
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



1 
 عادل أبو العز أحمد سالمةالسيرة الذاتية لالستاذ الدكتور/ 

 

                         
  العربية(جامعة المنوفية )جمهورية مصر 

  كلية التربية 
 المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  قسم

 
 

 
 

 
 عادل أبو العز أحمد سالمة لألستاذ الدكتور/ 

 
 بيانات شخصية : 

 :سالمة.أبو العز أحمد  عادل االسم  
  المنصورة. 1953الميالد:يخ ومحل تار 
 :مسلم. الديانة 
  متزوج. االجتماعية:الحالة 
 المناهج وطرق تدريس العلوم بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا أستاذ  الوظيفة الحالية

 المنوفية.جامعة  –التربية  كلية-التعليم
  االلكترونىالبريد: oualze@yahoo.comab   
 :0020502252236 المنزل  
 :00201279966356 المحمول   
   00201068224266     
 العلمية:لمؤهالت ا 



2 
 عادل أبو العز أحمد سالمةالسيرة الذاتية لالستاذ الدكتور/ 

  م.1975جامعة المنصورة  –بكالوريوس علوم وتربية " طبيعة وكيمياء" كلية التربية 
  م. 1981دبلوم خاص في التربية وعلم النفس كلية التربية جامعة الزقازيق 
 م.1983طنطا  جامعة-التربيةالتربية " مناهج وطرق تدريس علوم " كلية  فيتير ماجس 
  جامعة طنطا  –التربية " مناهج وطرق تدريس علوم " كلية التربية  فيدكتوراه الفلسفة

.1988  
 الوظيفي:التدرج 

 . 1975كيمياء وفيزياء بالتربية والتعليم بالدقهلية  ثانوي مدرس  
قومي للبحوث التربوية والتنمية بشعبة بحوث تطوير المناهج ومركز باحث ثان بالمركز ال 

    م .1988تطوير المناهج من 
  م .1990المنوفية  جامعة- مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية

بجازان التابعة لوكالة الكليات 1998-1993 الدراسيأستاذ مساعد بكلية التربية للبنات العام  
 الجامعية.

 .1996جامعة المنوفية-كلية التربية بقسم المناهج وطرق التدريس " مشارك "ستاذ مساعدأ
 م 2003جامعة المنوفية -أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم كلية التربية

 2006-2003مان العربية للدراسات العليا أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس جامعة ع
 2006م المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بجامعة المنوفية أستاذ ورئيس قس

 . 2007جامعة المنوفية -كلية التربية أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم
 2013-2010وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية من 

 بالجامعة.2014-2013 ةيونيمدير مركز المخترعين من 
 .  2015-2014رئيس قسم التربية بجامعة الشارقة في العام الجامعي

 .2016سبتمبربقسم التربية بجامعة الشارقة من استاذ مناهج وطرق تدريس العلوم 
  2017استاذ مناهج وطرق تدريس بقسم العلوم االساسية بكلية المجتمع جامعة الشارقة 

 ن آلحتي ا  2018العلوم المتفرغ كلية التربية بجامعة المنوفية أستاذ مناهج وطرق تدريس 
 العلمية:المهمات 

  م وتم عمل بحث أثناء المهمة على 1993- 1992مهمة علمية للمملكة المتحدة البريطانية
 التلوث الكيميائي والتربية البيئية في كلية التربية جامعة برمنجهام.

 تسبرج معهد بتدريس العلوم لجامعة  فيمتعددة مهمة تدريبية على أساليب التدريس والوسائط ال
 .2000- 1999الدراسات التربوية بالواليات المتحدة األمريكية 
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 :2021- 1988 األبحاث المنشورة فى الفترة من
 التعليميبعد إعادة تنظيم السلم  االبتدائيتقييم تحصيل تالميذ الصفين الخامس والسادس .  1

   م .1989للبحوث التربوية والتنمية  القوميام المعدل. المركز النظ فيواستطالع رأى الميدان 
نظمها المجلس  التي. ندوة للتعليم والسكان والفنيلتربية السكانية منهج مقترح للتعليم العام ا. 2

   م  .1989بالمنطقة العربية ديسمبر  اإلقليميللسكان بالتعاون مع مكتب اليونسكو  القومي
معلم العلوم. مجلة كلية التربية،  أداءتغيير  فيأعدت من قبل الوزارة  التيألسئلة سهام نماذج اا. 3

   م .1990جامعة المنوفية، 
دراسة واقع الوسائل التعليمية فى بعض محافظات الجمهورية وعالقتها بالمناهج المطورة. المركز .4 

  م .1990للبحوث التربوية والتنمية  القومي
مناهج الكيمياء بالمرحلة الثانوية  فيالمتضمنة  البيئيمين لمعلومات التلوث فهم الطالب المعل. 5 

 م .1991الحاضر والمستقبل يوليو  الثانوي العامة. رابطة التربية الحديثة، مؤتمر التعليم 
مصر . مؤتمر قضية  فيتطوير التعليم  استراتيجيةضوء  فيدراسة تحليلية لمحتوى كتب الكيمياء . 6

 م . 1992مصر  فيالتعليم 
-التربيةضوء أراء المعلمين. مجلة كلية  في اإلعداديتحليل لمحتوى كتاب العلوم للصف الثالث .7 

 م .د1992المنوفية،  جامعة
الدول المتقدمة أمريكا، وانجلترا، وفرنسا، وألمانيا.  في االبتدائيراسة تحليلية لمناهج التعليم د. 8

لتطوير المناهج  الدوليم . تم عرضها فى المؤتمر 1992تنمية للبحوث التربوية وال القوميالمركز 
 . قوميم بحث 1993مارس  االبتدائيالدراسية بمرحلة التعلم 

Chemical Pollution and Environmental Education 9 مجلة كلية التربية المنوفية ،
م نشرها بمجلة دورية فترة المهمة العلمية وت فيم ، وهذه الدراسة أجريت بمدارس برمنجهام 1993

  مجلة كلية التربية بالمنوفية. فيكلية التربية بجامعة برمنجهام، ونشرت 
والتربية البيئية، مجلة كلية التربية  الكيميائيمصر بالتلوث  فيوعى طالب مراحل التعليم العام . 10

  م . 1994المنوفية 
، مجلة كلية التربية اإلشعاعية والنشاط اكتساب طالب المرحلة الثانوية لمفاهيم الطاقة النووي. 11

 م .  1994المنوفية
  م.1995طالب التعليم العام نحو الكوارث الطبيعية، جمعية المناهج وطرق التدريس  اتجاهات. 12
على التحصيل واالتجاهات نحو الكوارث الطبيعية لدى تالميذ  المعرفيالتنظيم  استراتيجيةفعالية . 13

 م .1997مجلة كلية التربية المنوفية . اإلعداديةالمرحلة 
كيمياء الهواء والبيئة على االتجاهات والمعرفة الوظيفية والتحصيلية لمفاهيم  فيتأثير وحدة . 14

 م .1998لدى طالب كليات الهندسة. جمعية المناهج وطرق التدريس  الكيميائيالتلوث 
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ضيات القرن الحادي والعشرين في العالم ضوء مقت فيالمرحلة الثانوية  فيواقع مناهج الفيزياء . 15
 م .1999العربي. مجلة التربية العلمية فبراير 

 الدوري  العلميمصر. المؤتمر  فيمراحل التعليم العام  فيلتربية الصحية ومناهج العلوم ا. 16
  م .1999. يونيه واألعصابالمخ  لجراحيباالشتراك مع الجمعية المصرية 

ومتطلبات  المعرفيضوء التسارع  في االبتدائيم العامة لمرحلة التعليم العلو  فيمنهج مقترح  .17
الثالث مناهج العلوم للقرن  العلميوالعشرين. الجمعية المصرية للتربية العلمية، المؤتمر  الحاديالقرن 
 م .1999والعشرين رؤية مستقبلية يوليو  الحادي

 الحاديضوء متطلبات القرن  فيوالرعاية  االكتشافبين  العربيالمجتمع  فيالطفل الموهوب .18 
، الجمعية البحرينية لتنمية 1999والعشرين. مؤتمر الطفل الموهوب استثمار للمستقبل نوفمبر 

  الطفولة، البحرين .
الطالب المتفوقين وعالقتها باتجاهاتهم نحو مجال الرحالت العلمية. المؤتمر  الثقافة العلمية لدى. 19

 االسماعلية.2000 أغسطس-يوليو31ية العلمية للجميع الرابع للترب العلمي
. المؤتمر العربيالعالم  في أفضل تربوي تصور مقترح لمناهج العلوم للفائقين استثمار لمستقبل . 20

 .  2000نوفمبر  2-  أكتوبر31، األردنلرعاية الموهوبين والمتفوقين، عمان،  الثاني العلمي
اللغة العربية والعلوم لتالميذ المرحلة  منهجيتدريس  في ليالتكامفعالية استخدام المدخل . 21

 .  2001. الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، اإلعدادية
تدريسية قائمة على خرائط المفاهيم وحل المشكالت على تنمية  استراتيجيةأثر استخدام . 22 

وية. مجلة القراءة والمعرفة يناير االتجاهات واستيعاب مفاهيم الطاقة النووية لدى طالب المرحلة الثان
2002 . 

. اإلعداديةأثر استخدام األنشطة العلمية فى العلوم لتنمية بعض عمليات العلم لتالميذ المرحلة .23 
    2002المجلة العربية للموهبة والتفوق، المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين األردن. أغسطس

على تجهيز ومعالجة المعلومات للمفاهيم العلمية لتنمية التفكير  تدريسية قائمة استراتيجيةفعالية  .24
سبتمبر  50. مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدد اإلعداديةالعلوم لدى تالميذ المرحلة  في اإلبداعي
2002.      

التربية البيئية على اكتساب  فيتدريس وحدة مقترحة  في اإليضاحياستخدام مدخل التدريس .25 
، 2بكليات التربية. مجلة التربية العلمية، العدد االبتدائيهيم واالتجاهات البيئية لطالب التعليم المفا

   . 2002المجلد الخامس 
 فيمناهج العلوم للطلبة المتميزين  فيرؤية مستقبلية لتنمية المفاهيم والتفكير واتخاذ القرار . 26

 -جدة 2006 -30-26أغسطس  الفترة يفللموهبة  اإلقليمي العلمي، المؤتمر العربيالوطن 
 السعودية. 
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 في، العولمة وتغير المناهج التربوية 2005النمسا.  –مجلة الكترونية -مجلة عالم الغد فيندوة . 27
 المشاركة.  -الواقع والتداعيات -العربيالعالم 

لدولي الثاني كلية التعلم في العلوم في مدرسة المستقبل.المؤتمر ا صعوباترنامج مقترح لعالج ب. 28  
 . 2009التربية بورسعيد فبراير

مايو  9/ 8 المؤتمر الدولي مستقبلية" "رؤيةمناهج العلوم في ضوء توجهات االقتصاد المعرفي . 29
 ، االردن. / جامعة االسراء  2012

رات واالنظمة البيئية" في تنمية مها "البيئةفاعلية استخدام المدخل المنظومي في تدريس وحدة . 30 
التفكير المنظومي والوعي بسبل ادارة مشكالت التلوث البيئي لدي طالبات الصف الثاني الثانوي 

 والطاقة،البحوث البيئية  مجلة 2013ياسين علي محمد اليمن . العز،عادل ابو النادرة. بمديرية 
  المنوفية.جامعة 

ي للموهوبين والمتفوقين مايو المؤتمر الدولالعلوم. عمل التخطيط المستقبلي لمناهج  ورقة. -31
 المتحدة.امعة األمارات العربية ج الخاصة،قسم التربية    2014

مجلة  لقضاياه.دور تدريس العلوم في تعديل سلوك الطالب نحو التعامل مع البيئة وايجاد حلول . 32
 .2014جامعة المنوفية العدد الثاني  والطاقة،البحوث البيئية 

مهارات عمليات تنمية  علىاستراتيجية مخطط البيت الدائري  .2014هبه نور  ،عادل ابو العز.    33
الجمعية المصرية للقراءة  والمعرفة،مجلة القراءة  االعدادية.العلم االساسية في العلوم لطلبة المرحلة 

  شمس.والمعرفة عين 
هارات الرياضية تمكن طلبة الصف االول الثانوي من الم .2014الناصر. عادل ابو العز $ عبد 34

 العلمية،الالزمة لحل مسائل الفيزياء في المنهج المطور بالمملكة العربية السعودية مجلة التربية 
  الخامس.العدد  عشر،المجلد السابع 

برنامج مستقبلي في مناهج العلوم للطلبة الموهوبين والمتفوقين في مجتمع  العز.. عادل ابو  35
من مشروع تم  .2018 يونية 75العدد مجلة الطفولة العربية بالكويت  بية.العر المعرفة بدولة االمارات 

 تنفيذه في جامعة الشارقة . 
  اآلن. حتى 1990في الفترة من  الدرجةاألشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وتم منح 

هات المرتبطة فى تنمية بعض المفاهيم واالتجا البيئينوال عبد العليم عبد القادر: فاعلية المدخل 1 
  .1994. كلية التربية، جامعة المنوفية، ماجستيراإلعداديةبالمشكلة السكانية لدى تالميذ المرحلة 

البطل: فعالية أسلوب أوراق العمل فى تدريس مقرر تكنولوجيا المعادن  النبيمحمد عباس عبد .  2
. كلية التربية، الصناعي ثانوي الوعالقته بالتحصيل وتنمية بعض المهارات العلمية لدى طالب التعليم 

 .1994جامعة المنوفية، ماجستير
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والوسائط التعليمية على معدل  المعرفيآمال مسعد سيد أحمد: أثر التفاعل بين األسلوب . 3
. كلية التربية، الثانوي  الثانيالكيمياء المقررة على الصف  فيتحصيل التالميذ لوحدة  فيالكسب 

 ر.ماجستي1993 جامعة المنوفية،
الكيمياء البيئية وقياس أثرها على تحصيل شعبة  فيسحر محمد حسنى إبراهيم: بناء وحدة 4 . 

 . 1995. كلية التربية، جامعة المنوفية، ماجستير البيئةواتجاهاتهم نحو  االبتدائيالتعليم 
ر العلوم على تنمية مهارات التفكي لنواديالحر  التعليميأشرف نبوى عبد غنيم: أثر النشاط 5 .

 2000. كلية التربية، جامعة المنوفية، اإلعداديةوالمهارات العلمية لدى تالميذ المرحلة  العلمي
 ماجستير .

مقترح لتنمية مهارات إنتاج بعض النماذج التعليمية لدى  تدريبيشبل: برنامج  شوقيعصام . 6
 2001المنوفية،  طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية، كلية التربية، جامعة

 ماجستير.
 العلميحمدى اسماعيل شعبان: برنامج مقترح لتطوير تدريس الكيمياء لتنمية التفكير . 7

 .1995واالتجاهات لدى طالب المرحلة الثانوية العامة، جامعة المنوفية، دكتوراه 
نمية على ت المعرفيمحمد يحيى مشرف: أثر التفاعل بين كل من أسلوب التدريس واألسلوب  . 8

الكيمياء لدى طالب المرحلة الثانوية العامة. كلية التربية، جامعة  في الدراسيالمهارات والتحصيل 
 .1995المنوفية دكتوراه 

رياض األطفال  فيسمية عبد الحميد إسماعيل: برنامج مقترح لتنظيم المفاهيم العلمية 9 . 
، جامعة المنوفية  . كلية التربيةيالعلموالمدرسة االبتدائية وفعاليته على التحصيل والتفكير 

 1995. دكتوراه 
سمية محمود ربيع: برنامج مقترح إلعداد معلمي العلوم للتالميذ المعاقين عقليا على أساس  10 .

 .1995دكتوراه  المنوفية،. كلية التربية، جامعة الكنايات
لجة المعلومات لتنمية تدريسية مقترحة لمعا استراتيجيةنوال عبد العليم عبد القادر: فاعلية  11 .

. كلية التربية، جامعة المنوفية، دكتوراه اإلعداديةالعلوم لدى تالميذ المرحلة  في االبتكاري التفكير 
2001. 

 فيومهارات التفكير العليا  الشكليحنان محمود رضوان: برنامج مقترح لتنمية التصور  . 12
    .2002التربية، جامعة المنوفية، كلية ،دكتوراه  الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية العامة،

تدريس العلوم  فيالقائم على األنشطة العلمية  البيانيشيل حجازين : أثر استخدام المنحى م13.
 .2006. دكتوراه األردن فيعلى التحصيل واالتجاهات العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية 

حى الفروع المتداخلة واستخدام كل سمير عيد الخريسات: أثر تدريس وحدة دراسية وفق من 14 .
 .2005( من اكتساب المفاهيم الفيزيائية. دكتوراه Vدورة التعلم وأشكال)
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اكتساب  فياألنشطة العلمية والمنظم المتقدم  طريقتيمحمد عبد الرزاق حياصات: أثر  15 .
ة المتوسطة. مهارات حل لمسائل الفيزيائية والتفكير الناقد والتحصيل لدى طلبة المرحلة الجامعي

 .2005دكتوراه 
 فيوليد عبد الكريم صوافطة: أثر التدريس بطريقة حل المشكالت والخرائط المفاهيمية 16 . 

اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير االبداعى واالتجاهات العلمية لدى الطلبة. 
2005. 
ي وحل المشكالت في تغير منذر بشارة سويلمين: أثر التدريس بطريقتي التعلم التعاون17 . 

. الصناعيالمفاهيم الفيزيائية البديلة واكتساب المفاهيم وعمليات العلم لطلبة التعلم 
 .2005دكتوراه
اكتساب طلبة  فيقائمتين على حل المشكالت  إستراتيجيتينرلى مصطفى اليوسف: أثر 18 . 

 .2005المرحلة األساسية للمفاهيم الوقائية واالتجاهات الصحية. دكتوراه.
خالد عارف كنعان: تقييم واقع التربية العلمية للصفوف من الخامس إلى الثامن فى ضوء  19 .

 .2005المعايير القومية األمريكية للتربية العلمية. دكتوراه. 
غسان يوسف قطيط: أثر ثالث استراتيجيات تدريسية قائمة على تنظيم المحتوى وحل . 20

المفاهيم الفيزيائية  األردن فياب طلبة المرحلة األساسية اكتس فيالمشكالت واالكتشاف الموجه 
 . 2005ومهارات التفكير العليا. دكتوراه 

عبد المعطى صافى: أثر تدريس محتوى مصمم وفق معايير عالمية للتربية العلمية فى تنمية . 21
 .2004الثقافة العلمية والتحصيل لدى طلبة المرحلة الثانوية. دكتوراه

قائم على المشكالت العامة والمرتبطة  اقترانيصطفى جرادات: فاعلية برنامج عبد الله م. 22
 .2006تنمية التفكير االبداعى والناقد لدى الطالب المتفوقين. دكتوراه  في العلميبالمحتوى 

قائم على منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع  تعليميمحمد محسن خشان: أثر نموذج  23  .
من ذوى أنماط التعليم  األساسيافة العلمية لدى طالب مرحلة التعليم والبيئة فى تنمية الثق

 .2005المختلفة. دكتوراه 
اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية مهارات  فيشاهر ربحى عليان: أثر المنحى المنظومى 24 . 

 .2007. دكتوراه األردن فيالتفكير العلمى لدى طلبة المرحلة الجامعية 
 في اإلتقانواالستقصاء القائم على  الموديالتعة : فاعلية استراتيجيتى محمد حسن الرباب25 

 .2006. دكتوراه  األردن فياكتساب المفاهيم الكيميائية لطلبة المرحلة الثانوية 
 فينجوى عبد الله الدقس: دراسة مقارنة ألثر النماذج والخرائط المفاهيمية الشبكية 26 . 

 .2006دكتوراه األساسية. عمليات العلم لطلبة المرحلة اكتساب مفاهيم الكيمياء العضوية و 
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سلمان العليمات: أثر استخدام أنموذج قائم على ما وراء المعرفة من خالل العروض العلمية 27  
 .2006لدى طلبة المرحلة الثانوية. دكتوراه  العلميفى اكتساب المفاهيم الكيميائية والتفكير 

قائم على حل المشكالت والمزواجة والمشاركة ووقت  هاشم هزاع المحاميد: أثر نموذج28 
لدى طلبة المرحلة األساسية .  العلمياالنتظار فى اكتساب المفاهيم العلمية ومهارات التفكير 

 . 2005دكتوراه
اكتساب طلبة المرحلة  فيسامى محمد سرحان: أثر استراتيجيتى االستقصاء الموجه والحر 29 

 . 2006. ماجستير األردن فيلكيميائية األساسية العليا للمفاهيم ا
تنمية مهارات التفكير الناقد  فيحل المشكالت  إستراتيجيةمحمد سليم محمود: أثر استخدام 30 

 .2005والمفاهيم البيولوجية واالتجاهات نحو األحياء لدى طلبة المرحلة الثانوية. دكتوراه 
 تالميذعلم الشائعة في العلوم لدى صعوبات التفاعلية برنامج عالجي ل غانم: أنورهشام  31

 .2004كلية التربية جامعة المنوفية ماجستيراإلعدادية.  المرحلة
في  وأثرهاضوء المعايير القومية  فيالعلوم  فيتطوير وحدة الحميد. عبد لله مهدي عبد . 32

 .2009العلمية. المنوفية ماجستير،  المفاهيم إكساب
 فيتدريسية قائمة علي نظرية الذكاءاث المتعددة  إستراتجيةفاعلية السعود. بسمة وجيه ابو 33 . 
ماجستير المنوفية  اإلعدادية.لطلبة المرحلة  األساسيةالمفاهيم العلمية وعمليات العلم  إكساب
2009 . 

تكنولوجيا التعليم قائم  مستحدثاتعصام شوقي شبل . فاعلية برنامج تعليمي مقرح لتوظيف . 34
 المنوفية. 2004 اهدكتور علي نظرية روجرز .

جاكلين بشرى جرجس : اثر استخدام بعض استراتيجيات ماوراء المعرفة لتنمية مهارات حل . 35
 المنوفية . 2009المشكلة واكتساب المفاهيم الفيزيائية ، ماجستير 

مصطفى محمد جاد موسى : برنامج مقترح في العلوم لتنمية المهارات الحياتية والتحصيل لدى 36 
   2010لمرحلة اإلعدادية للمعاقين بصريا في ضوء أهداف التربية الوقائية ،دكتوراه تالميذ ا

ياسين على محمد : فاعلية اإلحداث المتناقضة وحل المشكالت في اكتساب طلبة المرحلة  36
الثانوية بعض المفاهيم البيئية ومهارات اتخاذ القرار نحو بعض القضايا البيئية المعاصرة ، دكتوراه 

 المنوفية .  2010
عماد ابو سريع حسين : فاعلية استخدام الكتاب االلكتروني في تنمية بعض مهارات الرسم  37

 . 2011الفني لطلبة المدرسة الثانوية الصناعية ، دكتوراه 
حاب حامد محمد : اثر استخدام العرض العملي القائم علي حل المشكالت مفتوحة النهاية في ر  38

 2011علمية وتنمية مهارات التفكير الناقد لتالميذ المرحلة اإلعدادية، ماجستير اكتساب المفاهيم ال
 . 
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ـ ايمن محمد عمار : إستراتيجية قائمة علي الحوار والمناقشة ووقت االنتظار الكتساب 39 
  .  2013  المفاهيم البيولوجية وتنمية مهارات التفكير العليا لطلبة المرحلة الثانوية . دكتوراه 

انتصار سعيد نصار : فاعلية دورة التعلم في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية االتجاه نحو  ـ40
  .2012ماجستير الفيزياء لدى طالب الصف األول الثانوي . 

اثر التفاعل بين النموذج االستقصائي والخرائط العقلية في إكساب  علي:ـ محمود حامد  41
  .2014كير الناقد لطلبة المرحلة الثانوية .دكتوراه المفاهيم الفيزيائية ومهارات التف

تنمية مهارات عمليات العلم  على. أثر استخدام استراتيجية مخطط البيت الدائري . هبه نور42
 التربية جامعةكلية  ،2014ماجستير   االعدادية.االساسية في العلوم لدي تالميذ المرحلة 

  المنوفية.
عمليات العلم . استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب كوست لتنمية . سحر طعيمه 43

  المنوفية.جامعة  التربية،كلية  ،2014االعدادية، ماجستير، والمفاهيم العلمية لطلبة المرحلة 
خرائط التفكير والنماذج العلمية في تنمية  استراتيجيتيوالء اسماعيل يوسف عفيفي : فاعلية .  44

  .2014اء النووية ومهارات التفكير العليا لدي طالب المرحلة الثانوية . دكتوراه مفاهيم الكيمي
أثر استخدام منحي ورش العمل في تدريس الكيمياء علي تنمية  . بسمه وجيه ابو السعود : 45

، كلية  2014دكتوراه  مهارات التفكير الناقد وتنظيم المعرفة العلمية لطلبة المرحلة الثانوية ،
  .ة ، جامعة المنوفية التربي
سراج ، برنامج قائم علي المعمل االفتراضي لمعالجة صعوبات تعلم العلوم وتنمية . سوزان  46

             كلية التربية ، جامعة المنوفية . 2014مهارات التفكير لدي تالميذ المرحلة االعدادية ، دكتوراه ، 
دة مطورة علي معايير الجودة الشاملة في العلوم علي فاعلية وح الدسوقي:شيماء عبد الفتاح  .    47

 .2012ماجستير اإلعدادية. تنمية المفاهيم العلمية ومهارات عمليات العلم لدي تالميذ المرحلة 
فعالية برنامج قائم علي التعلم المدمج لتصويب التصورات  المرسى:. سمرعبد الحميد السيد   48

  المنوفية.التربية جامعة  2015ماجستيرالثانوية. بة المرحلة البديلة للمفاهيم الكيميائية لدي طل
تنمية مهارات  علىفاعلية استراتيجية التعلم المدمج في تدريس الفيزياء الرحمن. . مها عالم عبد 49  

  المنوفية.جامعة  التربية،كلية  2015ماجستير  الثانوية.الخيال العلمي لدي طالب المرحلة 
أ ثر الدمج بين االكتشاف الموجه والتعلم االلكتروني في تنمية مهارات  ضي.القامحمد محمود  .  50

  المنوفية.جامعة  التربية،كلية  ،2015ماجستير  الثانوية.حل المشكالت الفيزيائية لطلبة المرحلة 
لكترونية لتنمية المفاهيم الكيميائية المحاكاة اال  علىبرنامج قائم  سيف.. سمر صالح عبد العزيز  51

 المنوفية.جامعة  التربية،، كلية 2015ماجستير  الثانوية.وعمليات العلم لطلبة المرحلة 
. محمد سعيد بسيوني الربعي. فاعلية استخدام المعمل االفتراضي القائم علي االكتشاف الموجه في 52

 ، المنوفية 2015دكتوراه  الثانوية.تنمية بعض المفاهيم الكيميائية ومهارات التفكير لدي طالب المرحلة 
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مشروع أنتل " التعليم المستمر " في تنمية  علىبرنامج قائم  الحميد.. محمد سعيد حسن عبد  53
 المنوفية،جامعة  التربية،كلية  دكتوراه، الفائقين.مهارات التفكير العليا والثقافة العلمية لدي الطلبة 

2015. 
حل مشكالت في تدريس  علىلكتروني قائم أثر استخدام كتاب االعال. محمد عبد القوي عبد 54  

جامعة  التربية،كلية  ماجستير، االعدادية.علي تنمية بعض مهارات التفكير لدي تالميذ المرحلة العلوم 
 . 2013 المنوفية

العاب الكمبيوتر في تنمية بعض المفاهيم  علىأثر برنامج مقترح قائم نجيب. . عماد رزق 55
  المنوفية.جامعة  ،2013ماجستير  الثانوية.العلمي لطلبة المرحلة  ومهارات التفكيرالكيميائية 

لتنمية الممارسات   STEAM. محمد السيد . برنامج مقترح في الكيمياء قائم علي مشروع  56
جامعة   2020يناير  رلطالب المرحلة الثانوية. ماجستيالعلمية والهندسية والمفاهيم المشتركة 

 المنوفية . 
إبراهيم عبد المحسن . أثر دمج دورة التعلم والخرائط الذهنية اإللكترونية علي اكتساب احمد . 57

، جامعة  2020المفاهيم ومهارات حل المسائل الفيزيائية لطالب المرحلة الثانوية . دكتوراه ، ستمبر 
 المنوفية . 

في تنمية المفاهيم . شيماء سمير الرفاعي سالم . فاعلية استخدام إستراتيجية الصف المقلوب  58
، جامعة  2020الفيزيائية ومهارات اإلستقصاء العلمي لدي طلبة المرحلة الثانوية . ماجستير ، ستمبر 

 المنوفية . 
  2021 -  1989والعربي القومياألعمال التي شارك بها الباحث على المستوى    
الفترة من  فيلتعليم وزارة ا البريطانيباالشتراك مع المركز  المدرسيةحضور دورة تأليف الكتب  1
  . 1989فبراير  6-15

 ومنظمة باالشتراك مع وزارة التعليم 1989الصيفية  النوادي لمشرفيالدورة التدريبية  فيالشتراك ا  2
إعداد األنشطة الخاصة بهذه الدورة  في العلميذو المردود  الصحيالمنهج  فيالصحة العالمية 

  الدورة. متقدمين لبرامج ضمن مجموعة الخبراء وكمدرب للمعلمين ال
الدورة الخاصة  فيالدورة التدريبية باالشتراك مع جامعة كامبردج ووزارة التعليم  فيشتراك الا3 

  .1989مارس  في األسئلةببنوك 
لالمتحانات  القوميالمركز  فيالمرحلة الثانوية  فياللجنة الفرعية لمادة الكيمياء  فيعضو .4

. 1994-1989من  األسئلةالخاصة ببنك  األسئلةإعداد  فياك ، واالشتر التربوي والتقويم 
 والثانيللصف األول  المهني الصناعي بالثانوي العلوم  فيتأليف دليل المعلم  فياالشتراك .5

 . 1994-1993لعام  الثانوي 
 1993مدرسة الكمبيوتر بجامعة برمنجهام  في وبرامجهدورة تدريبية على الحاسب  في االشتراك. 6
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 فيالكيمياء  وموجهي ومعلمي اإلعداديةالمرحلة  فيالعلوم  لمعلميالدورات التدريبية  فيحاضر م. 7
 اآلن.حتى  1998مراكز التدريب بوزارة التربية والتعليم من عام  فيالمرحلة الثانوية 

مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس، حول اكتشاف  فيورشة العمل  في االشتراك . 8
 1997.9المواهب العلمية ورعايتهم يوليو  الشباب ذوى 

 . 1999باليونسكو  اإلقليميتعليم الكبار بالمركز  لموجهيالدورة التدريبية  في محاضر 9  
  المنوفية.بجامعة التربية. بكلية  الجامعيدورة إعداد المعلم  فيمحاضر 10  
 لمي.والعا والعربي القوميعديد من المؤتمرات على المستوى  فياالشتراك 11 
العلوم بالمرحلة الثانوية بالعراق، جامعة عمان العربية للدراسات  لمدربي تدريبيعداد برنامج ا12 

 باالشتراك مع وكالة التنمية المهنية لتدريب المعلمين بالواليات المتحدة األمريكية  2005العليا، األردن 
  (Teacher Training program for Master Teachers of Secondary Education in 

Iraq).  
المدرسية والجامعات بجامعة  واإلدارةالدراسية  المقررات. االشتراك في دورة الجودة الشاملة لتوصيف 13

 .2005العليا  للدراساتعمان العربية 
بمركز تنمية قدرات أعضاء 2004الفترة من  فيدورة إدارة الوقت وضغوط العمل  في . االشتراك14

 المنوفية.معة هيئة التدريس بجا
 2007- 24-20الفترة من  فيعقدت  والتي( T.O.Tدورة تدريب المدربين ) في .االشتراك-15 

 المنوفية.بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
مركز تنمية قدرات -2007الفترة من  فيعقدت  والتي( T.O.Tدورة تدريب المدربين ) فياالشتراك 16.

 للجامعات. األعلىالتابع للمجلس  أعضاء هيئة التدريس
إعداد مواصفات المقررات  فيمشروع الجودة واالعتماد  فيبرامج تطوير كلية التربية  فياالشتراك 17.

 االن.حتي  2006، مجال تدريس العلوم  فيالدراسية 
 .2010 في ضوء معاير الجودة الشاملةتقييم مشروع التربية العلمية بكلية التربية بالمنصورة 18.
 في ضوء معايير الجودة الشاملةالكترونيا بكلية التربية بدمياط  المعدةتقييم مقررات تدريس العلوم 19.

2010 
العليا والبيئة ، شئون التعليم ، الدراسات العليا والعالقات  الدراساتلجان كلية التربية  فياالشتراك 20.

 الثقافية 
 والجامعة.الثقافية بكلية التربية المشاركة في األنشطة التربوية والبرامج 21.
التطبيق الميداني والتربية العملية في المدارس اإلعدادية  فيعلى طالب الفرق العلمية  اإلشراف22.

 والثانوية. 
 المنوفية.محاضر بالدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة 23.
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 بالمرحلة الثانوية ، والبيولوجيية في الكيمياء والفيزياء في توصيف المقررات الدراس .االشتراك-24
يقة مناهج الكيمياء بالمرحلة اعداد وث ،التربية وطرق تدريس العلوم والمناهج بكلية 

تطوير المناهج والمواد التعليمية بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  بمركز 2011.2012الثانوية
 بالقاهرة.

في كلية الطب والهندسة في كيفية تصميم المساقات الدراسية امج الجودة والتقويم . محاضر في بر 25
 .2010 في جامعة المنوفية

حصول المدرسة علي  كيفيةفي  واإلعدادية. محاضر في برامج تدريب المعلمين بالمرحلة الثانوية 26
 .2012 الجودة واالعتماد

والثانوية في ضوء المعايير  واإلعدادية االبتدائيةة بالمرحلعضو في لجان المراجعة فى كتب العلوم 27.
  .2012-2011للهيئة القومية للجودة واالعتماد الصادرة

 .2010واإلعداديةحلة االبتدائية ر . عضو في لجنة التحكيم علي الوثيقة النوعية لمقرر العلوم بالم28
بالمرحلة الثانوية  والبيولوجييزياء .عضو في لجنة التحكيم علي الوثيقة النوعية لمادة الكيمياء والف29

2012. 
وتم تطبيقها في العام  بمصر لوزارة التربية والتعليم. تقديم رؤية لتطوير نظام الثانوية العامة 30

 . 2013.2012الدراسي 
 العربية"ير منظومة الثانوية العامة في جمهورية مصر و مقترحة لتط "رؤيةمحاضر في ندوة 31.

 . 2013بجامعة المنوفية 
للتعليم العالي باالشتراك مع منظمة العمل الدولية والجامعات  المؤديةالطرق مدرب في برنامج 32.

 المنوفية. بجامعة  2014-2013في العام الدراسي  المصرية
. مدرب في منتدي وزارة التربية والتعليم عن استراتيجيات تدريس العلوم واساليب التقويم المنعقد 33

 .2015مارس 3فبراير  28في الفترة من بجامعة الشارقة 
محاضر في ورشة عمل للطلبة الصم والبكم والمعلمين عن المناهج الدراسية ، وادارة الوقت في 34.

 2015ابريل مقر الخدمات االنسانية بالشارقة 
  عز سالمه محاضر في " دورة تدريبية وطنية حول المؤشرات التربوية وكيفية قياسها "ل. عادل ابو ا35

 19/ 17مسقط ، سلطنة عمان : " كخبير ب إيسيكومع المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة " 
 . 2015أغسطس

 21، الجامعة االمريكية بالشارقة  ورشة عمل في البحوث التربوية برعاية جائزة خليفة التربوية ، 36.
 . 2015سبتمبر 

ية وطنية حول مناهج رياض االطفال مع منظمة . عادل ابو العز سالمه محاضر في دورة تدريب37
 . كخبير. 2016-2015بسلطنة عمان في ديسمبر  "إيسيكو"االسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
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. اعداد برنامج الدبلوم المهني والتدريس بجامعة الشارقة وتم الحصول علي االعتماد من هيئة 38
 األمارات. لة االعتماد والجودة بوزارة التعليم العالي بدو 

 . 2015. المشاركة في العديد من البرامج للتربية الخاصة ، وبرامج رياض األطفال39
  2016برنامج في الماجستير في المناهج وطرق التدريس بجامعة الشارقة  إعداد. -40
الئحة كاملة لفتح كلية التربية بجامعة الشارقة وتقديمها لجهات االعتماد للبرامج  اعداد. -41

  الجامعة.ب
في لجنة لوائح كلية التربية في برامج البكالوريوس والدراسات العليا كلية التربية جامعة  عضو  42 

 حتي اآلن .   2019المنوفية 
بجامعة  عالم واأل اإلنسانيةلسن والعلوم وكلية األ  ،لكلية الدراسات العليا  مقترحة عمل الئحة 43

  . 2018في دمياط الجديدة  الخاصة  حورس
  2019عضو في مجلس إدارة مجلة كلية العلوم التربوية والنفسية لكلية التربية بجامعة المنوفية   43

 حتي اآلن . 
 األساتذةللجامعة للترقيات  األعلىلجان الفحص والتحكيم المشكلة من المجلس عضو في  .  44

للجامعات  األعلىتدريس وتكنولوجيا التعليم بالمجلس اللجنة المناهج وطرق  "المساعدين  واألساتذة
  . "المصرية 

 . األقساميوس بكلية التربية بالمنوفية لجميع المشاركة في اعداد الئحة جديدة لبرامج البكالور  . 45
كتوراه في المناهج وطرق التدريس الماجستير والد لبرامجد الئحة في لجنة اعداالمشاركة  . 46

  .وتكنولوجيا التعليم 
الدبلوم برنامج  ، "تخطيط وتطوير المناهج "المشاركة في لجنة اعداد برنامج الدبلوم المهني في  .  47

كلية  "العلوم والتكنولوجيا  "في مصر  STEMلمعلمي مدارس  والعلوملمعلمي الرياضيات الخاص 
  .جامعة المنوفية  ، التربية

واالتجاهات الحديثة في استراتيجات  ،تخطيط وتطوير المناهج  ،تدريس مساقات مناهج البحث  . 48
باستخدام المنصات بالتعلم عن بعد  ،التدريس لطلبة الدبلوم الخاص والمهني والماجستير والدكتوراه 

منذ بداية  2020.202021والتعلم المدمج في العام الدراسي  ، ZOOMوبرنامج  ،التعليمية بالجامعة
 . 19انتشار كوفيد 

بعنوان " اطار استراتيجي لتطوير وتوسيع نطاق مراكز ووحدات  عن بعد  ة. المشاركة في ندو  49
" مكتب اليونسكو األقليمي للتربية في الدول العربية ، وجمعيات التعلم المجتمعي في المنطقة العربية 

 .   2021فبراير 
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 العليا:الدراسات 
  1996.2021 والعربيةت المصرية الجامعا في الماجستير والدكتوراهعديد من رسائل المناقشة -2 

 
 نوع الرسالة عدد الرسائل الجامعة

 اجستير+ دكتوراهم 82 جامعة المنوفية
 ماجستير ودكتوراه 8 جامعة الزقازيق

 جستير+ دكتوراهام 54 جامعة عمان العربية للدراسات العليا
 دكتوراه 3 الجامعة األردنية

 ماجستير 3 جامعة مؤته
 جامعة المنيا 

  نصورةجامعة الم 
 جامعة القاهرة 

 جامعة كفر الشيخ 
 جامعة جنوب الوادي 

 جامعة السلطان قابوس 

1 
1  
3 
2 
2 
2 

  / ماجستيردكتوراه 
 دكتوراه 
 ماجستير 
  دكتوراه
 دكتوراه 

 1122دكتوراه 
 
 وجامعةالبحوث التربوية بجامعة أم القرى  التربية، مجلةتحكيم البحوث لدورية جامعة اليرموك كلية -2 

، بمصرة مجلة القراءة والمعرف بمصر،مجلة التربية العلمية  أسيوط،جامعة  المنوفية،جامعة  الكويت،
 . ، مجلة كلية التربية بجامعة األمارات  الشارقةمجلة العلوم االجتماعية والنفسية بجامعة 

كلية التربية كال من  المناهج وطرق تدريس العلوم فياستاذ مشارك  أستاذ أوتحكيم بحوث لترقية -3
جامعة الخليج  اليمنية،التربية بجامعة زمار بالجمهورية العربية  بغزة وكلية اإلسالميةلجامعة ا

 باألردن، الزيتونةجامعة  المصرية،الجامعات  قابوس،جامعة  بالبحرين، لدراسات العليالالعربي 
الجامعة  ردن،البيت باأل جامعة ال  القصيم.جامعة  اليرموك،جامعة  االردنية،الجامعة 
، كلية  البحرين، جامعة الكويتجامعة  القري،جامعة أم  باألردن،جامعة الطفيلة  الهاشمية،

 ، جامعة الملك سعود بالرياض . التعليم األساسي بالكويت 
  :اللجان العلمية 

  واألساتذة المساعدين  لألساتذة،اللجنة العلمية الدائمة للمناهج  فيعضو لجنة التحكيم
  تاريخه.حتى  2009-2008لس األعلى للجامعات المصرية بالمج

  المنوفية./ جامعة  البيئيعضو لجنة تحكيم جائزة التميز  
  المنوفية.عضو لجنة التحكيم في المشروعات البيئة جامعة  
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  والتعليم.ربية العام بوزارة الت بالتعليمعضو في لجان وثيقة مناهج العلوم والكيمياء  
 المنوفية.ئة وتنمية المجتمع بجامعة عضو في لجنة البي 
 المجلس عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذه المساعدين في المناهج وطرق التدريس "

 . .2015-2013من االعلي للجامعات المصرية "
  عضو لجان الفحص في اللجنة العلمية لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلى

 .  2022 -  2019مصرية في الدورة الحالية للجامعات ال
 . عضو في لجنة التحكيم في المجلة التربوية بجامعة الكويت وجامعة الشارقة 
  تصدرها  2019عضو الهيئة االستشارية في المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية ،

 International Journal of Research inالمؤسسة الدولية ألفاق المستقبل " أستونيا " 
Educational Sciences.                                                        

  :المنشورةالمؤلفات 
     والنشر.عامر للطباعة  1990العلوم معالجة موضوعية،  فيتنمية التفكير .   1  
   مصر. فيلتعليم وزارة التربية وا 1993، الصناعي الثانوي  الثانيدليل المعلم للصف 2.    

  مصر. فيوزارة التربية والتعليم  1994، المهني الصناعي الثانوي  والثانيدليل المعلم للصف األول  3.

  مصر. فيمركز تطوير المناهج وزارة التعليم  1889، المدرسيدليل تأليف الكتاب  4.
" 1989 بريطانيمع، " مشروع المجت فيترجمة دليل المعلم لمشروع العلم والتكنولوجيا  فياالشتراك 5 .
   .1992اللجنة المنبثقة من المجلس األعلى للجامعات المصرية مع وزارة التعليم فى مصر  في
  .والنشر المنصورةعامر للطباعة  1997لمناهج أسسها وتنظيمها ا6.
  المنصورة.عامر للطباعة والنشر،  2000تدريس العلوم  فيدليل المعلم 7. 

 عامر للطباعة والنشر،2002تدريس العلوم والتربية البيئية  فياصر االتجاه المع 8. 
 المنصورة.عامر للطباعة والنشر،  2002 األطفالرياض  فيمفاهيم العلمية  .9
 .األردندار الفكر، عمان،  2002تنمية التفكير،  فيطرائق تدريس العلوم ودورها .  10 
 األردن.، دار الفكر، عمان، 2004الطفولة  مرحلة فيالمفاهيم العلمية وطرق تدريسها .  11 
 األردن، مركز ديبونو، عمان، 2006تخطيط المناهج وتنظيماتها بين النظرية والتطبيق، .  12 

  الطبعة الثانية.
 األردن.دار الثقافة،  2015المناهج المعاصرة، .  13

  ألردن.ادار الثقافة،  ،2009طرق تدريس العلوم معالجة تطبيقية معاصرة، . 14 
  األردن.دار الثقافة،  ،2009 العامة،طرائق التدريس .  15

منشور    2017العربي وألمانيا  المغربب نور، نيا علي موقع أميزون أسس بناء المناهج الكترو 16 . 
  باسم جامعة الشارقة .
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" ماذا؟  التجديدات الرقمية والتدريس في عصر المعرفة واألبداع " معالجة تطبيقية معاصرة.  17 
 .  2021لماذا؟ كيف؟ . تحت الطبع ، دار نور بالمغرب العربي وألمانيا  

 : سالة  الماجستيرر 
 العنـــــــــــوان

: 
  لمفاهيم الكيمياء وعالقته بمراحل  الثانوي  الثانيتحصيل تالميذ الصف

 العقلي.بياجيه للنمو 
 :السنــــــــــــة  1983-طنطا.جامعة  -كلية التربية 
 خصص:الت  مناهج وطرق تدريس العلوم 
 اإلشراف:   أ.د واصف عزيز واصف د. زينب عبد الحميد يوسف د. حسن حسين

 زيتون 
 : رسالة  الدكتوراه

 العنـــــــــــوان
: 

  التفاعل بين االكتشاف الموجه والقدرتين االستداللية والمكانية وعالقة
 الكيمياء. فيذلك بالتحصيل 

 :السنــــــــــــة  1998طنطا.جامعة  -كلية التربية 
 :التخصص  مناهج وطرق تدريس العلوم 
 :االشــراف   سابقا.أ.د يوسف صالح الدين قطب رئيس جامعة عين شمس 

        د. زينب عبد الحميد يوسف 
 :الدراسيةالمساقات 

 العليا.طرق تدريس العلوم لمرحلة البكالوريوس والدراسات  .2
 العليا.س والدراسات لمرحلة البكالوريو  مناهج2.
 الطفولة. لمفاهيم العلمية لقسم .ا 3
 العليا.ـ االتجاهات المعاصرة في تدريس العلوم لطلبة الدراسات 4
 العليا. مناهج الفائقين والموهوبين لطلبة الدراسات 5  
 العليا.المناهج بين النظرية والتطبيق لطلبة الدراسات . 6

 لعليا. االبحث لطلبة الدراسات  مناهج-7 .
 العليا. ـ طرق التقويم الحديثة لطلبة الدراسات  8
 البكالوريوس. تكنولوجيا التعليم لمرحلة   9

  الطفولةلقسم  المتكاملةالعلوم  10 . 
 مقارنة المناهج للدراسات العليا .،  تخطيط المناهج للدراسات العليا  11.
   . طرق تدريس مرحلة الطفولة المبكرة بجامعة المنوفية .12
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نفس األجتماعي، واألرشاد النفسي ، وعلم وعلم النفس والصحة النفسية وعلم الالتربية مدخل  13 
واإلنسانية ، وكلية بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية نفس النمو، ومناهج البحث للعلوم االجتماعية 

 .  2014.2017بجامعة الشارقة  المجتمع 
 جامعة الشارقة . بكلية المجتمع . مدخل علم النفس 14
 وم المهني لحماية الطفل بكلية المجتمع بجامعة الشارقة  . صحة نفسية وارشاد نفسي وتربوي للدبل15
للدبلوم المهني للخدمة االجتماعية بكلية المجتمع ، ومناهج بحث ،  . علم النفس االجتماعي16

  الشارقة.بجامعة 
 .  2021حتي   2018. مناهج البحث التربوي في برامج الماجستير والدكتوراه  17
ني التدريس لطلبة الدراسات العليا في الدبلوم المه المناهج وطرق تجاهات الحديثة في . اال  18

 .  2021حتي   2018والخاص والماجستير والدكتوراه 
 .  2021حتي   2018لمهني في برنامج تخطيط المناهج . تخطيط وتطوير المناهج  للدبلوم ا  19

 
 

 :العلميةالجمعيات  
 شمس(.تطوير تدريس العلوم، جامعة عين  ز)مركالجمعية المصرية للتربية العلمية  عضو-2
 شمس(.التربية، جامعة عين  )كلية والمعرفة.الجمعية المصرية للقراءة  عضو-1
 عمان(.، )االردن الموهوبين.لرعاية  العربيالمجلس  عضو-3

 :تقديرشهادات 
  مصر.من وزير التعليم فى  1989فبراير  فيعلى مستوى الجمهورية  مثاليشهادة معلم 
 1889 الدقهليةدة تقدير من محافظ شها.  
 المنوفية.، جامعة العلمي المجال2010جائزة الجامعة للتأليف العلمي لعام ـ   
 المنوفية.جامعة 2014العلوم التربوية والنفسية  التقديرية في جائزة الجامعة 

 األسرة:أفراد 
 المهنة الصفة االسم

 بالدقهلية علي المعاش ة والتعليمالتربيوكيل وزارة  زوجة المليجيأحمد على  ءنجا

مدرس مساعد ميكروبيولوجي كلية الصيدلة جامعة حورس  ابنة لمياء عادل أبو العز سالمة
 بدمياط 

  طبيب بيطري  ابن حسام عادل أبو العز سالمة
في مستشفيات وزارة الصحة  ابأستراليبوالية ايلد طبيب بشري  ابن شريف عادل أبو العز سالمة
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. 
برنامج جامعة   "تدريب  " المنصورة بكلية الطبطبيب امتياز  ابن عالء عادل أبو العز سالمة

 "  2021مانشستر 
 

 
 ا.د عادل ابو العز احمد سالمه

 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم  
 وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 المنوفية كلية التربية ـ جامعة
 بجامعة المنوفية المخترعينمدير مركز 

 جامعة الشارقة  التربية،قسم 
 المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم قسم 

  14.5.2021 


