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 البيانات الشخصية

 نجفة قطب السيد الجزار االسم

 1/4/1954 تاريخ الميالد

 متزوجة الحالة االجتماعية

 كليتتة التربيتتةبأستتذ  المنتتذوط وطتتري تتتدريس الدراستتذي ا جتمذ يتتة  الوظيفة
 جذمعة المنوفية

 -رآختر الب ت –شذرع  لي البيومي متفرع مت  شتذرع الرفتذ ي   14 العنوان
 طنطذ الغربية

 1877172260 االتصال
 drnagafa@yahoo.com البريد االلكتروني

 
 المؤهالت العلمية

السننننننننننننننة  التقدير الجامعة التخصص المؤهل
 الجامعية

الليسنننننان   ننننني 
 اآلداب والتربية

 1978 جيد جدا المنوفية تذريخ

 الننندبلوم الخننناص
  ي التربية

 1980 جيد جدا يةالمنوف 

الماجسننننتير  نننني 
 التربية

منتتتتذوط وطتتتتري 
 تدريس تذريخ

 1985 ممتذز المنوفية

الننننندكتورا   ننننني 
 التربية

منتتتتذوط وطتتتتري 
 تدريس تذريخ

 1989   ي  شمس

 
 التدرج الوظيفي:

 
 إلىالفتر  من / الجامعة الكلية القسم الوظيفة

المتتتتتتتتتتتتتتتتواد  معيد 
 ا جتمذ ية

 1979/1985 المنوفية التربية

المنذوط وطتري  در  مساعد م
 التدريس

 المنوفية التربية
 إلتت  29/2/1985
16/12/1989 

المنذوط وطتري  مدر  
 التدريس

 المنوفية التربية
17/12/1989 
 25/3/2000 إل 

المنذوط وطتري  أستاذ مساعد
 التدريس

 المنوفية التربية
 إلتت  26/3/2000
21/10/2007 

المنذوط وطتري  أستاذ
 التدريس

 منوفيةال التربية
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

22/10/2007 

 السير  الذاتية 
 قطب الجزار   لألستاذ الدكتور/ نجفة 



 و ت  اآل 
مدير وحد   

 الجود  
و تتتدل الجتتتودل 

 بذلكلية 
 المنوفية  التربية 

و 5/12/2012م   
 1/6/2013 ت  
 

لشتتت و  خدمتتتة  و كيل الكلية 
المجتمع و تنمية 

 البي ة
 المنوفية  التربية 

و   1/8/2013
  ت  اآل  

 
 عليها: اإلشرافالرسائل الممنوحة التي تم 

 

تاريخ   العنوان الدرجة االسم م
 المنح 

أ مد العبد م متود أبتو  1
 السعيد 

لدى   اإلبداعتنمية مهذراي   دكتوراه
المعلمتتتي  والتذميتتت  فتتتي 

متتت   اإل داديتتتةالمر لتتتة 
ختتتتتتتتتذل الدراستتتتتتتتتذي 

 ا جتمذ ية

1994 

تصتتتور مقتتتتتر  لمتتتتنهط  المذجستير  القرشي  إبراويم أمير 2
الدراستتتتتذي ا جتمذ يتتتتتة 
للصتتتتتم فتتتتتي المر لتتتتتة 

 المهنية  داديةاإل

1994 

برنتتتذمط مقتتتتر  لتنميتتتة  المذجستير  سونيذ وذنم  لي السعيد  3
بعتتم مهتتذراي التتتدريس 
لتتتدى الطتتتذب المعلمتتتي  
بكليتتتتذي التربيتتتتة شتتتتعبة 

 التذريخ

1994 

 إبتتراويم بتتد التتر م   4
  سي 

فعذليتتتة استتتتخدام برنتتتذمط  المذجستير 
نشتتتذط مصتتتتذ ب لمتتتتذدل 
التذريخ  ل  تنمية التفكيتر 

قد لدى طذب المر لتة  النذ
 الثذنوية

1994 

والتتتي  بتتتد التتتر م   6
 ا مد 

تقتتتويم متتتنهط الدراستتتذي  المذجستير 
ا جتمذ يتتتتتتة للمر لتتتتتتة 

في ضوء مفهوم   اإل دادية
 الديموقراطية

1994 

برنتتتذمط مقتتتتر  متعتتتدد  الدكتوراه الدسوقي إبراويمم مد  7
الوستتذ ل التعليميتتة لمعلتتم 
التكنولوجيتتتذ فتتتي التعلتتتيم 

ا ي في ضوء كفذيذي ا بتد 
 تدريسهذ

1995 

أثتتر استتتخدام استتتراتيجية  دكتوراه سعد راشد  س  لولول 8
فتتي تنميتتة  لإلتقتتذ التتتعلم 

بعتم المفتذويم الجغرافيتة 
وا تجذه ن و تدريسهذ لدى 
الطذلبتتذي المعلمتتذي بكليتتة 

1995 



 التربية بجذمعة قطر

نميتة استراتيجية مقتر ة لت دكتوراه ا مد  شيش  إمذما مد  9
بعم مهذراي التفكير م  
ختتذل تتتدريس الدراستتذي 
ا جتمذ يتتتة لتتتدى تذميتتت  

  اإل داديةالمر لة 

2004 

كذمتتل دستتوقي م متتود  10
 ال صري

فعذلية برنذمط مقتتر  قتذ م  دكتوراه
فتتي تنميتتة  األنشتتطة لتت  

بعتتتتتتتتتم المهتتتتتتتتتذراي 
ا جتمذ يتتتة لتتتدى تذميتتت  

  اإل داديةالمر لة 

2005 

زيز  ذء الدي   بد الع 11
  زي 

التنش ة السيذسية في منذوط  المذجستير 
الدراستتتتتذي ا جتمذ يتتتتتة 
بذل لقة الثذنيتة مت  التعلتيم 

 األسذسي

2005 

سميرل م متد العشتري  12
 الشذمي

فذ لية برنذمط مقتر  قتذ م  المذجستير 
فتتي تنميتتة  األنشتتطة لتت  

التتو ي ا قتصتتذدي لتتدى 
  ةتذمي  المر لة ا بتدا ي

2005 

الستتتتذم  د تتتتذء  بتتتتد  13
 الشذ ر

برنتتذمط مقتتتر  بذستتتخدام  المذجستير 
الوستتذ ط المتعتتددل لتنميتتة 

 اإلبتتدا يمهتتذراي ال تتل 
للمشتتكذي فتتي الجغرافيتتذ 
لتتتدى الطتتتذب المتفتتتوقي  

 الثذنوي األولبذلصف 

2007 

ستتتتهذ  متتتتدي م متتتتد  
 زوي 

فذ ليتتتة متتتدخل القضتتتذيذ  المذجستير 
المعذصتتترل فتتتي تتتتدريس 
الجغرافيتتتتذ  لتتتت  تنميتتتتة 

المتذ ي والت صتيل   الو ي
لتتتتدى طتتتتذب المر لتتتتة 

 الثذنوية

2007 

إبتتتراويم  بتتتد العزيتتتز  
 إبراويم

فعذليتتتة أستتتلوب العصتتتف  المذجستير 
التتتتت وني فتتتتتي تتتتتتدريس 
الدراسذي ا جتمذ ية  ل  
تنميتتتة مهتتتذراي التفكيتتتر 
اإلبتتتتدا ي لتتتتدى تذميتتتت  

 المر لة ا بتدا ية
 

2008 

ط تتتتدريبي فعذليتتتة برنتتتذم المذجستير  غذدل مصطف  كذمل 14
مقتر  في تنميتة مهتذراي 
استخدام األركذ  التعليميتة 
 لدى معلمة ريذم األطفذل

2009 

اقتصتتتذد منزلتتتي  نعيمة  س  ب بح 16
 وتربية

فذ ليتتتتة برنتتتتذمط نشتتتتذط 
مصتتذ ب لمتتذدل ا قتصتتذد 
المنزلتتتي لتنميتتتة بعتتتم 
مهذراي إدارل المنزل لدى 

 



 تلمي اي المر لة اإل دادية

تصتتتور مقتتتتتر  لمتتتتنهط  المذجستير مرول مصطف  دويدار  17
الدراستتتتتذي ا جتمذ يتتتتتة 
لتنمية ال س الوطني لتدى 
 تذمي  المر لة ا بتدا ية

2009 

 تتتتذء م متتتتد  متتتتر  18
 إبراويم

فذ ليتتة برنتتذمط قتتذ م  لتت   المذجستير 
ا نترنتتتتتي فتتتتتي تنميتتتتتة 
مهذراي تصميم المقرراي 
لدى أخصتذ ي  ا لكترونية 

 تكنولوجيذ التعليم 

2009 

فعذلية استخدام إستراتيجية  المذجستير كمذل موس  ديذب مي  19
تتتتتدريس األقتتتترا  فتتتتي 
تتتتتتتتدريس الدراستتتتتتتذي 
الت صيل  ا جتمذ ية  ل  

بعتتم المهتتذراي  ةوتنميتت
ا جتمذ يتتتة لتتتدى تذميتتت  

 المر لة اإل دادية

2011 

فتتتذيزل الستتتعيد م متتتد  
  و 

فذ ليتتتة استتتتخدام أنشتتتطة  المذجستير
مقتر تتتة لملتتتف ا نجتتتذز 

التتت كذءاي  لتتت  نةريتتتة 
المتعددل في تنمية مهذراي 
التفكيتتتتر اإلبتتتتدا ي فتتتتي 
الدراسذي ا جتمذ ية لتدى 
 تذمي  المر لة اإل دادية

2012 

فذ ليتتتة استتتتخدام بعتتتم  المذجستير إيمذ  السيد  لي الشذل 
متتتداخل األدب التتتتذريخي 
في تنمية مهتذراي التفكيتر 
التتتتذريخي لتتتتدى تذميتتتت  

 المر لة اإل دادية

2012 

فذ ليتتة برنتتذمط قتتذ م  لتت   المذجستير مصطف  كلبوشم مد  
الوستتتتذ ط المتعتتتتددل فتتتتي 
الجغرافيتتذ لتنميتتة مهتتذراي 
التفكير الجغرافي والتو ي 
ببعم القضذيذ البي ية لدى 

 طذب المر لة الثذنوية

2013 

خضتترل  بتتد د  بتتد  
  هال ميد  بد الذ

فذ ليتتتة استتتتخدام أنشتتتطة  المذجستير
قذ متتتتة  لتتتتت  األلعتتتتتذب 

بوية فتي تنميتة بعتم التر
المهتتتذراي ال يذتيتتتة لتتتدى 

 طفل الروضة

2013 

إيمتتتذ  رجتتتب  طيتتتة   
  شيش 

أثتتتر برنتتتذمط قتتتذ م  لتتتي  المذجستير  
الوستتتتذ ط المتعتتتتددل فتتتتي 
تدريس التذريخ  لي تنمية 
ال تتتتس التتتتتذريخي لتتتتدى 
 تذمي  المر لة اإل دادية 

2013 

 2013أثتتتتتر استتتتتتخدام متتتتتدخل  الدكتوراه سهذ  مدي زوي  



المعلومتتتتتذي  تكنولوجيتتتتتذ
وا تصتتتذل فتتتي تتتتدريس 
الجغرافيتتتتذ  لتتتت  تنميتتتتة 
مهتتذراي  تتل المشتتكذي 
لتتتتدى طتتتتذب المر لتتتتة 

 الثذنوية

صتتبري م متتتد مذجتتد  
 الغتيي  س  

أثر برنتذمط وستذ طي فتي  المذجستير
 تتتذع صتتتتعوبذي تعلتتتتم 
التذريخ لدى تذمي  الصف 

 األول ا  دادى 

2013 

إيمتتتتذ  م متتتتد  بتتتتد  
 السميع الغراب 

فذ لية برنذمط مقتر  قتذ م  جستيرالمذ
 لي الوسذ ط المتعددل فتي 
إكستتتتذب بعتتتتم مفتتتتذويم 
الدراسذي ا جتمذ ية لتدي 

 تذمي  المعذقي   قليذ 

2013 

ر تتذب زكريتتذ م متتد  
 اللي  

أثتتر استتتخدام إستتتراتيجية  المذجستير
فتتتتي التتتتتدريس التبتتتتذدلي 
 ل  الدراسذي ا جتمذ ية  

بعتتتم مهتتتذراي تنتتتتمية 
تذميتتتتت   ىالتفكيتتتتتر لتتتتتد 

 ا بتدا ية  ةالمر ل
 

2014 

 
 

 عليها: اإلشرافالرسائل المسجلة التي يتم 
 

تاريخ   العنوان الدرجة االسم م
 التسجيل 

د تتتذء  بتتتد الستتتذم  1
 الشذ ر

 ةتعليميتاثتر استتخدام بي تة  الدكتوراه
الكترونيتتتتة  لتتتت  تنميتتتتة 
المهتتتذراي الوةيفيتتتة فتتتي 
الجغرافيذ وبعم مهتذراي 
التفكيتتتتتر لتتتتتدى طتتتتتذب 

 لمر لة الثذنوية ا

14/10/2008 

غتتذدل مصتتطفي كذمتتل  2
 بتتتد الووتتتذب  بتتتد 

 المتعذل 

فذ ليتتة برنتتذمط قتتذ م  لتتي  دكتوراه ال
اللعتتتتب لتنميتتتتة المفتتتتذويم 
ا جتمذ ية لطفل الروضتة 
في ضوء المعذيير القوميتة 

  األطفذللريذم 

14/7 /2010 

الستتتيد  لتتتي  إيمتتتذ  3
 الشذل 

 الكترونتتتيأثتتتر برنتتتذمط  الدكتوراه
لمتنهط التتذريخ فتي   ثرا يإ

تنميتتتة مهتتتذراي التفكيتتتر 
ا بتتتدا   لتتتدى الطتتتذب 

 األولالمتفتتتوقي  للصتتتف 

12/1 /2014 



  الثذنوي

فتتذيزل الستتعيد م متتد  4
  و  

قذ م  ل    الكترونيبرنذمط   الدكتوراه
التذريخيتتة لتنميتتة  األمتتذك 

مهذراي التفكير ا ستد لي 
فتتتي التتتتذريخ لتتتدى طلبتتتة 

 المر لة الثذنوية 

13/1 /2014 

م متتود  ستتذميمتترول  5
 دويدار 

 لتتي  إثرا تتيأثتتر برنتتذمط  الدكتوراه
تنميتتتة مهتتتذراي التفكيتتتر 

فتتتي الدراستتتذي  اإلبتتدا ي
ا جتمذ يتتة لتتدى التذميتت  
المتفتتتتتتوقي  بذلمر لتتتتتتة 

 ا بتدا ية 

10/2 /2013 

 إستتتراتيجيةأثتتر استتتخدام  الدكتوراه م  كمذل موسي ديذب  6
التتر ذي المعرفيتتة  بتتر 

فتي تنميتة مهتذراي الويب  
لتدى طلبتة   التتذريخيالفهم  

 المر لة الثذنوية 

14/4 /2013 

 بد الر يم م مد  بد  7
 الر يم  مر 

أثتتتتتر استتتتتتخدام بعتتتتتم  المذجستير 
استتتتتراتيجيذي متتتتذ وراء 
المعرفتتتتتة  لتتتتتي تنميتتتتتة 
المهتتذراي الجغرافيتتة لتتدى 

  اإل داديةتذمي  المر لة 

14/7 /2010 

منذل مصتطفي م متد  
  بد الغن  

استتتخدام متتدخل توضتتيح  المذجستير
القتتيم فتتي تتتدريس التتتذريخ 

لتنميتتتة قتتتيم 12/5/2013
المواطنتتتتة لتتتتدى تذميتتتت  

  اإل داديةالمر لة 

12/5 /2013 

م متتتد  نجتتتدينهتتت   
  بد السذم  شوقي

استتتتتتتتتخدام المتتتتتتتتتذ ف  المذجستير
ا فتراضتتية لتنميتتة مهتتذرل 
التخيتتتل التتتتذريخي لتتتدى 

  اإل داديةتذمي  المر لة 

8/12 /2013 

مهتتتتذ  زيتتتتز  بتتتتد  
 المقصود الخذلع 

اثتتتتر استتتتتخدام المتتتتدخل  المذجستير
تتتتدريس  فتتتيالمنةتتتوم  

التذريخ  لتي تنميتة بعتم 
مهتتتتذراي التفكيتتتتر فتتتتي 
التذريخ لدى تذمي  الصف 

 ا  دادى  الثذني

24/7 /2013 

م متتتد  بتتتتد  إستتتذم 
 المنعم  بذس 

 إستتتراتيجيةاثتتر استتتخدام  المذجستير
س تتدري  فتيالقبعذي السي  

الدراسذي ا جتمذ ية  لي 
تنميتتتة مهتتتذراي التفكيتتتر 
ا بتتتتدا   لتتتتدى تذميتتتت  

  اإل داديةالمر لة 

18/3 /2012 

م مد ا مد  بد ال ليم  
  بد المنعم 

فذ ليتتة برنتتذمط قتتذ م  لتتي  المذجستير
فتتتي الدراستتتذي  األنشتتتطة

ا جتمذ يتتتة  لتتت  تنميتتتة 

10/8 /2010 



مهتتتذراي المواطنتتتة لتتتدى 
  اإل داديةتذمي  المر لة 

أ متتتتد م متتتتد  بتتتتد  
  ال نفيال كيم 

اثتتتر استتتتخدام الخريطتتتة  المذجستير
 فتتتيال ونيتتتة ا لكترونيتتتة 

تنميتتتتة مهتتتتذرل التفستتتتير 
لتتتدى المر لتتتة  التتتتذريخي
 الثذنوية 

8/12 /2013 

اليزيتتتتد  أبتتتتوفت يتتتتة  
 الخير  أبو ش ذتة

اثر استخدام التعلم المتدمط  المذجستير
تدريس الجغرافيذ  لتي   في

الجغرافي لدى تنمية ال س  
  اإل داديةتذمي  المر لة 

10/2 /2013 

د تتتذء  بتتتد التتتر م   
 بتتتد الةتتتذور الستتتيد 

 سليم 

أثر برنذمط وسذ ط متعتددل  المذجستير
فتي   األطفذل  أدب قذ م  ل   

تنمية مفذويم الجغرافيذ لدي 
 تذمي  المر لة ا بتدا ية 

8/7/2012 

السيد   فت ي واطف  
 زيد   أبو إسمذ يل 

استتتخدام العصتتف التت وني  المذجستير
لتنميتتتتة مهتتتتذراي ال تتتتل 

للمشتتكذي فتتي  اإلبتتدا ي
الجغرافيتتتتذ لتتتتدي طلبتتتتة 

 المر لة الثذنوية 

14/4 /2013 

 يذل جذبر  بد العزيز   
 الكتعة  

إستتتتتتتراتيجية  ماستتتتتتتخدا المذجستير 
المنذقشتتتتة القذ متتتتة  لتتتت  
الصتتتتتتتور و الختتتتتتترا ط 
التذريخية في تنمية التفكير 
البصتتتتري لتتتتدى تذميتتتت  

  لة اإل دادية المر

24/1 /2014 

 
 التي تم االشتراك  ي مناقشتها: الرسائل

 

 التخصص العنوان الدرجة االسم م
مصتتطف   تتدلي ستتبع  1

 الليل 
تقتتتتتويم متتتتتنهط المنطتتتتت   الماجستير 

)المستتتم  شتتتر  الستتتلم  
الثتتتتتذنوي  األولللصتتتتتفي  

 األزوريةبذلمر لة الثذنوية 

طري تتدريس 
 مواد فلسفية

 ويمإبتترا بتتد التتر م   2
  سي 

برنتتتتذمط مقتتتتتر  لتنميتتتتة  الدكتوراه
المفتتتذويم التذريخيتتتة لتتتدى 
التذمي  المكفوفي  بذلمر لة 

 بمدارس النور اإل دادية

طري تتدريس 
دراستتتتتتتتتذي 

 اجتمذ ية

فعذلية برامط التتدريب  ت   الماجستير  ا مد  شيش  إمذما مد  3
آداء معلمتتتتي  بعتتتتد  لتتتت 

الدراستتتتتذي ا جتمذ يتتتتتة 
 بذلتعليم األسذسي 

ي تتدريس طر
دراستتتتتتتتتذي 

 اجتمذ ية

أميرل  بد اللطيف  بد  4
 العةيم

برنتتتتذمط تثقيتتتتف غتتتت ا ي  الماجستير 
مقتتتر  لطذلبتتذي المر لتتة 
اإل دادية الذتي يعذني  م  

اقتصتتتتتتتتتتتذد 
 منزلي



 أنيميذ نقص ال ديد 

 النشاط العلمي والبحثي
 

 السنة جهة النشر اسم البحث  م
لتدى التتذريخ  ذب الصور المتضمنة في كتتتقويم مهذرل قراءل   1

 طذب الصف األول الثذنوي
الجمعيتتتتتتتتتتتتتتتة 
المصرية للمنذوط  
 وطري التدريس

1993 

الصور المتضمنة في كتب  التذريخ بذلمر لة الثذنوية)دراسة  2
 تقويمية  

كليتتتتتتة مجلتتتتتتة 
 بنهذ-التربية

1994 

تصور مقتر  لبرنذمط تدريبي لمعلمي التتذريخ فتي المر لتة  3
 نوية في ضوء ا تيذجذتهم التدريبيةالثذ

-كليتتتتة التربيتتتتة
 المنوفيةجذمعة 

1998 

الفصتل بطريقتة ديمقراطيتة لتدى  إدارلتنمية بعم مهتذراي   4
 معلمي الدراسذي ا جتمذ ية بذلمر لة ا بتدا ية

-كليتتتة التربيتتتة 
 جذمعة المنوفية

1999 

فذ ليتتة برنتتذمط نشتتذط مصتتذ ب لمنتتذوط التتتذريخ فتتي تنميتتة  5
 ب قوي المرأل لدى طذب المر لة الثذنوية  الو ي

متتترتمر التربيتتتة 
 اإلنستتذ و قتتوي 

التربيتة–  ا  -كلية 
 لمنوفيةجذمعة 

1999 

فعذلية بعم استراتيجيذي التدريس في تنميتة مهتذرل التخيتل  6
 في الدراسذي ا جتمذ ية لدى تذمي  المر لة ا بتدا ية

-كليتتتتة التربيتتتتة
 المنوفية

2003 

في تدريس التتذريخ  لت  تنميتة   واألمثذلال كم  فعذلية مدخل   7
 القيم ا قتصذدية والتفكير النذقد لدى طذب المر لة الثذنوية  

التربوية  الجمعية 
للدراستتتتتتتتتتتتذي 

 ا جتمذ ية

2004 

اثر برنذمط مقتر  للتربية المذ ية فتي تنميتة المفتذويم المذ يتة  8
 والو ي بقضذيذ الميذه لدى طذب كلية التربية

التربوية الجمعي ة 
للدراستتتتتتتتتتتتذي 

 ا جتمذ ية

2005 

اثتتر استتتخدام نشتتذطذي مقتر تتة لتتتدريس التتتذريخ فتتي تنميتتة  9
بعتتم التت كذءاي المتعتتددل ومهتتذراي التفكيتتر اإلبتتدا ي لتتدى 

 الثذنوي األولطذب الصف 

كلية التربية مجلة  
 جذمعة  لوا –

2006 

  فعذلية استراتيجية التسذرل الت اتي فتي تتدريس التتذريخ  لت 10
المعرفة لتدى طتذب  ءتنمية الفهم التذريخي ومهذراي مذ ورا

 الثذنوي األولالصف 

التربوية  الجمعية 
للدراستتتتتتتتتتتتذي 

 ا جتمذ ية

2006 

برنذمط إثرا ي مقتر  في التذريخ للطذب المتفوقي  بذلصتف  11
 األول الثذنوي وأثره  ل  تنمية ال س التذريخي لديهم

التربوية  الجمعية 
للدراستتتتتتتتتتتتذي 

 مذ يةا جت

2007 

 
 المؤتمرات:

 
بعنوا "دور كليتذي التربيتة فتي مواجهتة    طنطابكلية التربية جذمعة    المؤتمر العلمي الرابع  -1

 1999ابريل  27/28المشكذي التربوية والسلوكية"في الفترل م  
 
بعنتوا ) تطتوير نةتم  حلنوانلكلية التربيتة جذمعتة   المؤتمر العلمي السنوي القومي السابع  -2
 1999مذيو  26/27اد المعلم العربي وتدريبه مع مطلع األلفية الثذلثة  في الفترل م  إ د 
 



" فتي اإلنستذ بعنوا " التربية و قوي  المنو يةلكلية التربية جذمعة   المؤتمر السنوي الرابع  -3
 1999يوليو  17/18الفترل م  

 
"جتودل التعلتيم فتي المدرستة ت ي  نوا     طنطابكلية التربية جذمعة    المؤتمر العلمي السابع  -4

 2002المصرية "المعذيير ..الت ديذي.. الفرص  ذم 
 
للجمعية المصترية للمنتذوط وطتري التتدريس بعنتوا " منتذوط   المؤتمر العلمي الرابع عشر  -5

 2003 ذم  عين شم جذمعة -لل يذل المعذصرل " بكلية التربية واإل داد التعليم 
 
التربويتتة للدراستتذي ا جتمذ يتتة بعنتتوا  "تربيتتة المواطنتتة  للجمعيتتة األولالمننؤتمر العلمنني  -6

  2008 بجامعة عين شم ومنذوط الدراسذي ا جتمذ ية " 
 
 اإلنستتذ للجمعيتتة التربويتة للدراستذي ا جتمذ يتتة بعنتوا "  قتوي  المنؤتمر العلمني الثناني -7

 2009 ذم بجامعة عين شم ومنذوط الدراسذي ا جتمذ ية" 
 
" المتطلبذي التربوية في مصر بعد ثورل لكلية التربية جذمعة المنوفية  الثالث   المؤتمر العلمي  -8

و  ترم ورقتة  متل  بعنتوا  " تقتدير منتذوط الدراستذي 2012ديستمبر    -20-19ينذير    25
 ا جتمذ ية لتنمية المواطنة الديمقراطية "

 
نتذء اإلنستتذ  فتتي ةتتل جذمعتة المنوفيتتة " التربيتتة و ب لكليتتة التربيتتةالرابنع المنؤتمر العلمنني  -9

و  رم ورقة  مل  بعنوا  " بعنوا  " المعلتم   2014ابريل   30-29الت و ي الديمقراطية   
 و تعليم السلوك الديمقراطي "

 
 عضوية الجمعيات

 . ضو بذلجمعية المصرية للمنذوط وطري التدريس -1
  ضو بذلجمعية المصرية للقراءل والمعرفة. -2
  جتمذ ية. ضو بذلجمعية التربوية للدراسذي ا -3

 
 معدلة الشهادات

 
معذدلة درجة المذجستير في التربية للطذلبة /ليل  بنتي م متد بت  ا متد  توم النجتذر  -1

ستلطنة -جذمعة السلطذ  قتذبوس–تخصص منذوط وطري تدريس الدراسذي ا جتمذ ية  
  مذ 

تخصتص   األستمرا متد    إبتراويممعذدلة درجة المذجستير في التربيتة للطذلتب/نو  بت    -2
 المملكة العربية السعودية. –القرى  أمجذمعة  –طري تدريس منذوط و

معذدلة درجة المذجستتير فتي التربيتة للطذلتب/  ست  مطلت  القرشتي تخصتص منتذوط  -3
 األرد  -جذمعة اليرموك–تدريسهذ  وأسذليب وطري تدريس الدراسذي ا جتمذ ية 

 
تخصتص منتذوط معذدلة درجة المذجستتير فتي التربيتة للطذلب/ تذدل  بتد د الخذلتدي   -4

 جذمعة  مذ  للدراسذي العليذ بذألرد –الدراسذي ا جتمذ ية وطري تدريسهذ 
 معذدلة الكثير م  شهذداي الدبلومذي وتمهيدي المذجستير للطذب العرب  -5

 
 البرامج التدريبية:

 



دورل توجه)تهي تتة   تت  المعتتذيير القوميتتة للتعلتتيم بمبنتت  ات تتذد الطتتذب بتتذلعجوزل  -1
 2003 ذم

التربويتة التتذبع   لألنشتطةريبي    المعذيير القومية للتعليم بذلمركز الر يستي  برنذمط تد  -2
 2003للجنة العليذ للتدريب بمدينة السذدس م  أكتوبر  ذم 

برنذمط  وفي التدريس  برنذمط ا تجذوذي ال ديثة  العمل و  الوقي وضغوط إدارلبرنذمط   -3
ريس بجذمعتة المنوفيتة  تذم وي تة التتد   أ ضتذءبمركز تنميتة قتدراي    اإلداريةالمهذراي  
2004 

وبرنتذمط  و برنتذمط أخذقيتذي وآداب المهنتة مختتذرل فتي التتدريس موضو ذ برنذمط   -4
وي تة التتدريس بجذمعتة المنوفيتة  تذم  أ ضتذءبمركز تنمية قدراي الب ث العلمي   إدارل

2005 
يتل المدرستية الفعذلتة وبرنتذمط  ت  تفع اإلدارلبرنذمط    التعلم الفعتذل وبرنتذمط  ت   -5

و داي التدريب بذلمدارس وبرنذمط    استخدام التكنولوجيذ فتي التعلتيم وبرنتذمط  ت  
تقتتويم أداء الطذلتتب الجتتذمعي وبرنتتذمط  تت  التتتدريس الجتتذمعي وبرنتتذمط  تت  الب تتث 

 لت  الرستذ ل العلميتة وبرنتذمط  ت  مصتذدر التتعلم و لتك ضتم    واإلشرافالتربوي  
لتدريس والهي تة المعذونتة بمشتروع تطتوير سلسلة برامط تطوير كفذءاي أ ضذء وي ة ا

 2005كليذي التربية  ذم 
 اإلنجليزيتةبرنذمط    تأليف الكتذب المرجعي وبرنذمط    كتذبتة ورقتة ب ثيتة بذللغتة  -6

 ل  التربيتة العمليتة و لتك   اإلشرافوبرنذمط    التدريس وتقويم اآلداء وبرنذمط     
دريس بمشروع تطوير كليذي التربيتة ضم  سلسلة برامط لرفع كفذءاي أ ضذء وي ة الت

  2006بكلية التربية جذمعة المنوفية  ذم 
برنذمط تصميم المقرر بمركز تنمية قتدراي أ ضتذء وي تة التتدريس والقيتذداي بجذمعتة  -7

 2007المنوفية  ذم 
 20 –فبرايتر  TOT 18"  ضور الدورل التدريبيتة بعنتوا  "دورل تتدريب المتدربي   -8

  2014فبراير 
بيتتتة بعنتتتوا  "دورل التقتتتويم التتت اتي المرستتتس لمرسستتتذي التعلتتتيم العتتتذلي دورل تدري -9

2/9/2012- 6/9/2012  
 -16/9/2012تعلتيم  تذلي  –نواتط التعلم و خرا ط المتنهط    دورل تدريبية بعنوا  " -10

20/9/2012  
-9/9/2012دورل تدريبية بعنوا  " التخطيط ا ستراتيجي لمرسسذي التعليم العتذلي  -11

10/9/2012 
 23/11/2013-21/11/2013تدريبية بعنوا  " تدريب المدربي  دورل  -12

 

 الندوات وورش العمل:
 
المشذركة في ورشتة العمتل" تطتوير ا مت ذنتذي الجذمعيتة " فتي إطتذر سيذستة التطتوير  −

 2004الشذمل لجذمعة المنوفية بمركز الدراسذي ا ستراتيجية وإ داد القذدل  ذم 

  2/12/2013ي مجتمع ديمقراطي ندول تربية الطفل المصري لل يذل ف −

  16/3/2014ندول المرأل في ت قي  و استقرار و تقدم المجتمع المصري  −

ورشة  مل تفعيل و تسوي  مقترراي التعلتيم ا لكترونتي بكليتة التربيتة جذمعتة المنوفيتة  −
9/2/2014  

 
 تحكيم البحوث:

 



لريذضتية الذزمتة برنذمط تتدريبي مقتتر  لتنميتة المفتذويم والمهتذراي ا:  عنوان البحث -1
لمعلمي الدراسذي ا جتمذ ية بذلمر لة ا بتدا ية وبيذ   ذقتهذ بأدا هم التدريسي "و لك 

 2007 ذم  جامعة المنو ية-كلية التربيةللنشر بمجلة 
 
اثر استخدام الرسوم الكذريكذتيرية  ل  تنميتة بعتم المفتذويم الجغرافيتة   عنوان البحث -2

جامعنة  -كلينة التربينةللنشتر بمجلتة    اإل داديتةي  المر لة  وا تجذه ن و المذدل لدى تذم
 2008 ذم المنو ية 

 
: اثر استخدام التذريخ الشفهي في تنمية مهذراي ال توار والتو ي بتبعم عنوان البحث -3

المفذويم والقضتذيذ السيذستية المعذصترل لتدى الطتذب المعلمتي  تخصتص تتذريخ بكليتة 
 2009 بمجلة كلية التربية المنو يةالتربية 

 
:مدى توافر مفذويم الدراستذي ا جتمذ يتة فتي المنهتذع التوطني التفتذ لي عنوان البحث -4

 2009 كلية التربية ببورسعيد جامعة قنا  السوي  – األرد في  األطفذللريذم 
 

 

 الخبرات والتعليم والتدريب:
 

لوةذ ف نذةر ابتتدا ي ووكيتل ومتدرس  ت   تدريب المعلمينالعمل كمدربة في برامط  -1
 1993و1992و 1991 أل واما

التعتذو  بتي  متديرل التربيتة والتعلتيم وكليتذي   إطتذرالمشذركة في برنذمط التتذريخ فتي   -2
 1999الجذمعة  ذم 

تعلتيم ابتتدا ي ومتذفي   إدارللوةيفتة متدير    ترقينة المعلمنينالعمل كمدربة فتي برنتذمط   -3
 2004مستواه  بمدرية التربية والتعليم بذلمنوفية  ذم 

المركتز   يفت  المعنايير القومينة للتعلنيمل في التدورل التدريبيتة لبرنتذمط  العمل كم ذضر -4
 2004اإلقليمي لتعليم الكبذر بسرس الليذ  بم ذفةة المنوفية  ذم 

 وبرننامج االتجاهنات الحديثنة  ني التندري التدري  الفعال  مدربة في برنذمط  العمل ك -5
 2005 ذم  ةبمركز تنمية أ ضذء وي ة التدريس والقيذداي بجذمعة المنوفي

بمشروع تنمية قدراي أ ضذء   برنامج مصادر التعلم الجامعيالمشذركة بم ذضرل  في   -6
 . 2005وي ة التدريس التذبع لكلية التربية جذمعة المنوفية  ذم 

 اإلطننارلجنننة مقتترر لجنتتة الطذلتتب المعلتتم )معذرفتته ومهذراتتته ومواقفتته  و لتتك ضتتم   -7
 2005جذمعة المنوفية  ذم -التربيةللدراسة ال اتية لكلية  المفاهيمي بالكلية

بذلمنوفية التذبع لهي ة العذمة لتعليم   برنامج تدريب معلمي تعليم الكبارالعمل كمدربة في   -8
 2005 مالكبذر  ذ

و لتك ضتم   التندري  الجنامعي وبرننامج مصنادر النتعلم  طالعمل كم ذضر في برنذم -9
معذونتة بمشتروع تطتوير سلسلة برامط تطوير كفذءاي أ ضذء وي ة التدريس والهي تة ال

 2005كليذي التربية  ذم 
استخدام التكنولوجيا  ي تندري  مناد  الدراسنات العمل كم ذضرل في برنذمط   -10

  بمركز التدريب الر يستي بذلغربيتة التتذبع لتوزارل التربيتة إ دادي-)ابتدا ياالجتماعية
 2008والتعليم   ذم 

  2009بذلمنوفية  ذم  ينكادر المعلمالكنترول  مت ذنذي  ةا شتراك في لجن -11
 2009جذمعة المنوفية لعذم -عضو بمجل  كلية التربية -12
"تتتدريب معلمتتي  تحسننين جننود  التعلننيم الثننانويالعمتتل كمدربتتة فتتي برنتتذمط  -13

مدارس ثذنوي  ذم بمركز تنمية قدراي أ ضذء   إل المدارس الثذنوية التجذرية الم ولة  
 2009وي ة التدريس بجذمعة المنوفية  ذم 



و لتك   نماذج تجريبيةفي المنذوط +  األنشطةتضمين  كمدربة في برنذمط  العمل   -14
 ل   مشروع ت سي  التعليم الثتذنوي التتذبع للبنتك التدولي وو تدل التخطتيط والمتذبعتة 

 2010بوزارل التربية والتعليم  ذم 
جذمعة المنوفية لطتذب  الكليتة –داخل كلية التربية   المقررات الدراسيةتدريس   -15

 جذمعة المنوفية –ذي العليذ وبكلية ا قتصذد المنزلي وطذب الدراس
 الدراسذي العليذ والعذقذي الثقذفية والمكتبة لجانالمشذركة في  -16
 ذلكليةقسم المنذوط بب السيمينارجلسذي إدارل  -17

 المهام القيادية:
 

)مشروع ت سي  PPMUبرنذمط مع و دل التخطيط والمتذبعة   إقذمةالعمل كمنسقة  في   -1
ثذنوي  يتضم  تدريب  دد م  معلمي التعليم الثتذنوي بمريتة التربيتة والتعلتيم التعليم ال

 2009جذمعة المنوفية  ذم  –بذلمنوفية بمقر كلية التربية 

جذمعتة المنوفيتة للعتذم -ضم  لجذ  ات ذد الطذب بكليتة التربيتة  األسرمستشار  للجان   -2
 2009/2010الجذمعي 


