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 النشاط م

 المحلى/األفريقى/العربى/مهام على المستوى الدولى أولا 

، بوزارة ( الدراسات الجتماعية بالتعليم اإلبتدائى)عمل ضمن فريق برامج تحسين التعليم  1
،  1001التحاد األوربى ، وحدة التخطيط والمتابعة ، /التربية والتعليم ، البنك الدولى 

(PPMU). 
 

1  

 :ة مهام على مستوى الجامع ثانياا 

1 
، جامعة حلوان ، عن تصميم المحتوى  (Microsoft)حضور دورة تدريبية بإشراف 

، والحصول على (E-content Development Training Microsoft)اللكترونى 
شهادة اجتياز الدورة التدريبية وعمل مشروع عبارة عن تصميم موقع فى التخصص ، 

 .1002،  (Microsoft)معتمدة من 
 

1 
بوحدة ضمان الجودة واإلعتماد ، كلية منسق لجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى 

 .م  وحتى اآلن1012جامعة حلوان ، / التربية 
 

 :ة الكليمهام على مستوى  ثالثاا 

 التدريس

 ةالفرق ةالشعب سم المقررإ م

 الثانية جغرافيا ، دراسات اجتماعية ( .1،1)مهارات تدريس  1

 الثالثة جغرافيا ، تاريخ ، دراسات .حاسب آلى فى التخصص  1

 الثالثة جغرافيا ، دراسات اجتماعية .تقويم المناهج  2

 الثالثة جغرافيا ، دراسات اجتماعية .تخطيط وتطوير المناهج  4

 الثانية جغرافيا ، رياضيات عربى .حقوق إنسان  5

 مناهج وبرامج الدبلوم المهنى .أساليب التدريس واستراتيجياته  6

 مناهج وبرامج المهنى الدبلوم .دراسة تجديدية  7

 ةالطالبي ةاألنشط

1 
 .ن آلا تىحو 1009 مان عم يةبطالالق رولشا ةرسأد ئار

 

 .ب اللطباة صلمتة عماجلا جراخ ةطشنأ ىف كارتشلاو يةبطالالة شطنأللض راعم ةماقإ 1

 : األخرى ةوالعلمي ةالبحثي ةاألنشط رابعاا 

mailto:h.ahmed46@yahoo.com
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 :ة الرسائل العلميشراف على اإل

 ةخارج الجامع  ةداخل الجامع سم الباحثإ الدكتوراه

   أحمد على أحمد 1

 (  4)    عدد الرسائلجمالى إ

 ةخارج الجامع  ةداخل الجامع سم الباحثإ الماجستير

   مخلد حمزة حسين 1

   رشا سيد أحمد 1

   إيمان مسلم محمد 2

   عيد جميلأميمة  4

 (   5)  عدد الرسائلجمالى إ

  البحث العلمى

 تاريخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

فاعلية استخدام التعلم اإللكترونى المتزامن والالمتزامن "  1

فى تنمية مهارات قراءة الخريطة لدى تالميذ الصف األول 

 " اإلعدادى 

لمجلة التربوية ا

للدراسات 

االجتماعية ، 

كلية التربية ، 

جامعة عين 

 شمس

 .م  2112

توظيف الرحالت اإلفتراضية القائمة على الواقع "  1

اإلفتراضى فى تنمية مهارات التفكير األساسية فى مادة 

الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى  

. " 

 

مجلة الدراسات 

اإلجتماعية ، 

كلية التربية ، 

جامعة عين 

 شمس 

 . م2112 

ونمط التفاعل مع نظم أثر التفاعل بين األسلوب المعرفي  2

المعلومات الجغرافية في تنمية التفكير المكاني لتالميذ 

   الصف األول اإلعدادي

 

المجلة التربوية 

للدراسات 

االجتماعية ، 

كلية التربية ، 

جامعة عين 

 .شمس 

 .م  1025

4 - The effectiveness of the aesthetic 

entrance to the development of skill mapping 

for fifth-grade students in primary and 

inclination towards Social Studies 

American 

International 

Journal of 

Research in 

Humanities, 

Arts and 

Social 

Sciences 

Issue 6,(2), 

March-May 

2014, 

pp166-177. 

 

 ةالمشارك ةالمنظم ةالجه :المؤتمرات م

1 
الحضور والمشاركة ببحث فى مؤتمر أخالقيات 

؟ ، بجامعة النهضة بنى ........الشباب العربى إلى أين 

جامعةةةةة النهضةةةةة 

 . ببنى سويف
المشةةةاركة فةةةةى 

الجلسةة الرابعةة 

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمؤتمر 
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 م12/2/2111سويف الجديدة ، وذلك يوم السبت 

 
كمعقةةةةةة  وتةةةةةةم 

أيضةةةةاض عةةةةر  

البحةةةةةث علةةةةةى 

بةةةةاقى أعضةةةةاء 

الجلسةةة متمةلةةةة 

كةةةوثر . د.فةةةى أ

كوجةةةك ، كليةةةة 

التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ، 

جامعة حلوان ، 

عماد عطية ، .د

كليةةةةةة التربيةةةةةة 

 .بأسوان 

" رؤية لتطوير التعليم فى مصةر : " حضور مؤتمر بعنوان  1

 . م2112مايو  7-6، وذلك يومى 

، وزارة الةقافةةة ، 

المجلةةةس األعلةةةى 

 للةقافة

 حضور

2 
مستقبل إعداد المعلم وتنميته : " حضور مؤتمر بعنوان 

  . 2117أبريل  22،  22، يومى " فى الوطن العربى 

 

كليةةةةةةة التربيةةةةةةة ، 

أكتةةوبر  6جامعةةة 

 .بالقاهرة 

 حضور

 

 (متدرب) (التدريب)ة المهني ةالتنمي خامساا 

م ، وذلك ضمن مشروع  22:22/2/2112، فى الفترة من " استخدام التكنولوجيا فى التدريس "  1

 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان 

 

م ، وذلةةك ضةةمن  11:2/11/2116، فةةى الفتةةرة مةةن " التدريسةةية معةةايير الجةةودة فةةى العمليةةة "  1

 .مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان 

 
 

 : المجتمع ةخدم ةأنشط سابعاض 

 الندوات 1

 " .و خاصة الجغرافيا والتربية " حضور ندوات بالمجلس األعلي للةقافة  

 

دور المتةرجم فةى تعرية  "حضور اليوم العالمى للترجمة بالجامعة الفرنسةية فةى مصةر ، بعنةوان  

 .م 2112ديسمبر  2، اإلثنين " مواقع اإلنترنت

 (مدرب) التدريب 1

، مذلوو   م 2121/1/1022فووى الرةوونة موون ، ( ToT) الحصوو ع علووى  مرة موودرر الموودر ين  

 . جامعة حل ان  والقياداتضمن مشنمع تنمية قدرات أعضاء هيئة الةدريس 

 

جامعة حلوان ، ضمن أنشطة مركز / تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الهندسة  
 .1017تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، مارس 

تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، أبريل  
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1017. 
 

 ةالصف (ةالدولي /ة المحلي)ة الجمعيات العلمي ثامناا 

م وحتى  16/4/1006عضو بالجمعية الجغرافية المصرية منذ  1
 .اآلن 

 

 عضو

عضو عامل بالمجلس العربى لألخالق والمواطنة ، سابقاا جماعة  1
وحتى  1006أصدقاء المجلس القومى للتربية األخالقية منذ عام 

 .اآلن 
 

 عضو عامل

م 1011عضو بالجمعية التربوية للدراسات الجتماعية منذ عام  2
 .وحتى اآلن 

 

 عضو

 

 


