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 السرية الذاتية

 لبيانات الشخصيةا
 .أمل حممد خمتار احلنفياالسم : 

 .الوظيفة احلالية : مدرس املناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية الرتبية، جامعة املنوفية
 .، مصرةاملنوفيعنوان العمل : قسم املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، كلية الرتبية، جامعة 

 2195848/048  -2195845/048:  تليفون العمل
   01009433936/002تليفون : 

 الربيد اإللكرتوين:
amal.kamel@edu.menofia.edu.eg 

 amalalhanafy@yahoo.com 
 

 البيانات العلمية
  قوووا م فعاليوووة برجووامج ا موضوووب بعنوووان   الفلسووفة ا الرتبيوووة ملصووج املنوواهج وطووورق توودريس الرياضووويات دكتووورا

بشووع ة الرياضوويات ، لوودا البووملع املعلموو  التفكووا ادندسووي  مسووتويات تنميووةتعلم املتنقوول امللووتل  ا الووعلوو  
 م.2014ا  ، بتقدير ممتازاملنوفيةقسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة 

  ا م علووو  قوووفعاليوووة برجوووامج ا موضووووب بعنووووان  ماجسوووتا ا الرتبيوووة ملصوووج املنووواهج وطووورق تووودريس الرياضووويات
 ، قسووم بشوع ة الرياضوويات.لودا البووملع املعلموو   اإللكوورتوين دريسمهووارات التوبعوو  تنميوة السو ور  الككيووة ا 

 .م2010ا  ، بتقدير ممتاز املنوفيةاملناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة 
 ،بتقودير عوام  املنوفيوةجامعوة  الدبلوم اخلاص ا الرتبية ملصج املنواهج وطورق التودريس الرياضويات، كليوة الرتبيوة ،

 .م2006ا  جيد جًدا
  بتقودير عوام جيود جوًدا املنوفيوةالدبلوم املهين ا الرتبية ملصج طرق تدريس الرياضويات، كليوة الرتبيوة، جامعوة ، ،

 .م2005ا 
  مووووت مرت ووووة  ممتوووواز، بتقوووودير عووووام املنوفيووووةال كووووالوريوس ا العلوووووم والرتبيووووة اووووع ة الرياضوووويات، كليووووة الرتبيووووة، جامعووووة

 .م2004، ا الشرف
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 الوظيفي التدرج
  ،موودرس املنوواهج وطوورق توودريس الرياضوويات بقسووم املنوواهج وطوورق التوودريس وتكنولوجيووا التعلوويم، كليووة الرتبيووة

 وحىت تارخيه. 2014 ديسمربجامعة املنوفية، اعت ارًا من 
  وتكنولوجيووا التعلوويم، كليووة موودرس مسوواعد املنوواهج وطوورق توودريس الرياضوويات بقسووم املنوواهج وطوورق التوودريس

 .2010يو لجامعة املنوفية، اعت ارًا من يو  الرتبية،
 اعت ووارًا املنوفيوة، جامعوة نوواهج وطورق التودريس، كليوة الرتبيوةمعيود املنواهج وطورق تودريس الرياضويات بقسوم امل ،

 .2005 ينايرمن 
 

 اإلدارية املناصب

 ، وحىت 2015 يناير 1 من اعت ارًا املنوفية، جامعة الرتبية، بكلية ، IT Unit  اإللكرتوجية اخلدمات وحد  مدير    
 

 الدورات التدريبية
 :بجامعة المنوفية أواًل: البرامج التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

  1/3/2006وحىت  27/2/2006خملل الفرت  من ساعة 15 مهارات التفكا. 
  30/1/2007وحىت 28/1/2007خملل الفرت  من ساعة  15 استلدام التكنولوجيا ا التدريس. 
   4/11/2008وحىت  2/11/2008خملل الفرت  من ساعة  15 جظام الساعات املعتمد. 
 7/7/2009وحىت  5/7/2009خملل الفرت  من ساعة  15  مهارات االتصال ا أمناط التعليم امللتلفة. 
   21/7/2009وحىت  19/7/2009خملل الفرت  من ساعة  15   ا العملية التدريسيةمعايا اجلود. 
 وحوووووووووىت  26/4/2010خوووووووووملل الفووووووووورت  مووووووووون سووووووووواعة  15  اجلواجوووووووووو املاليوووووووووة والقاجوجيوووووووووة ا ا عموووووووووال اجلامعيوووووووووة

28/4/2010. 
 15/3/2011وحىت  13/3/2011خملل الفرت  من ساعة  15  تنظيم املؤمترات العلمية. 
 22/3/2011وحىت  20/3/2011خملل الفرت  من ساعة  15  النشر العلمي. 
 وحووووووووووىت  11/9/2011خوووووووووملل الفووووووووورت  مووووووووون سووووووووواعة  15  مشوووووووووروعات ال فووووووووووو التنافسوووووووووية ا ليوووووووووة والعامليووووووووووة

13/9/2011. 
 20/9/2011وحىت  18/9/2011خملل الفرت  من ساعة  15  إدار  الفريق ال فثي. 
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  20/6/2012وحىت  18/6/2012خملل الفرت  من ساعة  15 سلوكيات املهنة. 
  27/8/2014وحىت  26/8/2014خملل الفرت  من ساعة  15 جظم االمتفاجات وتقومي البملع. 
 : دورات تدريبية في الحاسب اآلليثانياً 

  تنميوة مهوارات اسوتلدام برجوامج   بعنووان اآليلدور  تدري يوة علو  احلاسووpower point   ومهوارات العور
إىل  24/12/2005خوووووووووووووملل الفووووووووووووورت  مووووووووووووون جبامعوووووووووووووة املنوفيوووووووووووووة  مبركووووووووووووو  املعلوموووووووووووووات   سووووووووووووواعة 36   لالفعوووووووووووووا
31/12/2005. 

  دور  تدري يوووة ا  وووال تشوووريل السووو ورات الككيوووةSmart Board   وذلوووق مبقووور اوووركة  3/2/2009بتووواري
 .املر ياتجيم كس للصوتيات و 

  ركووو مب 2/3/2009 وحوووىت 15/2/2009 مووون الفووورت  خوووملل  سووواعة 36  واإلجرتجووو  احلاسوووو ا تدري يوووة دور 
 .املنوفية جامعة لوماتعامل

  خووووملل  سوووواعة 30 " املتعووودد  الوسووووا   باسوووتلدام الويووووو ومواقوووت التعليميووووة الوووربامج تصووووميم" ا تدري يوووة دور 
 الووووودور  مشلووووو و  املنوفيووووووووة جبامعوووووووة العاموووووووة اخلدموووووووة مركووووو  مبقووووور 31/3/2011 وحوووووىت 26/3/2011 مووووون الفووووورت 

 :التالية الربامج استلدام
- Adobe Director 

- Adobe Photoshop 
- Adobe After Effects 

- Sound Forge 

 
 ICDL "International Computer Driving License" Certified from UNESCO 

2010. 

   ا تدري ية دور(spss)  Statistical Package for the Social Sciences  24 مرك  مبقر  ساعة 
 .27/10/2011 وحىت 11/10/2011 من الفرت  خملل املنوفيوووة جبامعووة العامووة اخلدمووة

 العووووايل التعلوووويم ا املعلومووووات وتكنولوجيووووا جظووووم تبوووووير مشووووروب امجمصووووفوفة بوووور  وفووووق دورات تدري يووووة  ICTP  
 وهي:

سم الدورةا الدورة بداية تاريخ   الدورة نهاية تاريخ   
Concepts Of IT 9 2010-12-05  2010-12-12  

Using Computers And Managing Files 15 2010-12-20  2010-12-30  

Typing Using Typer Shark Deluxw 15 2011-01-03  2011-01-10  
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Word Processing 18 2011-02-16  2011-02-23  

Spreadsheets 15 2011-02-27  2011-03-06  

Presentations 15 2011-03-07  2011-03-14  

Database 15 2011-03-20  2011-03-30  

Information And Communication 12 2011-04-03  2011-04-11  

Advanced Spreadsheets 18 2012-05-03  2012-05-10  

Advanced Word Processing 18 2012-12-08  2012-12-15 

Advanced Word Processing 18 2013-01-01  2013-01-08  

Advanced Power Point 18 2013-01-27  2013-02-03  

Advanced Operating Systems 18 2013-02-05  2013-02-14  

 
  ا تدري يوة دور(spss)  Statistical Package for the Social Sciences  24 بكليوة   سواعة

 .6/3/2014 وحىت 2/3/2014 من الفرت  خملل املنوفيوووة جامعووةالرتبية 
 9/  30إىل  2020/ 9 / 24ا "املهووووووارات ا ساسووووووية للوووووتعلم عوووووون بعوووووود" ا الفوووووورت  موووووون  إلكوووووورتوين جبرجوووووام /

 م 2020

 الرقمية المكتبات مجال في التدريبية الدورات: ثالثاً 
  ا املنوفيووة جبامعووة املكت ووات ميكنووة مشووروب واالسووتفاد  منهووا ال ياجووات قواعوود اسووتلدام كيفيووة علوو  تدري يووة دور 

 .م10/4/2013
  مووووون الفووووورت  ا املنوفيوووووة جبامعوووووة املكت وووووات ميكنوووووة مشوووووروب ال ياجوووووات قواعووووود اسوووووتلدام كيفيوووووة علووووو  تدري يووووة دور 

 .م9/12/2014 وحىت 8/12/2014
   م.2016/ 3/ 22 ا املنوفية جبامعة املكت ات ميكنة مشروب تدري ية عل  بنق املعرفة املصريدور 

 االعتماد والجودة في التدريبية الدورات: رابعاً 
 "التووابت للهي وووة  برجووامج توودرين بعنوووان "توربووويو الووربامج واملقووررات وتقوووومي جووواتج الووتعلم ملؤسسووات التعلووويم العووايل

 .م8/2016/ 8م إىل 2016/  8/  6الفرت  من  ا التعليم واالعتمادالقومية لضمان جود  
 "التوووابت للهي وووة القوميوووة لضووومان جوووود   برجوووامج تووودرين بعنووووان "التلبوووي  االسووورتاتييي ملؤسسوووات التعلووويم العوووايل

 .م2016/ 8/ 14م إىل 2016/  8/  13الفرت  من  ا التعليم واالعتماد
 التعليم جود  لضمان القومية للهي ة التابت" العايل التعليم ومعاهد لكليات الكايت التقومي" بعنوان تدرين برجامج 

 .م2016/ 9/ 1 إىل م2016/  8/  30 من الفرت  ا واالعتماد
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 جود  لضمان القومية للهي ة التابت" المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي" بعنوان تدرين برجامج 
 .م2016/ 5/ 12 إىل م2016/  5/  10 من الفرت  ا واالعتماد التعليم

 التدريسية اخلربات

 جامعوووة الرتبيووة، بكليوووة الرياضوويات، اووع ة أساسوووي،عووام و  الثاجيووة الفرقوووة لبووملع املصوورر التووودريس معموول توودريس 
 .املنوفية

 املنوفية جامعة الرتبية، كلية لبملع والليساجس ال كالوريوس مبرحلة اآلتية املقررات تدريس: 
 تاري  وفلسفة الرياضيات. -
 .الرياضية الثقافة -
 الرياضيات املتكاملة. -
 .املدرسية ادندسة أساسيات -
 تب يقات الرياضيات املدرسية. -
 حاسو آيل وتب يقاته ا التعليم. -
  طرق تدريس. -

 املنوفية جامعة -الرتبية كلية لبملع الدراسات العليا مبرحلة اآلتية املقررات تدريس: 
 .لبملع الدبلوم العام التعليم ا وتب يقاته آيل حاسو -
 .اع ة ملبي  وتبوير مناهج لبملع الدبلوم املهين جظريات حديثة ا التدريس ومناذجه -
 اع ة ملبي  وتبوير مناهج. لبملع الدبلوم املهين قاعة حبث -
 .اع ة تكنولوجيا تعليم لبملع الدبلوم املهين تفريد التعليم -

 
  املؤمترات

 الترووواات العامليوووة والرتبويوووة وتعلووويم الرياضووويات" الرياضووويات لرتبويوووات املصووورية لليمعيوووة اخلوووامس العلموووي املوووؤمتر" ،
 .جامعة بنها-أعضاء هي ة التدريس جادي، 2005يوليو  21-20 الفرت  ا

  ا املعياريوة"املؤمتر العلمي السابت عشر لليمعيوة املصورية للمنواهج وطورق التودريس "منواهج التعلويم واملسوتويات ،
 ، بدار الضيافة جبامعة ع  مشس بالقاهر .2005يوليو  27-26الفرت  من 
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 توووووودريس وتبوووووووير التكنولوجيووووووة املسووووووتفد ات" الرياضوووووويات لرتبويوووووات املصوووووورية لليمعيووووووة التاسووووووت العلمووووووي املوووووؤمتر 
 . مشس ع  جامعة- الضيافة دار ،2009 أغسبس 5-4 الفرت  ا ،"الرياضيات

 الفووورت  ا ينووواير" 25الثالوووث لكليوووة الرتبيوووة جامعوووة املنوفيوووة "املتبل وووات الرتبويوووة ا مصووور بعووود  وووور   العلموووي املوووؤمتر 
 بكلية الرتبية جامعة املنوفية. م2012 ديسمرب 19-20

 الفوورت  ا "بنوواء اإلجسوان ا ظوول التفوووالت الد قراطيووةالرتبيووة و الرابووت لكليووة الرتبيوة جامعووة املنوفيووة " العلمووي املوؤمتر 
 .م2014 إبريل 29-30

 اخلامس عشور لليمعيوة املصورية لرتبويوات الرياضويات وو  عنووان" تعلويم وتعلوم الرياضويات وتنميوة  العلمي املؤمتر
 بدار الضيافة جامعة ع  مشس. م2015 أغسبس 8 ا "مهارات القرن الواحد والعشرين

  ووو  عنوووان "بوورامج لليمعيووة املصوورية للمنوواهج وطوورق التوودريس الثالووث  الرابووت والعشوورون   الوودويلاملوؤمتر العلمووي
–م بوودار الضوويافة  2015أغسووبس  27 – 26إعووداد املعلموو  ا اجلامعووات موون أجوول التميوو " ا الفوورت  موون 

 جامعة ع  مشس.
 ر الرقموووي العربيوووة ا العصوووالرتبيوووة لكليوووة الرتبيوووة جامعوووة املنوفيوووة " الووودويل ا ول  السووونوي اخلوووامس  العلموووي املوووؤمتر

 .م2015 أكتوبر 13 -12 الفرت  ا "الفرص والتفديات
  املووووؤمتر العلمووووي الوووودويل الرابووووت لكليووووة الرتبيووووة النوعيووووة جامعووووة املنوفيووووة ووووو  عنوووووان "الشلصووووية االبداعيووووة منبلووووق

 م بكلية الرتبية النوعية جامعة املنوفية. 2016مارس  17 -16ملستق ل التعليم النوعي" ا 
 العربيوة وتع يو  ا مون الفكوري الرتبيوة الودويل الثواين  السونوي السوادس  لكليوة الرتبيوة جامعوة املنوفيوة " العلموي املؤمتر

 .م2016 أكتوبر 12 -11 الفرت  ا ا عصر املعلوماتية  الواقت واملأمول "
  لكليوووةعضوووو ضووومن املشوووارك  ا اللينوووة التفضووواية وجلنوووة التنظووويم واالسوووتق ال للموووؤمتر العلموووي السوووابت الووودويل 

بعنوووان "الرتبيووة الوجداجيووة ا ا تمعووات العربيووة ا ضوووء التفووديات املعاربوور " ا الفوورت  موون  املنوفيووة جامعووة الرتبيووة
 .2017أكتوبر  12 -11

 بعنووووان "تربيوووة الف وووات املهمشوووة ا ا تمعووووات  املنوفيوووة جامعوووة الرتبيووووة لكليوووةالثوووامن الووودويل الرابوووت  العلموووي املوووؤمتر
 .2018س تمرب  12 -11الفرص والتفديات" ا الفرت  من  –العربية لتفقيق أهداف التنمية املستدامة 
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 ا مصوور، الواقووت وآفوواق املسووتق ل تبوووير التعلوويم" وو  عنوووان جامعووة املنوفيووة -كليووة الرتبيووةاليوووم الواحوود ل موؤمتر "
 .م2019/ 4/ 17 وذلق يوم ا ربعاء املوافقاملنوفية وا لس ا عل  للثقافة،  ةبالتعاون ب  جامع

   ووووو  عنوووووان لليمعيووووة املصووورية للمنوووواهج وطوووورق التووودريس املوووؤمتر العلمووووي السوووابت والعشوووورون  الوووودويل السوووادس
–م بووودار الضوووويافة  2019يوليوووو  25 – 24"توجهوووات مسوووتق لية ا املنووواهج وطووورق التووودريس" ا الفووورت  مووون 

 جامعة ع  مشس.
 الوودويل الرابووت  السوونوي التاسووت  لكليووة الرتبيووة جامعووة املنوفيووة "الرتبيووة اخللقيووة ا ا تمعووات العربيووة  العلمووي املووؤمتر

 .م2019 أكتوبر 31 -30 الفرت  ا  الواقت واملأمول"
 ديات ووو ءو ضوو ا تايضوواير لا ملووعتو  ميلووعتلليمعيووة املصوورية لرتبويووات الرياضوويات " رشووع تباسوولا السوونوي رمؤ املوو

 .م2021 فرباير 13 -12 الفرت  ا "هتا لبتمو  ل قتسامل

 العلمية  واجللساتوالندوات  ورش العمل
  بأعضواء هي وة التودريس ومعواوجيهم علو  ةربوففات خاربو إلجشواءوراوة عمول Google Scholar   علو

 بكلية الرتبية. 12/3/2014 جامعة املنوفية بتاري ال وابة اإللكرتوجية لكلية الرتبية 
  26/3/2014 بتوووواري  بكليووووة الرتبيووووة جامعووووة املنوفيووووة والتوووودريس الفعوووالالسوووو ور  التفاعليووووة "وراوووة عموووول بعنوووووان 

   جامعة املنوفية. بكلية الرتبية
  وراة عمل تدري ية للتودريو علوي قواعود ال ياجوات العامليوة وخمرجوات مشوروب ميكنوة املكت وات باجلامعوات املصورية

 جامعة املنوفية. بكلية الرتبية 6/4/2015 بتاري 
  بيوة جامعووة رت املنوواهج وطورق التودريس وتكنولوجيووا التعلويم بكليووة ال وحضووور النودو  العلميووة لقسوماملشواركة بتنسويق

م 2015/ 4/ 29واملنعقوود  بتوواري   "مملحظووات جقديووة حووول ا دوات واملقوواييس ال فثيووة"ووو  عنوووان  املنوفيووة
 .كليةبال

  مبعموول احلاسووو  1/2/2017" وذلووق يوووم ا ربعوواء املوافووق املصووريوراووه عموول بعنوووان " اسووتلدام بنووق املعرفووة
 جامعة املنوفية. -بكلية الرتبية 
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 " العلموووي ال فوووث حمركوووات اسوووتلدام مهووواراتوراوووه عمووول بعنووووان  "Google Scholar ""  وذلوووق يووووم
 جامعة املنوفية. -مبعمل احلاسو بكلية الرتبية  2017 /8/ 9ا ربعاء 

 " اسووتلدام برجووامج  كيفيووة وراووه عموول بعنوووانSPSS"   بكليووة الرتبيووة  2018 /5/  9وذلووق يوووم ا ربعوواء- 
 جامعة املنوفية.

 " م مبعمووول  2018 /12/  3وذلوووق يووووم ا ربعووواء  تصوووميم وإجتووواب االخت وووارات اإللكرتوجيوووة"وراوووه عمووول بعنووووان
 جامعة املنوفية. -احلاسو بكلية الرتبية 

 " ا ربعوواءوذلووق يووم  ا سو اع وسوو ل العوملب" –ا خبواء الشووا عة ا املعاجلوات اإلحصووا ية وراوه عمول بعنوووان 
 جامعة املنوفية. -م بكلية الرتبية  2019 /4/  10

 " 4/  16 الثمل وواءوذلووق يوووم  تصووميم املفوورد  االخت اريووة ا ضووء توربوويو املقوورر الدراسووي"وراوه عموول بعنوووان/ 
 جامعة املنوفية. -ة م مبعمل احلاسو بكلية الرتبي 2019

 وووو  رعايوووة  "اإللكرتوجيووةواالخت وووارات  واالسووت ياجات أياسووتبملعات الووور تصوووميم بعنوووان " عوون بعووود وراووه عمووول
 .م 2020 /9/  18 اجلمعة وذلق يوم الرياضيات اجلمعية املصرية لرتبويات 

 توظيوو برجوامج منوديل بعنووان " عن بعد وراه عملMendeley وو   "ا التو يوق ا ا وملت العامليوة املصونفة
 .م 2020 /9/  25 اجلمعة وذلق يوم الرياضيات رعاية اجلمعية املصرية لرتبويات 

  ووووو  رعايووووة اجلمعيووووة املصوووورية لرتبويووووات  "مكاففووووة االجتفووووال العلمووووي تايووووبر بعنوووووان " عوووون بعوووودوراووووه عموووول
 .م 2020 /10/  2 اجلمعة وذلق يوم الرياضيات 

   وووو  رعايووووة  "بنووووأل ا سووو لة القوووا م علووو  أجظموووة إدار  الوووتعلم االلكرتوجيوووةعوووداد إبعنووووان " عووون بعووود ري يوووةتددور
 .م 2021 /2/  11 اجلمعة وذلق يوم  وحد  القياس والتقومي بكلية الرتبية جامعة املنوفية

 
 

 

 واجلودة اجملتمع وتنمية البيئة خدمة جمال يف األنشطة
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 جامعووة الرتبيووة كليووةب العليووا والدراسووات والليسوواجس ال كووالوريوس ملرحلووة العمليووة الرتبيووة  موعووات علوو  اإلاووراف 
 .املنوفية

 احلكوميوووووة املوووودارس ا واملعلمووووو  البووووملع تقيوووويم ا الووووودويل لل نووووق التوووووابت التعلوووويم وسوووو  جلوووووان مووووت االاوووورتاأل 
 .2006 ا مارس املنوفية مبفافظة

 مبقووور وذلوووق التووودريس وطووورق املنووواهجاخلووواص ب  ءاجلووو اآليل احلاسوووو معلموووي إعوووداد دور  ا بالتووودريس االاووورتاأل 
 .م 18/3/2008 بتاري  املنوفية جلامعة التابت العامة اخلدمة مرك 

 جامعوة الرتبيوة كليوة مبقور ذلوق و التودريس وطورق املنواهجب اخلواص  ءاجلو تربويوة  قافوة دور  ا بالتودريس االاورتاأل 
 .م 1/5/2009 بتاري  املنوفية

 م2009 يوجيو ا املعلم  كادر امتفاجات عل  اإلاراف ا االارتاأل . 
 ووو  عنوووان "كيفيووة إعووداد ا طفووال للتعاموول مووت ظووروف ا تمووت امللتلفووة" جتماعيووةوا تربويووة قافلووة ا املشوواركة 

 .املنوفية جامعة الرتبية كلية ال ي ة وتنمية ا تمت خدمة ا ون لقباب 3/7/2011بتاري  
 رعاية الش اع  عمال العلمية املقدمة ا مسابقاتاملشاركة ا وكيم ا. 
  3/  3االاووووورتاأل ا دورات الربجوووووامج الرتبووووووي التوووووابت لوووووهدار  املرك يوووووة باملنبقوووووة االزهريوووووة املنعقووووود ا الفووووورت  مووووون /

 .م ملاد  الرياضيات2016/ 3/  27 م إىل 2016
 بكليوة  وذلوق برجامج تدريس الرياضويات والعلووم باللروة االزلي يوة التوابت ملركو  تعلويم الك وار ا بالتدريس االارتاأل

 .م2016/ 4/  29و  م 22/4/2016 يومي املنوفية امعةج - الرتبية
 م 2017/  2016البملع بالكلية للعام اجلامعي  من جلان اوادالعلمية والتكنولوجية  مستشار اللينة. 
   م. 2018/  2017مستشار اللينة العلمية من جلان اواد البملع بالكلية للعام اجلامعي 
  م. 2019/  2018را د أسر  أربدقاء املكت ة للعام اجلامعي 

 بتووواري  يووووم الثمل ووواء  وووو  عنووووان "خمووواطر اسوووتلدام االجرتجووو  وحموووو ا ميوووة" جتماعيوووةوا تربويوووة قافلوووة ا املشووواركة
لقريوووة الدباي وووة مركووو   املنوفيوووة جامعوووة الرتبيوووة كليوووة ال ي وووة وتنميوووة ا تموووت خدموووة اووو ون لقبوووابم  2018/ 9/ 18

 .بركة الس ت
 بكليووة الرتبيووة جامعووة  عضووو ا الفريووق التنفيووكي ومسوو ول اإلحصوواء واسووتبملعات الوورأي لوحوود  القيوواس والتقووومي

 املنوفية.
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 2019/ 4/ 6يووم ا ربعواء بتواري   وو  عنووان "خمواطر اسوتلدام االجرتجو " جتماعيةوا تربوية قافلة ا املشاركة 
 .مرك  بركة الس ت كفر هورينلقرية   املنوفية جامعة الرتبية كلية ال ي ة وتنمية ا تمت خدمة ا ون لقبابم 

  التعليم والتعلم بكلية الرتبية جامعة املنوفية.عضو ا معيار سياسات 
  

العلمية الرسائل على اإلشراف  

 :املاجستري رسائل على اإلشراف: أوال

الدرجة  البالو اسم عنوان الرسالة  م
تاري   تاري  التسييل العلمية

 مملحظات املناقشة

اسرتاتييية مقرتحة قا مة عل  الدمج  1
والنمكجووووووة بوووووو  املعاموووووول االفرتاضووووووية 

الرياضووية لتنميووة التفكووا اإلبووداعي ا 
 الرياضيات الثاجوية

 2016/ 9/  20 ماجستا عادل مصبف 

 
مشوووووووووووووووووووووارأل   

 اإلاراف

استلدام املدخل املفتوح القا م علو   2
حووول املشوووكلة الرياضوووية لتنميوووة بعووو  
مهوووووووارات التفكوووووووا اإلبوووووووداعي لووووووودا 

 تملميك املرحلة اإلعدادية

 2017/ 6/  11 ماجستا ع داهلل السعدين

 
مشوووووووووووووووووووووارأل   

 اإلاراف

3 

فاعليوووة الرب يوووات والسووو ور  التفاعليوووة 
ا تنمية التفصيل وبعو  مسوتويات 
التفكا ادندسي لدا تملميك املرحلوة 

 االبتدا ية.

أمحوود السوويد أمحوود أبووو 
/  2/  11 ماجستا مندور

مشوووووووووووووووووووووارأل      2018
 اإلاراف

4 

 فعاليووووووة برجووووووامج قووووووا م علوووووو  ا اكووووووا 
الكم يوتريوووة لتنميوووة املفووواهيم الرياضوووية 
ومهوووووووارات التفكوووووووا ال صووووووورا لووووووودا 

 التملميك املعاق  مسعيا

مشوووووووووووووووووووووارأل      2018/ 8/ 26 ماجستا سهام ماضي أمحد
 اإلاراف

5 
فاعليوووووة وحووووود  مقرتحوووووة قا موووووة علووووو  
مهووارات القووورن احلوووادي والعشووورين ا 
تنميوووووووووة الرتاببوووووووووات الرياضوووووووووية لووووووووودا 

حممووووود احلسووووويين سوووووا  
مشوووووووووووووووووووووارأل      2018/ 8/ 26 دكتورا  العريو

 اإلاراف
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 االعدادية.تملميك املرحلة 

 العلمية األنشطة

 معرفووة  تنميووة   وفاعليتووه الووككي الووتعلم باسووتلدام  املقلوووع الصووو علوو  قووا م برجووامج " . 2019  احلنفووي أموول 
كليوووة الرتبيوووة جامعوووة   لوووة ".    الرتبيوووة  كليوووة طوووملع لووودا الرياضووويات تووودريس قلوووق وخفووو   TPACK  تي ووواأل

 . 120 30، نهاب
 ا ول الصووووووو تملميووووووك لوووووودا  الرياضووووووية الرباعووووووة تنميووووووة ا التعليميووووووة الوووووودعا م فعاليووووووة " . 2019  احلنفووووووي أموووووول 

 . 34 4، كلية الرتبية جامعة املنوفية  لة ".اإلعدادي
 23844 اإليوووداب رقوووم. عمليوووة تووودري ات - ادندسوووية اإلجشووواءات . 2019  احلنفوووي وأمووول الووودمردا ، حممووود  /

 .املصرية الكتو بدار 2018
 الرياضوووية املفووواهيم  بعووو  تنميوووة ا تريووو  جظريوووة علووو  قا موووة أجشوووبة فاعليوووة " . 2018  ، وه وووه ال نوووااحلنفوووي أمووول 

 . 1 5، املنصور جامعة  العلمية لكلية الرتبية للبفولة امل كر  لةا  ".الروضة طفل لدا اإلبداعي والتفكا
 الوووووتعلم جواجوووووو بعووووو  تنميوووووة ا ادندسوووووية اإلجشووووواءات اسوووووتلدام . 2018  احلنفوووووي وأمووووول الووووودمردا ، حممووووود 

 تربويوووووات  لوووووة. الرياضووووويات اوووووع ة املعلمووووو  البووووملع لووووودا ادندسوووووي التفكوووووا ومسوووووتويات والرياضوووووية ادندسووووية
   .2018 أكتوبر ا ول، اجل ء ، 10  21 الرياضيات،

 فاعليووووة برجوووامج قووووا م علوووو  اخلووورا   الكهنيووووة الرقميووووة ا تنميوووة التفصوووويل واال ووووراط ا " . 2018  احلنفووووي أمووول
 .193-149  ،5 21الرياضيات،  تربويات  لة ".التعلم لدا البملع املعلم  اع ة الرياضيات

  اجلواجووو الوجداجيووة الرا  ووة   منوواهج وتعلوويم وتعلووم الرياضوويات للتملميووك " .2017أموول احلنفووي  فتيفووة ببووي ، و
املووؤمتر العلموو  السووابت الوودويل الثالووث لكليووة الرتبيووة " ورقووة عموول مقدمووة إىل العووادي  وذوا االحتياجووات اخلاربووة

 .88 -81، املؤمتر  لد ، ا تمعات العربية الرتبية الوجداجية    بعنوان جامعة املنوفية
   ادندسوووي التفكووا مسوووتويات تنميووة ا امللوووتل  املتنقوول الوووتعلم علوو  قوووا م برجووامج فعاليوووة" .2014أموول احلنفووي 

 . ، كلية الرتبية ،جامعة املنوفيةرسالة دكتورا  غا منشور  "الرياضيات بشع ة املعلم  البملع لدا
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   االلكووورتوين التوودريس مهوووارات بعوو  تنميوووة ا الككيووة السووو ور  علوو  قوووا م برجووامج فعاليوووة ."2010أموول احلنفووي 
 ." رسالة ماجستا غا منشور ، كلية الرتبية ،جامعة املنوفيةالرياضيات بشع ة املعلم  البملع لدا

 


