
 

   ()ســــــرية ذاتيــــــــــة        
 
 

 أوالً : الـبـيـانـاث الـشـخـصـيـت

 صفاء عبد العزيز دمحم سلطان. االسم
 أستاذ مساعد بقسم ادلناهج وطرق التدريس  ادلرتبة العلمية

 كلية الرتبية / جامعة حلوان . جهة العمل
 مناهج وطرق تدريس لغة عربية . التخصص

   30377567733 اجلوال 6307 العملهاتف 

 safaasultan25@hotmail.com الربيد االلكرتوين
safaasultan25@gmail.com 

 شارع أمحد ماهر ادلتفرع من شارع الشعراوي . 0 –أتريب  –مجهورية مصر العربية ، حمافظة القليوبية ، بنها  العنوان
  الرمز الربيدي بنها  ادلدينة  ص. ب.  العنوان الربيدي

 ثـانـيـاً: المؤهالث الـعـلـمـيـت

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة
 مناهج وطرق تدريس مصر  جامعة حلوان 2006 الدكـتــــوراه

رسالة الدكتوراهعنوان  "أثر بعض اسرتاتيجيات العمليات الذهنية ادلصاحبة للتعرف يف استيعاب ادلقروء لدى تالميذ الصف الثاين  
 اإلعدادي ويف تعبريهم الكتايب".

 مناهج وطرق تدريس مصر  جامعة الزقازيق فرع بنها 0995 ادلاجســــتيـر
العربية لألطفال ادلعوقني مسعًيا يف ضوء مستوايت الفهم  اللغوي" ."تقومي منهج اللغة  عنوان رسالة ادلاجستري  

الليسانس/البكالوريـوس  لغة عربية  مصر  جامعة الزقازيق فرع بنها 0993 

 ثـالـثـاً: الخبراث العمليت

 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 0996:  0993 مدرسة بنها اإلعدادية بنات مدرسة ابلرتبية والتعليم.
 6337:  0996 كلية الرتبية / جامعة حلوان  مدرس مساعد بقسم ادلناهج وطرق التدريس

 6302:  6337 كلية الرتبية / جامعة حلوان مدرس بقسم ادلناهج وطرق التدريس
  6309:  6302 كلية الرتبية / جامعة حلوان أستاذ مساعد بقسم ادلناهج وطرق التدريس
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 رابـعـاً : البحوث المنشورة
"األخطاء اللغوية الشائعة يف البحوث الرتبوية ادلنشورة ؛ تشخيصها ، ومقرتحات عالجها". )جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس      0

 ( .2العدد  – 6336أكتوبر  –رابطة الرتبويني العرب  -
التعبري الكتايب لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية". )جملة دراسات شارك( ، وأثرها يف تنمية بعض مهارات  -زاوج  -"تطوير اسرتاتيجية )فكر  6

 ( .9العدد  - 6339يناير  –رابطة الرتبويني العرب  -عربية يف الرتبية وعلم النفس 
ة". "برانمج تدرييب مقرتح لعالج األخطاء ادلنهجية واللغوية الشائعة يف تقارير حبوث الرتبية العلمية ادلنشورة ابدلملكة العربية السعودي     0

 ( .62العدد  - 6306إبريل  –رابطة الرتبويني العرب  -)جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 
2 

 
كلية الرتبية / جامعة ادلنوفية   -ارات اخلط العريب لتالميذ ادلرحلة االبتدائية". )جملة البحوث النفسية والرتبوية "برانمج مقرتح لتنمية مه    

 للسنة الثامنة والعشرين( . – 6300العدد الثالث  -
ا "أثر استخدام الدراما التعليمية يف استيعاب ادلفاهيم النحوية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي" . )جملة كلية الرتبية / جامعة بنه     5

 ( . 6ج 99العدد  – 6302أبريل  –
"فاعلية منوذج التعلم البنائي يف تعديل التصورات اخلاطئة حنو مفاهيم الويب الداليل و تنمية دافع حب االستطالع لدى طالب كلية      7

 ( مع آخر .79العدد  – 6305ديسمرب  – رابطة الرتبويني العرب – الرتبية" )جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس
 – 6307يناير  –اجتماعية األساسي" )جملة دراسات تربوية و  الوعي الثقايف لتالميذ احللقة االبتدائية من التعليم"بناء و تقنني مقياس  6

 ( مستل من دكتوراه مع آخرين .0اجمللد الثاين و العشرون / ج 
الَوِعي الثـََقايف َلَدى تاَلِميِذ اَلَصِف اخلَاِمِس ااِلبِتَداِئي " )جملة حبوث  "فَاِعلَيُة َمدَخِل "الَعاَلَقِة َبنَي اَلقَراءِة َوالِكَتابَِة" يف تَنِميِة مَهارَاتِ      9

 ( مستل من دكتوراه مع آخرين .6306يوليو  – رابطة الرتبويني العرب – عربية يف جماالت الرتبية النوعية
ي اللغة العربية الناطقني بغريها" )جملة حبوث عربية يف "فاعلية منوذج ابييب البنائي يف تنمية مهارات االستماع والتحدث لدى متعلم     9

 ( مستل من دكتوراه مع آخرين .6306يوليو  –رابطة الرتبويني العرب  –جماالت الرتبية النوعية 
رابطة  – لرتبية النوعية"بناء اختبار مهارات الكتابة اإلقناعية ىف اللغة العربية لتالميذ ادلرحلة االبتدائية" )جملة حبوث عربية يف جماالت ا 03

 ( مستل من ماجستري مع آخرين .6306يوليو  – الرتبويني العرب
"استخدام مقاطع األفالم وادلسلسالت لتنمية مهارات االستماع لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها يف ضوء احتياجاهتم" )جملة  00

 ( مستل من ماجستري مع آخرين .6306يوليو  – رابطة الرتبويني العرب – حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية
"فاعلية ادلدوانت اإللكرتونية التعليمية يف تنمية مهارات القراءة اإللكرتونية لدى طالب الصف األول الثانوي العام " )جملة حبوث      06

 ( مستل من دكتوراه مع آخرين .6306يوليو  – رابطة الرتبويني العرب – عربية يف جماالت الرتبية النوعية
رابطة الرتبويني  –إبداعات تربوية "فاعلية ادلدوانت اإللكرتونية يف تنمية الوعي القيمي لدى طالب الصف االول الثانوي العام " )جملة      00

 ( مستل من دكتوراه مع آخرين 6306يوليو  – العرب
 الكتب والمؤلفاث :خامًسا

 (6305" ، )أتليف مجاعي( بقسم ادلناهج وطرق التدريس / كلية الرتبية ، جامعة حلوان . )0التدريس والتدريس ادلصغر  "مهارات 0
 (6307"طرق تعليم الكبار" ، )أتليف مجاعي( ، رابطة الرتبويني العرب . ) 6
 (6306. ) (كلية الرتبية ، جامعة حلوانعربية ،  لشعبة اللغة ال " ، )أتليف مجاعي تعليم وتعلم اللغة العربية نظرات وتطبيقات"  0
 (6309" دراسات جتديدية يف جمال تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية وتعلمها " ، )مؤلفان( ، رابطة الرتبويني العرب . ) 2



 


