 هيام مصطفى عبد هللا سالم التخصص  :استاذ مناهج وطرق تدريس  -بقسم العلوم التربوية والنفسية ،كليةالتربية النوعية  ،جامعة المنوفية
 الوظيفة  :وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية -جامعةالمنوفية
 نائب مدير وحدة الجودة . مدير وحدة التدريب واالستشارات – بمركز القياس والتقويم – بجامعة المنوفية مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التربية النوعية . مشرفا ً على إدارة تطوير األداء الجامعى -بمركز الدراسات االستراتيجية وإعداد القادة –جامعة المنوفية
 العنوان  :مدينتى – مجموعة  -41عمارة  -25شقة  ( 25القاهرة الجديدة ) -بريد الكترونيdr_hayamsalem@yahoo.com :

الدرجة العلمية:
استاذ ( : )1028مناهج وطرق تدريس  /لجنة المناهج وطرق التدريس كلية التربية  /جامعة عين شمساستاذ مساعد ( : )1022مناهج وطرق تدريس  /لجنة المناهج وطرق التدريس كلية التربية  /جامعة عين شمس دكتوراة ( : ) 1002مناهج وطرق تدريس  /جامعة طنطا  /تقدير عام  :ممتاز مع الطبع والتبادل بين الجامعات  /اعتمادمجلس الجامعة بتاريخ .1002 /6/20 /
 عنوان الرسالة( :فاعلية برنامج لتنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب االقتصاد المنزلي )تقدير عام :ممتاز مع الطبع والتبادل بين الجامعات (اعتماد مجلس الجامعة بتاريخ )1002-6-20 ما جستير اقتصاد منزلى وتربية ()2111 عنوان الرسالة ( :أثر استخدام التعلم البرنامجي على التحصيل الدراسي لطالب المرحل اإلعدادية) -بكالوريوس اقتصاد منزلى  /جامعة المنوفية  /شعبة تربوى ( )2112تقدير عام  :جيد جدا مع مرتبة الشرف .

الخبرات:
 -مدرس

اقتصاد منزلي – المرحلة اإلعدادية

 -مدرس مساعد

قسم العلوم التربوية والنفسية – كلية التربية النوعية – جامعة المنوفية

5002 -

5002 -4992
5005

 -مدرس:

مناهج وطرق تدريس – كلية التربية النوعية – جامعة المنوفية

5002 -9-51

 استاذ مساعد :مناهج وطرق تدريس – كلية التربية النوعية – جامعة المنوفية مراجع خارجى :للتعليم قبل الجامعى -نائب مدير وحدة الجودة:

5042

بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

بكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية

5009

- 20195041

 محكم خارجى  :للمؤتمر العربى الدولى لضمان جودة التعليم العالى 2015-2019 ،IACQA -مستشارة لجة االسر بالكلية

5044-5040

 -رائدة اسرة صحبة خير  ( :افضل اسرة على مستوى الكلية)

.2019-5002

 -مدير وحدة التدريب واالستشارات – بمركز القياس والتقويم – بجامعة المنوفية

5042

 -مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التربية النوعية .

5042

 -مشرفا ً على إدارة تطوير األداء الجامعى -بمركز الدراسات االستراتيجية

5050/4/ 42

وإعداد القادة – جامعة المنوفية

الدورات التدريبية فى مجال نظم ادارة الجودة Training
:Of Quality Management System
 حضور دورة تدريبية بعنوان المراجعون الخارجون لمؤسسات التعليم قبل الجامعى ()5009 حضور دورة تدريبية بعنوان المراجعون الخارجون لمؤسسات التعليم قبل الجامعى ( المحاكاة ) (.)5009 حضور دورة تدريبية لمؤسسات التعليم العالى تحت عنوان " دورة التقويم الذاتى المؤسسى لمؤسساتالتعليم العالى ( يوليو . )5044
-

حضور دورة تدريبية لمؤسسات التعليم العالى تحت عنوان " نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات
التعليم العالى ( سبتمبر . )5044

 حضور دورة تدريبية لمؤسسات التعليم العالى تحت عنوان " التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليمالعالى ( يوليو . )5044
 حضور دورة تدريبية عن االرشاد االكاديمى 5041 حضور دورة تدريبية عن " دورة تدريب المدربين للمبتدئين مستوى أول " بالهيئة القومية لضمان جودةالتعليم واالعتماد ( . )52-20/1/5042
 حضور دورة تدريبية عن " الدورة المتقدمة لتدريب المدربين مستوى ثانى " بالهيئة القومية لضمانجودة التعليم واالعتماد (. )52-20/2/5042
 حضور دورة تدريبية لمؤسسات التعليم العالى تحت عنوان " دورة التقويم الذاتى المؤسسى لمؤسساتالتعليم العالى ،بجامعة المنوفية ( يوليو )5042وفقا للمعايير الجديدة .
 حضور دورة تدريبية لمؤسسات التعليم العالى تحت عنوان " توصيف البرامج والمقررات الدراسية،بجامعة المنوفية ( يوليو )5042وفقا للمعايير الجديدة

االنشطة المختلفة فى مجال نظم ادارة الجودة Activities In
. Q.M.S
محليا واقليميا :
 مراجع خارجى بالتعليم قبل الجامعى عضو بوحدة الجودة بكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية منذ عام  5040وحتى عام .5041 رئيس معيار " المعاييراالكاديمية والبرامج التعليمية " بالكلية . نائب المدير التنفيذى لوحدة الجودة -بكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية عام .5041 عضو بمكتب التربية العملية بكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية . المشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمى السنوى التاسع ( تطوير كليات التربية النوعية فى ضوء معاييرالجودة واالعتماد بجامعة المنصورة ( )5002
 دورة تدريبية"عن فنيات اعداد تقرير المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعى /ادارة التدريببالهيئة القومية لضمان جودةو التعليم واالعتماد.5009/1-44 /
 المشاركة في جميع الندوات وورش العمل التي أقامتها وحدة الجودة بالكلية بصفتى عضو وحدة الجودةبالكلية /المشاركة بالتخطيط والتنسيق والحضور /للعام الجامعي .5045-5040
 المشاركة بالتخطيط والتدريب في ورشة العمل التى عقدتها جمعية الشروق الخيرية باشمون بعنوان"التعلم النشط والتعلم التعاونى لمجموعة من معلمى المرحلة االبتدائية بادارة اشمون5040 /44 -9 /
 المشاركة بالتخطيط والتدريب في الدورة التدريبية التى عقدتها مدرسة الشريف الخاصة بسبك االحد فيمحاضرةبعنوان " التنمية المهنية للمعلم "  / 40-2نوفمبر . 5044
 المشاركة بالتخطيط والتدريب في ورشة العمل التى عقدتها مدرسة الشريف الخاصة بسبك االحد بعنوان"التقويم الشامل"  /41-42.فبراير .5045
 االسهام المتميز والفعال توصيف المقررات المقترحة ومحتواها المقدمة من مشروع تطوير كليات التربيةالنوعية.5045/5040
 المشاركة بالتخطيط والتدريب في الدورة التدريبية التى عقدتها مدرسة الشريف الخاصة بسبك االحدبعنوان " االختبارات التحصيلية "  / 40-2نوفمبر . 5042
 المشاركة فى إعداد الدراسة الذاتية الخاصة بكلية التربية النوعية /جامعة المنوفية. المشاركة فى إعداد ورشة عمل عن " توصيف البرامج والمقررات الدراسية " لجميع الشعب بكليةالتربية النوعية /جامعة المنوفية " .”5042 -2015
 المشاركة فى إعداد ورشة عمل عن " التقويم البديل " لجميع الشعب بكلية التربية النوعية /جامعةالمنوفية " 5042 -2015

 المشاركة فى إعداد ورشة عمل عن " البورتفليو " ملف االنجاز " للفرقة الرابعة جميع الشعب بكليةالتربية النوعية /جامعة المنوفية " 5042 -5042
 المشاركة فى ندوة عن " عالقة إيجابية بين الشباب والبيئة " لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فىاالسبوع البيئى .5042

األنشطة العلمية:
الدورات التدريبية :
 حضور دورة تدريبية تحت عنوان المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم قبل الجامعي . حضور دورة تدريبية تحت عنوان المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم قبل الجامعي (المحاكاة) . حضور برنامج تحليل استخدام البيانات اإلحصائية في دعم القرار باستخدام الحاسب االلى . االنتداب بكلية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية لتدريس مقرر طرق تدريس . االنتداب من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد كمراجع خارجى لمؤسسات التعليم قبلالجامعي .
 اجتياز دورة الحاسب اآللي واإلنترنت بمركز المعلومات بجامعة المنوفية بتقدير جيد جداً. حضور دورة في برنامج  SPSSاإلحصائي بمركز المعلومات بجامعة المنوفية. حضور برنامج أساليب البحث العلمي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية. حضور برنامج التدريس الفعال بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية. حضور برنامج أساليب التفكير بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية. حضور برنامج مهارات االتصال الفعال بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية. حضور برنامج أخالقيات وآداب المهنة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية. "النشر العلمى" بمركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات – جامعةالمنوفية.5002
-

 "الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية" بمركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدراتاعضاء هيئة التدريس والقيادات – جامعة المنوفية.5009

  "-استخدام التكنولوجيا فى التدريس" بمركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريسوالقيادات – جامعة المنوفية.5040
 مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية" بمركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات اعضاءهيئة “-
 التدريس والقيادات – جامعة المنوفية– .5045  -تنظيم المؤتمرات العلمية بمركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات– جامعة المنوفية.5045

 شهادة تقدير للمشاركة فى تنظيم المؤتمر العلمى الدولى الثالث لكلية التربية النوعية مارس . 5042 شهادة تقدير للعطاء المتميز والجهد المخلص فى مجال نشاط " االظسر الطالبية " . 5041 -5042 شهادة تقدير للمشاركة فى تنظيم المؤتمر العلمى األول للجمعية العربية للقياس والتقويم . 5042 شهادة تقدير للمشاركة فى تنظيم المؤتمر العلمى الدولى الثالث لكلية التربية النوعية مارس . 5042 شهادة تقدير للعطاء المتميز والجهد المخلص فى مجال نشاط " االسر الطالبية " . 5042 -5042 شهادة شكر وتقدير من كلية التربية النوعية  ،جامعة المنوفية ،لعطائه المتميز والجهد المخلص فى مجالنشاط  /األسر الطالبية خالل العام الجامعى .5042-5042
 شهادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعاونها ومشاركتها فى حفل ملتقى التوظيفاألول  ،بكلية التربية النوعية  ،جامعة المنوفية .5042-2-2
 شهادة شكر وتقدير للمشاركة فى لجنة االستقبال ،فى المؤتمر العلمى الدولى الخامس لكلية التربيةالنوعية  ،جامعة المنوفية  2-5 ( ،إبريل )5042

الدورات التدريبية فى القياس والتقويم

:

 دورة " اساليب التقويم وإعداد المفردة االختبارية " بالمركز القومى للقياس والتقويم – بوحدة إدارةالمشروعات للتعليم العالى .5042
 دورة" بنوك األسئلة " بالمركز القومى للقياس والتقويم – بوحدة إدارة المشروعات للتعليم العالى.5042
 دورة " إعداد االختبارات اإللكترونية " بالمركز القومى للقياس والتقويم – بوحدة إدارة المشروعاتللتعليم العالى .5042
 دورة " بنوك االسئلة " بالمركز القومى للقياس والتقويم – بوحدة إدارة المشروعات للتعليم العالى.5049
 دورة " بنوك االسئلة " بوحدةالقياس والتقويم – بكلية التربية النوعية اكتوبر .5049 -دورة " التصحيح االلكترونى " بوحدةالقياس والتقويم – بكلية التربية النوعية .5049-1-45

في مجال المهام واألنشطة البحثية:
البحوث:
)1-1
  )4-4-4دور الصحافة المصرية فى تنمية الوعى الغذائى لدى ربة االسرة " دراسة تحليلية وميدانية"،العدد الثالث واالربعون ،المجلد االول ،اغسطس  ،5002جامعة المنصورة ،كلية اآلداب.
  )5-4-4فاعلية تصميم بيئة التعلم القائمه على معاييرالجودة فى تنمية مهارات تنفيذ بعض الغرز اليدويةلدى طالب شعبة االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية ،مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
،المجلد العشرون ،العدد االول  ،يناير 5040.

  )2-4-4فاعلية طريقة االكتشاف الموجه باستخدام الكمبيوتر فى تنمية التحصيل واالتجاهات نحو التغذيةالسليمة لطالب المرحلة االعدادية ،جامعة المنصورة ،مجلة بحوث التربية النوعية  ،العدد(،)54ابريل
.5044
  )1-4-4اثر استخدام استراتيجية التعلم النشط على التحصيل واكتساب بعض المهارات العملية وبقاء اثرالتعلم لدى معلمى االقتصاد المنزلى  ،جامعة حلوان ،مجلة كلية التربية ،المجلد الثامن عشر  ،العدد االول ،
يناير 5045.
  )2-4-4تدريس مقرر الدراسات البيئية باستخدام الخرائط المعرفية الكتساب بعض المفاهيم البيئةوتنميةاالتجاه نحو البيئة لدى طالب التربية النوعية ،جامعة حلوان ،مجلة كلية التربية ،المجلد الثامن عشر
 ،العدد االول  ،اكتوبر .5045
  )2-4-4استخدام البورتفوليو كأستراتيجية للتقويم البديل فى تنمية كل من التفكير التأملى و أداء طالبالمرحلة الجامعية ،مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس  ،العدد الستون  ،الجزء الثانى  ،أبريل
.5042
  )2-4-4أثر استخدام التدريس بالفريق على المستوى االتحصيلى المعرفى و تنمية اإلتجاهات التعاونيةلدى طالب المرحلة الجامعية  ،مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس  ،العدد الرابع والسبعون ،
يونيو .5042
  )2-4-4تصور مقترح لتضمين ريادة االعمال فى مقرر " االشغال الفنية " لتنمية مهارات التفكير الريادىإلنتاج مشروع متناهى الصغر لدى طالب االقتصاد المنزلى ،مجلة كلية التربية  ،جامعة المنوفية ،المجلد
 ،25العدد الرابع  ،الجزء األول .5042

 )2اإلشراك في المؤتمرات العلمية "ببحث " - :
 )4-5-4تصميم مقرر إلكترونى وأثره على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب اإلقتصاد المنزلى
وإتجاهاتهم نحو المقررات االلكترونية ،المؤتمر العلمى السنوى( العربى السابع -الدولى
الرابع) لكلية التربية النوعية "ادارة المعرفة وادارة راس المال الفكرى فى مؤسسات التعليم
العالى فى مصر والوطن العربى .جامعة المنصورة  45-44ابريل . 5045
 )5-5-4اثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني من خالل االنترنت فى تنميةالتحصيل و
التفكيراالبتكارىواالتجاه لدى طالب االقتصاد المنزلى ،المؤتمر العلمى الدولي (االول) ،الثانى
والعشرون للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس " مناهج التعليم فى مجتمع المعرفة"
الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بالتعاون مع كلية التربية بالسويس  ،المجلد الثانى،
( 2-2سبتمبر . )5045

 )2-5-4فاعلية برنامج تدريبي مقترح باستخدام التدريس المصغر -النمذجة لتطوير أداء طالب التربية
العملية بقسم االقتصاد المنزلي ،المؤتمر العلمى الثالث،لكلية التربية " المتطلبات التربوية فى
مصر بعد ثورة  52يناير" جامعة المنوفية  50 -49ديسمبر .5045
 )1-5-4توظيف إستراتيجية التعلم التعاوني القائمة علي تطبيقات الويب  5.0في تنمية المهارات
األدائية بمقرر طرق التدريس ،المؤتمر العلمى الدولي (االول) ،لكلية التربية النوعية " المعلم
العصرى فى ظل ضمان جودة التعليم  ،رؤى وأفاق مستقبلية "جامعة المنوفية -20-59 ،
إبريل . 5042
 )2-5-4تطوير االداء التدريسى لمعلمى االقتصاد المنزلي فى ضوء معايير الجودة  ،المؤتمر العربى
الدولى الرابع لضمان جودة التعليم العالى  -جامعة الزرقاء – االردن . 5041 /2-4 /
 )2-5-4دراسة تقييميه للرضا الوظيفى للعاملين لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية ضمن فعاليات
ضمان جودة التعليم العالى فى مصر ‘ المؤتمر العلمى الدولى الثانى لكلية التربية النوعية "
قضايا التعليم فى ظل األلفية الثالثة الواقع والمأمول "جامعة المنوفية  52 -52 (،مارس
. )5041
 )2-5-4المؤتمر العربى الدولى الثالث لكلية التربية النوعية بعنوان " جودة التعليم وتحديات المستقيل
"(رؤى وأفاق) جامعة المنوفية  52-52مارس. 5042 /
 )2-5-4استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وعالقتها باتخاذ القرار لدى عينة من طالب الجامعة  ،المؤتمر
السنوى ( العربى التاسع – الدولى السادس ) لكلية التربية النوعية" التعليم النوعى وتنمية
اإلبداع فى مصر والعالم العربى( رؤى واستراتيجيات  ،جامعة المنصورة  2-2 ،مايو .5041
 )9-5-4إستراتيجية التعلم المقلوب كمدخل للتفكير اإلبتكارى وأثرها على وعى الطالبات االقتصاد
المنزلى بترشيد االستهالك  ،المؤتمر العلمى الدولى( السابع) لكلية التربية النوعية" التعليم
النوعى والتنمية المستدامة فى ضوء الثورة المعلوماتية  ،جامعة المنوفية  45-44 ،مارس
.5049
)40-5-4

 )3المقررات الجامعية التى اقوم بتدريسهاعلى

-

مدار الفصلين الدراسيين:
 )4-2-4تدريس وتوصيف مقرر طرق تدريس نوعية للفرقة الرابعة " خالل الفصل الدراسي األول.
 )5-2-4تدريس وتوصيف مقرر طرق تدريس نوعية للفرقة الثالثة " خالل الفصل الدراسي األول.
 )2-2-4تدريس وتوصيف مقرر مبادئ التدريس للفرقة الثانية خالل الفصل الدراسي االول.
)1-2-4

تدريس وتوصيف مقرر المناهج للفرقة الرابعة " جميع الشعب" خالل الفصل الدراسي

الثاني.

 )2-2-4تدريس وتوصيف مقرر اسس تطوير المناهج " للدبلوم العامة" جميع الشعب" .
 )2-2-4قراءات فى المناهج وطرق التدريس ( دكتوراة جميع الشعب ).
 )2-2-4كفايات التدريس ومهاراته ( ماجستير )
 )2-2-4تقويم البرامج التربوية ( دكتوراة جميع الشعب)
 )9-2-4االشراف على طالب التربية العملية الفرقة الثالثة والرابعة .
 )40-2-4تدريس مقرر " قراءات فى المناهج باللغة االجنبية " ( للدكتوراة)
 )44-2-4تصميم بطاقة مالحظة لتقييم اداء طالب التربية العملية وشملت ( ااتخطيط – التنفيذ -التقويم)
 )45-2-4االنتداب لكلية التربية النوعية  ،جامعة االسكندرية  ،لتدريس مقرر ( طرق تدريس نوعية )
 )42-2-4المشاركة فى وضع الخطة الخمسية للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 ( 4اإلشراف على الرسائل العلمية

-

 ضمن هيئة اإلشراف على كل من )4-1-4رسالة ماجستير بعنوان " برنامج مقترح لالرتقاء بالتدريب الميدانى لطالب شعبة المسرح
بكلية التربية النوعية " للباحثة " صفاء مصطفى حجازى
 )5-1-4رسالة دكتوراة بعنوان " منهج مقترح لتصنيع المالبس الجاهزة باستخدام التعليم المبرمج
والكمبيوتر لتأهيل طالب كليات التربية النوعية للعمل بمصانع المالبس " للباحثة " أمل عبد
الحليم
 )2-1-4رسالة دكتوراة بعنوان " فاعلية برنامج قائم على المشروعات الصغيرة للتدريب على
المهارات الحياتية لدى طالب التربية الفنية "للباحث" مصطفى عبد الفتاح .
 )1-1-4أثر توظيف استراتيجية الرحالت المعرفية فى تنمية مهارات ظغنتاج البرامج التعليمية والقدرة
على التفكير االبداعى لطالب تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية" للباحث " عالء
محمد عمر.
 )2-1-4مقترح لتطوير مجال إدارة المنزل فى مادة االقتصاد المنزلى للمرحلة الثانية من التعليم
االساسى فى ضوء معايير الجودة " ،للباحثة " مروة أحمد فؤاد.
" )2-1-4أثر استراتيجتى خرائط المفاهيم والتعليم المعكوس فى تحصيل تالميذ المدرسة اإلعدادية
لمادة الحاسب األلى " حمدى جابر أبو السعود .

 )5القيام بتحكيم الرسائل العلمية
)4-2-4

رسالة دكتوراة بعنوان " تطوير منهج المأكوالت لطالب للصف الرابع الثانوى
الفندقى فى ضوء معايير الجودة الشاملة وقياس فاعليته على اداءات المعلم
التدريسية ونواتج تعلم الطالب  ،كلية االقتصاد المنزلى  ،جامعة حلوان .

)5-2-4

رسالة دكتوراة بعنوان " فاعلية برنامج مقترح فى االقتصاد المنزلى قائم على
التعلم المدمج لتنمية المفاهيم والمهارات العملية والقيم لطالبات المرحلة اإلعدادية
 ،كلية االقتصاد المنزلى  ،جامعة حلوان .

)2-2-4

رسالة ماجستير بعنوان " اثر استخدام استراتيجية التعلم التشاركى فى تدريس
االقتصاد المنزلى لتنمية مهارات االتصال والتفكير الناقد لتلميذات الصف االول
االعدادى  ،كلية االقتصاد المنزلى  ،جامعة حلوان .

عضوية الجمعيات العلمية والخيرية
 عضو الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية . عضو الجمعية المصرية لرعاية المسنين. عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس . عضو بمجلس إدارة الجمعية العربية للقياس والتقويم . عضو رابطة التربوين العرب . عضوية جمعية الشروق الخيرية باشمون المشهره برقم  4259لسنة .5044 عضو اللجنة العلمية المحكمة  :للمؤتمر العربى الدولى لضمان جودة التعليم العالى 2015- ،IACQA2018
 -عضو اللجنة العلمية المؤتمر مركز ضمان الجودة" الجودة وريادة االعمال " – جامعة المنوفية 5042

الجوائز
 -جائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم التربوية والنفسية لعام 5042

المقررات التى تم إعدادها :
 طرق تدريس ( أراء – مقترحات ) المناهج ( من الممارسة إلى العلم ) مبادئ تدريس-

المؤتمرات العلمية( مستمع – مشارك ببحث) :
 المشاركة في فعاليات المؤتمر األول للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بمعهد الدراسات التربوية جامعةالقاهرة .5002
 المشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بمعهد الدراسات التربوية جامعةالقاهرة .5002
 -المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها بجامعة القاهرة .5002

 المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي التاسع ( تطوير كليات التربية النوعية في ضوء معاييرالجودة واالعتماد بجامعة المنصورة . 5002
 المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الحادي والعشرين للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس5009
 المؤتمر العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،تكنولوجيا التعليم والتعلم"نشر العلم وحيوية االبداع":الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بالتعاون مع معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة  2-2سبتمبر
. 5002
 المؤتمر العلمى السنوى التاسع لكلية التربية النوعية بدمياط "تطوير كليات التربية النوعية فى ضوءمعايير الجودة واالعتماد " جامعة المنصورة  20-59ابريل .5002
 المؤتمر الدولي الرابع للبحوث العلميةوتطبيقاتها ،جامعة القاهرة 42-42 " .ديسمبر . 5002 المؤتمر العلمى الحادى والعشرين للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس " تطوير المناهج الدراسيةبين االصالة والمعاصرة " بدار الضيافة  ،جامعة عين شمس  59-52يوليو .5009
 المؤتمر القومى السنوى السادس عشر( العربى الثامن ) لمركز تطوير التعليم الجامعى " التعليم الجامعىالعربى ودوره فى تطوير التعليم قبل الجامعى " بدار الضيافة ،جامعة عين شمس  42-42نوفمبر 5009
.
 المؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم " تكنولوجيا التعليم االلكترونى بينالحاضر وافاق المستقبل "  ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بالتعاون مع كلية البنات لالداب والعلوم
والتربية  ،جامعة عين شمس  59-52اكتوبر . 5009
 المؤتمر القومى السنوى السابع عشر( العربى التاسع ) لمركز تطوير التعليم الجامعى " التقارب العربى فىبرامج التعليم الجامعى وقبل الجامعى " مركز تطوير التعليم الجامعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،
بجامعة الدول العربية  44-40نوفمبر . 5040
 المؤتمر العلمى السنوى( العربى السادس -الدولى الثالث) لكلية التربية النوعية "تطوير برامج التعليمالعالى النوعى فى مصر والوطن العربى فى ضؤء متطلبات عصر المعرفة" .جامعة المنصورة 41-42
ابريل . 5044
 المؤتمر العلمى السنوى( العربى السابع -الدولى الرابع) لكلية التربية النوعية "ادارة المعرفة وادارة راسالمال الفكرى فى مؤسسات التعليم العالى فى مصر والوطن العربى .جامعة المنصورة  45-44ابريل
. 5045
 المؤتمر العلمى الدولي (االول) ،لكلية التربية النوعية " المعلم العصرى فى ظل ضمان جودة التعليم  ،رؤىوأفاق مستقبلية "جامعة المنوفية  -20-59 ،إبريل . 5042

 المؤتمر العلمى الدولي (االول) ،الثانى والعشرون للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس " مناهجالتعليم فى مجتمع المعرفة" الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بالتعاون مع كلية التربية بالسويس
 2-2سبتمبر .5045
 المؤتمر القومى السنوى الثامن عشر ( العربى العاشر) لمركز تطوير التعليم الجامعى – كلية التربيةالتربية بالتعاون مع مركز التعليم المفتوح "تطوير منظومة األداء فى الجامعات العربية فى ضوء
المتغيرات العالمية المعاصرة  .بدار ضيافة جامعة عين شمس  44-40ابريل . 5041
 المؤتمر العربى الدولى الرابع لضمان جودة التعليم العالى  -جامعة الزرقاء – االردن . 5041 /2-4 / المؤتمر العلمى الدولي (الثانى) ،لكلية التربية النوعية " قضايا التعليم فى ظل االلفية الثالثة ( الواقعوالمأمول ) "جامعة المنوفية  52-52 ،مارس . 5041
 المؤتمر العلمى الثالث والعشرين ( الدولى الثانى ) للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس " تطويرالمناهج  :رؤى وتوجهات " بدار الضيافة ،جامعة عين شمس  41-42أغسطس . 5041
 المؤتمر العربى الدولى الثالث لكلية التربية النوعية بعنوان " جودة التعليم وتحديات المستقيل "(رؤىوأفاق) جامعة المنوفية  52-52مارس. 5042 /
 المؤتمر العلمى الثالث لالقتصاد المنزلى بعنوان " االتجاهات الحديثة فى البحث العلمى "( رؤية تنموية)– جامعة حلوان . 5042-2-1
 المؤتمر العلمى الدولى األول للقياس والتقويم فى مصر بعنوان " التقويم اإللكترونى فى المؤسساتالتعليمية "( الواقع – الفرص والتحديات) مركز القياس والتقويم – جامعة الزقازيق  2—2يونيو-
. 5042
 المؤتمر العلمى الدولي للمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية بعنوان "سياسات التعليم فى الوطنالعربى " ( التحديات والتوجهات المستقبلية )  41-42 ،يونيو . 5042
 المؤتمر القومى السنوى التاسع عشر ( العربى الحادى عشر) لمركز تطوير التعليم الجامعى بعنوان"التعليم الجامعى العربى وأزمة القيم فى عالم بال حدود"  ،كلية التربية بالتعاون مع مركز التعليم
المفتوح ،بدار الضيافة – جامعة عين شمس  42-42سبتمبر . 5042
 المؤتمر العلمى الظاول للجمعية العربية للقياس والتقويم " شبكات التواصل االجتماعى واألسرة والمجتمع( الواقع والتحديات ) بعنوان "شبكات التواصل االجتماعى الطريق الصحيح للتعليم والتعلم" -45-49
 5042بالعاشر من رمضان
 المؤتمر العلمى الثانى للجمعية العربية للقياس والتقويم بالتعاون مع مدارس طيبة " الدروس الخصوصيةوعالقتها بالالئحة النظامية"  ،بمدينة العبور  -42إبريل 5042
 المؤتمر العلمى الدولي (الرابع) ( ،العربى الثامن عشر ) لكلية االقتصاد المنزلى "اإلقتصاد المنزلىوقضايا التنمية "  .جامعة المنوفية  2-2ابريل . 5042

 المؤتمر العلمى الدولى الرابع لكلية التربية النوعية " الشخصية اإلبداعية منطلق لمستقبل التعليم النوعى" جامعة المنوفية مارس .5042-42-42
 المؤتمر العلمى الدولى الثالث بكلية التربية النوعية " البحوث النوعية فى ضوء أفاق التطوير " جامعةطنطا إبريل .5042 -2-2
 المؤتمر السنوى السادس ( الدولى الثانى) بعنوان " التربية العربية وتعزيز األمن الفكرى فى عصرالمعلوماتية" ( الواقع والمأمول)  .كلية التربية  ،جامعة المنوفية من  40-44حتى 5042-40-45
 التربية العربية وتعزيز األمن الفكرى فى عصر المعلوماتية ( الواقع والمأمول)  ،المؤتمر السنوى السادس( الدولى الثانى )  ،بكلية التربية جامعة المنوفية فى الفترة من  40/44حتى 5042/40/45
 المؤتمر العلمى الدولى الرابع بكلية التربية " الشخصية اإلبداعية منطلق لمستقبل التعليم النوعى " ،جامعة المنوفية فى الفترة من  42-42مارس 5042
 المؤتمر السنوى ( العربى الحادى عشر – الدولى الثامن) بكلية التربية النوعية التعليم العالى النوعى فىمصر والعالم العربى " التحديات والتطوير"  ، ،جامعة المنصورة  41-42 ،ابريل .5042
 المؤتمر الدولى الرابع – العربى الثامن عشر االقتصاد المنزلى وق ضايا التنم ية  ( ، ،خالل الف ترة من 2-2إبريل  )5042بكلية األقتصاد المنزلى  ،جامعة حلوان .
 المؤتمر العلمى الدولى الخامس التعليم وريادة األعمال ( التحديات والتطوير) لكلية التربية النوعية ،جامعة المنوفية  2-5 ( ،إبريل . )5042
 المؤتمر العلمى السادس والعشرين ( الدولى الخامس) للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،"مناهج التعليم فى العالم العربى وتحديات الهوية " بدار الضيافة – جامعة عين شمس  -2-5أغسطس
.5042
 المؤتمر الدولى الخامس  ،العربى التاسع عشر  ،بكلية االقتصاد المنزلى االقتصاد المنزلى فى خدمة وتنميةالمجتمع والبيئة  ، ،جامعة المنوفية فى الفترة من  42-42اكتوبر .5042
 المؤتمر العلمى الدولى  ،الجنة علوم اإلدارة بالمجلس االعلى للثقافة  ،بعنوان " إدارة الثقافة وثقافةاإلدارة " ( الواقع والمأمول)  .بدار األوبرا المصرية – القاهرة  -59-52يناير .5042
 المؤتمر العلمى السادس عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان " االبتكارية وتكنولوجياالتعليم والتدريب مدى الحياة "-50-49 .ابريل . .5042
 ال مؤتمر ا لدولى ال سابع  ،بع نوان " التع ليم ال نوعى والتنم ية الم ستدامة فى ضوء ال ثورة المعلومات ية "بكلية التربية النوعية  ،جامعة المنوفية فى الفترة من  42-42اكتوبر .5042

المشروعات التطبيقية التى فازت بها على مستوى
الجامعة

الفوز بمشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي  -وزارة
التعليم العالي " إنشاء مركز للقياس والتقويم على مستوى الجامعة "

اهم مجاالت النشاط الطالبى والمجتمعى
 رئيس معيار " المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية " محكم :التخطيط االستراتيجى -للدراسة الذاتية بالكلية .مستشارة لجنة االسر بالكلية .
 رائدة اسرة ( صحبة خير)افضل اسرة على مستوى االسر بالكلية . عضوية مجلس القسم بالكلية .عضوية لجنة العالقات الثقافية . عضوية لجنة الدراسات العليا . عضوية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. عضوية لجنة المكتبة . شاركت فى وضع الخطة الخمسية للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة . عضوية لجنة العالقات الثقافية .المشاركة مع االسرة فى المهرجان الثقافي الفنى لكلية التربية النوعية .5002 الدورة التدريبية التى عقدتها جمعية الشروق الخيرية باشمون المشهره برقم  4259لسنة " 5044التنمية المهنية للمعلم " 5009
" االحتفال بعيد االم "بمدرسة االسقفية الخاصة بالمشاركة مع اسرة صحبة خير .5009 محاضرة عن "التغذية العالجية لذوى االحتياجات الخاصة" وعقدت بمركز خدمة المجتمع باالسقفية.5009 المشاركة بالتخطيط والتدريب في ورشة العمل التى عقدتها جمعية الشروق الخيرية باشمون بعنوان "التعلمالنشط والتعلم التعاونى لمجموعة من معلمى المرحلة االبتدائية بادارة اشمون .5040
 الحلقة النقاشية " الوقاية من انفلوانز الخنازير " التى عقدتها اسرة صحبة خير مع رعاية الشباببالكلية.5040
 المشاركة في إعداد الدراسة الذاتية الخاصة بكلية التربية النوعية.5044 -5040 المشاركة بالتخطيط والتدريب في الدورة التدريبية التى عقدتها مدرسة الشريف الخاصة بسبك االحد فيمحاضرةبعنوان " التنمية المهنية للمعلم ".5044
المشاركة فى المهرجان الثقافى الفنى الرياضى .5044
 ندوة عن "اكتساب معلمى التعليم االبتدائى مهارات التدريب الجيد "التى عقدتها جمعية الشروق الخيريةباشمون 5040المشهره برقم  4259لسنة 5044
 " االحتفال باليوم اليتيم" لعدة سنوات مع اسرة صحبة خير.5045 -5002 -المشاركة الفاعلة في االحتفالية بعيد جامعة المنوفية.5045 -5002

 ورشة عمل" الكتساب بعض المهارات االدائية الخاصة بمجاالت االقتصاد المنزلى " بجمعية منشأةعصام.5040
 المشاركة بالتخطيط والتدريب في ورشة العمل التى عقدتها مدرسة الشريف الخاصة بسبك االحد بعنوان"التقويم الشامل" .
 محاضرة عن "التوجيه الجمعى واالرشاد الطالبى " عقدت بمدرسة سبك االحد الثانوية .5045 قافلة فنية تربوية بمركز تنمية المجتمع بمدينة منوف  /محافظة المنوفية .5045 محاضرة عن "التخطيط كمهارة من مهارات التدريب " لمعلمى المرحلة االبتدائية بمدرسة الشريف الخاصةبسبك االحد.5045
إلقاء محاضرة بكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية بعنوان " فن إدارة الوقت "2014 ندوة تثقيفي -العالقة اإليجابية بين الشباب والبيئة -المشاركة بالتخطيط والتدريب – 5042-1-42 ندوة تثقيفي – المفاتيح العشر للتفوق لطالب الفرقة الرابعة – ابريل .5042 ورشة عمل -لجميع الشعب للفرقة الثالثة – ابريل 5042 المشاركة الفاعلة في االعداد والتنظيم واالشراف في االحتفالية المئوية لجامعة المنوفية 5042 ورشة عمل – البورتفليو " ملف االنجاز " للفرقة الرابعة جميع الشعب  -التخطيط والتنفيذ – فبراير. 5042
 الحلقة النقاشية " نشر ثقافة الجودة لطالب المدارس والجامعات " التى عقدها مركز النيل لإلعالم والتدريببالوادى الجديد  -المشاركة –  42مارس .5042

ورش عمل ولقاءات تعريفية خاصة بمركز القياس
والتقويم بالجامعة :
 -4لقاء تعريفى لنشر ثقافة القياس والتقويم بجامعة – المنوفية .
 -5ورشة عمل عن " إعداد المفردة االختبارية " بكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية -1-2
. 5049
 -2ورشة عمل عن " إعداد المفردة االختبارية " بكلية كلية تجارة – جامعة المنوفية 5049-1-42
 -1ورشة عمل للتدريب على " برنامج ريمارك " – بوحدة القياس والتقويم  -بكلية التربية النوعية-
جامعة المنوفية .5049-2-41
 -2ورشة عمل عن " إعداد االختبارات الموضوعية وطريقة عمل البلوبرينت " بكلية التربية النوعية
– جامعة المنوفية 5049-44-42
 -2ورشة عمل للتدريب على " برنامج بنوك االسئلة " – بمركز القياس والتقويم  -جامعة المنوفية
.5050-5-42-42

مقدمتة لسيادتكم
الدكتورة  /هيام مصطفى عبدهللا سالم
استاذ

 /مناهج وطرق التدريس – بقسم العلوم التربوية

والنفسية -ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة
كلية التربية النوعية  /جامعة المنوفية

