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 كلية التربية                                                                              جامعة المنوفية

 ة سيرة ذاتي

  د/ هبة السيد عبد السالم الغتمى..مأ

 : التدرج الوظيفي األكاديمي ثانيا

 

 الرقم

 

 الوظيفة 

 

 مكان العمل

 

 من

 

 إلى

 مناهج وطرق تدريس  معيد 1

  اللغة االنجليزية 

 2004 2000 جامعة المنوفية  -كلية التربية 

يس طرق تدر مناهج و مساعد  مدرس 2

  اللغة االنجليزية 

 2013 2004 جامعة المنوفية  -التربية يةلك

 مدرس مناهج وطرق تدريس  3

 اللغة االنجليزية 

 2018 2013 جامعة المنوفية -كلية التربية 

مناهج وطرق تدريس اللغة  الأستاذ  4

 مساعدال االنجليزية

 الى االن  2018 جامعة المنوفية -كلية التربية 

 الن الى ا 2016 جامعة المنوفية  -ربية الت ةكلي يم الكبار مدير مركز تعل 5
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 العلمي  تدرج: الا ثلاث

 التخصص الجامعة السنة درجةال

 الدكتوراه 

 حدة المملكة المت

 

2013 
Graduate School of Education, 

College of Social Sciences and 

International Studies, Exeter 

University 

   ية لترب ا كلية 

 حدةالمتلكة ممال- ة إكسترمعاج  

 التربية  

  دريسمناهج وطرق ت

 ة اللغة االنجليزي

NVQ 3 Diploma    

   مهنىالدبلوم ال

   ريطانىبالوطنى ال

   المستوى الثالث

 المملكة المتحدة 

 

2011/2012 

دارة التعليم و التدريب بمقاطعة ديفون   إ

 .كة المتحدة مدينة إكستر، الممل

 

  معلير التتطوي مشروع

   دةحتم بالمملكة ال

ب و التعلم  )التدري

 ( SWISمية والشراكة للتن

العلوم فى البحث  دبلوم 

 التربوى

Diploma of 

Science in 

Educational 

Research 

 المملكة المتحدة 

2008/2009 
Graduate School of Education, 

College of Social Sciences and 

International Studies, Exeter 

University, United Kingdom 

 

 لتربية  كلية ا 

 المتحدةلكة  المم- جامعة إكستر

 لتربية ا

 وراة ى دكتتمهيد
مناهج وطرق تدريس اللغة   جامعة المنوفية  –كلية التربية  2005/2006

 ة االنجليزي

 ير الماجست 

 
غة  الل  يسدرت مناهج وطرق  نوفية جامعة الم  – ربيةالت كلية 2004

 النجليزية ا

ممتاز مع التوصية  )ير تقد

بنشر الرسالة وتداولها مع  

 ( الجامعات

 جامعة المنوفية  –كلية التربية    2001 خاص وم الدبللا
 التربية  

 ( جيد جدا)تقدير 

البكالوريوس /  

 الليسانس 

 جامعة المنوفية  –ية التربية لك 1998
 يزية لجة االنلغال

  ا مع مرتبةجيد جد )ير تقد

 ( رفلشا
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 العلمية: البعثات ارابع

( اعتبارا من  حدة المملكة المت –تر جامعة إكس)الدكتوراه درجة للحصول على   جيةخار بعثة

  -الى عوزارة التعليم ال -ع  الشئون الثقافية والبعثات قطا  - م 13/5/2013حتى  م 2008/ 9/ 15

 . يةجمهورية مصر العرب

 اريةات االدالخبر :اخامس

 . حتى اآلنو 2016  -2-16من  اعتبارا جامعة المنوفية  -التربية كلية  –يم الكبار علز تمدير مرك

 حثيةالمشاريع الب  :ساساد

 : دوليا -

  ( SWISوالشراكة للتنمية  مل علتب و اري)التد تطوير التعليم بالمملكة المتحدة   مشروع •

 . 2012/ 2011 تحدةكة الممدينة إكستر، الممل -مقاطعة ديفون   -التعليم و التدريب  رةداإ

  

 : امحلي -

  :عن تعليم الكبار ل ة املعاهيئة ال وجامعة المنوفية  ك بينرعضو المشروع البحثى المشت •

ا"   الشريكة  الجهات  دور  فىتقويم  مح  لعاملة  الكبامشروع  وتعليم  األمية  مصر  ر  و  بجمهورية 

  / 2017 وفيةيزة والمنلجتحديد النطاق الجغرافي للبحث بمحافظات االسماعيلية وا  حيث تم    "يةربعال

2018. 

جامعة   -التربية لية ك –رات  ستشاوحدة التدريب وااللمديرك القياس والتقويم مشروع مركز عضو  •

 .حتى االن2018من  المنوفية 

 ة لميعالالجوائز : بعاسا

   .2016عام  دبى أللمجال ا ة فى ارجمللتالمنوفية جامعة  جائزة  •

 . 2017 عام عة المنوفيةخاص بجام ذات طابع و وحدة أأحسن مركز زة ئاج •

 . 2018 عاملل األدبى فى المجا ىيف العلمفية للتألالمنو جامعةائزة ج •
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  التاليةبحاث عن األ المتميز شر الدولىللنالمنوفية  جامعة مكافأة :ثامنا

رقم 

 البحث 

خ  ري تا عنوان البحث 

 لنشر ا

نوع   ن النشر اكم

 البحث 

1 The Effect of a Suggested 

Multisensory Phonics Program on 

developing Kindergarten Pre-service 

Teachers' EFL Reading Accuracy 

and Phonemic Awareness. 

  صوتيات مقترح قائم على تعددية برنامج أثر

باصوات  وعى نمية مهارات القرائية والت ل سالحوا

  قبل األطفال ات رياضمعلماللغة االنجليزية لدى 

 الخدمة

بر  سمدي 

2015 

English Language 

8, No. 12;  l.; VogTeachin

ISSN -4742 E-1916ISSN 

0 475-1916 

ublished by Canadian P

Center of Science and 

Education 

 ربيةالمركز الكندي للعلوم والت 

 مشترك 

2 A Suggested Project to Develop EFL 

Teaching in the Egyptian 

Universities in the Light of 

Knowledge Economy. "Investing in 

ELT Innovation" . 

  اللغة  ريسدت  لتطوير   مقترح  مشروع

  المصرية  الجامعات  في  أجنبية  كلغة  اإلنجليزية

  واالبداع   االستثمار"  المعرفة  اقتصاد  ضوء  في

 " نجليزيةالا ةغلل ا  تدريس فى

ابريل   

2016 

English Language 

Teaching; Vol. 9, No. 4; 

ISSN 1916-4742 E-ISSN 

1916-4750  

Published by Canadian 

Center of Science and 

Education 

 المركز الكندي للعلوم والتربية 

 مشترك 

3 Using Voice Thread to Develop EFL 

Pre-service Teachers' Speaking 

Skills . 

  مهارات   نميةتل     Voice Thread   إستخدام

 المعلمين  الطالب ىد ل جليزيةناإل باللغة التحدث

  يوليو

2016 

International Journal of 

English Language 

Teaching Vol.4, No.6, 

pp.13-31,  

European Centre for 

Research Training and 

Development.  UK 

المركز األوروبي للتدريب على 

 البحث والتطوير

-ISSN 2055  المملكة المتحدة

0820(Print), ISSN 2055-

0839(Online) 

 شترك م
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 شهادات التقديرالدروع و: تاسعا

 خالتاري دواعى التكريم  الجهة م

1 
وحدة   وزارة التعليم العالى  

ر يو طت ت ادارة مشروعا 

 التعليم العالى 

دة ى عقاع الذاالجتم المشاركة الفعالة فى ى عل تقديرشهادة  

شباب  ى معلالعا وزير التعليمر  دكتوالستاذ المعالى السيد ا

لمناقشة تطوير نظم القبول  وذلك  لتدريساء هيئة اأعض

 وزارةمقر اللى وذلك ب عليم العابالت 

ابريل  

2015 

2 
   يةجامعة المنوف

 بيةالتر كلية

والجهود المبذولة فى علي المشاركة الفعالة ادة تقدير هش

ى  لسنوالعلمى الدولى االول)اتمر المؤاليات نجاح فعا

حديات  فرص وت ر الرقمى فى العص لعربيةا يةالخامس( الترب 

 2015  أكتوبر13-12فى الفترة من 

اكتوبر  

2015 

3 
   منوفيةجامعة ال

 كلية التربية

من   تقدير  المشاعشهادة  الي  فى لفعركة  المبذولة  والجهود  الة 

االسبو  انجاح الب  ع فعاليات  والذى  الثقافى  قطاع يئى  نظمة 

الى    11-20الفترة من  كلية فى  لبيئة بالا  ةنميوت  خدمة المجتمع

24-11-2016. 

2016 

 جامعة المنوفية  4

 كلية التربية  

تقدير   الحقيبة ساال   علي شهادة  تصميم  فى  المتميزة  هامات 

تعليم عداد  ا"التدريبية   اعتمعلم  تم  والتى  الكبار"  من  ادها  م 

المنعقدة  المجتمع بجلستة    خدمةلشئون  نوفية  ممجلس جامعة ال

 . 31/5/2016 يخبتار 

2016 

طرق التدريس  سم المناهج و ق 5

 لية التربية جامعة المنوفية كب

 

من   تقدير  المبشهادة  الجهود  للنعلي  والرقى ذولة  هوض 

والبحثي التعليمية  بالبالعملية  للعام  قسة  -2016الجامعى  م 

2017 

2016 

  سم المناهج وطرق التدريسق 6

 بية جامعة المنوفية بكلية التر 

المبذور  تقديشهادة   الجهود  والرقعلي  للنهوض  بالعملية لة  ى 

لقسم عن النشر الدولى البحاث متميزة فى ثية باتعليمية والبحال

 2017-2016جامعى تخصص للعام الال

2017 

 ة نوفيممعة الاج 7
و تقديرتكريم  لي  ع  الجامعة  رئيس  تاذاالس  السيد  منشهادة 

الفعالالمشار المبذولةة  كة  تحقيق  والجهود  معة الجا  لةرسا  فى 

فى محافظة المنوفية ة  االميمشكلة      حل  ة الفعالة فى والمساهم

 .ن حد واالربعوواالالمنوفية جامعة عيد وذلك ضمن فعاليات 

2017 

8 
   جامعة المنوفية

مجتمع وتنمية الدمة خقطاع 

 البيئة 

تقدير الفعالالمشارك  علي   شهادة  الة  فى  ا ة  ينظمها  لتى  قوافل 

 2017 .وفيةز محافظة المنمراكو   رىقللمجتمع قطاع خدمة ا

9 
لية للعلوم  ئة ايسف الدويه

الهندسة للتعليم ما قبل  و

 الجامعى 

ودرع  تقدير  ال  شهادة  الجهود  االشراف على  فى  مبذولة 

 2017 .اعيةعلوم االجتم ت البحثية فى اللمشروعا م اكيتحاالكاديمى و

10 
واالباء   مجلس االمناء

 المنوفية  لمعلمين بمحافظةوا

من  تقدية  ادهش إر  للعلمسابقة  والهنتل  للطالب  وم  ندسة 

 2017 فية. متفوقين بمدارس محافظة المنولا
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 جامعة المنوفية  11

 بيةالتر يةكل

تقدير   المشار شهادة  وعلي  الفعالة  فالجهوكة  المبذولة  ى د 

فعاليات نظمالثقاف  وع االسب  انجاح  والذى  البيئى  قطاع ى  ة 

الى    12-10فى الفترة من  ة  لكليلبيئة بااالمجتمع وتنمية    خدمة

14-12-2017. 

2017 

12 
الهيئة اسة مجلس الوزراء  ئر

تعليم الكبار فرع  لالعامة 

 المنوفية 

تقدير   مشهادة  اعلي  ومشاركة  مثمر  جهد  من  بذل  ة  ابي يجا 

 2017 فظة  بالمحالكبار تعليم ااالمية و صالح محو ل

13 
 

   يةالمنوفجامعة 

 بيةرالت يةكل

تقدير   فى   هاماتساال   ي علشهادة  الحقيبة   المتميزة   تصميم 

  " المتالتدريبية  أمية  امحو  من  اللغة حررين  فى  المية 

و تم  االنجليزية"  جامع  اعتمادهاالتى  مجلس  المنوفية من  ة 

 . 5/7/2017 ة بتاريخبجلستة المنعقد  مجتمعلشئون خدمة ال

2017 

   جامعة المنوفية 14

 بيةرية التلك

سهامات  ال ا  علي   عة المنوفية ام ية جشهادة تقدير من كلية الترب 

تصميم  المتمي فى  األصم  الحقي زة  أمية  محو   " التدريبية  بة 

عتمادها من مجلس جامعة المنوفية متعدد المصدر" والتى تم ا

 . 5/7/2017نعقدة بتاريخ بجلستة المجتمع  لشئون خدمة الم

2017 

 جامعة المنوفية  15
من  دة  شها يز  التمى  عل  ةالجامع  رئيس  تاذاالس   السيدتقدير 

امعات  بوع شباب الجح فعاليات أس اجنالفعالة فى اوالمساهمة  

اال  )اللجنة  عشر  من  الحادى  سبتمبر    14الى    9جتماعية( 

2017 . 

2017 

16 
 جامعة المنوفية 

 ةلتربيكلية ا

 ادارة رعاية الشباب 

تقدير   التميز واللعشهادة  الفعى  انجا ة  المساهمة  النش فى  ط  اح 

مالطال فى  اال بى  أسرة خد"رين  سر عجال  المجتمع"  ادة   مة 

2017/2018 . 

2017 

17 
   جامعة المنوفية

 كلية التربية

 سم المناهج وطرق التدريس ق

تقدير  ادشه بة  والرقى  للنهوض  المبذولة  الجهود  ية العملعلي 

بال والبحثية  المتميهودامجالقسم عن  التعليمية  فى  ت    مركز زة 

  . 8201-7120 معى الجا للعامية االم يم الكبار ومحوعلت

2018 

 جامعة المنوفية  18

ية م مجتمع وتن قطاع خدمة ال

 البيئة 

تقدير  ش المهادة  المبذول  علي  الوافر  إنجاح  جهود  سبيل  فى 

جامعة  الندوا بكليات  عقدت  التى  لبرنامج  المنوت  تنفيذا  فية 

للتوعية االدم  الجامعة  مخاطر  وتعاطى ضد  درات  خلما  ان 

 . 2017/2018 خالل العام الجامعى 

2018 

 جامعة المنوفية  19

 كلية التربية

تقدي المتم ماالسها   علي ر  شهادة  الحقيبة ات  تصميم  فى  يزة 

تأهيل  " بمدارس   التدريبية  للتدريس  االطفال  معلمات رياض 

واال تلغات  المنوفية  لتى  من مجلس جامعة  اعتمادها   بجلستة م 

 .30/1/2018خ المنعقدة بتاري

2018 

20 
 المنوفية جامعة 

 ة دلصيالكلية 

تقدير  هش الثقافى للحضور  ادة  باالسبوع  لكلية    المشرف 

 2018/ 22/3وحتى    18/3/2018الفترة من    لالصيدلة خال

. 

2018 

 جامعة المنوفية  21

 مركز تعليم الكبار 

من  تقدي  شهادة الدكتر  األستاذ  مجالسيد  رئيس  ادارة ور  لس 

الكبم تعليم  المبذولة  على  ارركز  انجاح  الجهود  سبيل  فى 

 . لمقامة بالمركزرات الدوا اتليفاع

2018 
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 فية جامعة المنو 22
و  من  تكريم  تقدير  اال شهادة  الدالسيد  جامعة  رئيس  تور  ك ستاذ 

علي  المنوف المية  واالسهامات  خالجهود   فى   زةيالمتم لصة 

 18/9/2018فية محافظة المنوبقيق رسالة الجامعة تح

2018 

23 
الهيئة ة مجلس الوزراء  سائر

رع  ر فبالكا تعليملالعامة 

 المنوفية 

و  تقدير  االهي   من    ميداليةشهادة  تعليم  ئة  و  االمية  لمحو  لعامة 

م  الكبار جهد علي  من  بذل  ايجشاركوم  مثمر  ا  لصالح با ة  ية 

 . لمحافظةار بامحو االمية وتعليم الكب

2018 

24 
   جامعة المنوفية

 الزراعة كلية 

 المجتمع  ةمدقطاع شئون خ

تقد المبذولةير  شهادة  االسبوعليافاى  ف  للجهود  البيئى   ع ت 

لتنوع البيولوجى من وع البيئى واالسادس تحت عنوان" االسب 

نظيفة"   بيئة  منالفتر  ى فأجل  الى    8/10/2018  ة 

11/10/2018 . 

2018 

قطاع خدمة   نوفيةجامعة الم 24

 ة وتنمية البيئ عالمجتم

تقديرش المهادة  العلي  المبفاوجهود  إنجاح  ر  سبيل  فى  ذول 

بمه البالسب ا  انرجاالحتفال  السادسوع  المنوفية  يئى   لجامعة 

 .2018/2019لجامعى  العام ا

2018 

26 
للعلوم  هيئة ايسف الدولية 

يم ما قبل  لتعللسة الهندو

 الجامعى 

تقدير الج  شهادة  اعلى  االشراف  ل هود  فى  الكاديمى ا مبذولة 

 2018 وم االجتماعية  لعلمشروعات البحثية فى ام التحكيو

27 
   ةيجامعة المنوف

 لتربيةا يةكل

 الطالب قطاع شئون التعليم و

 الجهود المتميزة فى االنشطة التعليميةعلى قدير شهادة ت

" معمة المجت أسرة خد  االسر عن "ريادة  مجالفى  ةالطالبىو

2018/2019   

2018 

28 
 عة المنوفية م جا

 ية النوعية ترب كلية ال

  مال العخال  متميز والجهد المخلصلعطاء اللرهادة تقديش

 2018 . 2018/2019 معى جاال

29 
   جامعة المنوفية

 لتربيةة اكلي

 الطالب قطاع شئون التعليم و

ة هود المبذولوالدعم المستمر والج مرللتعاون المث شهادة تقدير 

عى  نشطة اتحاد الطالب للعام الجامامج اط وبرالنجاح خط 

2018/2019 

2019 

30 
 لس الوزراء ة مجسرئا

 ر الكبم االهيئة العامة لتعلي

  مصروع ر على االسهامات المتميزة فى مشر تقدي  شهادة

القومى للقضاء على االمية خالل  احتفالية المجلس االعلى 

 مية  جامعات وبنك مصر بالطالب المتميزين فى محو اال لل

2019 

31 
 

 عة المنوفية جام 

على  الجامعة رئيس روكتالد تاذ االس  السيدير من شهادة تقد 

جاح فعاليات أسبوع شباب  نفى ا لةعالفا التميز والمساهمة

( لجنة المراسم واالستقبال )ى االعاقة حدلمت  ثانى الجامعات ال

 2019 سبتمبر 6الى  1من 

2019 

32 
 رئاسة مجلس الوزراء 

  امة الهيئة الع

 تعليم الكبار ل

 فرع المنوفية 

ية  با يجة اشاركر وممث م  ا بذل من جهدعلي مر تقديشهادة  

  ليمعت االمية و محومعة المنوفية فى جاطالب جهود لصالح 

 .افظةبالمحكبار لا

2019 

33 
 المنوفية جامعة 

 التربيةة كلي

شاركة الفعالة والجهود المبذولة لما ى لقدير عوت  رشهادة شك

 2019  مؤتمر الكليةفى انجاح فعاليات 

34 
المنوفية قطاع خدمة  عة جام 

 ية البيئة المجتمع وتنم 

ذول فى سبيل إنجاح  مجهود الوافر المبشهادة تقديرعلي ال

مة تحت شعار "سال  بعل بمهرجان االسبوع البيئى السافاالحتا

  2019/2020عام الجامعى  لاجامعة المنوفية  "حياه البيئة

2019 

35 
ستشفيات  وحدة تدريب الم

)التدريب والتعليم   الجامعية

ى برنامج مبادئ  ف اتدوجهما بذل من  علي مر تقديشهادة  

 2020 . االسعافات األولية
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(  بكلية الطبالطبى المستمر

 عة المنوفية بمستشفيات جام 

36 
 الوزراء  رئاسة مجلس

عالج  وة  ق مكافحصدو 

 والتعاطى   االدمان

في إعداد المشاركة الفعالة وما بذل من جهد علي  شهادة تقدير

البرنامج التدريبى "اختار حياتك" وهو مجموعة من وتنفيذ 

المهارات الحياتية إلعداد كوادر بشرية وتفعيل دور الشباب  

 المجتمعية. تبمشاركتهم فى المبادرا

2020 

37 
 الوزراء  رئاسة مجلس

عالج  وة  ق مكافحصدو 

 والتعاطى  االدمان

ق  المشاركة الفعالة فى برنامج صندو علي  شهادة تقدير

فى إطار برنامج وذلك والتعاطى  ناممكافحة وعالج  االد

 . دراتخقيادات الشبابية للوقاية من التدخين والم إعداد ال

2020 

38 
 

 

 المنوفية  ةفظمحا

تقدير   اشهادة  محافظ  جهد  لمنوفية  من  من  بذل  ما  علي 

وتدريب عدد   مالمشاركة الفعالة مع المحافظة في إعداد وتقديو

التعليمية   اإلدارات  بجميع  النفسيين  اإلخصائيين  من  كبير 

مهارات  تنمية  برنامج  خالل  وذلك  المنوفية  بمحافظة 

المدمجين  الطالب  مع  التعامل  فى  النفسيين  االخصائيين 

 . ى لفنبمدارس التعليم العام وا

2020 

39 
قطاع خدمة المجتمع بجامعة  

 المنوفية 

وتقدير على المشاركة فى انجاح فعاليات المؤتمر    شهادة شكر

تمع وتنمية البيئة بعنوان" التوجهات العلمى لقطاع خدمة المج 

 ستقبلية للتعايش مع كورونا الم

2020 

40 
 جامعة المنوفية 

 التربيةة كلي

شك عوت  رشهادة  المبذولة لم ا  ى لقدير  والجهود  الفعالة  شاركة 

 2020 مؤتمر الكليةفى انجاح فعاليات 

41 
االدارة عة المنوفيةامرئيس ج الشباب العام  درع  لرعاية  على    ة  المنوفية  بجامعة 

فى   على  المشاركة  المثالى  الطالب  مسابقة  وتحكيم  تنظيم 

 مستوى جامعة المنوفية 

2021 

  قافيةث الاألنشطة : عاشرا

  دوليا

عمورش • التعليم  لة  مالمح  المتميزوال  فى  للتنمية.  -  تعلم  والشراكة  التإ  التعلم  و  التعليم  دريب  دارة 

 . 2012المملكة المتحدة. سبتمبر  -مدينة اكستر  -اطعة ديفون مقب

الفطض  عر • عيد  عن   Wynstream  Primary Schoolة  رسمد ب  طفالاأللجميع    رتقديمى 

  -ر  مدينة اكست  -     ختلفة(فال المتالح ق اة الدينية وطرب)المناس واعضاء هيئة التدريس واولياء األمور  

   2012 تحدةالمملكة الم

  ة دراسات العليا للتربيلا -  االحتفال البحثىات  ضمن فعالي      "المقابالت   ءا اجر  نف "  فى     ة عملورش •

 .2012 المملكة المتحدة- الدولية ، جامعة إكستركلية العلوم االجتماعية والدراسات  -

كلية    -ية  التربكلية  -  البحثى  االحتفالات  ضمن فعالي      "المختلطةث  بحق الائرط"    فى  ة عملورش •

 . 2012 لكة المتحدةممال- ية والدراسات الدولية ، جامعة إكستراالجتماع مالعلو

كلية    -  االحتفال البحثىات  ضمن فعالي       "ة المكتوبةالدفاع الشفهى عن االطروح"  فى    ة عملورش •

 .2012 ةالمملكة المتحد - الدراسات الدولية ، جامعة إكستراالجتماعية وكلية العلوم  - ةبيترلا
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  Wynstreamة  رسمد ب  طفاللجميع األ  ية والسياحية فى مصر  المناطق االثرعرض تقديمى عن   •

Primary School 2013 تحدةالمملكة الم -مدينة اكستر  - واعضاء هيئة التدريس واولياء األمور  

فىلا • ال   –اليونيسكو    ورشة عمل  مشاركة  التعليم  السادسة  للكمقرر  عالى  وزارة  حول  بالورشة  جلسة 

فى للقبول  أمثل   العالى    نظام  اليونيسكو    عاونبالتالتعليم  منظمة  ومببامع   الريس  يسكو  يون كتب 

عدد الا وبمشاركة  بالقاهرة  الو  قليمى  ممثلى  الدومن  فى  كند زارات  التالية)    -البرازيل  -لصين ا-ا  ل 

 . 2015يونيو  10  –  9هرة القا  (امريكا  -كوريا الجنوبية -النرويج  -نسافر

 وعربيا   قليمياإ

كو  مة مكتب اليونيسى ينظذ وال  ائيةللقر  ىوللد الف التحة ارفى مباد   للتباحث   براء االقليمىالخ  ع اجتما •

القاهرة والم  كو مع مكتب اليونيس  التعاونبت  بيرو  ىف لم مدى الحياة فى  الدولى للتععهد  االقليمى فى 

 . 2017مايو  17الى   16  ترة منفى الف  . القاهرةبألمانيا  هامبرح

 

الدولى • الثاالخامس    المؤتمر  الفئة  لليونيسكوين لمراكز  التابعة  العالم  لع  ة  اليونسكو رمى مستوى  كز 

 . 2018ر فبراي 22-20 يومى   بجمهورية مصر العربيةر  بالكيم اعللتاالقليمى 

 

التنسيجالا • للجنة  الرابع  العليقتماع  للعقد  ية  اا  لمحو  )  وتعليمالمية  العربى  ( 2024-2015الكبار 

اليوم فعاليات  االمية  ضمن  لمحو  ال  جامعة  -العربى  قطاع  عالدول  االجتما الربية  ادارة   عية.شئون 

 .2018فبراير  28-27ى  لمى يوم عالبحث ل التربية والتعليم وا

 لبناء و  راليات تفعيل الوثيقة الرئيسية للتحالف االقليمى للقرائية وتعليم الكبا  ارالقر  اقليميةعمل  ورشة   •

  ية لتحقيق فى اطار مأسسة التعليم غير النظامى فى المنطقة العرب  ىمع المدنرات مؤسسات المجتقد 

الأهدا المف  )تستنمية  اال  (  2030دامة  اليونيسكو  مركز  نظمها  بسرس الكبار  عليم  لتمى  قليوالتى 

 . 2018مايو  10الى   8 ليان فى الفترة منال

التنسيقية   • للجنة  الرابع  األاالجتماع  لمحو  العربى  للعقد  الكبار  مية  العليا    2024_    2015وتعليم 

المو جامعة  الكبار  تعليم  مركز  تجربة  م  نوفيةعرض  األميفى  العربية    ةحو  الدول  برعاية  بجامعة 

 . 2018  كسو(ربية للتربية والثقافة والعلوم )االلالمنظمة العمية وألو المح  الشبكة العربية

"  فعاليات  المشاركة فى   • لخندوة  الكبار والتعلمريطة موارد عربية في  معاً  الحياة ضمن    تعليم  مدى 

االمية   لمحو  العربي  اليوم  "عمل    بورقةفعاليات  تعلي جو بعنوان  مركز  نظر  بجامعة  هة  الكبار  م 

ة فى تعليم الكبار"  وذلك جديد ى الحياة باعتبارها احد المبادرات الوالتعلم مد   لكبارا  ليم تع  نالمنوفية ع 

 . 2018ديسمبر  18ثاء الموافق  يوم الثال

تقييم مركز   • اجتماع مراجعة  الكباالمشاركة فى  لتعليم  االقليمى  بسراليونسكو  اللر  وذلس   فى   كيان  

للقائم المستدامة  التنمية  فرص  توفير  عي إطار  األمح لى  ن  وتعليم  و  في مية  المساعدة  وكذا  الكبار 

التع خريطةليم  مأسسة  وتطوير  النظامي،  مح  غير  األمية  مناهج  وأنشو  الكبار  وفق  وتعليم  طتها 

ممتطلبات   والمهمشالتعلم  الفقيرة  المجتمعات  وتمكين  الحياة،  وبن دى  قد ة  الكواء  البشرية. د ارات  ر 

الجهات   مع  المركز  مشاركة  بالمجالالمع  ات ؤسسالمووكذلك  المدنى   نية  المجتمع    ومؤسسات 

2019. 
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تنظيم  ركة  المشا • ندوة  فى  أخالقيافعاليات  العالبوالعالى  تعليم  الت  مركز  بجحث  نايف  لمى  امعة 

رة  وعلمى فى عصر الثلا  ات البحث خالقيوان أبالتعاون مع جامعة المنوفية بعن   نيةم ألالعربية للعلوم ا

 30/10/2019اعى  طنالصء ااعة والذكرابالصناعية ال

 

 لياحم

  ليم العالى التعوير  ط ادارة مشروعات توحدة      " لىعليم العابول بالتمناقشة تطوير نظم الق"شة عمل  ور •

 ليربإ  مقر الوزارةب   لكوذ الى  لعا  لسيد االستاذ الدكتور وزير التعليمبحضور لالى  ارة التعليم العزو  -

2015 

 

تعليم العالي المجلس االعلي  قر وزارة الدت بمعقتى  وال  "العلمى  أخالقيات  النشر"ورشة عمل عن   •

 . 2016-3-30ق الربعاء الموافة المكتبة الرقمية  اعات وحد للجام

عمل   • العالي:احن" ورشة  التعليم  مؤسسات  خريجى  مهارات  تنمية  والقطا و  الطبى  الهندسى    علقطاع 

 ة حلوان.جامع  قربم  2016بر اكتو 4الثالثاء وزارة التعليم العالي  "تربوى القطاع الو

فى  ارمشال • "تنظيم  كة  بعنوان  ندوة  حول  ر فعاليات  المنوفية  جامعة  مناهجؤية  العلوم    تطوير 

دريس لتى نظمها قسم المناهج وطرق التضوء االتجاهات المعاصرة" وا  والرياضيات وتدريسها فى

 . 2016ابريل  13م يو   فيةمنولبحوث بجامعة القطاع الدراسات العليا وا عم بالتعاون  ةة التربيبكلي

ب للجنة افعاليات ندوة    تنظيم    المشاركة فى • للثقافة  تربية  التقدم"  بية و"التر المجلس االعلي  والتى    قيم 

 2016-4-28يوم الخميس الموافق كلية التربية جامعة المنوفية عاون مع لتباتمت 

ام االمن  ية "االستخد لمنوف ا  معةبجا ئة  وة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البي ند   ت افعالي  ة فىالمشارك •

 2016-10-19االربعاء  فية.ة لجامعة المنوماالدارة العا لشبكة االنترنت".

ال • التعليم  وزارة  عمل  بعنوان  ورشة  والشركات  "عالي  االعمال  ريادة  مجال  فى  البريطانية  التجربة 

لثالثاء  وذلك يوم ا  متحدةالكة  مملع باليا لالبتكار واالبداعاون مع مؤسسة باناس تلبا  "اشئة الن  وجيةنول لتكا

 لدبلوماسيين بالقاهرة.ى ابمقر ناد  2017يناير  3الموافق 

عمل   • خريجى  ابمتلورشة  التربية  عة  مجال  ة  معجاكلية  فى  العامة  الخدمة  تأدية  أثناء  محو المنوفية 

 2017مارس   اعىمالجتمن االتضا ارةز ون مع االمية وذلك بالتعاو

ض غراان "تطوير مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية لال بعنو  وةند     ات فعاليتنظيم  المشاركة فى   •

مع    بكلية التربية بالتعاون  دريسا قسم المناهج وطرق التى نظمه حاث والمجتمع( " والتالخاصة: االب

 . 2017 ابريل 11ة يوم  لمنوفي ليا والبحوث بجامعة اقطاع الدراسات الع
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"تطوير    ندوة      فعاليات امش  وذلك هلى ه   يزية  لنجاال اللغة  مادة  بية فى  نشطة الطاللال   معرض تنظيم   •

اللغة االوطرمناهج   تدريس  التى نظمها قسم  حاث والمجتمع( " واالب  لخاصة:نجليزية لالغراض اق 

بالتعاونال التربية  بكلية  التدريس  ا  مناهج وطرق  اللدراسامع قطاع  بجامعةليا والبحعت  ة  المنوفي  وث 

 . 2017ابريل   11يوم 

التعليم الفنى فى ضوء ثقافة    " ة  لجنة التربية بالمجلس االعلي للثقاففعاليات ندوة  ظيم  نت  ىركة فالمشا •

 4/5/2017وذلك يوم الخميس الموافق لتربية ة اكليتمت بالتعاون مع تى  ع" والالمجتم

انميالت   زارةو  ل  عم  ةورش • ممناقش"  أنبش  ةمحليلة  البرنام اة  سود ة  علج  للقضاء  األميلقومى  فى  ى  ة 

 . 2017 أبريل 24الى   22ن  الفترة مفى  والجهات المعنية وزير التنمية المحليةر ضوبح "رمص

فعا • فى  مسابالمشاركة  تحكيم  اليات  البحوث  الالجقة  ومسابقة  ضمن  تماعية  المثالى  فعاليات  طالب 

 . 2017تمبر سب  14الى  9من   ى عشرأسبوع شباب الجامعات الحاد 

فى    • اعلمال  تمرالمؤ  تنظيمالمشاركة  ال  نىثاال  لىلدوى  التر  (  سابع)السنوى  جابي لكلية  فية  المنومعة  ة 

 . 2017وبر كتا  رة"صاضوء التحديات المع ربية فىمجتمعات العال ىف الوجدانيةالتربية "

للسباكة تعلي "ورشة عمل  تنظيم   • األولية  المبادئ  مياة  ن مع  تعاوالب  المنوفية    امعةات جلطالب  "م  شركة 

تعل  الشرب  الكبوهيئة  مفصيتأل   اريم  الكبارل  تعليم  وتم  هوم  المستدامة  التنمية  أجل  امن  لمرأة عن  كين 

 . 2017بر  تواكليدويه المدرة للدخل. ا رفطريق تدريبها علي بعض الح

م • بالتعاون  التربية  كلية  لطالب  عمل  ورشة  الكتنظيم  تعليم  هيئة  لوبار  ع  القومى  لمرأة المجلس 

القومى واستخراج   الرقم  دوأكيد  لتل  بطاقات  فر  علي  من  المرأة  لكونها  التنمية  القيم ى  وتعلم  تربى 

 .2017أكتوبر    .خالقواأل

  "ثقافة العمل التطوعى فى تعليم الكبار "فية حول  عة المنوكلية التربية جام  تنظيم ورشة عمل لطالب  •

 .2017صر م فى  على األميةللقضاء  وأهميتة

 . 2018عام مية المجتمعية بجامعة المنوفية ل للتن  بيةشبا أفضل مبادرةتحكيم   ت افعاليالمشاركة فى  •

ور • فى  تقويمعمل  شة  المشاركة  الج  عن  الشردور  وتهات  األمية  محو  مشروع  في  العاملة  ليم  عيكة 

   .2018  مايو  المجهذا الفى  فعيل دور المؤسسات ، والمقترحات التى يمكن أن تسهم فى ت بارلكا

هيئة تعليم  يذى لالجهاز التنفإحتفالية    خالل  ر جامعة المنوفيةمركز تعليم الكبا  جهود ة بعرض  كرالمشا •

 .2018  سبتمبرمية يوم العالمي لمحو األ ل ابرالكبا

التربيةتنظي • كلية  لطالب  عمل  ورشة  المهنية  عن  م  والصحة  السالمة  عرف  إ "رة  مباد ضمن    مفهوم 

 وذلك بالتعاون مع   هايقحقكيفية ت، والمهنية  ةم الالسو الصحةبمفهوم الطالب يف تعر ل "واحمي نفسك
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 . 2018ديسمبر   منوفيةالملة باالقوى الع مديرية 

 2019ر جميل الكلية فبرايلت" فى رحاب كلية التربية لمنوفية ا جامعة  يوم من اجل"درة تنظيم مبا •

بعرض  المشا • ال  ربةتجركة  تعليم  المركز  جامعة  المهارا  نوفيةمكبار  تنمية  لطالب فى  الحياتية   ت 

والد  المه فعاليات   لخالارسيين  الجامعة  وتنمية  الكبار  لتعليم  عشر  السابع  الوطن اراالمؤتمر  في  ت 

 . 2019ل " ابريالواقع والمأمول " العربي

امؤتمر  الن  أمي • الثامن  الالعلمى  ا"تربية    ثالث لدولى  العربيةالفئات  المجتمعات  فى  يق لتحق  لمهمشة 

 . 2018سبتمبر  12-11رة من فى الفت ": الفرص والتحديات المستدامة  ميةتناف الأهد 

ى االحتياجات ة وتعليم ذومشكالت تربي"  عنوفية  المن  جامعةية الصيدلة  ورشة عمل لطلبة كلتنظيم   •

الدارسال السمع واأليتا   صمين األميين والخاصة من  الوضعاف  تعامل والتواصل معهم فى  م، وطرق 

ئات بصورة مناسبة  امل مع هذه الفودور طلبة الصيدلة فى تحقيق أهداف التع،  "ة مختلفة عمري مراحل  

 .2018نوفمبر .  همتربيتهم وتعليملتخصصاتهم ومتطلبات 

" تطوير    ع جامعة المنوفية حوللثقافة بالتعاون م فعاليات مؤتمرالمجلس االعلى لتنظيم    فى    المشاركة •

 .2019  -4-17عاء الموافق ربقبل" االالمستالواقع وأفاق  -تعليم فى مصرال

امش هلى هوذلك      ميةتعليرات مركز تعليم الكبار من الوسائل الود متدربى  جات  نتلممعرض  تنظيم   •

  -ر التعليم فى مصرمنوفية حول " تطويللثقافة بالتعاون مع جامعة ال  لس االعلىمؤتمرالمج    فعاليات 

 . 2019  -4-17لمستقبل" االربعاء الموافق واقع وأفاق اال

 . 2018/2019االكاديمى  تربية للعامية لكلية البطة الطالاالنش فل ختام ح فى تنظيم  اركةمشال •

بكلية فى إطار فعاليات االسبوع التعريفي للطالب الجدد    " تحيا مصر "  شعار  حت ت  طالبى    لقاء  تنظيم •

 .  2019سبتمبر  عة المنوفيةالتربية جام

ئة تعليم  يهيذى للتنفالجهاز اإحتفالية    خالل  امعة المنوفيةكبار جليم الز تعركم  جهود   ركة بعرض المشا •

 . 2019 سبتمبر بجامعة عين شمس ىبقاعة المؤتمرات الكبر األمية  المي لمحواليوم العبالكبار

بالتعاون مع  ية جامعة المنوفية  ربكلية الت  من ذهب "ر رجال  " أكتوبتحت عنوان    طالبى    لقاء  تنظيم •

 .2019أكتوبر   االً بالذكرى السادسة واألربعون لنصر أكتوبر المجيد تف اح الدلتا اذاعة وسط

ألعضاء هيئة    "ة في مواقف التعليم والتعلميكللسبورات الذ التطبيقات العملية  "عن    تنظيم ورشة عمل •

 . 2019ر أكتوبجامعة المنوفية  كلية التربية  والهيئة المعاونةس ريالتد 
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ون مع  بالتعا   2030السائد انطالقا من رؤية مصر    وتغيير الفكر  التعليم الفنى"عمل عن    ةتنظيم ورش •

 . 2019بالهيئة العامة االستعالمات اكتوبر  مركز النيل لالعالم  

كلية التربية    -ع الثقافي البيئى  ضمن فعاليات األسبو   "التلوث البيئي ومخاطرةثقافية عن "  ندوة    تنظيم •

 . 2019جامعة المنوفية 

لمصرية فرع المنوفية  بالتعاون مع بيت العائلة ا  " الشائعات وأساليب مواجهتهاعن "  ثقافية ندوة  تنظيم   •

 . 2019جامعة المنوفية  تربية  كلية ال -اليات األسبوع الثقافي البيئى ضمن فع

  قيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر اطنة البيئية مدخال لتحنمية الوعى بأبعاد الموت "عن  ندوة  تنظيم   •

 . 2019 أكتوبر  ةجامعة المنوفي  كلية التربية  لثقافي البيئى ت األسبوع اضمن فعاليا " 2030

طالبى  لقتنظيم   • مخاطر"عن  اء  مواجهة  في  التربية  مكافحة    "األدمان  دور  صندوق  مع  بالتعاون 

لئاس  التابع  مجلاالدمان  الوزة  البيئى  راء  س  الثقافي  األسبوع  فعاليات  التربية  ضمن  جامعة    كلية 

 . 2019  أكتوبر  المنوفية

  "المأمول: الواقع وربية  ة الخلقية فى المجتمعات العربيالت"  رابعلالدولى ا  تاسعمى العلالمؤتمر  المين  أ •

 . 2019 أكتوبر 31-30ن  فى الفترة م

دينى عن "  ندوة  تنظيم   • المنوفية  ربية جامالت   كلية  "  االخالق من منظور  العائلة  عة  بيت  بالتعاون مع 

 . 2019 كتوبرأالمصرية فرع المنوفية 

مظيتن • االنشطم  الطعرض  المجتخد ألسرة    البيةة  وذلك    ع ممة  التربية  األضمن  بكلية    سبوع فعاليات 

 . نوفمبر  فىقالثا

تنظيم • فى  المندوة    المشاركة  بناء  في  الشباب  "دور  عنوان  تحت  ثقافية  ضمن    وذلك  "جتمعتوعوية 

 . لجامعة المنوفية لثقافىا فعاليات األسبوع

متنوع   • عدد  لتنظيم  التدريبية  الدورات  ومن  وخريجيها  المنوفية  جامعة    : لثم  محلىالتمع  المجطالب 

والرياضيات   العلوم  تأهيل معلمى  بمللتدردورات  اللغات  يس    ال األطفض  ريايل معلمات  ه أتودارس 

ودورات اعداد معلم الكبار من  ICDL Teacher ارس اللغات ودورة التأهيل الختبارات للتدريس بمد 

 . ألنوحتى ا 2016

ال  امجبرنتنظيم    • كيفية  على  النفسيين  االخصائيين  الطالب تدريب  مع  الدمج    لتعامل  بنظام  الملحقين 

 . 2019  ة المنوفيةفظاحمب ماية الطفل ح لجنةمع محافظة المنوفية بالتعاون  مدارسب
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بالتعاون  كلية التربية جامعة المنوفية    القية في بناء الشباب " قيم األخ" دور الندوة ثقافية بعنوان  تنظيم   •

   .2019  إدارة التدريب بدار اإلفتاء المصرية  مع

مؤتم • اأمين  اليوم  االحتل ر  لذوى  تمكينا  أكثر  مجتمع  "نحو  الخاصة"  واحد  التربية  ياجات  جامعة  كلية 

الثقافة  المنوفي لقصور  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الدلليم  اق  –ة  ووسط  الثقافىتغرب  ثقافة   -ا  فرع  

 .2019   المنوفية

فى   • األمي المشاركة  لمحو  العربي  اليوم  الهيئة  د  وق    ةإحتفالية  لجهود  الفعاليات علي عرض  اشتملت 

فى مواجهة األمية فى مصر، وكذلك عرض لجهود الجامعات المصرية  على مستوى الوطن العربي  

من   كبير  وعدد  والمنيا  ودمياط  شمس  وعين  المنوفية  جامعات  منسقى  بحضور  األمية  مواجهة  فى 

 . 2020يناير  ممثلى الجهات التنفيذية والشعبية بجمهورية مصر العربية

العلالمؤتمر  المين  أ • ا  عاشرمى  االبداعة  ربي الت"  رابعلالدولى  الع  وتنمية  المجتمعات   رؤى:  ربية  فى 

 . 2020 ديسمبر 10-9ن  فى الفترة م "ممارسات و

 تدريبيةال دوراتالحادى عشر: 

 :دوليا

 التاريخ  البرنامج  المكان 
 دة تعزيز التعليم حو 

 معة اكستر  جا

 حدةالمملكة المت

 SPSS V15 2009مقدمة فى 

 االبتدائية  Wynstreamة رسمد 

 اكستر   ينةمد 

 حدةالمملكة المت

 2010 ة ي سيسأتلا ةلحر ملفى اوالتعلم  التعليم

 االبتدائية  Wynstreamمدرسة 

 اكستر   ينةمد 

 حدةالمملكة المت

دات لممارسة العمل اآلمن لحماية األطفال  شاإر 
 البيئات التعليمية والموظفين في 

 

2010 

 االبتدائية  Wynstreamمدرسة 

 اكستر   ينةمد 

 حدةالمملكة المت

سانت   سعافا (المدارس فى اإلسعافات األولية
 )جون 

2010 

 اكستر   معةجا

 حدةالمملكة المت
 لتربوية كتابة البحوث ا

Fine Tuning Your Research- how to 

2012 
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get the work “into shape’’ and 

prepare for the final write up 
 البشرية ت درار المستمر للقالتطويبرنامج ضمن 

 ية البحث
 معة اكستر  جا

 حدةالمت المملكة
 عالالف لعرض ات ات مهار أساسيام فه

Presentation Skills: understanding 

the basics 
البشرية  للقدرات المستمر ير طو التبرنامج ضمن 

 ية البحث

2012 

 معة اكستر  جا

 حدةالمملكة المت
 العلمى للنشر عامل التأثير: الكتابة م

Impact factor: writing for publication 

البشرية  للقدرات المستمر التطوير مج برناضمن 
 ية بحثال

2012 

 

 محليا
 

  ة المعاونة بجامعة المنوفيةهيئلقيادات والواتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   امجمصفوفة بر

FLDP 

 

 التاريخ  عدد الساعات  البرنامج 
 العلميأساليب البحث 

 ( يالعلمث دريس والبحجدارات الت) 
24 2004 

   الفعال ريس مهارات التد 
 ( يلمالع جدارات التدريس والبحث ) 

40 2005 

 لفعاالعرض ال  مهارات
 ( جدارات التعامل مع اآلخرين)

24 2006 

 تصال الفعالاال  مهارات
 ( جدارات التعامل مع اآلخرين)

24 2006 

 مهارات التفكير 
 ( شخصيةالجدارات ال)

24 2006 

 التعلم مدى الحياة
 ( الجدارات الشخصية)

12 2006 

 ة مرات العلميتنظيم المؤت
 ( ت وعامجمتعامل مع الال وال االتص  اتجدار )

15 2017 

 2017 15 ساستخدام التكنولوجيا فى التدري 
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 س( دريالت  ات)جدار 
   االستراتيجى ط طيخت ال    

 ( القيادة واالدارة  اتجدار )
15 2018 

 ت البحوث التنافسية المحلية والعالمية مشروعا
 ( ث العلمىالبح  اتجدار )

15 2018 

 مات و الكوارث األز  إدارة
 ( الدارةدة واالقيا  اتجدار )

15 2018 

 الناس ة دار إ
 ( القيادة واالدارة  اتجدار )

15 2018 

 

     FOEP  ات التربيةبكلي قدرات أعضاء هيئة التدريس  تنميةامج بر   وفةمصف

 التاريخ  عدد الساعات برنامجعنوان ال م
 2005 12 التعلم الفعال 1
 2005 12 دارة المدرسية الفعالةاإل 2
 2005 12 بالمدارسدريب  والتقويم ات التتفعيل وحد  3
 2005 48 تعليمال فياستخدام التكنولوجيا  4
 2005 25 معلمتقويم أداء الطالب ال 5
 2005 48 التدريس الجامعي 6
 2005 24 لم الجامعيمصادر التع 7
 2005 24 ي التربيةلعلمي فالبحث ا 8
 2005 12 التنمية اللغوية في مجال اللغة اإلنجليزية 9
 

  لياآلاسب دورات فى الح

 التاريخ  عدد الساعات البرنامج 
   POWER POINTات باستخدام برنامجهار ة تنمية المدور 

 بتقدير ممتاز  عالومهارات العرض الف
32 2004 

 2005 18 ( جدا  جيد   بتقدير  PHOTOSHOP ) نامج معالجة الصور )بر  
تخدام شبكة  ي باساستخدام نظم المعلومات ألغراض البحث العلم

 ممتاز دير بتق نت االنتر 
32 2004 

 2006 18 معلومات ال ياجمبادىء تكنولو 
 2006 24 تخدام الحاسب وادارة الملفات سا
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 2006 24 جة النصوص لمعا
 2006 24 ات جداول البيان

 2006 18 العروض التقديمية 
 2006 24 قواعد البيانات 

 2006 12 ت المعلومات وتكنولوجيا االتصاال
 2006 6 أللى ا الحاسب أجهزة ة انصي

 2008 اآللىسب حاة الالرخصة الدولية لقياد 
 

 رامج تدريبية متنوعة ب

لنتائج البحوث العلمية باستخدامالتحليل ا  رةدو  •  Statistical Package (SPSS)امجبرن  الحصائى 

For Social Science  -  ية وإعداد القادةتيجمركز الدراسات االسترا  -تقويم األداء الجامعي   إدارة-
 .  2/2005/ 24لى ا 2/2005/ 19من الفترة  ية فيالمنوفمعة جا

برامج    يةب ير تد دورة   • المتوظي  إطار   فيStar Spell2.3- Read up speed up -  على  عامل  ف 
 .2005  جامعة المنوفية .التربية ات التدريس والبحث طبقا لمشروع تطوير كلي فيقمية لر ا
 رةلقززا با ة األمريكيززةسززيم مززج الجامعززبالتن وفيززةدمززة العامززة بجامعززة المنمركززز الخ -( (TOEFLدورة  •

 .2006 بار والتعليم المستمركز تعليم الكمر 

ادارة البحززوث ومظززا رة واسززاليب الكشزز" عنززة " مفهومززة واسززبابة  -"االنتحززال العلمززى:فى تدريبيززةورشززة  •
 . 25/2/2018لك يوم االحد الموافم وذ ة جامعة المنوفية العلمية كلية التربي

بحززوث العلميززة كليززة التربيززة جامعززة المنوفيززة الفززى  "التوثيززم فززى البحززث العلمززى"  ادارة   يززةتدريبورشززة  •
14/3/2018. 

جامعزززززة المنوفيزززززة  -ادارة البحزززززوث العلميززززة كليزززززة التربيززززة  "فززززن كتابزززززة الفقززززرة العلميزززززة"  تدريبيزززززةورشززززة  •
18/4/2018. 

ميزززة كليزززة التربيزززة جامعزززة المنوفيزززة " ادارة البحزززوث العلSPSSتخدام برنزززامج  "كيفيزززة اسززز تدريبيزززةرشزززة و  •
8/5/2018. 

رة التزززى عقزززدتها ادارة البحزززوث العلميزززة كليزززة التربيزززة جامعزززة المنوفيزززة بعنزززوان "تنظزززيم وادا تدريبيزززة ورشزززة •
 .15/5/2018الثاء الموافم " وذلك يوم الثEndNoteالمراجج العلمية باستخدام برنامج 

الرؤيزة المسززتقبلية للتعلززيم كليزة التربيززة جامعزة المنوفيززة بعنززوان " الجززودةالتزى عقززدتها ادارة  تدريبيززة ورشزة •
 .12،13/10/2020 الثاء الموافم الثاالثنين و  ى" وذلك يومتطبيم التعليم المدمج( طرق العالى )

رة التزززى عقزززدتها ادارة البحزززوث العلميزززة كليزززة التربيزززة جامعزززة المنوفيزززة بعنزززوان "تنظزززيم وادا تدريبيزززة ورشزززة •
 .7/12/2020الثاء الموافم " وذلك يوم الثEndNoteالمراجج العلمية باستخدام برنامج 
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 التعليم  تطوير /  ارة الجودةنظم إدة المختلفة في مجال األنشطثانى عشر: 

ع • ول  مورشة  البرامج  توصيف  مشروبعنوان  فعاليات  ضمن  الفاالمقررات  وتطوير  دعم  علية  ع 

 2016/ 15/5  نينالث ا كلية التربية جامعة المنوفية  عالىالؤسسات التعليم م مية لالتعلي

بعن ع  ورشة • مراجعة  مل  لتمقال  بعض وان  ضمن    ىاليلها  حو ررات   الكترونية  يات  فعال مقررات 

االربعاء  ة  كلية التربية جامعة المنوفي لعالى  عليم اية لمؤسسات التتعليمالفاعلية  مشروع دعم وتطوير ال

18 /5 /2016.  

ترو • بعنوان  عمل  فى  شة  التدريس  فقويم  الجودة  معايير  إضوء  مشت ر  طاى  أنشطة  دعم  نفيذ  روع 

 . 2016/ 6/ 1 اءى األربع الالعيم التعلمية لمؤسسات الفاعلية التعليوتطوير 

 2016ايو  م 23  -22فى الفترة من  التعليم المعرفىفى وسائل تقويم ة ود رشة عمل حول معايير الج و •

 ى االن حت 2018من  القياس والتقويم بكلية التربية رات بوحدة مدير وحدة التدريب واالستشا •

ية فى  امعة المنوفج  يةب ها كلية الترعقدتوانتاج االختبارات االلكترونية"   بعنوان" تصميمل  ورشة العم •

  .2018-12-3نين الموافق ث وذلك يوم االترونية االلكالختبارات ا مةاطار تفعيل منظو

المفرد  • "تصميم  حول  عمل  ورشة  فى  توصيف المشاركة  ضوء  فى  االلكترونية  ونوا  ة    تج المقرر 

 . 2019-4-16الكوم  بكلية التربية بشبينلقياس والتقويم التعلم"  وحدة ا

  .حتى االن  2019من  ( ب اللط ار امعي)حدة ضمان الجودة نفيذى لوت لا عضو المجلس •

عمل   • ورشة  فى  االمشاركة  فى  التعليمية   للبرامج  الذاتى  التقويم  احول  تنفيذ  االساسية  طار  لبنود 

 . 6/11/2019 لية التربيةوحدة الجودة بك للمعايير

واتوصيف  حول  المشاركة فى ورشة عمل   • التربية   -الجودة    وحدة  الدراسية  ررات المقلبرامج    كلية 

 . 2019/ 11/ 21 فية جامعة المنو

 ةفات العلميمؤلالكتب وال : ثالث عشر

 : المترجمة  الكتب

  الوثائقور الكتب رقم اإليداع بدا

 ية قومال

 9216   /6012 

 سنة النشر 

2016 

 

   وتعريب كتاب ة مترج

New perspectives on curriculum, 
learning and assessment 

   فيد سكوت ديتأليف : 

" التقييم و التعلم  و جديدة في المناهج "رؤى   

        I.S.S.B.N يم الدوليالترق

978-977-90-4609-9 

 

  سنة النشر

2017 

ب كتاعريب وت ةترجم  

age  Teaching in a digital 

 يتس ب  ف تونىتألي

إرشادات قواعد و العصر الرقمى: يس فىرالتد 
    والتعلميم التعليم تصم
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 : ليمية والمواد التع ةي يبتدرال ائبحقالاد داعاالشتراك فى 

 . 2016  العداد معلم تعليم الكبارة حقيبة تدريب •

 . 2017المصدر صم متعدد حقيبة تدريبة لمحو أمية اال  •

 . 2017  النجليزيةااللغة مية فى ريبية فى محو امية المتحرريين من االحقيبة تد  •

 . 8201 ارس اللغات د بم للتدريس  فالالطض اات ريال معلملتأهيحقيبة تدريبة  •

  تعاون مع مركز تعليم الكباركلية الصيدلة جامعة المنوفية بال من إعداد الدوائية  محو األميةدليل  •

 . 2018  ربيةبكلية الت

ة بالتعاون مع مركز تعليم الكبار يالمنوفجامعة  ض تمريمن إعداد كلية ال صحيةاألمية ال دليل لمحو •

 . لية التربيةبك

 ية واالقليمية والمحل فى المجالت الدوليةثية المنشورة بحل: االنشطة ا شرع رابع

رقم  

 البحث 

يخ  تار عنوان البحث 

 لنشرا

نوع  ن النشراكم

 البحث 

1 The Effect of Wikifolios on 

Developing Secondary Stage 

Students' EFL Writing Skills 

باستخدا أثر   االنجاز  ت    Wikiم  ملفات    نمية فى 

لدىاللغة االنجليزيب الكتابة    اراتهم   المرحلة   طلبة   ة 

 الثانوية

2015  

 يلابر

Journal of Research in 

Curriculum, Instruction 

and Educational 

Technology Vol.1, No. 2 

مجلة البحوث في المناهج والتدريس 

 ليم عا التتكنولوجيو

 مشترك 
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2 The Effect of a Suggested 

Multisensory Phonics Program on 

developing Kindergarten Pre-service 

Teachers' EFL Reading Accuracy and 

Phonemic Awareness. 

  سالحوا ديةقائم على تعديات مقترح صوت برنامج أثر

  ةوات اللغصنمية مهارات القرائية والوعى باتل

الخدمة  قبل األطفال جليزية لدى معلمات رياضناال  

سمبر  دي

2015 

ge aEnglish Langu

l. 8, No. 12; Teaching; Vo

ISSN -4742 E-916ISSN 1

4750 -1916 

 Published by Canadian

Center of Science and 

ucationEd 

 ربيةلتمركز الكندي للعلوم واال

 مشترك 

3 A Suggested Project to Develop EFL 

Teaching in the Egyptian Universities 

in the Light of Knowledge Economy. 

"Investing in ELT Innovation" . 

 اإلنجليزية   ة لغال  تدريس   تطويرل  مقترح  مشروع

  ضوء   في  ريةالمص  الجامعات  في  أجنبية  ةكلغ

  يستدر   فى  واالبداع  تثماراالس"  المعرفة  اقتصاد

 " ليزيةجنالا لغةلا

 بريل ا

2016 

English Language 

Teaching; Vol. 9, No. 4; 

ISSN 1916-4742 E-ISSN 

1916-4750  

Published by Canadian 

Center of Science and 

Education 

 المركز الكندي للع لوم والتربية

 مشترك 

4  

Using Voice Thread to Develop EFL 

Pre-service Teachers' Speaking Skills . 

 

 

 

 

 التحدث  مهارات  لتنمية    Voice Thread    إستخدام

 المعلمين  الطالب ىلد اإلنجليزية باللغة

يوليو  

2016 

International Journal of 

English Language 

Teaching Vol.4, No.6, 

pp.13-31,  

 

European Centre for 

Research Training and 

Development 

UK  

المركز األوروبي للتدريب على  

 البحث والتطوير 

  المملكة المتحدة

(www.eajournals.org) .

ISSN 2055-0820(Print), 

ISSN 2055-0839(Online) 

 مشترك 

5 Using Mnemonics Strategies to 

Improve Primary Stage Pupils' EFL 

Vocabulary Learning and Retention 

Skills . 
 

 لتحسين  Mnemonics  ستراتيجياتا  إستخدام

  غة للا   ىف  اللغوية  المفردات  وتذكر  تعلم  مهارات

 االبتدائية المرحلة تالميذ لدى زيةنجليالا

  مبريسد

2016 

Research Journal of 

English Language and 

Literature (RJELAL). 

المجلة البحثية في اللغة اإلنجليزية 

 وآدابها 

 A Peer Reviewed 

(Refereed) International 

Journal.Vol.4. Issue 4. 

 مشترك 
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6 Using Song Lyrics Activities to 

Develop Preparatory Stage Pupils' 

EFL Listening Skills. 

 األغاني كلمات مة علىنشطة القائإستخدام اال

اع فى اللغة  تماالس  مهارات يقية لتنميةالموس

 ية دمرحلة االعدالا االنجليزية لدى تالميذ

2017 Faculty of Education 

Journal, Menoufia 

University, Volume (1), 

Issue (4). 

ةيفمنولعة امجلة كلية التربية جام  

 فردي 

7 Using Sheltered Instruction Strategies 

to Develop EFL Secondary Stage 

Students’ Reading Comprehension 

Skills . 

تمتع بالحماية لتنمية عليم المتتراتيجيات السإستخدام إ

دى طالب لت القراءة باللغة االنجليزية  مهارا

.الثانوية المرحلة  

 

فبراير 

2018 

Studies in Curriculum and 

Instruction, Issue (231). 

 

 قوطر هجالمنا في دراسات مجلة

 231 العدد التدريس

 

 دي فر

 

8 

Utilizing Ergonomics Based 

Instruction to Develop College 

Students’ EFL Creative Writing 

Skills. 

هندسة بيئة التعلم  دريس القائم علىتاستخدام ال

دى طالب شعبة بداعية لكتابة االلاة مهارات لتنمي

لية التربيةليزية بكغة االنجللا  

 

2019 

Faculty of Education 

Journal, Menoufia 

University 

 

المنوفية ةلتربية جامعا ةمجلة كلي  

 

 

 مشترك 

9

  

Online Transformational Learning to 

develop Egyptian EFL Prospective 

Teachers' Pedagogical skills during 

COVID-19 Pandemic 

المهارات  التعلم التحويلي عبر اإلنترنت لتنمية 

المصريين ما قبل  للغة اإلنجليزية امعلمي ل التدريبية

 19كوفيد  جائحةأثناء  الخدمة

 

2020 Faculty of Education 

Benha University 

بنها   ةلتربية جامعا ةمجلة كلي  

لشهر    31مجلد  123العدد 

2ج 2020يوليو  

 مشترك 

10 Using an Artificial Intelligence Based 

Program to Enhance Primary Stage 

Pupils' EFL Listening Skills 

ستخدام برنامج قائم على الذكاء االصطناعي إ

لدى  للغة اإلنجليزية فى التطوير مهارات االستماع 

المرحلة االبتدائية تالميذ  

 

2021  

Journal of Education 

Sohag University 

امعة  جالمجلة التربوية لكلية التربية 

 سوهاج

2020مارس  83مجلد   

 مشترك 
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 تمرات العلمية  المؤ: عشر خامس

 دوليا:

ل  ة عمقبور امعة إكستر بالمملكة المتحدة.  .ج  بيةلترل  كليةل السنوىا  سات العليالدرامؤتمر  فى    المشاركة •

 2009مايو من منظور وسياق اجتماعي.  يزيةلغة االنجلاهج الميم منوتص خطيطت :بعنوان 

 

العلوم    ةمعهد الدراسات العربية واإلسالمية. كلي  .الدراسات العلياو  للبحث   السنويتمر  مؤالى  ف  المشاركة •

معلم    عداد مج إرابسبوك و  فيلبورقة عمل بعنوان "املكة المتحدة.  لماتر،  إكس  اعية والدراسات الدولية.االجتم

 . 2012مايو  4-3 بية"أجن  نجليزية كلغةغة اإلالل

 

 محليا:

  ن منوفية تحت عنوان  التربية وبناء االنسا بع لكلية التربية جامعة العلمى الرار التممؤلالمشاركة فى ا •

  2014  أبريل 30-29  فى الفترة من  ت الديمقراطية. فى ظل التحوال

ا  المشاركة فى • التربية  عة المنوفية "جام  لتربيةية اكلل  (  سخامول)السنوى المى الدولى االعللالمؤتمر 

 . 2015اكتوبر  13-12لفترة من  فى ا  "مىقالعربية فى العصر الر

العلمىالمشار • المؤتمر  فى  الع كة  للجمعية  والراالول  للقياس  االجتم بية  التواصل  شبكات   اعىتقويم. 

 .2015ديسمبر  29بت لساوالمجتمع )الواقع والتحديات(.سرة واال

ق لمستقبل  اعية منطلالبد ا يةص الشخ -كلية التربية النوعية جامعة المنوفيةبع لى الرالدولا مىعللر االمؤتم •

 . 2016مارس 17  -16من   التعليم النوعي.

ال • السنوى  لمركز  رالمؤتمر  عين شمسابع عشر  بجامعة  الكبار  تتعليم  من  الكبع.  مدى ليم  التعلم  الى  ار 

قد اشتركت ببحث بعنوان: "رؤية  و  2016  بريلا   20-18من  رة  اجل تنمية مستدامة فى الفتن  مالحياة  

 الجامعات المصرية". باللغة االنجليزية لخريجى الوظيفية مية الا ومستقبلية لمح 

الرا • السنوى  تعب المؤتمر  لمركز  بجامعة عين شمس.  ع عشر  الكبار  تعلليم  الكباري من  التعلم مدى    م  الى 

الفترةاج  الحياة من فى  تنمية مستدامة  بعنوان:    وقد   2016يل  ابر  20-18  من  ل  بورقة عمل  اشتركت 

 المية بمصر" .فى المشروع القومى لمحو ا الجامعات  طالب ج دمل"رؤية مستقبلية 

ال • الدولى  العلمى  والثالمؤتمر  للقياس  والتقوانى  القياس  فى مصر.  والم تقويم  الواقع يم  التعليمية:  ؤسسات 

 . 2016يوليو 31-30ة من فترى الف س والتقويمكز القيامر -قبلية. جامعة الزقازيقست موالرؤي ال

ا • العلمى  المصدوالين)  شرعوال   مسخالالمؤتمر  للجمعية  الرابع(  نحو  لى   . التدريس  وطرق  للمناهج  رية 

 . 2016أغسطس   4-3ة عين شمس  م. جامعراتيجيات تطوير مناهج التعليرى فى رؤى واست ذ تغيير ج

ضوء  ناء االنسان المصرى الجديد فى  ة وب نوان "التربيى( بعثان ولى الى عشر)الد علمى الحاد ال  المؤتمر •

لمصر  يتيج ا رستاال  الخطة الت  2030ة  كلية  نظمتة  والذى  يومى  -ربية  "  الشيخ  كفر    9،8جامعة 

 . 2016نوفمبر 
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نة. ق والمواطلالخال  بيرتعاون مع المجلس العس والتقويم بالة للقياالثالث للجمعية العربي  لعلمىالمؤتمر ا •

 2016  برواكت  1فى عالم متغير السبت  المة قية وبناء اية االخالالترب

ال لمىلعا  رالمؤتم • بعنوالسنوى  الثانى(  )الدولى  الفكسادس  االمن  وتعزيز  العربية  التربية   " فى ران  ى 

المعل التربية  نوالذى    ))الواقع والمأمول((  وماتيةعصر  المنو-ظمتة كلية  الف  ةفيجامعة  -11فترة من  ى 

 .2016-10-12تى  وح 10-2016

الفترة    قى التربية فى  التكنولوجياتطبيقات    حول  ا  نهب جامعة    ة التربيةلملتقى الدولى  االول لكليا  ات فعالي •

 2017فبراير   13ى ال 12 نم

)التحديات  ل  االتعليم وريادة االعم  -ة المنوفيةععية جامى الخامس لكلية التربية النو ر العلمى الدولمالمؤت •

 . 2017ابريل  3 -2فترة من  فى ال والتطوير(

لمر • الخامس عشر  السنوى  الكالمؤتمر  تعليم  الكبار ومس  ين شمة عجامعب  اربكز  تعليم   " كافحة  بعنوان 

وبر  وخطط  توجهات  ب مجاالفقر،  "  ةورق"   بعنوان:  تععمل  مركز  لدور  مستقبلية  الكبرؤية  كلية  اليم  ر 

 . 2017ابريل   20-18ترة من  الف ىفالتربية جامعة المنوفية" 

ر ومكافحة الكبايم  تعل  "  انوعشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بعن امس  ر السنوى الخالمؤتم •

ر المدخل المفتوح نحو  ية متعدد المصد م األمحو  "    :طط وبرامج" بورقة عمل بعنوان الفقر، توجهات وخ

ر  ىاجتماع   تمكين السمع:  للصم وضعاف  أفضل  لمس  ةي ؤومهنى  والتوجه  تربيتهم  مأملواقع  ول"  تقبل 

جامعة المنوفية فى الفترة   تربيةال  كليةس  ريد وطرق التأ.د فتيحة أحمد رئيس قسم المناهج    ك معباالشترا

 . 2017ابريل 20-18من 

المؤ  المشاركة • الدولى  رتمفى  الثالث  ال  العلمى  التكلل  (  سابع)السنوى  جابي ر ية  "معة  ة  التربية  المنوفية 

  . 2017اكتوبر    12-11فى الفترة من    صرة"تحديات المعاى ضوء المجتمعات العربية فال  ىف  نيةاد الوج

 . أجنبية"زية كلغة تدريس اللغة االنجليالوجدانية كمنظور جديد فى    "التربيةوان  عن ب لبورقة عم

العلمى  مال • الؤتمر  التربية    سادسالدولى  ا  النوعيةلكلية  استراتيجي  -لمنوفيةجامعة  التعليم  ف  ة توجهات  ى 

 .2018مارس 24  -23من رة عمل فى الفتسوق التطلبات النوعى وم 

فى العصر  تعليم الكبار    ار بجامعة عين شمس بعنوان "ليم الكبكز تعرلم  عشر  سادسالمؤتمر السنوى ال •

ا-الرقمى الكبيرلالتحدى  بع   "عربى  عمل  مبورقة   " األنوان:  اعالممية  حو  مجاالت  ئوادللوماتية  أحد  ية 

 . 2018يلابر 18-16ة من الفتر " فىىلرقمصر العالكبار فى ا ميتعل

العلمى    • الالدو  الثامنالمؤتمر  ارت  "  ثالث لى  البية  العربيةلفئات  المجتمعات  فى  أهداف  لتحق  مهمشة  يق 

 . 2018سبتمبر  12-11ى الفترة من ف "والتحديات  : الفرص التنمية المستدامة

التالمؤ • السنوى  تعليم  بعسامر  لمركز  بعنوانالكب  عشر  شمس  عين  بجامعة  وتنتع  "   ار  الكبار  مية ليم 

 .2018ابريل  18-16لفترة من  فى ا " لوالمهارات في الوطن العربي : الواقع و المأم

التاس المؤتمر   • الالعلمى  الدولى  الملاربية  "الت  رابعع  فى  فخلقية  والمأمول"  الواقع   : العربية    ى جتمعات 

 . 2019أكتوبر  31-30الفترة من  
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والمدرسة  فى  المشاركة • التربية  كليات  بعنوان  شمس  عين  جامعة  التربية  لكلية  الرابع  الدولى  المؤتمر 

   س"تكامل....تدويل....تطوير" بالتعاون مع مركز التميز التربوى بمسرح كلية التربية جامعة عين شم

بعنوان" المص  بورقة عمل  الجامعات  ن  ةية فى مكافحة األميرجهود طالب  المنوفية  ى  جا" ف موذ جامعة 

 .2020مارس  9-7رة من  الفت

  " ممارسات و  رؤى:  ربية  فى المجتمعات الع  وتنمية االبداعة  ربي الت"  رابعلالدولى ا  عاشرمى العلالمؤتمر  ال •

بعنوان" عمل  مركز    بورقة  الكبار  دور  المنوفية  جا  -تعليم  االبداعى معة  التفكير  مهارات  تنمية  فى 

 . ديسمبر 10-9ن فى الفترة م " للطالب فى مجال محو األمية وتعليم الكبار 

 مع جت لممة اخدبية واألنشطة الطال:  عشر دساس

ام • الطالبيةألننسق  التربية    شطة  الجوالكلية  لجنة  العامة  ة  لومستشار  األكاديمى  والخدمة  العام 

2019 /2020 . 

 . 2019/ 2018ى  ديماألكا للعام ةئتنمية البي و  رائد اسرة خدمة المجتمع  •

 . 2019 -الهندسة )ايسف(العلوم وى فنتل الدولى إمشاريع الطالبية لمعرض حكيم العضو لجنة ت  •

 . 2018/ 2017ى  للعام األكاديمئة تنمية البي و  رائد اسرة خدمة المجتمع  •

المجاممبادرة    تنفيذ  • لدمج  عة  القومى    الب طالنوفية  المشروع  الكبلمحو  فى  تنظيم  و  رااألمية وتعليم 

 . نوحتى األ  2016منذ  روع القومى لمحو االميةبالمشركة  المشافي بين الراغمعة اجالد طالب جهو

الالئحية  اعداد و  ةاسدرب  قيام  ال • التربية   الضوابط  جامعة  ل  لكلية  طالب  المشروع    المنوفيةدمج  فى 

 . االمية حوى لمالقوم

 . فيةامعة المنوجت اكليتدرس ب عن محو االمية  قررات دراسيةمناهج وم  لتفعي •

اوضع    • كلية  لطالب  إجرائى  المشار  لتربيةدليل  المنوفية  فكجامعة  الق  ىين  لمحو  المشروع  ومى 

   .االمية

القومى لمحو االمية من خالل •  د معلمتنفيذ دورات إعدا  تأهيل طالب الجامعة للعمل فى المشروع 

 . طالب  3400 رباكالب المشاركين في دورات اعداد معلم الغ عدد الطالكبار حيث بل

بوإ • الفيس  المنوفية  شطة طالب  أنك لرصد  نشاء جروب على  لمرالمش  فى  جامعة  القومى  جو وع 

فصول محو من داخل  للتدريس    حية  يزة وصورنماذح الطالبية المتموعرض الاألمية وتعليم الكبار  

 .افظة المنوفيةحقرى ومراكز مبمختلف   االمية

مية  ى القوافل االعالوكذلك ف    مجتمع وتنمية البيئةخدمة الع  اقط  القوافل التى ينظمهافى  كة  مشارلا •

 : على النحو التالى   لتعليم الكبار ئة العامةيالتى تنظمها اله
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 يومال ضوع القافلة مو المكان 

 2017-5-23   االمية و مح فية فىدور جامعة المنو وف ن مركز من الليا سرس مدينة 

 2017-7-11  ى االمية فى مصرلعضاء  همية القأ  ور الباج ة القرنين مركز يقر

 2017-7-12   الميةا و مح فى ةدور جامعة المنوفي رية أبو كلس مركز الشهداءق

 2017-10-18 ة وائيمحو االمية الد و  يمةلتغذية السلا  سنا طة شبرا مركز قويقرية 

 2018-1-29  اسيةاركة السيالمش  ركز منوف الليان م سرسمدينة 

 2018-9-30   من لالنترنت االستخدام اال  ر ولباجمركز اجروان قرية 

  وتعليم الكبار والعادات و األمية حم ت الموز مركز شبين الكوم ميقرية 

عة امجضمن مبادرة  االجتماعية

 ر العشوائيات تطويالمنوفية ل 

31-7-2019 

 سة السيدة نفيسة لرعاية مؤس

 األيتام بشبين الكوم 

 عاية وارشاد ر خدمة المجتمع و

 يتام الأل جيهووتعليم وت 

24-10-2019 

التفعيل   • جامعة  ت  وفيةن ممبادرة  نحو  اجتماع "  ال  يمكين  تعليم  في  "أفضل  الى تهى  التو  كبار    دف 

األتجا  محو  إلامية  وز  الحضارىألبجدى  األمية  محو  رغباو  ى  واتلبية  فى ت  الدارسين  حتياجات 

وا  الجامعة  بطلبة  الخاصة  االمية  محو  الستم  يجاد فصول  اتمام    مه اررالدافعية  حتى  الفصول  داخل 

   عملية التعليم.

االمية وتشجيع  محو  رض تجارب الطالب الناجحة فى  عو يس بوك لرصد   روب علي الفجتأسيس   •

يم الكباروخلق جيل من الشباب  وتعل  ميةمعة  لصنع تجربة نجاحة فى محو االطالب الجا  نظرائهم من

 . قدمبناء مجتمع مت وحة ن رك بجدية وفعالي فة ويشاهد ى يسعى وراء الطموح الذ 

فى  المشا • جذب   إعداد ركة  وجواب   دليل  سؤال  فىلا يجة  نت  األمى  البناء  العمل    تفاعل  ع مورش 

ا العمل مما يعد ى هذ محتو  جاخرت أرض الواقع مع األميين ، واس  على  والتفاعلفى التدريب  الطالب  

 فية فى مجال تعليم الكبار. سبق جديد لجامعة المنو

لطالب  ومساعدة امعية  جتمالاالنشطة  بية فى  الطاللتفعيل المشاركة  لجامعة  ا  طالب مع    ات قد لقاءع •

 في مجتمعه المحلي  بارليم الكتعو لمشاركة في برامج محو األمية  و انحتكوين اتجاهات ايجابية    ىعل

  وذلك  ليم الكباروتع الهيئة العامة لمحو االمية    تصال والتنسيق والتعاون فيما بينهم وت االقنوا  وتقوية

 لى النحو التالى: ع
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 ة يالكل تاريخ الفعالية التوعوية 

 ة ربيالت 28-2-2016

 التربية  10-3-2016

 ربية الت 8-5-2016

 التربية  5-10-2016

 التربية  10-10-2016

 التربية  4-11-2016

 التربية  26-12-2016

 الصيدلة 22-2-2017

 اآلداب 8-3-2017

 ية لرياضا التربية 12-3-2017

 النوعية التربية  15-3-2017

 الحقوق 22-3-2017

 االقتصاد المنزلي  27-3-2017

 العلوم  9-4-2017

 ية الترب 2-11-2017

 ع اسرة ليدرز مدلة بالتعاون الصي 7-12-2017

 التربية  14-2-2018

 الزراعة  2018- 18-3

 التمريض  2018- 25-3

 اآلداب 22-4-2018

 الصيدلة 9-7-2018

 هندسة ال 4-9-2018

 الزراعة  9-10-2018

 ربية الت 11-10-2018
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 ة رالمبك لة التربية للطفو 17-10-2018

 ة وعيالنالتربية  22-10-2018

 العلوم  9-3-2018

 اعة الزر 17-3-2018

 التربية  2-12-2018

 لتربية ا 17-2-2019

 التربية للطفولة المبكرة  18-3-2019

 الطب البيطرى 19-3-2019

 االداب 23-3-2019

 العلوم  23-3-2019

 ريض التم 26-3-2019

 طبلا 26-3-2019

 رةتجاال 28-3-2019

 آلدابا 1-4-2019

 ابآلدا 6-4-2019

 مريض تالمعهد الفنى لل 7-4-2019

 العلوم الطبية  9-4-2019

 لصيدلةا 9-4-2019

 االقتصاد المنزلى  10-4-2019

 التربية الرياضية  28-10-2019

 آلدابا 3-11-2019

 التربية  21-11-2019

 التربية  15-2-2020

 الطب البيطرى 15-2-2020

 آلدابا 22-2-2020



 
28 

 

 التربية للطفولة المبكرة  24-2-2020

 التربية النوعية  29-2-2020

 التربية الرياضية  2-3-2020

 بلطا 4-3-2020

 االقتصاد المنزلى  5-3-2020

 العلوم  9-3-2020

 الصيدلة 9-3-2020

 ب البيطرىطال 11-3-2020

 

 يبية عشر: البرامج التدر  سابع

المد ت • ابفى    مينلعريب  غيلرنامج  للمعلمين  التربوى  اتأهيل  م ر  علي  التترؤهل  لحاصلين  و    ى بوى 

ديمية  ين األكاون ب م . وذلك فى إطار تحقيق التعا2016/ 2015أقيمت فى كلية التربية جامعة المنوفية  

 . موين الكلتربية جامعة المنوفية بشبم و كلية اي لتعة والة التربين بوزارالمهنية للمعلمي 

لشريف كجانب اباألزهر  ي  تربوارة التدريب البإد برنامج التدريبي الذي عقد  لعليات ااى فة فكرالمشا •

إطار تحقيق التعاون  وذلك فى    ئيةلتدريس والتقويم بالمرحلة االبتدارق اط  من تدريب معلمى العلوم على  

 .2016  ومالك نفية بشبي والمن  لشريف و كلية التربية جامعةباالزهر ا  ىربوالت التدريب  ين ادارةب

ب التربوي باألزهر الشريف كجانب يرة التدرداد بإتدريبي الذي عقال  شاركة فى فاعليات البرنامجمال •

  العدادية لمرحلة ا اللغة االنجليزية با  طرق تدريسج و ى اللغة االنجليزية على احدث مناه معلم ب  من تدري

فوذل تحقي  ىك  التدريإطار  ادارة  بين  التعاون  التق  باالر ب  اهز بوى  كلييلشرر  و  جامعة    ةف  التربية 

 . 2016  ن الكومشبيالمنوفية ب

العلوم والريا  التدريبية  ةالدور  فى  مدرب  • تاهيل معلمى  اللغات "ات  ضي"  بمدارس  التى   و  للتدريس 

 م  2017/ 2016لتربية  عليم الكبار فى كلية ابمركز ت قيمت أ

أقيمت بمركز تعليم    ىالت  و  "  لعلمىث احبراض الغيزية ال اللغة االنجل"    التدريبيةالدورة    فى  درب م •

 م   2017/ 2016ة  كلية التربي فى الكبار

م الكبار  ز تعليت بمركالتى أقيم  و  اللغة االنجليزية "ة  يائمحادثة و قر" ال  الدورة التدريبية  رب فى د م •

 م  2017ة فى كلية التربي
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 يمية لالمحلية واالق الكياناتو العلميةاللجان ية وعض عشر: ثامن

نظ • لجنة  التقا عضو  التربية ي م  بكلية  والتقويم  المنوفيةجا  -يم  منوذ   -معة  كجزء  الذاتية لا  لك  دراسة 
Self- Study      وذلك    د اإعد لبرنامج بالكلية  المعايير    فيالمعلم  منظمة    تيالضوء  وضعتها 

NCATE  لكليات التربية  اديميكاألية الخاصة باالعتماد العالمQUAP   2004/2005. 

س اللغة المنا ج وطرق تدريمج  مقررات وبرا)  سية في التخصص االدر ت  ا صيف المقرر تو جنة  لعضو   •
 .2007/ 2006 (كلغة أجنبية جليزيةناإل

لجن • والخ  ةعضو  العملية  التربية  برنامج  تطوير  التربيةمشروع  بكلية  الميدانية  المنوفية  -برات  جامعة 
 . 2007/ 20/4حتى   8/2005/ 1من ات تطوير التعليمعشرو ضمن م

مشروع   • و   عضو  الاتطويردعم  التعبمؤسستعليمية  لفاعلية  العاات  المعي لي  ليم  المشاركة     تمعية جمار 

2015 . 

 2016-2015جامعة المنوفية للعام االكاديمى   -والبحوث بكلية التربية ضو لجنة الدراسات العلياع •

   2017-2016االكاديمى  مجامعة المنوفية للعا  -لمجتمع بكلية التربيةا مةجنة شئون البيئة و خد عضو ل •

الى    2016/ 7/ 1فى الفترة من    ةالمملكة المتحد ريب والتطوير بو المركز االوروبى للبحث والتد ضع •

1 /7 /2017 

   2018-2017االكاديمى نوفية للعام جامعة الم  -لجنة شئون البيئة و خدمة المجتمع بكلية التربية وعض •

 2019-2018االكاديمى ام عفية للجامعة المنو  -ربيةتلجنة شئون البيئة و خدمة المجتمع بكلية ال وضع •

 . 2019 ةة المنوفيجامع س والتقويم بكلية التربيةاوع القيذى لمشرفينت فريق الال و فىعض •

 . 2019المنوفية لعليا لتعليم الكبار بمحافظة شرافية االاعضو اللجنة  •

 2020الهالل االحمر المصرى فرع المنوفية  عضو مجلس ادارة جمعية  •

 ية ئل العلم الرساى لعف  االشراعشر:    تاسع

دريس اللغة  صص المناهج و طرق تي تخ فتوراة  ك د الو    ماجستيرالرسائل    نممتنوع    اإلشراف على عدد  

 .  ة اإلنجليزي

 :االنشطة التدريسية نوعشر

 بكالوريوس(  -يسانسل ) مرحلة البكالوريوس

 وس( لوري بكا -انس ى ) ليسلة األوللطلبة المرحة بالقسم ع خطة الدراساإلشتراك في وض  -1

 ية. ن ة فوشعب عام و تعليم أساسي   مة تعليشعبولى ة اال قالفر لبةطل تدريس مقرر " اللغة اإلنجليزية " -2

 . ة الطفولةبعالى الرابعة شالفرقة االولى  ية " لطلبةزاللغة اإلنجلي " ر تدريس مقر -3
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 .سيأسا عليم عام و تة تعليم نجليزية شعباللغة اإل" لطلبة قسم تدريس مقرر "طرق تدريس  -4

 . عليم أساسيتعام و  ة تعليم شعب  ةإلنجليزي اة تدريس مقرر " المناهج" لطلبة قسم اللغ -5

 عام   مي م" لطلبة قسم اللغة اإلنجليزية شعبة تعلي قاته في التعلبي تط حاسب األلي و ل" اتدريس مقرر  -6

 . و تعليم أساسي

 . و تعليم أساسيام م عتعلي ية شعبةاإلنجليزقسم اللغة  غر" لطلبةالتدريس المص"تدريس مقرر  -7

 عليم عام  تبة قسم اللغة اإلنجليزية شع ة" لطلبالتخصص  مادة تعليم فيل ا تكنولوجياتدريس مقرر "   -8

 . أساسيم لي و تع

ليزية شعبة تعليم  قسم اللغة اإلنج   لرابعةالفرقة ابة  ل" لططرق تدريس اللغة االنجليزيةقرر " س م تدري -9

 .تعليم أساسيعام و 

  ثالثة" لطلبة الفرقة ال المجال الرياضى فى باللغة االنجليزية  بيقات تط قراءات وتدريس مقرر "  -10

 . رياضية جميع الشعب التربية ال بكلية

جميع    للطفولة المبكرةبكلية التربية   ولى" لطلبة الفرقة اال  ةاللغة االنجليزيتدريس مقرر "  -11

 الشعب. 

ن علميربوى العداد المتالرنامج التأهيل  ومة المنهج المدرسى"  ضمن بمنظ ريس مقرر "تصميم  تد  -12

 ين بالتربية والتعليم لمالعا

العملإلختبارااء  إجر-11 قات  لطلبة  اللية  تعليمسم  شعبة  اإلنجليزية  تع  غة  و  مادة أسا  ميل عام  في  سي 

 تدريس مصغر. 

رق ام و تعليم أساسي في مادة طم عإلنجليزية شعبة تعلياللغة ا سمق إجراء اإلختبارات الشفهية لطلبة-12

  تدريس.ال

القبو  اءاجر-13 ال  لغة االنجليزية  لفى ا  لاختبارات  عبة  تحاق بشبين فى االلراغال  ةيعلملطالب الشعب 

 لغة االنجليزية. ال

 التربوى.  هيلأوالت لوريوس نترول بالكلية فى مرحلة البكامتحانات والكل االاعمأالمشاركة فى -14

 بة الدراسات العليا لط

 عليا لة الدراسات الحطلبة مردراسة بالقسم لة الطاك في وضع خ إلشترا -1

 رق تدريس. ج و طة مناه اسات العليا دبلوم خاص شعبرالد تدريس" لطلبة  رقط تدريس مقرر" -2

ا  -3 مقرر"  ا لتدريس  لللغة  العليا  إلنجليزية  الدراسات  لطلبة  ممعلم"  شعبةدبلوم  طر  هني  و   قمناهج 

 تدريس. 
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ة  دكتوراه شعب  يتمهيد   لدراسات العلياالطلبة    غة اإلنجليزية"بالل  ت في التخصص قراءار"  تدريس مقر  -4

 س. اهج و طرق تدريمن

شعبة    جستيرمايا تمهيدي  العل  ت اإلنجليزية" لطلبة الدراسا  اللغةتخصص بتدريس مقرر" قراءات في ال-5

 . مناهج و طرق تدريس

  .لطلبة الدبلوم العام "يس"طرق تدر  ريس مقررتد  -6

 . ج"اه ريس" و "المند "طرق تلعام في مادتى الدبلوم لشفهية لطلبة اات ارراء اإلختباإج -7

 دة "طرق تدريس". في ماالخاص الدبلوم لطلبة ات الشفهية رتباإجراء اإلخ-8

 .الدبلوم الخاص لطلبة ختبارات القبول فى اللغة االنجليزية  ااجراء  -9

 ا. لياسات العلة الدررول بالكلية فى مرحكنتنات والعمال االمتحاأ لمشاركة فىا -10

 ب توجيه الطال  مع  الدراسات العليا(مرحلة    -لعملية ) المرحلة األولىاية  الترب لبة  طشراف على  اإل  -11

 بما يضمن حسن سير التربية العملية. 

 


