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 خالد عبد العظٌم عبد المنعم السٌد الباز االسم

 أستاذ مساعد  ةالحالٌ ةالوظٌف

 المناهج وطرق التدرٌس  المسم العلمى

 01060320600 محمول: بٌانات التواصل

  kh20elbaz@yahoo.com برٌد الكترونى:
 

 النشاط م

 العربى/األفرٌمى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

تدرٌب معلمً اللغة الناطمٌن بغٌرها لدول تشاد والكامٌرون ونٌجٌرٌا ، الممامة فً دولة تشاد ،  1
 ضمن فعالٌات منظمة اإلٌسسكو واإللٌسكو 

2  

 :ة مهام على مستوى الجامع ثانٌا"

 منسك الخطة البحثٌة لمسم المناهج بالجامعة  1

 مدرب بمشروع تنمٌة لدرات هٌئة التدرٌس بالجامعة  2

تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة فً كلٌتً التربٌة والتربٌة الرٌاضٌة بالهرم ، ضمن فعالٌات  3
  2112 -2112دورة إعداد المعلم الجامعً 

4  

 م2112مبر مدٌر وحدة متابعة الخرٌجٌن ، اعتبارا من دٌس :الكلٌة مهام على مستوى  ثالثا"

 : خالل الفصلٌن األول والثانً  التدرٌس

 ةالفرل ةالشعب اسم الممرر م

 مسار معلم دبلوم عام مقزر المنبهج وطزق تذريس   1

 مسار معلم دبلوم عام (2، )( 1) تذريب ميذاني مقزر  2

 الثالثة لغة عربية )عام( مقزر طزق تذريس  3

 الثانية لغة لنجليزية أساسي مقزر األنشطة التزبىية والمهبرات الحيبتية  4

 الثالثة لغة عربية )عام( اإلشزاف على التزبية العملية  5

 الثالثة لغة عربية )عام(  تخطيط المنبهجمقزر  6

 مناهج وبرامج دبلوم مهنية مقزر تقىيم المنبهج  2

 + تنمية بشريةمناهج وبرامج دبلوم مهنية مقزر دراسة تجذيذية في التخصص  2

 تنمية بشرية دبلوم مهني مقزر استزاتيجبت التذريب عن بعذ 9

 اللغة العربية الناطقين بغيرها دبلوم مهني مقزر تصميم بيئة التعلم  11

 ماجستير ماجستير –تكميلي  مقزر المعبييز الذولية لمنبهج اللغة العزبية  11

 ماجستير ماجستير –تكميلي  مقزر استزاتيجيبت تنمية الذكبء الىجذاني  12

 دكتوراة دكتوراة –تكملي  مقزر بنبء البزامج التعليمية والتذريبية  13

 ةاألنشطه الطالبٌ
 

 المشاركة فً أنشطة وحدة متابعة الخرٌجٌن )تدرٌب (  1

 وتمدٌم(المشاركة فً حفل التخرج ، وحفل ٌوم اإلعالة )إعداد  2
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 :والعلمٌه األخرى األنشطه البحثٌه رابعا"

 الرسائل العلمٌه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

  جامعة حلوان  أسماء دمحم عبد الرسول    1

  جامعة حلوان  حمدان سٌد دمحم مصطفى  2

 (  2)   عدد الرسائلاجمالى 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  الباحثاسم  الماجستٌر

  جامعة حلوان  إسالم دمحم  1

  جامعة حلوان  محمود خلبفة  2

 (   2)   عدد الرسائلاجمالى 

  البحث العلمى

 تارٌخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

استٌعاب فً  "لمارزانو" التعلم بعادنموذج أ فعالٌة  1
لدى  عادات العملبعض  و مفاهٌم اللغة العربٌة،

  تالمٌذ الصف األول اإلعدادي

مجلةكلٌة 
 –التربٌة

جامعة  
 حلوان 

  2112ٌناٌر 

الجهه  المؤتمرات: م
 المنظمه

 المشاركه

1    

2    

 ٌذكر اسم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبٌعه المشاركه)ببحث/حضور/رئٌس جلسه/رئٌس مؤتمر.....(
 

 )التدرٌب()متدرب(ة المهنٌ ةالتنمٌ خامسا"

 مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس   2112ٌناٌر أخاللٌات البحث العلمً دورة  1

 مركز ضمان الجودة جامعة حلوان  2112توصٌف الممررات الدراسٌة دورة  2

 مركز ضمان الجودة جامعة حلوان 2112 إعداد التموٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم العالًدورة  3

 مركز ضمان الجودة جامعة حلوان 2112 المراجعة الخارجٌةدورة  4

 تذكر البرامج التدرٌبٌه التى شارن فٌها كمتدرب  شامال":جهه التدرٌب/تارٌخ التدرٌب
 

 المشروعات المموله: سادسا"
1  

 تذكر المشروعات التى شارن فبها مع ذكر الصفه)باحث رئٌسى/عضو...( والجهه المموله
 

 

 أنشطه خدمه المجتمع: سابعا"

تدرٌب معلمً إدارات : حلوان ، والتبٌن، والمعصرة ، والماهرة الجدٌدة ضمن برتوكول  1
 م2112 -2116التعاون بٌن الكلٌة وهذه اإلدارات 

إدارة الماهرة  –تدرٌب طالب المدارس الصناعٌة على لٌم وأخاللٌات طالب التعلٌم الصناعً  
 م 2112الجدٌدة صٌف 
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 التدرٌب)مدرب( 2

   2112 أخاللٌات البحث العلمً )مشروع تنمٌة  لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ( 

 2112 اكتوبر - كلٌة التربٌة جامعة حلوان –دورة إعداد المعلم الجامعى  

 2112 ن نوفمبرجامعة حلوا -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن  –دورة إعداد المعلم الجامعى  

 2112كلٌة التربٌة جامعة حلوان فبراٌر  –دورة إعداد المعلم الجامعى  
 

 الصفه الجمعٌات العلمٌه)المحلٌه/الدولٌه( ثامنا"

 عضو الجمعٌة المصرٌة للمناهج وطرق التدرٌس  1

 عضو رابطة التربوٌٌن العرب 2

ة رئٌس مجلس ادار )عضو/ة مع ذكر الصف ةوالدولٌ ةواالللٌمٌ ةوالعربٌ ةوالمنظمات المحلٌ ةتذكر العضوٌ
 فى الجمعٌات والهٌئات  /سكرتٌر....(

 

 أخرى سابعا"

 2112 -2116عضو لجنة العاللات الثمافٌة بالكلٌة  1

 عضو لجنة الممابالت الشخصٌة ، واللجنة العلٌا لبحث حاالت الطالب غٌر الالئمٌن بالكلٌة 2

 2112 -2112التطوٌر والمتابعة ( عضو مكتب التربٌة العملٌة )فرٌك  3

   2112 - 2112أمٌن مجلس لسم المناهج وطرق التدرٌس فً دورته الجدٌدة  4

   2112 - 2112نائب رئٌس لسم المناهج وطرق التدرٌس لشئون الجودة فً دورته الجدٌدة  5

 2112عضو لجنة اختٌار الطالب والطالبة المثالٌٌن فً الكلٌة  6

 شارن فٌها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى النموذج تذكر أى أنشطه

 ، مع آخرٌن 2112 – 2112طرق تعلٌم اللغة العربٌة  كتاب:  -1تب : تألٌف كأنشطة أخرى 
 ، مع آخرٌن 2112 -2112طرق تعلٌم الكبار كتاب :   -2                     

 


