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 ثـانـيـاً: المؤهالث الـعـلـمـيـت
 

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة
 مناىج وطرق التدريس ج . م . ع جامعة حلوان –كلية الرتبية  9550 الدكـتــــوراه

 عنوان رسالة الدكتوراه
"فاعليـــــة بـــــر مج لتنميـــــة ةـــــدرات طـــــاب املدرســـــة الهنيـــــة املتقدمـــــة الصـــــناعية    ـــــوء مههـــــوم 

 اجلودة الشاملة"
 مناىج وطرق التدريس ج . م . ع جامعة حلوان –كلية الرتبية  7000 املاجســــتيـر

 عنوان رسالة املاجستري
ــــــة    ــــــة الصــــــناعية  حــــــد  املهــــــ  امل لوب ــــــات املدرســــــة الواةوي ــــــر مج مقــــــرتا  عــــــداد طالب "ب

 سوق العمل".
الليساةس/البكالوريـوس  التعليم الهين والرتبية ج . م . ع جامعة حلوان –كلية الرتبية  7001 

 

 



 ثـالـثـاً: الخبراث العمليت
 

 الهرتة الزمنية جهة العمل الوظيهة
 م7001 – 7001 مبدارس التعليم الواةوي الصناعي مدرس
 بقسم املناىج وطرق التدريس  معيد

 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

7001  :7000 
 9550: 9555 مدرس مساعد

 : وحىت االن 9550 مدرس
 : وحىت االن9550 واالعتمادابهليئة القومية لضمان جودة التعليم  مراجع خارجى

 9571: 9575 جامعة حلوان –كلية الرتبية   ئب مدير وحدة  مان اجلودة
 : وحىت االن9577 جامعة حلوان –مبركز تنمية ةدرات أعضاء ىيئة التدريس  مدرب معتمد

 : وحىت االن9571 جامعة حلوان –كلية الرتبية   ئب رئيس مكتب الرتبية العملية
 : البحوث المنشورةرابـعـاً 

 حالة النشر جهة النشر عنوان البحث م

ــــــد  طــــــاب  7 ــــــة ل ــــــة املهــــــارات العملي ــــــة لتنمي ــــــة املتكامل ــــــة بعــــــع األةشــــــ ة التعليمي فاعلي
 املدرسة الواةوية الصناعية املهنية

جملة كلية  –جامعة األزىر 
 9550 الرتبية

ــــــداين لتلســــــ  األداء التدريســــــى  لل الــــــب/املعلم بشــــــعب  9 بــــــر مج مقــــــرتا للتــــــدريب املي
 واجتاىاتو حنو مهنة التدريس جامعة حلوان –التعليم الصناعي كلية الرتبية 

جملة كلية  –جامعة األزىر 
 9575 الرتبية

 جامعة حلوان  -تصور مقرتا لرب مج إعداد معلم التصميم والزخرفة بكلية الرتبية  1
 ىف  وء مت لبات جمتمع املعرفة

جملة كلية  -جامعة ع  مشس 
 البنات

9571 
 

فاعليـــــة إســــــرتاتياية الــــــتعلم التعــــــاوين   تنميــــــة التهكـــــري العلمــــــي لــــــد  طــــــاب الزخرفــــــة  1
 وا عان ابملدرسة الواةوية الصناعية   املشروعات الصغرية واجتاىهم حنوىا

الرتبية جملة دراسات عربية ىف 
وعلم النهس)راب ة الرتبوي  

 العرب(
9571 

فاعليــــــة بــــــر مج تــــــدريأ مقــــــرتا لتنميــــــة بعــــــع أســــــاليب التقــــــو  البــــــديل لــــــد  معلمــــــي  0
 الزخرفة وا عان أثناء اخلدمة

جملة دراسات عربية ىف الرتبية وعلم 
 9571 النهس)راب ة الرتبوي  العرب(

التدريس ىف تنمية القدرات الهنية لد  طاب الزخرفة فاعلية بعع اسرتاتيايات تنويع  6
 9570 جملة كلية الرتبية -جامعة حلوان  وا عان ابملدرسة الواةوية الصناعية  تقان حرفة الزجاج املعشق.

الزخرفة العملي التدريسية لد  معلمى  ءاتتنمية بعع الكهالفاعلية بر مج تدريأ مقرتا  0
 حتت النشر  ىف  وء التنمية املهنية املستدامة .أثناء اخلدمة  يةاعالصن يةالواةو  درسةابمل

 

 الكتب والمؤلفاث : خامًسا
 . 9552،  7ط والتوزيع ، الرتبية الهنية"اجلزء الوالث"، سلسلة العلوم الرتبوية ،القاىرة ، الدار العربية للنشر 7

 . 9570،  7ط والتوزيع ، سلسلة العلوم الرتبوية ،القاىرة ، الدار العربية للنشر مهارات التدريس "اجلزء األول" : 9
 


