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 لد محمد الحجازي محمد عامرخا: االسم 
بقسم  (مشارك) أستاذ مساعد: يفة الوظ

كلية التربية  –تدريسالالمناهج و طرق 
جامعة ـ ( طرق تدريس اللغة الفرنسية) –

 حلوان 
مناهج وطرق : التخصص األكاديمي 

  اللغة الفرنسية تدريس

                   .2792ديسمبر  21: تاريخ الميالد

 3  +متزوج : الحالة االجتماعية 

                   .الجزائر  –قسنطينة : محل الميالد 
 مصري: الجنسية 

 01000061281  002تليفون
  : العنوان 

 834  أ الحي الرابع ـ التجمع الخامس

 أ6القاهرة الجديدة ـ  القاهرة شقة 

 12  منشية –شارع المدينة المنورة 

 -عين شمس الشرقية  –التحرير 
 القاهرة

: بريد الكتروني 

dr_khaledhegazi@yahoo.fr

 : الدراسية شهاداتال

كلية  -تخصص مناهج و طرق تدريس  – درجة دكتوراه الفلسفة في التربية -

فعالية نموذج تدريسي مقترح في تنمية بعض ) جامعة حلوان بعنوان  -التربية

 4002(. طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية مهارات التفكير الناقد لدى

 4002بباريس Paris 3   Sorbonne nouvelleدراسات عن بعد من جامعة -

جامعة  -كلية التربية -تخصص مناهج و طرق تدريس  –ماجستير في التربية  -

فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التدريس لتنمية مهارات ) حلوان بعنوان 

 2111(. ة في اللغة الفرنسية لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةريالجهالقراءة 

 -  2111يونيو  –( تخطيط و تطوير المناهج ) دبلوم خاص في التربية تخصص  -

 .بتقدير عام  جيد جدا  –جامعة حلوان  - كلية التربية

    -جامعة حلوان - كلية التربية -شعبة اللغة الفرنسية  –ليسانس آداب و تربية  -

  2111.عام جيد جدا  بتقدير
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 .الخبرات المهنية 

العمل كمستشار تربوي بوحدة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم بدولة جزر  -

الرأس األخضر في نطاق التعاون لدي الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا 

 (4024ـ  4001. )التابع لوزارة الخارجية المصرية

 ( 4002 – 4002)كلية التربية  تدريس مادة المناهج لطالب -

    (4002- 4002) (طرق تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية)تدريس مادة  -

 4002( المكفوفين –طرق التدريس للفئات الخاصة )تدريس مادة  -

مراجع خارجي لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بالهيئة القومية لضمان الجودة  -

  4002هورية مصر العربية واالعتماد التابعة لرئاسة الوزراء بجم

التدريس بالمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة وذلك في إطار دبلوم إعداد معلمي اللغة  -

بالمعهد الجامعي إلعداد المعلم بالشراكة مع معهد أعداد   ( I.U.F.P) الفرنسية 

 (    4001-4002 2012-2017 ). (I.U.F.M)المعلم بباريس 

  ة للفتيات في إطار مشروع مبادرة تعليم الفتياتتدريب ميسرات المدارس الصديق -

إلى  4001من أكتوبر ( مجلس الوزراء -المجلس القومي للطفولة و األمومة )

 4002سبتمبر 

 (4002إلي  2112من .)اإلشراف على التربية العملية لطالب كلية التربية -

 2112-2112أكتوبر مادة تدريس مصغر  1التدريس بجامعة  -

تربوي ومحاضر إلعداد المعلمين بمجموعة مدارس النزهة للغات العمل كمستشار  -

4002 

 2111 – 2111التدريس كمدرس لغة فرنسية بمدارس النزهة للغات  -

 مدير لوحدة الجودة بمدارس النزهة للغات -

التدرج من وظيفة معيد و مدرس مساعد ثم مدرس بكلية التربية قسم المناهج  -

 .حلوان حتى تاريخه  وطرق التدريس بكلية التربية جامعة

 

 :الدورات التدريبية 

 دورة في استخدام الوسائط المتعددة في إعداد العروض التقديمية والمحاضرات -

 دورة في استخدام الجداول االلكترونية في إدارة المقررات الدراسية -

دورة في استخدام متصفح االنترنت والبريد االلكتروني ومجموعات النقاش وقوائم  -

 البريد

رة في تطوير صفحات االنترنت واستخدام شبكة االنترنت للوصول للمعلومات دو -

 المتقدمة عن المناهج األكاديمية

 دورة في نظام إدارة التعلم عن بعد  -

 دورة في نظام الساعات المعتمدة -

 دورة في البحث العلمي في التربية -

 دورة في االتجاهات الحديثة في التدريس -
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 معيدورة في تصميم المقرر الجا -

 دورة في النشر العلمي -

 دورة في استخدام التكنولوجيا في التدريس -

 دورة في البحوث التنافسية  -

 دورة في تفعيل وحدات التدريب والتقويم المدرسي -

  Basse Normandie (Stage BELC)  4002دورة تدريبية بفرنسا صيف  -

 (4002نوفمبر  2  /42)  IUFMة بمعهد اعداد المعلمين بباريسيدورة تدريب -

 ICDLدورات إجادة استخدام الحاسب اآللي  -

للتدرب علي تدريس اللغة  (4002أكتوبر  -4002ديسمبر ) مهمة علمية بفرنسا  -

 تخصص تربية خاصة –الفرنسية للمكفوفين 

والمعهد   CIEPالمشاركة مع أعضاء المعهد الدولي للدراسات التربوية بباريس  -

ج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية بدولة جزر الثقافي الفرنسي ببرايا في اعداد منه

 (4022ديسمبر / نوفمبر )الرأس االخضر 

والمعهد   CIEPأعضاء المعهد الدولي للدراسات التربوية بباريس المشاركة مع  -

يفية لمعلمي اللغة ظالمرجعي للمهارات الو الثقافي الفرنسي ببرايا في اعداد االطار

 (4024يناير )الفرنسية بدولة جزر الرأس االخضر 

 بفرنسا  4022يولية   Nantesدورة تدريبية بجامعة  -

 

   : األنشطة العلمية

  عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة اإلشراف علي: 

استخدام مدخل التوعية اللغوية لتدريس اللغة الفرنسية )بعنوان  -

 (ية الذكاءات المتعددةلألطفال في ضوء نظر

فاعلية استخدام بعض االستراتيجيات التدريسية القائمة علي ) بعنوان  -

المدخل التفاعلي في تنمية مهارات التعبير الكتابي باللغة الفرنسية 

 (لدي طالب المرحلة الثانوية 

اثر نمط التواصل ضمن بيئات التعلم االلكتروني في تنمية ) بعنوان  -

  تم (للغوي لدي طالب شعبة اللغة الفرنسية مهارات االتصال ا

فاعلية برنامج مقترح قائم علي استراتيجيات التعلم المنظم )بعنوان  -

ذاتياً في تنمية مهارات التواصل الشفهي باللغة الفرنسية لدي طالب 

 (المرحلة الثانوية

فاعلية استخدام الرسوم المتحركة والقصص المصورة في )بعنوان  -

لتعبير الشفهي في اللغة الفرنسية لغة اجنبية ثانية تنمية مهارات ا

 (لدي تالميذ المرحلة االعدادية

فاعلية منصات التعلم االلكتروني في تنمية مهارات الفهم )بعنوان  -

 (الشفهي بمادة اللغة الفرنسية لدي طالب المرحلة الثانوية
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فاعلية االنشطة اللغوية القائمة علي النظرية البنائية )بعنوان  -

الجتماعية في تنمية مهارات التواصل الشفهي في اللغة الفرنسية ا

 (لدي الطالب المعلمين

دراسة التفاعل بين انماط التعلم واكتساب مهارات الفهم ) بعنوان  -

الشفهي والكتابي لدي طالب شعبة اللغة الفرنسية كلغة اجنبية بكلية 

 تم( التربية في ضوء التربية التفارقية

 

 جودة بكلية التربية جامعة حلوانالعمل بلجان ال  

 عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس 

 عضو بمركز تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان 

 عضو رابطة التربويين العرب 

 المشاركة في إعداد اختبارات الكادر الخاص لمعلمي اللغة الفرنسية 

 وزارة التربية والتعليم ) المشاركة في مشروع تطوير التعليم الثانوي

 (المصرية

 اإلشراف التربوي علي مجموعة مدارس رواد المستقبل للغات بالقاهرة 

 تأسيس وحدة الوسائط التعليمية بمدارس النزهة للغات 

 تدريس دورة التنمية البشرية لمعلمي مدارس النزهة لغات بالقاهرة 

 

 : األبحاث المنشورة والمؤتمرات 

حقيبة تعليمية لتدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية للمكفوفين  فاعلية)بحث بعنوان  .1

مجلة كلية التربية جامعة األزهر ( بالمرحلة الثانوية في ضوء استراتيجيات التعلم

 4002يونيو  211العدد 

لدي تالميذ   برنامج مقترح لعالج صعوبات الكتابة باللغة الفرنسية)بحث بعنوان  .2

لية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي السادس عشر مؤتمر ك( المرحلة اإلعدادية

  4020مارس 

الرسوب الدراسي في مادة اللغة الفرنسية كلغة اجنبية بجمهورية )عنوان ببحث  .3

 4022ابريل  222مجلة كلية التربية االزهر عدد ( دراسة حالة)الرأس االخضر 

نبية في المرحلة برنامج مقترح لتدريس اللغة الفرنسية كلغة اج)بحث بعنوان  .4

مجلة ( االولي للتعليم الثانوي بدولة جزر الرأس االخضر في ضوء مدخل الكفايات

 4024كلية التربية جامعة حلوان بالعدد الرابع بالمجلد الثامن عشر اكتوبر 

برنامج تدريبي لتنمية المهارات الوظيفية لدي معلمي اللغة الفرنسية )بحث بعنوان  .5

مجلة الجمعية المصرية للمناهج ( جزر الرأس األخضر بدولة( الغير متخصصين)

 4024سبتمبر  221وطرق التدريس العدد 

فاعلية استخدام الكاريكاتير في تنمية مهارات االنتاج واالتجاه نحو )بحث بعنوان  .6

مجلة الجمعية ( مهنة التدريس لدي طالب كلية التربية شعبة اللغة الفرنسية

 4022أغسطس  402العدد  المصرية للمناهج وطرق التدريس
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استخدام أستراتيجية المشروع متعدد الوسائط في تقويم مهارات )بحث بعنوان  .7

التدريس لدي الطالب المعلمين في التربية العملية وأثر ذلك علي تنمية التعبير 

مجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق ( الكتابي وأتجاههم نحو اللغة الفرنسية

  4022اير ين 420التدريس العدد 

المشاركة بالحضور في مؤتمرات كلية التربية جامعتي حلوان وعين شمس منذ  .8

 4002حتي  2111

 

 :التأليف 

اللغة الفرنسية المقرر علي طالب الصف االول الثانوي بجمهورية  تأليف كتاب .2

 Vivreمع أخرون بعنوان  4022ـ  4022مصر العربية للعام الدراسي 

ensemble  ة وحدات وكتاب للمعلم والكتاب يشمل ست CD   لتعلم المهارات

 .للغة الفرنسية الشفهية 

, القاهرة ( القائد الصغير ومهارات تخطيط الوقت وادارة الذات)تأليف كتاب  .4

  4022, المجموعة العربية للتدريب والنشر 

كلية التربية جامعة حلوان القاهرة ( 2مهارات التدريس المصغر )تأليف كتاب  .1

4022 

كلية التربية جامعة حلوان  Cours de Didactique du FLEكتاب  تأليف .2

4022  

 

 :اللغات األجنبية 

 إجادة اللغة الفرنسية 

 باللغة االنجليزية جيد مستوي 

 مستوي متوسط باللغة البرتغالية 

 

 


