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 السيرة الذاتية                            
 علي حسين محمد عطية    االسم /        

 كلية التربية بشبين الكوم. جامعةوطرق تدريس ب مناهج   الوظيفة / أستاذ
 المنوفية 

                                                                                                                                                                                                                                                                    تدريس   وطرق  القسم العلمي/ مناهج         
                                                                                                                                                 ) جغرافيا (                                                                                                                    تدريس   وطرق  مناهج  التخصص الدقيق/        

 aliha59@Gmail.com/  البريد االلكتروني      
 

  ميةـؤهالت العلـالم   

. كليــــة التربيــــة. جامعــــة 1989شــــالة الفغرافيــــا  مــــا و  ليســــانس اوار وتربيــــة  .1
 الزقازيق.

 . كلية التربية. جامعة الزقازيق.                                    1992عام   التربية   في  خاص   وبلوم    .2

بتقــد ر    1997ماجســتير فــي التربيــة تخصــص منــاهج وطــرق  تــدريس جغرافيــا   .3
                            عام ممتاز كلية التربية. جامعة الزقازيق .
 بعنوان 

 تعلم بعض المهارات الفغرافية لدي طالر الصف االول  ) برنامج عالجي لصعوبات

 الثانوي( 
 تخصص مناهج وطر ق تدريس جغرافيا                                                                                      في التربية الفلسفة   وكتوراه   .4

 .    جامعة الزقازيق.  كلية التربية 2000                      



 بعنوان                                   
 )برنامج مقترح قائم علي استخدام الحاسور لتنمية بعض مهارات التفكير 

 الفغرافي لدي طالر كلية التربية( 

  في  ـرج الوظيـدالت 
                 1998 /30/4 مـــن بقســـم المنـــاهج وطـــرق التـــدريس فـــي الفتـــرة مـــدرس مســـاعد  -1

 كلية التربية. جامعة المنوفية. 2000/ 28/10   الى  
              29/10/2000فــــــي الفتــــــرة مــــــن  بقســــــم المنــــــاهج وطــــــرق التــــــدريس مــــــدرس  -2

 كلية التربية. جامعة المنوفية.  10/2008/ 26الى  

ــاعد -3 ــتاذ مسـ ــم ال أسـ ــاهجبقسـ ــرق  منـ ــدريسالوطـ ــن تـ ــرة مـ ــي الفتـ          2008/ 27/10فـ
 جامعة المنوفية.كلية التربية     27/10/2013حتى  

                      2013/ 10/ 28اعتلارا من   تدريسالوطرق   مناهج  بقسم  ال  أستاذ  -4
وحتي  1/8/2014وكيال للكلية لشئون خدمة المفتمع وتنمية البيئةاعتلارا من  -5

30/7/2019   
 بيقيةـ مية والتطـان باألنشطة العلـًا : بيـاني ـث    
  : المقررات التي يقوم بتدريسها- 

تعليم ابتدائي وراسات     –تاريخ  -تدريس مصغر للفرقة الثانية شعبتي جغرافيا -
 إجتماعية. 

 طرق تدريس جغرافيا للفرقة الثالثة والرابعة شالة جغرافيا  -

تعليم ابتدائي  –تاريخ  -تكنولوجيا تعليم للفرقة الثالثة والرابعة شعبتي جغرافيا -
 ات اجتماعية وراس

تعليم ابتدائي    –تاريخ  -مناهج ووسائل للفرقة الثالثة  والرابعة شعبتي  جغرافيا -
 وراسات اجتماعية 

 تخطيط وتطوير المناهج للدبلوم المهني  والدبلوم الخاص  -



 تقويم المناهج للدبلوم الخاص  -

 التدريس للمفموعات الصغيرة للدبلوم المهني -

 قاعة بحث للدبلوم الخاص  -

 مناهج للدبلوم العام  -

 طرق تدريس للدبلوم العام -

   ومناقشتها :  عليهااالشراف  التي أشترك فيالماجستير والدكتوراة رسائل 
ــذ  -1 ــد  تالمي ــوطني ل ــة الحــس ال ــة لتنمي ــرح لمــنهج الدراســات االجتماعي تصــور مقت

ــة.مروة ســامي  ــة المنوفي ــة جامع ــة التربي ــة. رســالة ماجســتير كلي ــة األبتدائي المرحل
 .2009روويدا

ــر  -2 ــة بعــض مهــارات التفكي ــتعلم التعــاوني لتنمي ــى ال ــائم عل ــامج مقتــرح ق فاعليــة برن
 الفغرافي والميل نحو الماوة لد  تالميذ المرحلةاألعداوية  

ــوعي  -3 ــة الـ ــي تنميـ ــة فـ ــات االجتماعيـ ــنهج الدراسـ ــاريخ بمـ ــي التـ ــورة فـ ــدة مطـ اثروحـ
 الديمقراطي لد  تالميذ المرحلةاإلعداوية

الدراسات االجتماعيــة للمرحلــة االعداويــة فــي بــو  متطللــات تصور مقترح لمنهج  -4
 العولمة

فاعلية برنامج مقترح قائم على األنشطة في تنمية الوعي االقتصــاوي لــد  تالميــذ  -5
 المرحلة األبتدائية

برنــــامج مقتــــرح باســــتخدام الوســــائط المتعــــدوة لتنميــــة مهــــارات الحــــل األبــــداعي  -6
الطــالر المتفــوقين فــي الصــف األول الثانوي.رســالة للمشــكالت فــي الفغرافيــا لــد  

 .وعا  عبد السالم الشاعر 2007ماجستير كلية التربية جامعة المنوفية

فاعلية مــدخل القيــايا المعافــرة فــي تــدريس الفغرافيــا علــى تنميــة الــوعي المــائي  -7
 والتحصيل لد  طالر المرحلة الثانوية  



فـــي الدراســـات االجتماعيـــة علـــي فعاليـــة اســـتخدام اســـتراتيفية تـــدريس االقـــران  -8
التحصيل وتنمية بعض المهارات االجتماعية لدي تالميذ المرحلة االعداوية.رســالة 

 . مي كمال ويار 2011ماجستير كلية التربية جامعة المنوفية

فعالية استخدام بعض مداخل األور التاريخي فــي تنميــة مهــارات التفكيــر التــاريخي  -9
ة.رسالة ماجستير كلية التربية جامعــة المنوفيــة.ايمان لدي تالميذ المرحلة االعداوي

 . 2012السيد علي الشال

للــتعلم التعــاوني فــي تــدريس الدراســات االجتماعيــة   STADفعاليــة اســتراتيفية  -10
 لتنمية التفكير الفماعي لدي تالميذ المرحلة االعداوية 

يــة مهــارات أثر استخدام مدخل المعلومات واالتصال في تدريس الفغرافيــا علــي تنم -11
 حل المشكالت لدي طالر المرحلة الثانوية

اثــر برنــامج مقتــرح قــائم علــى الوســائط المتعــدوة فــي تــدريس التــاريخ علــي تنميــة  -12
 الحس التاريخي لدي تالميذ المرحلة اإلعداوية 

اثــر برنــامج وســائطي فــي عــالج فــعوبات تعلــم التــاريخ لــدي تالميــذ الصــف األول  -13
 اإلعداوي

( فــي تنميــة مهــارات اإلبــدا  واتخــاذ القــرار فــي CORTورت )فاعليــة برنــامج الكــ  -14
محمـــد زللـــول محمـــد فـــال  كليـــة 2013الدراســـات االجتماعيـــة رســـالة ماجســـتير

 التربية جامعة المنوفية

ــا يم  -15 ــار بعـــض مفـ ــدوة ال تسـ ــائط المتعـ ــى الوسـ ــائم علـ ــرح قـ ــامج مقتـ ــة برنـ فاعليـ
ايمــــــان  2013الدراســــــات االجتماعيــــــة للتالميــــــذ المعــــــاقين رســــــالة ماجســــــتير 

 محمدعبدالسميع لرار

فاعليــة اســتخدام أنشــطة قائمــة علــي األلعــار التربويــة فــي تنميــة بعــض المهــارات  -16
 الحياتية لدي طفل الروبة عقليا القابلين للتعلم  

استخدام نموذج التعلم البنائي فــي تنميــة المفــا يم الفغرافيــة لــدي تالميــذ المرحلــة  -17
 اإلعداوية 



فاعلية استخدام أنشطة مقترحة لملف االنفاز قائمة علــي نيريــة الــذكا  المتعــدوة  -18
في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعيــة لــدي تالميــذ المرحلــة 

 اإلعداوية

االستقصائي في تدريس ماوة الفغرافيا  لتنميــة بعــض   suchmanج  فاعلية نموذ -19
ــة  ــة الثانويـ ــدي طـــالر المرحلـ ــاني لـ ــارات التفكيرالتخيلـــي واالوراك اللصـــري المكـ مهـ

 2017رسالة ماجستير جامعة المنصورة    عال فتحي احمد المنسي  

م اووات فاعلية برنامج اثرائي في الفغرافيا قائم علي النيريــة التوافــلية بــا ســتخدا -20
الفيل الثاني للويب في تنمية بعض مهارات اللحث الفغرافي والدافاية للــتعلم لــدي 
طاللات الصف التاسع رسالة وكتوراة الفلسفة كلية البنات لــالوار والعلــوم والتربيــة 

 اللاحثة سها يحي خليل ابو حماوة 2017جامعة عين شمس  

جتماعيــة علــي تنميــة مهــارات الدراســات االفاعلية برنامج قــائم علــي االنشــطة فــي   -21
المواطنــة لــدي تالميــذ المرحلــة اإلعداويــة رســالة ماجســتير كليــة التربيــة جامعــة 

 محمد احمد عبدالعليم عالم 2015المنوفية  

استخدام العصــف الــذهني لتنميــة مهــارات الحــل االبــداعي للمشــكالت فــي الفغرافيــا  -22
  2014يــة جامعــة المنوفيــة لدي طللة المرحلة الثانوية رسالة ماجســتير كليــة الترب

 عواطف فتحي السيد ابو زيد

الدراســات االجتماعيــة علــي فــي تــدريس اثــر اســتخدام االفــالم الوثائقيــة التعليميــة  -23
تنميـــة بعـــض مهـــارات التفكيـــر اللصـــري لـــدي تالميـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة  رســـالة 

 فينفال  عبد هللا السيد عفي 2018ماجستير كلية التربية جامعة المنوفية  

فاعلية برمفية وسائط متعدوة في الفغرافيــا الطبيايــة وفــق النيريــة التوســاية فــي  -24
تنميــة بعــض التصــورات الفغرافيــة ومهــارات التفكيــر التــ ملي لــدي تالميــذ المرحلــة 

 سهام فبري الترهوني 2018اإلعداوية ماجستيركلية التربية جامعة طنطا 



ززة بتقنيـــة جوجــل ا ــرة لتنميـــة اســتخدام  اســتراتيفية التصـــورات الفغرافيــة المعــ  -25
مهارات التفكير المكاني والثقافيةالفغرافية لدي تالميذ المرحلة اإلعداوية ماجستير  

  سامية نصر عبدالعزيز العريان 2017 لية التربية جامعة طنطا  

فعالية برنــامج قــائم علــي الــذكا ات المتعــدوة فــي تنميــة المفــا يم البيئيــة ومهــارات  -26
ة نحــو مــاوة الدرســات االجتماعيــة لــدي التالميــذ المعــاقين ســمايا التفكيــر واالتفــا

 2018بالمرحلة االعداوية رسالة وكتوراة كلية التربية جامعة المنصورة  

فعالية نموذج كوستا وكاليك في تحصيل المفا يم التاريخية وتنميــة بعــض مهــارات  -27
راة كليــة التربيــة التفكير العليا لــدي طــالر المرحلــة المتوســطة بــالعراق رســالة وكتــو 

 خلوو حسن شنيور 2016جامعة المنصورة  

اثــر اســتخدام االنشــطة الصــفية والالفــفية فــي الدرســات االجتماعيــة علــي تنميــة  -28
قيمة المواطنة وابعاو المسئولية االجتماعية لدي تالميذ المرحلــة االعداويــة رســالة 

 قمروان حسني الصاو 2015ماجستير كلية التربية جامعة الزقازيق  

االستقصائي في تدريس مــاوة الفغرافيــا لتنميــة بعــض   suchmanفعالية نموذج  -29
ــة  ــة الثانوي ــدي طــالر المرحل ــي واالوراك اللصــري المكــاني ل ــر التخيل مهــارات التفكي

عــال فتحــي احمــد شــالان  2017رســالة ماجســتيركلية التربيــة جامعــة المنصــورة  
 المنسي  

الدراســات االجتماعيــة لتنميــة الــوعي استخدام مدخل االحداة الفاريــة فــي تــدريس   -30
بالتحــــديات المهــــدوة للهويــــة الثقافيــــة لــــدي تالميــــذ المرحلــــة االعداويــــة  رســــالة 

 كلية التربية جامعة المنوفية اميرة محمد عبد الوهار ابو ترك 2018ماجستير  

برنامج قائم علي االنشطة االثرائية في الدراسات االجتماعية لــدي تالميــذ المرحلــة  -31
كليـــة التربيـــة جامعـــة المنوفيـــة زينـــب شـــالان  2018ائيـــة رســـالة ماجســـتير االبتد

 الدنافوري 



برنامج مقتــرح فــي الدرســات االجتماعيــة فــي بــو  التربيــة المائيــة لتنميــة مفــا يم  -32
كليــة  2018التنميــة المســتدامة لــدي تالميــذ المرحلــة االعداويــة  رســالة ماجســتير 

 سوقي التربية جامعة العريش خالد عبدالرازق الد

اثراســـتخدام المـــدخل المنيـــومي فـــي تـــدريس التـــاريخ علـــي تنميـــة بعـــض مهـــارات  -33
 2017التفكير فــي التــاريخ لــدي تالميــذ الصــف الثــاني االعــداوي رســالة ماجســتير  

  لية التربية جامعة المنوفية مها عزيز الخالع

ي فاعلية برمفية وسائط متعدوة في الفغرافيــا الطبيايــة وفــق النيريــة التوســاية فــ  -34
تنميــة بعــض التصــورات الفغرافيــة ومهــارات التفكيــر التــ ملي لــد  تالميــذ المرحلــة 

 ليــة التربيــة جامعــة طنطــا. ســهام فــبري حســن 2018االعداويــة. رســالة وكتــوراه 
 الترهوني

فعالية برنــامج قــائم علــى الــذكا ات المتعــدوة فــي تنميــة المفــا يم البيئيــة ومهــارات  -35
اســات االجتماعيــة لــد  التالميــذ المعــاقين ســمايا التفكيــر واالتفــاه نحــو مــاوة الدر 

ــوراه ــالة وكتـ ــة االبتدائية.رسـ ــام 2018بالمرحلـ ــة المنصورة.وسـ ــة جامعـ ــة التربيـ . ليـ
 محمد أحمد نفيب

ــة  -36 فاعليــة اســتخدام الخريطــة األلكترونيــة فــي تــدريس الدراســات اإلجتماعيــة لتنمي
. ياســر محمــد 2016ر  المهارات الحياتية لــدي تالميــذ المرحلــة اإلبتدائيــة. ماجســتي

 كلية التربية. –أحمد اللاجور . جامعة بنها  

فاعلية برنامج إثرائي فــي الفغرافيــا قــائم علــى النيريــة التوافــلية باســتخدام أووات  -37
الفيل الثانى للويب في تنمية بعض مهارات اللحث الفغرافي والدافاية للــتعلم لــدي 

 وة. وكتوراه. كلية البنات.. سها يحي خليل أبو حما2017طاللات الصف التاسع  

فعاليــة برنــامج تــدريبي قــائم علــى الــتعلم النشــط لتنميــة مهــارات رســم و ســتخدام  -38
ــد  الطــالر المعلمــين بشــالة الفغرافيــا. تهــاني عطيــة  ــد ر الــذات ل الخريطــة وتق

 .2015كلية التربية   –محموو البنا. وكتوراه. جامعة المنصورة  



المنبئـــة بالنفـــاح فـــى وراســـة الفغرافيـــا فـــى بـــو  القـــدرة مالمـــ  الكتابـــة اليدويـــة  -39
جامعة المنوفية. مروة فؤاو محمــد   -. كلية التربية2016المكانية. رسالة ماجستير

 الفيالى.

تصور مقترح لمنهج الدراسات اإلجتماعية بالمرحلة اإلعداويــة لتنميــة بعــض أبعــاو  -40
جامعـــة طنطـــا. أمـــل  -. كليـــة التربيـــة2015التنــور التـــاريخى. رســـالة ماجســـتير. 

 شحاته السيد الشاذلى.
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ــتير  ــالة ماجسـ ــة. رسـ ــة اإلعداويـ ــذ المرحلـ ــد  تالميـ ــاريخى لـ ــاطف التـ ــارات التعـ مهـ

 جامعة المنوفية. أحمد مفرح عثمان.    -. كلية التربية2018

ة مهــارات التفكيــر الفغرافــي لــدي الطــالر المعلمــين فاعلية برنامج اثرائــي فــي تنميــ  -42
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 .مروة لطفي موسي 2018

فاعلية برنامج قائم على بعض إستراتيفيات مــا ورا  المعرفــة تطبيقاتهــا فــى تنميــة  -43
مفلــة كليــة التربيــة  التفكيــر وحــل المشــكالت لــد  المعلمــات فــى ريــا  األطفــال.

 .2014جامعة المنوفية العدو األول 

مفلــة كليــة التربيــة   0تطوير برنامج التربية الميدانية بكلية التربية جامعــة القصــيم. -44
 .2014جامعة المنوفية العدو األول 

تقويم برنامج المــدارس المعــززة للصــحة فــى التعلــيم العــام مــن وجهــة نيــر مشــرفي  -45
العلوم بمنطقة القصيم. مفلة كلية التربية جامعــة المنوفيــة العــدو البرنامج لمعلمى  

 .2015الثالث  

إستخدام التعليم المخلط فى تدريس التاريخ لتنمية بعض مهــارات اللحــث التــاريخى  -46
والدافايـــة لانفـــاز لـــد  تالميـــذ المرحلـــة اإلعداويـــة. مفلـــة كليـــة التربيـــة جامعـــة 

 .2016المنوفية العدو الرابع الفز  األول 



أثر استراتيفية التساؤل الذاتي في ا تسار المفا يم الفغرافية لــد  طــالر الصــف  -47
ــة  ــال ة الالاوي.جامعــ ــد سســ ــى حميــ ــاوة الفغرافيا.مرتيــ ــي مــ ــط فــ األول المتوســ

 .2018بغداو.مفلة بحوة كلية اآلوار. جامعة المنوفية.أبريل  

   المؤتمرات العلمية 

 -:تم حيور بعض المؤتمرات وبياناتها كالتالي  

المــؤتمر العلمــي الســابع عشــر للفمايــة المصــرية للمنــاهج وطــرق التــدريس)مناهج  •
 ليــة التربيــة  ،2005 وليــو27ى  ـإل  26التعليم والمستويات المايارية( في الفترة من  

 بدون بحث    مشاركة    ،  شمس   جامعة عين  ،
ر المؤتمر العلمي التاسع  عشر للفماية المصرية للمناهج وطرق التدريس  )تطــوي •

 وليـــــو 26إلـــى  25منــاهج  التعلــيم فـــي  بــو  معـــا ير الفــووة(  فـــي الفتــرة مـــن 
 ، كلية التربية  جامعة  عين شمس،مشاركة بدو ن بحث2007

المؤتمر العلمي الرابع السنوي لكليــة التربيــة جامعــة الزقــازيق) بــرامج كليــات التربيــة  •
 9-8الفتـــرة مـــن بـــالوطن العربـــي فـــي بـــو  المســـتفدات المحليـــة والعالميـــة( فـــي 

كليــــة التربيــــة ، جامعــــة الزقــــازيق، مشــــاركة بلحــــث  0المفلــــد االول 2006فبرا ــــر
منشــــورالمؤتمر العلمــــي األول للفمايــــة المصــــرية للدراســــات االجتماعيــــة )تربيــــة 

. 2008 وليــو  20إلــى    19المواطنة ومنــاهج الدراســات االجتماعيــة( فــي الفتــرة مــن  
 ن شمس،مشاركة بلحث منشورالفز  الثاني، لية التربية جامعة عي

المؤتمر العلمي العشرين للفماية المصرية للمناهج وطرق التدريس)تطوير منــاهج  •
، ليــة التربيــة 2008 وليــو  31/  30التعليم في بو  معا ير الفووة( فــي الفتــرة مــن  

 ،جامعة عين شمس ، مشاركة بدون بحث

لتكنولوجيا التربية )تكنولوجيا التربية وتعليم المؤتمر العلمي الرابع للفماية العربية    •
،معهـــد الدراســـات  2008الســـطس 14إلـــى    13الطفـــل العربـــي( فـــي الفتـــرة مـــن 

 التربوية ، جامعة القاهرة ،مشاركة بدون بحث



المؤتمر الدولى للفماية التربوية للدراسات اإلجتماعية "التسام  وقبــول األخــر" فــى  •
 .وار الييافة . جامعة عين شمس .2017أ توبر   4 – 3الفترة من  

مقررللمؤتمر العلمــى الســاوس الــدولى الثــانى "التربيــة العربيــة وتعزيــز األمــن الفكــر   •
.  2016أ توبر  12  –  11الواقع والم مول" فى الفترة من    –فى عصر المعلوماتية  

 جامعة المنوفية. – لية التربية  

التربيــة جامعــة المنوفيــة "التربيــة  مقــرر للمــؤتمرالعلمى الســابع الــدولى الثالــث لكليــة •
 11الوجدانية فى المفتمعات العربية فــى بــو  التحــديات المعافــرة" فــى الفتــرة مــن 

 تربية المنوفية. 2017أ توبر  12 –

ــم  • ــوين المعلـ ــة تكـ ــيوم "منيومـ ــة جامعـــة اسـ ــة التربيـ ــاوس كليـ –المـــؤتمرالعلمي السـ
بفنــدق سونســتا ســان  2017مــارس 11:14التحديات وفرص التطوير في الفترة من 

 االقصر  –جورج 

" تربيــة  العلمــي الثــامن الــدولي الرابــع لكليــة التربيــة جامعــة المنوفيــةمقــرر للمــؤتمر  •
الفئات المهمشة في المفتمعات العربيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.الفرص 

 2018سبتمبر  12-11والتحديات في الفترة من  

  الدورات التدريبية    
الحيور كمتدرر فــي برنــامج ) أســاليب اللحــث العلمــي ( بمشــرو  تنميــة قــدرات أعيــا   •

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية  
الحيور كمتدرر في برنامج )تنمية مهارات التفكير( بمشرو  تنمية قدرات أعيــا  هيئــة  •

 لمنوفيةالتدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة ا
الحيور كمتدرر في برنامج )التعلم الفعال( بمشرو  تنمية قدرات أعيا  هيئة التدريس  •

 يةوالهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوف

الحيــور كمتــدرر فــي برنــامج )اإلوارة المدرســية الفعالــة( بمشــرو  تنميــة قــدرات أعيــا    •
 عة المنوفيةهيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جام



الحيور كمتــدرر فــي برنــامج )تفعيــل وحــدات التــدريب بالمــدارس( بمشــرو  تنميــة قــدرات  •
 أعيا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية  

( بمشرو  تنميــة قــدرات 1الحيور كمتدرر في برنامج )استخدام التكنولوجيا في التعليم ) •
 ئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية  أعيا  هيئة ا لتدريس والهي

( بمشرو  تنميــة قــدرات 2الحيور كمتدرر في برنامج )استخدام التكنولوجيا في التعليم ) •
 أعيا  هيئة ا لتدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية  

قــدرات  الحيــور كمتــدرر فــي برنــامج  )تقــويم أوا  الطالــب المعلــم ( بمشــرو   تنميــة   •
 أعيا   هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية  

الحيور كمتدرر في برنــامج )التــدريس الفــامعي ( تنميــة قــدرات أعيــا  هيئــة التــدريس  •
 وفية  بكلية التربية جامعة المن

الحيــور كمتــدرر فــي برنــامج )اإلشــراف علــي الرســائل ( بمشــرو  تنميــة قــدرات أعيــا   •
 التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية   هيئة  

الحيــور كمتــدرر فــي برنــامج )مصــاور الــتعلم ( بمشــرو  تنميــة قــدرات أعيــا  هيئــة  •
 التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية

( بمشرو  تنميــة قــدرات أعيــا  1الحيور كمتدرر في برنامج )ت ليف الكتار المرجعي ) •
 يئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفيةه

( بمشــرو  تنميــة قــدرات أعيــا  1الحيور كمتدرر في برنامج )التدريس وتقويم األوا  ) •
 هيئة ا لتدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية

  تنميــة قــدرات ( بمشــرو 1الحيور كمتدرر فــي برنــامج )اإلشــراف علــي التربيــة العمليــة ) •
 أعيا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية

( بمشــرو  تنميــة قــدرات 2الحيور كمتدرر فــي برنــامج )اإلشــراف علــي التربيــة العمليــة ) •
 أعيا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية

 12/ 20–19المعلومات الفغرافية . في الفترة مــن  الدورة التدريبية )استخدام برنامج نيم •
 كلية البنات ،جامعة عين شمس  2006/



 االشتراك كمدرر لمعلمي محو األمية بكلية التربية جامعة المنوفية   •
 االشراف علي مركز تعليم الكلارومشرو  محو االمية   •

 المنوفيةاالشتراك كمدر ر لمعلمي ريا  األطفال بكلية التربية جامعة   •
 االشتراك كمدرر لمعلمي المرحلة االبتدائية بمركز سوزان ملارك بالقناطر •
 االشراف علي برنامج التاهيل التربوي للمعلمين لير المؤهلين تربويا •

   تدريس المناهج وطرق التخصص    التى تم نشرها فياألبحاة 
 . وراسات اجتماعية(جغرافيا)

والصعوبة في الماوة المقرو ة للمحتــوي الفغرافــي بــالمرحلتين تقويم مستويات السهولة   .1
  .2002مفلة كلية التربية جامعة المنوفية   االبتدائية واإلعداوية.

ــتويات  .2 تصـــور مقتـــرح لمقـــرر طـــرق تـــدريس الفغرافيـــا بكليـــة التربيـــة فـــي بـــو  المسـ
ي الرابع كليــة المؤتمر العلم  المايارية وأثرة علي تنمية الوعي بلعض المتغيرات العالمية

  .2006التربية جامعة الزقازيق  

اثر استخدام الرسوم الكاريكاتيرية علــي تنميــة بعــض المفــا يم الفغرافيــة واالتفــاه نحــو  .3
 . 2007مفلة كلية التربية جامعة المنوفية   الماوة لدي تالميذ المرحلة اإلعداوية.

يــة لتنميــة المهــارات  فاعليــة وحــدة وراســية قائمــة علــى النشــام فــي الدراســات االجتماع .4
الحياتية لــد  تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة مفلــة الفمايــة التربويــة للدراســات االجتماعيــة 

2007  . 

   العلوم الزراعية ( لمفهوم المواطنة  -مدي وعي طالر كلية التربية شالة )الفغرافيا .5

االجتماعيــة كليــة التربيــة جامعــة  عــين المؤتمر العلمي األول للفماية المصرية للدراسات         
 .2008شمس  

ــى  .6 ــا علـ ــدريس الفغرافيـ ــى تـ ــة فـ ــا ورا  المعرفـ ــتراتيفيات مـ ــض  إسـ ــتخدام بعـ ــ ثير اسـ تـ
مفلــة الفمايــة  التحصــيل وتنميــة التفكيــر التلاعــد  لــد  طــالر الصــف األول الثــانو  

 .2010التربوية للدراسات االجتماعية



ى التصـــور اللصـــر  المكـــانى فـــى تـــدريس فاعليـــة اســـتخدام مـــدخل تدريســـي قـــائم علـــ  .7
مفلــة   الفغرافيا لتنمية مهارات فهم الخريطــة واإلتفــاه نحــو المــاوة لــد  تالميــذ المرحلــة

 . 2011الفماية التربوية للدراسات االجتماعية

فاعلية برنامج مقترح باستخدام األلعار التربويــة فــى ا ســار بعــض المفــا يم الفغرافيــة  .8
 . 2011مفلة الفماية التربوية للدراسات االجتماعية  وات(سن6-5لدى طفال الروبة )

فاعليــة وحــدة مقترحــة فــي المســتحدثات التكنولوجيــة علــي ا تســار طللــة الــدبلوم العــام  .9
ــتخدامها ــو اسـ ــاتهم نحـ ــا واتفاهـ ــة بهـ ــات المرتلطـ ــة  المعلومـ ــة جامعـ ــة التربيـ ــة كليـ مفلـ

 .2012المنوفية

فــي تـــدريس الفغرافيــا علــي تنميـــة  فاعليــة اســتخدام إســتراتيفية التـــدريس التلــاولي .10
ــة كليــة التربيــة  ــر التــ ملي واتخــاذ القــرار لــد  طــالر الصــف أألول الثــانوي مفل التفكي

 2012جامعة طنطا 

برنــامج قــائم علــي االنشــطة االثرائيــة فــي الدراســات االجتماعيــة لــدي تالميــذ المرحلــة  .11
 2019فبرا ر  109ومفلة الفماية التربوية للدراسات االجتماعية العد  االبتدائية

اثر استخدام االفالم الوثائقية التعليمية في تدريس الدراسات االجتماعيــة علــي تنميــة  .12
مفلــة الفمايــة التربويــة  بعض مهــارات التفكيــر اللصــري لــدي تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة

   2019فبرا ر  109للدراسات االجتماعية العدو

فــي الفغرافيالتنميــة بعــض مهــارات GoogleEarthفعالية برنــامج مقتــرح قــائم علــي   .13
  2019مارس 110التفكير اللصري المكاني لدي طالر المرحلة الثانوية العدو 

  

 شهاوات التفوق والتقد ر 

 األستاذ الدكتور/ علي حسين عطية 
شهاوة شكر وتقد ر من كلية التربية جامعة المنوفية على المشاركة الفعالة والفهوو  -1

ات المؤتمر السنوي السابع بعنوان"التربية الوجدانية في المبذولة في انفاح فاعلي
 . 2017أ توبر 12-11المفتمعات العربية في بو  التحديات المعافرة" في الفترة من 



شهاوة تقد ر من قطا  شئون خدمة المفتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة جامعة   -2
الساوس في الفترة من  المنوفية نيرا للفهوو المبذولة في فاعليات األسبو  البيئي 

 . 11/10/2018الى 8/10/2018

شهاوة تقد ر من قطا  خدمة المفتمع وتنمية البيئة بفامعة المنوفية نيرا للمفهوو   -3
 .2016/2017الوافر في نفاح مهرجان األسبو  البيئي الرابع للعام الفامعي

المشاركة الفعالة والفهوو شهاوة شكر وتقد ر من كلية التربية جامعة المنوفية على  -4
حتى 20/11/2016المبذولة في انفاح فعاليات االسبو  الثقافي البيئي في الفترة من 

24/11/2016. 

شهاوة تقد ر من قطا  خدمة المفتمع وتنمية البيئة بفامعة المنوفيةعلى المفهوو   -5
 .13/12/2017الوافر النفاح ندوة التهيئة االجتماعية لبنا  األسرة بتاريخ 

شهاوة شكر وتقد ر من كلية التربية جامعة المنوفية على المشاركة الفعالة والفهوو   -6
المبذولة في نفاح المؤتمر السنوي الخامس الدولي األول بعنوان "التربية العربية في  

 .13/10/2015حتى  12/10العصر الرقمي فرص وتحديات"في الفترة 

على ماقدمه من مشاركة ايفابية لصال   شكر وتقد ر من الهيئة العامة لتعليم الكلار   -7
 المشرو  القومي لتعليم الكلار. 

شهاوة تقد ر من قطا  خدمة المفتمع وتنمية البيئة بفامعة المنوفية نيرا للمفهوو  -8
في الفترة  2017/2018الوافر النفاح مهرجان األسبو  البيئي الخامس للعام الفامعي  

 . 14/12/2017-10من 

دمة المفتمع وتنمية البيئة بفامعة المنوفية على المفهوو  شهاوة تقد ر من قطا  خ -9
 . 2016/2017الوافر النفاح قوافل القطا  للعام الفامعي 

شهاوة تقد ر من قطا  خدمة المفتمع وتنمية البيئة بفامعة المنوفية على المفهوو  -10
بتاريخ   المرأة"  بد  العنف  على  للقيا   العالمي  اليوم  "في  مؤتمر  لنفاح  الرائع 

25/11/2014. 



شكر وتقد ر من قطا  خدمة المفتمع وتنمية البيئة بفامعة المنوفية على المفهوو   -11
 . 12/2015/ 14الرائع لنفاح ندوة" نشر ثقافة االنتما  الوطني في المفتمع" بتاريخ

شهاوة تقد ر من الصندوق االجتماعي للتنمية رئاسة مفلس الوزرا  مكتب المنوفية   -12
لبداية ف   االقليمي على الفهوو المس تمرة وذلك من خالل ندوة بعنوان" حقق ذاتك 
 .1/11/2015لحياتك" بكلية التربية بتاريخ

 


