من 

حضور دورة تدر,ب�ة $عنوان (بنوك االسئلة) والتي عقدت بجامعة مدینة السادات  ����

 م.٤/٧/٢٠١٨-٣خالل الفترة من 

) والتي عقدت بجامعة مدینة التصح�ح اإللكترونيتدر,ب�ة $عنوان (حضور دورة  ����

 م٢٢/٧/٢٠١٨ السادات بتار,خ

ر دورة تدر,ب�ة $عنوان " التقو�م الذاتي لكل�ات ومعاهد التعل�م العالي" $الهیئة حضو  ����

 .٢٦/٧/٢٠١٨-٢٤القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد في الفترة من 

حضور دورة تدر,ب�ة $عنوان " توصیف البرامج والمقررات وتقو�م نواتج التعلم لكل�ات  ����

لضمان جودة التعل�م واالعتماد في الفترة من  ومعاهدالتعل�م العالي" $الهیئة القوم�ة

٣١/٧/٢٠١٨-٢٩. 

" التخط�� االستراتیجي لكل�ات ومعاهد التعل�م العاليحضور دورة تدر,ب�ة $عنوان "  ����

 .١٤/٨/٢٠١٨-١٣$الهیئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد في الفترة من 

ت ومعاهد التعل�م العالي" حضور دورة تدر,ب�ة $عنوان " المراجعة الخارج�ة لكل�ا ����

 .١٩/٩/٢٠١٨-١٧$الهیئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد في الفترة من 

$التعاون جامعة مدینة السادات  -حضور المؤتمر العلمي الدولي األول لكل�ة التر�5ة ����

 $عنوان مع الجمع�ة العلم�ة إلتحاد �ل�ات التر�5ة ومعاهدها في الجامعات العر�5ة

، $فندق ٣٠/٦/٢٠١٩-٢٩في الفترة من  "�ة وتحد�ات القرن الحاد* والعشر,نالتر5"

  دینا المعداو* $مدینة السادات.
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  :الجمعیات وعضوية اإلدارية المناصب: سادًسا

األزمات والكوارث $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات من إدارة  مدیر وحدة ����

 م وٕالي اآلن.٢٦/٧/٢٠١٥

دة والتطو,ر المستمر $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة نائب مدیر وحدة ضمان الجو  ����

 .م١/٤/٢٠١٨وٕالي  م١/٤/٢٠١٧السادات بدا�ة من 

مدیر وحدة رعا�ة الطالب الوافدین $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات بدا�ة من  ����

 م إلي اآلن. ٢٤/٣/٢٠١٨

من  بدا�ة م٢٠١١ لسنة )١٦٢٠(المشهرة برقم  عضو في را$طة التر5و,ین العرب ����

   م.٢٤/١/٢٠١٧

منس` األنشطة الطالب�ة $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات للعام الجامعي  ����

 م.٢٠١٧/٢٠١٨

للعام الجامعي  مستشار اللجنة العلم�ة $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات ����

 م.٢٠١٧/٢٠١٨

للعام الجامعي  رائد أسرة من أجل مصر $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات ����

 م.٢٠١٧/٢٠١٨

للعام  عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدر,س $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات  ����

 م.٢٠١٧/٢٠١٨الجامعي 

لمدرسین وأمین المجلس $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة مثال عن اعضو مجلس الكل�ة م  ����

 م.٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي  السادات

عة عین شمس بدا�ة من عضو في جمع�ة التر�5ة العلم�ة $�ل�ة التر�5ة جام ����

 م١/٢/٢٠١٨

للعام الجامعي  مستشار اللجنة اإلجتماع�ة $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات ����

 م.٢٠١٨/٢٠١٩

للعام الجامعي  " $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات Ancatusرائد أسرة " إیناكتس  ����

 م.٢٠١٨/٢٠١٩
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  :التدريسیة الخبرات:سابًعا

�ل�ة التر�5ة  $ة فیز,اءالعلم لطالب الفرقة الرا$عة شعتدر,س مقرر تار,خ وفلسفة  ����$

 .جامعة مدینة السادات

�ل�ة  تعل�م أساسي دراساتشع$ة لفرقة الثالثة طالب اتدر,س مقرر التف�یر العلمي ل ����$

 .التر�5ة جامعة مدینة السادات

وطالب  ر,اض أطفالشع$ة لفرقة الثالثة لطال$ات اتدر,س مقرر العلوم المتكاملة  ����

�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة وشع$ة أساسي علوم  رقة الرا$عة ��م�اء وفیز,اءالف$

   السادات.

�ل�ة التر�5ة  ر,اض أطفالشع$ة تدر,س مقرر الثقافة العلم�ة لطال$ات الفرقة الثالثة  ����$

 .جامعة مدینة السادات

 –بیولوجي  -فیز,اء –) للشعب العلم�ة (��م�اء ١تدر,س مقرر طرق تدر,س ( ����

 ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات.لوم) $الفرقة الثالثة $�أساسي ع

 –بیولوجي  -فیز,اء –) للشعب العلم�ة (��م�اء ٢تدر,س مقرر طرق تدر,س ( ����

  .أساسي علوم) $الفرقة الثالثة $�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات

جامعة مدینة تدر,س مقرر تكنولوج�ا التعل�م للفرقة الثالثة جم�ع الشعب $�ل�ة التر�5ة  ����

 .السادات

شع$ة الثان�ة لطالب الفرقة تدر,س مقرر مفاه�م األنشطة العلم�ة لطفل الروضة  ����

 ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات.$� فالطر,اض األ

شع$ة ر,اض األطفال $�ل�ة التر�5ة  الثالثةتدر,س مقرر التر�5ة البیئ�ة لطالب الفرقة  ����

 جامعة مدینة السادات.

�قات الحاسب اآللي في التعل�م لطالب الفرقة الثالثة بجم�ع الشعب تدر,س مقرر تطب ����

�ل�ة التر�5ة جامعة مدینة السادات.$ 

تدر,س مقرر المناهج لطالب الفرقة الرا$عة بجم�ع الشعب $�ل�ة التر�5ة جامعة  ����

 مدینة السادات

 تدر,س مقرر م$اد* العلوم لبرنامج معلمات اللغة العر�5ة المستو1 الثاني $�ل�ة ����

 م٢٠١٩-٢٠١٨التر�5ة للطفولة الم$�رة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 



  - ٩  -

تدر,س مقرر م$اد* العلوم لبرنامج معلمات اللغة االنجلیز,ة المستو1 الثاني $�ل�ة  ����

 م٢٠١٩-٢٠١٨التر�5ة للطفولة الم$�رة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

المستو1 الثاني $�ل�ة  التر�5ة الخاصةمعلمات تدر,س مقرر م$اد* العلوم لبرنامج  ����

 م٢٠١٩-٢٠١٨التر�5ة للطفولة الم$�رة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

تدر,س مقرر م$اد* العلوم لبرنامج معلمات الحضانة المستو1 الثاني $�ل�ة التر�5ة  ����

 م٢٠١٩-٢٠١٨للطفولة الم$�رة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  :العلمیة الرسائل على اإلشراف: سادًسا

  

  حالتها  اإلشراف  اسم الطالب  نوعها  عنوان الرسالة  م

فاعل�ة استخدام استراتیج�ة   ١

مقترحة قائمة على التعلم 

الذاتى فى تنم�ة تحصیل 

المفاه�م العلم�ة و1عض 

عمل�ات العلم فى مادة العلوم 

لتالمیذ الصف الرا1ع  

  اإلبتدائي

 رسالة ماجستیر

في التر�4ة 

تخصص مناهج 

وطرق تدر�س 

  العلوم

إ�مان عاطف 

  هنداو� 

أ.د/ ممدوح محمـد 

  عبد المجید

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

وقد تمت مناقشتها 

  م ٢٠١٧وٕاجازتها في 

فاعل�ة المختبر االفتراضي   ٢

في تنم�ة 1عض مهارات حل 

نحو مادة  واالتجاه المش)الت

الصف  االح�اء لدb طالب

  األزهر�  نو� االول الثا

رسالة ماجستیر 

في التر�4ة 

تخصص مناهج 

وطرق تدر�س 

  مالعلو 

صابر ناجي 

  صابر

أ.د/ ممدوح محمـد 

  عبد المجید

د/ عماد محمـد 

   هنداو� 

تمت مناقشتها 

  م٢٠١٨وٕاجازتها في 

فاعل�ة وحدة دراس�ة مقترحة   ٣

في القضا�ا البیوأخالق�ة فى 

 البیولوجي تنم�ة التنور

الناقد لدb  ومهارات التف)یر

  طالب المرحلة الثانو�ة

رسالة ماجستیر 

في التر�4ة 

تخصص مناهج 

وطرق تدر�س 

  مالعلو 

ران�ا جمعه 

  د خضرـمحم

أ.د/ ممدوح محمـد 

  عبد المجید

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

مسجلة بتار�خ 

  م٢٠/٦/٢٠١٧

وتمت مناقشتها 

واجازتها في 

  م٢٧/٧/٢٠١٩



  - ١٠  -

 

فاعل�ة استخدام ش1)ات التف)یر   ٤

 1صرb فى تدر�س العلوم لتنم�ةال

العلم�ة والحل اإلبداعى  المفاه�م

للمش)الت لدb تالمیذ المرحلة 

  اإلعداد�ة

رسالة ماجستیر في 

التر�4ة تخصص 

مناهج وطرق 

  م تدر�س العلو 

تق�ه محمـد 

  أحمد

أ.د/ ممدوح 

محمـد عبد 

  المجید

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

مسجلة بتار�خ 

  م٢٠/٦/٢٠١٧

 

 

تخدام استراتیج�ات التف)یر أثــر اس  ٥

المتشعب في تدر�س العلوم لتنم�ة 

1عض مهارات عمل�ات العلم ودافع�ة 

االنجاز لدb تالمیذ المرحلة 

  االعداد�ة

رسالة ماجستیر في 

التر�4ة تخصص 

مناهج وطرق 

  متدر�س العلو 

محمـد أسامة 

  أبو ز�د

أ.د/ ممدوح 

محمـد عبد 

  المجید

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

ار�خ مسجل بت

  م٢٠/٦/٢٠١٧

وتمت مناقشتها 

واجازتها في 

  م١٧/١٢/٢٠١٩

وحدة مطورة فى الجغراف�ا قائمة على   ٦

م1ادئ التعلم المستند إلى الدماغ 

 bلتنم�ة 1عض مهارات القرن الحاد

والعشر�ن لدb تالمیذ الصف 

  الخامس االبتدائي

رسالة ماجستیر في 

التر�4ة تخصص 

مناهج وطرق 

  متدر�س العلو 

ال عبد ه1ة جم

  اللطیف مجاهد

 خم�سأ.د/ 

  خم�سمحمـد 

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

مسجلة بتار�خ 

١٩/١٢/٢٠١٧  

فاعل�ة برنامج مقترح فى األنشطة   ٧

في  STEMالعلم�ة قائم على مدخل 

مهارات التف)یر اإلستداللى  تنم�ة

والمیل نحو مادة العلوم لدb تالمیذ 

  المرحلة اإلعداد�ة

رسالة ماجستیر في 

�ة تخصص التر4

مناهج وطرق 

  تدر�س العلوم

 عبد ه1ه

 على الرءوف

bالمسید  

أ.د/ ممدوح 

محمـد عبد 

  المجید

د/ عماد محمـد 

   هنداو� 

مسجلة بتار�خ 

  م١٠/٣/٢٠١٨

استخدام استراتیج�ة مقترحة فاعل�ة   ٨

قائمة على خرائX المفاه�م 

االلكترون�ة في تدر�س الفیز�اء على 

ائي تنم�ة مهارات التف)یر االستقص

وعادات العقل لطالب المرحلة 

  الثانو�ة

رسالة د)توراه 

الفلسفة في التر�4ة 

تخصص مناهج 

وطرق تدر�س 

  العلوم

مها عالم عبد 

  الرحمن

أ.د/ ممدوح 

محمـد عبد 

  المجید

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

مسجلة بتار�خ 

  م٢٠/١٠/٢٠١٨



  - ١١  -

 

فاعل�ة المختبر اإلفتراضي في   ٩

 تدر�س العلوم علي تنم�ة 1عض

مهارات عمل�ات العلم و اإلتجاه نحو 

دراسة العلوم لد� تالمیذ المرحلة 

  المتوسطة 1الكو�ت

د)توراه رسالة 

في التر�4ة  الفلسفة

تخصص مناهج 

وطرق تدر�س 

  العلوم 

أنفال م1ارك 

  الفضلي

أ.د/ ممدوح 

محمـد عبد 

  المجید

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

مسجلة بتار�خ 

  م١٧/٤/٢٠١٨

 

 

مج مقترح لتنم�ه الثقافه فاعل�ة برنا  ١٠

العلم�ه لدb طفل الروضه من خالل 

  االنشطه الفن�ه 

رسالة ماجستیر في 

التر�4ة تخصص 

  تر�4ة طفل 

نورهان عبد 

الفتاح محمود 

  الج1الى 

  

أ.د/ أسامة 

  عبده قاعود 

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

  مسجلة بتار�خ 

١٧/١١/٢٠١٨  

فاعل�ة استراتیج�ة الرحالت المعرف�ة   ١١

بر الو�ب في تنم�ة مهارات التف)یر ع

المیل نحو مادة الفلسفة و الفلسفي 

   لدb طالب المرحلة الثانو�ة 

رسالة ماجستیر في 

التر�4ة تخصص 

مناهج وطرق 

  تدر�س الفلسفة

هدیر سامي 

  المشد 

.د/ ممدوح أ

محمـد عبد 

  المجید

د/ عماد محمـد 

  هنداو� 

  مسجلة بتار�خ 

١٥/١/٢٠١٩   

 التعل�م استراتیج�ة ماستخدا فاعل�ة  ١٢

 لتنم�ة العلوم تدر�س فى المتمایز

 و1عض العلم�ة المفاه�م تحصیل

 تالمیذ لدb الناقد التف)یر مهارات

  االعداد�ة المرحلة

رسالة ماجستیر في 

التر�4ة تخصص 

مناهج وطرق 

  تدر�س العلوم

سمر عبد 

الفتاح  عبد 

  الحمید عبد هللا 

أ.د/ ممدوح 

محمـد عبد 

  المجید

اد محمـد د/ عم

   هنداو� 

  مسجلة بتار�خ 

١٨/١٢/٢٠١٨   

فعال�ة استراتیج�ة مقترحة قائمة   ١٣

على التعلم المتمر)ز حول المش)لة 

 bلتدر�س وحدة الك�م�اء 1محتو

مناهج العلوم في تنم�ة مهارات 

 bالفهم العمی: ودافع�ة اإلنجاز لد

   طالب المرحلة اإلعداد�ة

رسالة ماجستیر 

في التر�5ة 

اهج تخصص من

وطرق تدر,س 

  العلوم

جهاد عصام 

 محمود أحمد 

أ.د/ ممدوح 

محمـد عبد 

  المجید

د/ عماد 

  محمـد هنداو* 

  مسجلة بتار,خ 

٢١/١/٢٠٢٠  

  

  

  



  - ١٢  -

 

برنامج مقترح في الفیز�اء قائم على   ١٤

المودیوالت االلكترون�ة في تنم�ة 

1عض المفاه�م المرت1طة 

1المستحدثات الفیز�ائ�ة والحس 

ب الصف االول العلمي لدb طال

  الثانو� 

في  د)توراهرسالة 

التر�4ة تخصص 

مناهج وطرق 

 تدر�س العلوم

أسماء عبد 

  العز�ز الطاهر 

عبد أ.د/  -

الملك طه 

  الرفاعي

د/ عماد  -

 محمـد هنداو� 

  مسجلة بتار,خ 

٢١/١/٢٠٢٠  

 

  :المنشورة العلمیة األبحاث: سادًسا

مهارات التف�یر المتشعب في تنم�ة  SCAMPERفاعل�ة إستراتیج�ة س�امبر  .١

والخ�ال العلمي في مادة العلوم لد1 تالمیذ المرحلة اإلعداد�ة. منشور في مجلة 

 ) یونیو٦)، العدد (٢١مجلد ( الجمع�ة المصر,ة للتر�5ة العلم�ة، التر�5ة العلم�ة،

١٢١-٦٥، ٢٠١٨. 

تنم�ة مفاه�م  فاعل�ة وحدة مقترحة $استخدام استراتیج�ة الرحالت المعرف�ة عبر الو,ب في .٢

. منشور تكنولوج�ا النانو و$عض مهارات التف�یر المستقبلي لد1 تالمیذ المرحلة اإلعداد�ة

)، السنة التاسعة ٢د ()، والمجل١جامعة �فر الشیخ، $العدد ( -في مجلة �ل�ة التر�5ة 

  . ٢٠١٩عشرة 

************************************************************************************************************************************   


