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 المؤهالث الـعـلـمـيـت ثـانـيـاً:

 

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 مناهج و طرق تدريس مصر كلية الرتبية / جامعة حلوان  0662 الدكـتــــوراه

 عنوان رسالة الدكتوراه
املعاصـرة لسـوق " تطوير منهج احملاسبة املالية ابملدرسة الفنية املتقدمة التجارية يف ضوء املتطلبات 

 العمل ."

 مناهج و طرق تدريس  مصر  كلية الرتبية / جامعة حلوان  0661 املاجســــتيـر

 عنوان رسالة املاجستري
" فعاليــة اســتخداض بعــت اســرتاتيجيات التــدريس لتنميــة التفكــري العلمــال و الت صــيل مــن  ــ ل 

 مادة مسك الدفاتر لدي ط ب املدرسة الثانوية التجارية العامة . " 

 الليسانس/البكالوريـوس
كلية التجارة و إدارة األعمال / جامعة  1991

 حلوان 
 شعبة حماسبة  مصر 

 العمليتثـالـثـاً: الخبراث 

 

 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

إيل  00/0/1990من  كلية الرتبية / جامعة حلوان  معيدة بقسم املناهج و طرق التدريس 
02/16/0661 

إيل  02/16/0661من  كلية الرتبية / جامعة حلوان مدرس مساعد بقسم املناهج و طرق التدريس 
02/16/0662 

إيل  02/16/0662من  كلية الرتبية / جامعة حلوان مدرس بقسم املناهج و طرق التدريس 
00/1/0610  



 و حيت اآلن  00/1/0610من  كلية الرتبية / جامعة حلوان  أستاذ املناهج و طرق التدريس املساعد

 

 رابـعـاً : البحوث المنشورة

 

لتدريس مادة المحاسبة المالية في تنمية مستوي التحصيل فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط  1
 ) بحث فردي ( .              و مهارات حل المشكمة لدي طالب التعميم الثانوي التجاري  الدراسي

 .9112مايو   ، الجزء الثاني، ( 041جامعة األزهر العدد ) ،مجمة كمية التربية في  منشور

فعالية وحدة مقترحة قائمة عمي التكامل بين بعض المواد التجارية فيي تنميية الجوانيب المعرفيية و المهاريية  0
 ) بحث فردي (                           فى ضوء متطمبات العصر " . لطالب المرحمة الثانوية التجارية

 .9101سبتمبر ،  الخامسالجزء ، ( 044جامعة األزهر العدد ) ،في مجمة كمية التربية  منشور

" فاعميييية برنيييامب تيييدريبي مقتيييرح لتنميييية مهيييارات مدارة الصيييل ليييدي معمميييي التعمييييم الثيييانوي التجييياري  ثنييياء  2
 ) بحث فردي (                                                                                                      الخدمة " .

، ( 44العييدد ) ، و عمييم اليينرس) رابطيية التربييويين العييرب (  مجميية دراسييات عربييية فييي التربيييةفييي  منشووور
 .9102ديسمبر ، الجزء الرابع 

1 

 

 المعميم بشيعبة الطاليب / فيي تحسيين  داءالعمميية  التربيية " فعاليية تصيور مقتيرح لعيالج بعيض مشيكالت
 ) بحث فردي (    .اتجاهاته نحو مهنة التدريس "جامعة حموان و  –التربية  التعميم التجاري بكمية

( 01العييدد ) فييي مجميية دراسييات عربييية فييي التربييية و عمييم اليينرس ) رابطيية التربييويين العييرب ( ،  منشووور
 .   9104الجزء الثاني ، يونيو 

شييعبة  " فاعمييية بحييوث الرعييل فييي تنمييية األداء التدريسييي و تحسييين الكريياءة ال اتييية لييدي الطالييب / المعمييم 0
 ) بحث فردي (   " .جامعة حموان في ضوء المعايير المهنية لممعمم -التعميم التجاري بكمية التربية 



المجميييييد الحيييييادي             جامعييييية حميييييوان ، /كميييييية التربيييييية  ، و اجتماعيييييية فيييييي مجمييييية دراسيييييات تربويييييية ور نشوووووم
 . 9100 ، يوليو(  2العدد )   و العشرون ،

       اسيييتراتيجيات التركيييير المتشيييعب لتيييدريس ميييادة التسيييوي  فيييي تنميييية التحصييييل الدراسيييي" فاعميييية اسيييتخدام  0
 ) بحث فردي (      و بعض عادات العقل لدي طالب التعميم الثانوي التجاري " .

 م  9102( ، مايو 070جامعة عين شمس ، العدد )  –، كمية التربية  في مجمة القراءة و المعرفة منشور

 الكتب والمؤلفاث:خامًسا
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