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العنوان الربيدي

ص .ب.

الرمز الربيدي

املدينة

ثـانـيـاً :المؤهالت الـعـلـمـيـة
الدرجـة

ســنة التخـرج

اســم اجلامع ــة

البلد

التخصص

الدكـتـ ــوراه

1998

جامعة طنطا

مصر

اجتماعيات

تتتتاهجلاي الدرلسالايمجاستتتتلولارهم لي جلتحصالليمالايم

" استتتتم ماخل مسرل

تتتت رلت لجاول

عنوان رسالة الدكتوراه ارت تتتتتتتتتتتتتتلت لتايملاس لارهم تتتتليا ليتتتتم لاي تتتتتتتتتت " اعتمد د ددمج س سمعة ط د د د س د د د

ددد

بت ريخ.1998/2/11
املاجسـ ــتيـر
عنوان رسالة املاجستري

1994

جامعة املنوفية

" ت لجل قماحلي ا رلسالايمجاسلولارهم لي جليم
س سمعة ط س

الم وفي بت ريخ.1994/4/17

مصر

اجتماعيات

لسالاي اهمجلاإليماديجلاي ا ج" اعتممج

البكالوريـوس/الليسانس

جامعة طنطا

1986

ثـالـثـاً :الخبرات العملية
الوظيفة

مدرسا للدراسات االجتماعية يف املرحلة

مصر

اتريخ

جهة العمل

الفرتة الزمنية

وزارة الرتبية والتعليم

من  1986حىت  1990م

اإلعدادية
مدرسا للدراسات االجتماعية ابملرحلة

وزارة الرتبية والتعليم – إدارة الرتبية اخلاصة

من  1991حىت  1997م

اإلعدادية ،والثانوية مبدرسة األمل للصم
وضعاف السمع بطنطا
كلية الرتبية – جامعة حلوان

مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق

من  1997حىت  1998م

التدريس
مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس

كلية الرتبية – جامعة حلوان

من  1998حىت  2004م

استاذ مساعد بقسم املناهج وطرق

كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ابلسعودية

من  2001حىت 2003م

التدريس
كلية الرتبية – جامعة حلوان

أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق

من  2004حىت  2008م

التدريس
أستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس

كلية الرتبية – جامعة امللك فيصل

من  2008حىت 2015م

أستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس

كلية الرتبية – جامعة حلوان

منذ اتريخ 2010/3/30م

رئيس قسم املناهج وطرق التدريس

كلية الرتبية – جامعة حلوان

منذ  2017/10/31حىت اآلن

رابـعـاً  :البحوث المنشورة
1

حبث مشرتك بعنوان " تصور مقرتح لربانمج تدرييب ملعلمي التاريخ يف املرحلة الثانوية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية" 1999م.

2

حبث مش ـ ـ ـ ــرتك بعنوان " تنمية بعض مهارات إدارة الفص ـ ـ ـ ــل بطريقة ديقراطية لدي معلمي الدراس ـ ـ ـ ــات االجتماعية ابملرحلة
االبتدائية"1999 .م.

3

حبث بعنوان" فاعلية برانمج لتنمية بعض مهارات التدريس لدى معلمي الرتبية السمعية"2000م

4

حبث بعنوان "أثر استخدام رسوم الكاريكاتري يف تنمية مهارة تفسري األحداث اجلارية لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي"
2001م.

5

حبث بعنوان " فاعلية برانمج نشـ ـ ــاد يف الدراسـ ـ ــات االجتماعية يف تنمية املعرفة والوعي ابألصـ ـ ــول التار ية لبعض مكوانت
البيئة احمللية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي" 2003م.

6

ورقة عمل بعنوان "تعلم التالميذ املكفوفني والص ـ ـ ــم للمفاهيم البيئية" ندوة ةو تربية بيئية أفة ـ ـ ــل جامعة امللك خالد -كلية
الرتبية 2003م.

7

حبث بعنوان " :متطلبات الدمج الشامل للتالميذ املعاقني مسعيا يف مدارس وفصول التعليم العام" مت عرضه يف املؤمتر العلمي
الثالث عشر لكلية الرتبية جامعة حلوان وعنوانه " الرتبية وآفاق جديدة ىف تعليم ذوى االحتياجات اخلاصة (املعاقون
واملوهوبون) يف الوطن العريب" مارس 2005م.

8

حبث مش ــرتك بعنوان  :أثر اس ــتخدام نش ــاطات تدريس ــية مقرتحة لتدريس التاريخ ىف تنمية بعض الذكاءات املتعددة ومهارات
التفكري اإلبداعي لدى طالب الص ــف األول الثانوي .جملة دراس ــات تربوية واجتماعية -تربية حلوان اجمللد الثاين عش ــر –

العدد األول -يناير 2006
9

حبث فردى بعنوان :تصـ ـ ـ ــور مقرتح ملناهج الدراسـ ـ ـ ــات االجتماعية والبيئية ابملرحلة االبتدائية للتالميذ املعاقني عقليا مبدارس

الرتبية الفكرية يف ض ـ ـ ـ ـ ــوء املهارات ا ياتية .جملة اجلمعية الرتبوية للدراس ـ ـ ـ ـ ــات االجتماعية -العدد التاس ـ ـ ـ ـ ــع – نوفمرب

2006م.
10

ورقة عمل بعنوان :طرق التواصل مع الصم املكفوفني املؤمتر الدويل "الطفل بني اللغة األم والتواصل مع العصر -الدوحة –
نوفمرب 2007م.

11

حبث فردى بعنوان :فاعلية برانمج مقرتح عن األماكن التار ية ىف تنمية بعض املفاهيم األثرية لتالميذ املرحلة اإلعدادية .جملة
اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية -العدد ا ادي عشر -أبريل 2007م.

12

اســتخدام التاريخ الشــفهي وأثره يف تنمية املعرفة بتاريخ منطقة األحســاء ومهارات التفكري الزمط لدى طالب املرحلة الثانوية
ابململكة العربية السعودية – جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية -سبتمرب 2008م.

13

فاعلية برانمج تدرييب قائم على بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهارات التفكري الناقد ملعلمي الدراسات االجتماعية

مبرحلة التعليم الثانوي العام-
14

جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية -يناير  2009م.

حبث مشرتك بعنوان  :تقييم اخلطة الدراسية وبرانمج الرتبية امليدانية بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية جامعة امللك فيصل يف
ضوء معايري اجلودة2010 -م.

15

حبث مشرتك بعنوان  :مدى وعى طالب قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك فيصل وجامعة حلوان حبقوق املعاقني واجتاهاهتم ةوهم
" دراسة عرب ثقافية" – 2011م.

16

حبث مشرتك بعنوان  :مستوى الثقافة القانونية لدى طلبة جامعة امللك فيصل " دراسة ميدانية" اجمللة العلمية جلامعة امللك
فيصل  ،اجمللد الثاين عشر ،العدد الثاين  1432هـ 2011م.

17

حبث بعنوان :التاريخ الشفهي :أمهيته وخطواته ،جملة الدارة ،العدد األول ،السنة الثامنة والثالثون ،الرايض2012،م.

18

حبث مشرتك بعنوان :مستوى وعي طلبة جامعة امللك فيصل ومنسوبيها بقواعد األمن والسالمة داخل اجلامعة "دراسة
ميدانية"2013م.

19

حبث مشرتك بعنوان :طبيعة الذكاءات املتعددة وعالقتها ابلتوافق الدراسي لدى طالب جامعة امللك فيصل2014م.

20

ورقة عمل بعنوان :مناهج الدراسات االجتماعية ودورها ىف حتقيق األمن الفكرى ،مقدمة إىل املؤمتر الدوىل للجمعية الرتبوية
للدراسات االجتماعية -القاهرة  4-3أكتوبر .2017

ً
خامسا :الكتب والمؤلفات
1

مناهج الصم .التخطيط والبناء والتنفيذ .القاهرة .عامل الكتب1999 .م .مع آخر.

2

دليل تقومي الطالب .لطلبة الصف األول الثانوي يف مادة التاريخ ،القاهرة ،وزارة الرتبية والتعليم 2000 /1999م.

3

تدريس الدراسات االجتماعية يف التعليم العام – جزءان مع آخرون – القاهرة  .دار زهراء الشرق1999.

4

املناهج واملدخل الدرامي .القاهرة .عامل الكتب2001 .م.

5

الصم املكفوفون .تربيتهم وطرق التواصل معهم القاهرة .عامل الكتب2006 .م.

6

التدريس لذوي االحتياجات اخلاصة بني التصميم والتنفيذ .القاهرة .عامل الكتب2012.م.

7

كيف تدرس التاريخ؟ القاهرة .عامل الكتب2017 .م .

