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الدرجات العلمية
 -1دكتوووراة الفلسووفة فووى التربيووة تخصووم منوواهج وطوورق توودريس التربيووة الخاصووة
وعنوانهوا
كليوة التربيوة – جامعوة
حلوان  2011م .
فعاليووة

 -2ماجسووتير تخصووم منوواهج وطوورق التوودريس التربيووة الخاصووة وعنوانوو
برنامج مقترح لتنمية مهارات االنتقوا لططوـفا المعوقـوـين عقليوا ق القوابلين للتعلويم
كلية التربية – جامعة حلوان 2006م .

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة
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 -3دبلوم خوا

فوى المنواهج وطورق التودريس بتقودير عوام جيود جودا ق كليوة التربيوة –

جامعة حلوان  2002م .
 -4دبلوووم مهنووى فووى التربيووة تخصووم إرشوواد نفسووى

بتقوودير عووام جيوود جوودا ق كليووة

التربية – جامعة حلوان  2001م .
 -5بكووالوريو

التربيووة شووعبة التربيووة الخاصووة بتقوودير عووام جيوود جوودا ق مووع مرتبووة

الشرف كلية التربية – جامعة حلوان عام 2000م .
التدرج الوظيفى

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة

قسم المناهج وطرق التدريس

اخلربات التدريسية
األنشطة التدريسية ملرحلة البكالوريوس داخل الكلية
أسم المقرر
مناهج وبرامج
الحاسب األلى فى التخصص
مناهج
طرق تدريس عامة ()1
طرق تدريس نوعية
مهارات التدريس
حقوق األنسان
الحاسب األلى فى التخصص
طرق تدريس عامة ()1
طرق تدريس نوعية
طرق تدريس ذوى االحتياجات
طرق تدريس ذوى االحتياجات
مهارات التدريس
مناهج
طرق تدريس عامة ()1
طرق تدريس ذوى االحتياجات
تقويم المنهج
مهارات التدريس ()1
مناهج
طرق تدريس ذوى االحتياجات
مهارات التدريس ()1
طرق تدريس نوعية

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

الشعبة

الفرقة

الفصل الدراسى

عدد الساعات

ترية خاصة
تربية خاصة
بيولوجى
تربية خاصة
تربية خاصة
تربية خاصة
تربية خاصة
تربية خاصة
تربية خاصة
تربية خاصة
رياض أطفال
رياض أطفال
تربية خاصة
تربية خاصة
تربية خاصة
رياض أطفال
رياض األطفال
تربية خاصة
تربية خاصة
رياض أطفال
تربية خاصة
تربية خاصة

الرابعة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الثانية
الثانية
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الثالثة
الثالثة
الثانية
الثانية
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثانية
الثانية
الثالثة
الثانية
الرابعة

األول 2012/2011م
األول 2012/2011م
األول 2012/2011م
الثانى 2012/2011م
الثانى 2012/2011م
الثانى 2012/2011م
الثانى 2012/2011م
األول 2016/2015م
الثانى 2016/2015م
الثانى 2016/2015م
الثانى 2016/2015م
الثانى 2016/2015م
األول 2017/2016م
األول 2017/2016م
الثانى 2017/2016م
الثانى 2017/2016م
الثانى 2017/2016م
األول 2018/2017م
األول 2018/2017م
الثانى 2018/2017م
الثانى 2018/2017م
األول 2019/2018م

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة
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األنشطة التدريسية ملرحلة الدراسات العليا داخل الكلية
أسم المقرر

الشعبة

المرحلة

الفصل الدراسى

عدد الساعات

طرق تدريس صعوبات
طرق تدريس صعوبات
طرق تدريس صعوبات

ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة

مهنى
مهنى
مهنى

الثانى 2016/2015
الثانى 2018/2017
الثانى 2019/2018

2
2
2

األنشطة التدريسية ملرحلة البكالوريوس خارج الكلية ( جبامعة  6أكتوبر)
أسم المقرر
طرق تدريس ()1
مناهج وبرامج تربية خاصة
طرق تدريس المعاقين سمعيا
طرق تدريس المعاقين سمعيا
طرق تدريس ()1
طرق تدريس ()2
مناهج وبرامج تربية خاصة
طرق تدريس المعاقين سمعيا
طرق تدريس المعاقين سمعيا
طرق تدريس ()1
طرق تدريس ()2
مناهج وبرامج تربية خاصة
طرق تدريس المعاقين سمعيا
طرق تدريس المعاقين سمعيا
طرق تدريس ()1
طرق تدريس ()2

الشعبة

الفرقة

الفصل الدراسى

عدد الساعات

ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة
ترية خاصة

الثانية
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة

األول 2016/2015م
الثانى 2016/2015م
الثانى 2016/2015م
الثانى 2016/2015م
األول 2017/2016م
األول 2017/2016م
الثانى 2017/2016م
الثانى 2017/2016م
الثانى 2017/2016م
األول 2018/2017م
األول 2018/2017م
الثانى 2018/2017م
الثانى 2018/2017م
الثانى 2018/2017م
األول 2019/2018م
األول 2019/2018م

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

األنشطة التدريسية ملرحلة البكالوريوس خارج الكلية ( بامللملكة العربية السعودية )

بمرحلة البكالوريوس بكلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن – بالمملكة العربية السعودية
عدد الساعات
الفصل الدراسى
الفرقة
المسار
أسم المقرر
مناهج ذوي االحتياجات الخاصة
اضطرابات التواصل
تشريعات ومنظمات خاصة بالمعوقين
تشريعات ومنظمات خاصة بالمعوقين
تشريعات ومنظمات خاصة بالمعوقين
مناهج ذوي االحتياجات الخاصة

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

خاص 301
خاص 303
خاص 407
خاص 407
خاص 407
خاص 301

الثالثة
الثالثة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الثالثة

الثاني1433-هـ
الثاني1433-هـ
الثاني1433-هـ
الثاني1433-هـ
الثاني1433-هـ
الثاني1433-هـ

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة

3
3
3
3
3
3
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األطفال الموهوبون والمبدعون
التقييم والتقويم في التربية الخاصة
مناهج ذوي االحتياجات الخاصة
مناهج ذوي االحتياجات الخاصة
مناهج ذوي االحتياجات الخاصة
تشريعات ومنظمات خاصة بالمعوقين
التقييم والتقويم في التربية الخاصة
استراتيجيات التأهيل
استخدام الحاسب اآللي في التربية الخاصة
استراتيجيات التأهيل
استخدام الحاسب اآللي في التربية الخاصة
التقييم والتقويم في التربية الخاصة
طرق تدريس األطفال ذو االعاقات2
طرق تدريس األطفال ذو االعاقات2
تقنيات التعليم في التربية الخاصة
مناهج ذوي االحتياجات الخاصه
استخدام الحاسب اآللي في التربية الخاصة
استخدام الحاسب اآللي في التربية الخاصة
تشريعات ومنظمات خاصة بالمعوقين
مناهج ذوي االحتياجات الخاصه

خاص 413
خاص 206
خاص 301
خاص 301
خاص 301
خاص 407
خاص 401
خاص 407
خاص 105
خاص 401
خاص 407
خاص 105
خاص 432
خاص 432
خاص 304
خاص 301
خاص 407
خاص 407
خاص 405
خاص 301

األولى
الثانية
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
األولى
الرابعة
الرابعة
األولى
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الرابعة

الثاني1433-هـ
األول1433-هـ
األول1433-هـ
األول1433-هـ
األول1433-هـ
األول1433-هـ
الثاني1434-هـ
الثاني1434-هـ
الثاني1434-هـ
الثاني1434-هـ
الثاني1434-هـ
األول1434-هـ
األول1434-هـ
األول1434-هـ
األول1434-هـ
الثاني 1435-هـ
الثاني 1435-هـ
الثاني 1435-هـ
األول 1435-هـ
األول 1435-هـ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

التنمية املهنية
الدورات التدريبية التى حصل عليها
م

عنوان التدريب

تاريخة

مكانه

جهة التدريب

1

ICT Skills

أكتوبر 2006

كلية الهندسة –
جامعة حلوان

Central Unit
of ICT
Training

2

 ICDLالرخصة الدولية
الستخدام الحاسب

نوفمير 2008

 – IBMفرع
المعادى

وزارة االتصاالت
– جمهورية مصر
العربية

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة

قسم المناهج وطرق التدريس
3

تصميم المحتوى األلكترونى

4

نظام الساعات المعمتدة

5

نظام االمتحانات وتقويم الطالب

ابريل 2012

6

اخالقيات البحث العلمى

أغسطس 2015

7

تدريب مدربين المستوى األو

سيتمبر 2015

8

معايير الجودة فى العلمية
التعليمية

سبتمبر 2015

9

العمل تحت الضغوط النفسية

يناير 2019

10

اإلرشاد األكاديمى

يناير 2019

11

بنوك األسئلة

يناير 2019

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

2009

مار

2012

كلية التربية –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان

ميكروسوفت -
مصر
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان

مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان

مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان

مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة

قسم المناهج وطرق التدريس

الدورات التدريبية التى حصل عليها مبجال اجلودة
م

عنوان التدريب

تاريخة

مكانه

1

أهمية إدارة الجودة الشاملة فى
مجا التعليم العالى

مايو 2009

كلية التمريض –
جامعة حلوان

2

التخطيط االستراتيجى أسا
للتطوير المؤسسى

 7يونيو 2009

كلية التمريض –
جامعة حلوان

3

تقويم األداء لبناء التطوير
األكاديمى

 10يونيو 2009

كلية التمريض –
جامعة حلوان

4

التخطيط االستراتيجى
لمؤسسات التعليم العالى

أغسطس 2009

كلية التربية –
جامعة حلوان

التخطيط االستراتيجى
5

لمؤسسات التعليم العالى
إدارة نظام البالك بورد

6

“Black Board

ديسمبر 2011

1435

7

وضع اإلطار االستراتيجى
ووضع الرؤية والرسالة

3-2مار
2013

8

متطلبات ضمان جودة البرامج
التعليمية

 17-16مار
2013

9

المؤشرات والمقارنات
المرجعية

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

 22-20ابريل
2013

جهة التدريب
وحدة ضمان
الجودة بكلية
التمريض
وحدة ضمان
الجودة بكلية
التمريض
وحدة ضمان
الجودة بكلية
التمريض
الهيئة القومية
لضمان الجودة
واالعتماد

كلية التربية –

وحدة ضمان

جامعة حلوان

الجودة بالكلية

كلية التربية –

عمادة التعليم

جامعة نورة

الطلكترونى

كلية التربية –
جامعة األميرة
نورة – الرياض
 السعوديةكلية التربية –
جامعة األميرة
نورة – الرياض
 السعوديةكلية التربية –
جامعة األميرة
نورة – الرياض
 -السعودية

عمادة ضمان
الجودة واالعتماد
– جامعة األميرة
نورة – الرياض
عمادة ضمان
الجودة واالعتماد
– جامعة األميرة
نورة – الرياض
عمادة ضمان
الجودة واالعتماد
– جامعة األميرة
نورة – الرياض

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة

قسم المناهج وطرق التدريس

املؤمترات التى شارك فيها
جهة اإلصدار

التاريخ

م

جامعة النهضة

يوليو 2011

2

المؤتمر السعودى الثانى
لرعاية األيتام

جمعية أنسان
الخيرية

جمعية أنسان
الخيرية

مايو 2014

3

استراتيجيات تمكين المعلمين
والمتعلمين العرب من جدارات
مجتمع المعرفة

قاعة المؤتمرات
– جامعة حلوان

تربية حلوان

يونيو 2014

4

المؤتمر السعودى األو لدعم
البحث العلمى التمويل
التحديات والحلو

مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم
والتقنية

مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم
والتقنية

نوفمبر 2014

5

مركز المؤتمرات
التطورات الحديثة فى المكتبات
– جامعة الميرة
التطلعات والتجارب الرائدة
نورة بالرياض

عمادة شئون
المكتبات –
بجامعة األميرة
نورة

ديسمبر 2014

6

المؤتمر الدولى الرابع لإلعاقة
والتأهيل

قاعة المؤتمرات

مركز الملك
سلمان ألبحاث
اإلعاقة

أكتوبر 2014

7

الشبكات االجمتاعية واألمن
الفكرى الوطنى

مركز المؤتمرات
– جامعة الميرة
نورة بالرياض

جمعية الحاسبات
السعودية

ربيع الثانى
1436

8

المؤتمر الدولى للحوسبة
السحابية ICCC15

مركز المؤتمرات
– جامعة الميرة
نورة بالرياض

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

رجب 1436

9

برنامج إعداد المعلمين فى
الجامعات من أجل التميز

دار الضيافة

الجمعية المصرية
للمناهج وطرق
التدريس

أغسطس 2015

10

التربية ودعم الشخصية
المصرية

قاعة المؤتمرات
– جامعة حلوان

كلية التربية –
جامعة حلوان

نوفمبر 2015

1

عنوان الموتمر

مكان االنعقاد

المصريين بالخارج – نحو غدا دار الضيافة –
جامعة عين شمس
أفضل

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة

قسم المناهج وطرق التدريس

الندوات وورش العمل واللقاءات التى شارك فيها
م

العنوان

مكان االنعقاد

1

التاريخ

جهة اإلصدار

لقاء الخبراء تحليل السياسات
واالستراتيجيات الخاصة بدمج
األطفا ذوى االحتياجات
الخاصة بالتعليم األساسى

جمعية المرآة
والمجتمع

جمعية المرآة
والمجتمع

فبراير 2006

2

ندوة بعنوان البحث العلمى
مفهوم ومهارات

مركز المؤتمرات
– جامعة االميرة
نورة

عمادة البحث
العلمى – جامعة
األميرة نورة

نوفمير 2013

3

ملتقى الدراسات العليا بعنوان
رؤى مستقبلية وتجارب عالمية

مركز المؤتمرات
– جامعة االميرة
نورة

عمادة الدراسات
العليا – جامعة
األميرة نورة

ديسمبر 2013

4

ندوة المستجدات فى تعليم
وتأهيل ذوى اإلعاقة

جمعية األطفا
المعاقين –
بالرياض

جمعية األطفا
المعاقين –
بالرياض

يناير 2014

المعرض والمنتدى الدولى

مركز المؤتمرات

وزارة التربية

الرابع للتعليم بمدينة الرياض

– بالرياض

والتعليم

ورشة تدريبية بعنوان

مركز المؤتمرات

وزارة التربية

مهارات التعامل مع ألخرين

– بالرياض

والتعليم

7

اإلبتكار فى التعليم العالى

مركز المؤتمرات
– بالرياض

وزراة التعليم
العالى – المملكة
العربية السعودية

8

ندوة بعنوان واقع أقسام
التربية الخاصة فى الجامعات
السعودية وكيفية تطويرها فى
ضوء الممارسات والتوجهات
الحديثة وحاجة سوق العمل

كلية التربية –
جامعة الملك
سعود  -الرياض

5

6

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

كلية التربية –
جامعة الملك
سعود  -الرياض

فبراير 2014

فبراير 2014

إبريل 2014

ديسمبر 2014

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة
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9

10

10

11

Hans on Open Stack

مركز المؤتمرات
– جامعة األميرة
نورة

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

Soft layer : Cloud Built

مركز المؤتمرات

كلية علوم

to perform Hybrid

– جامعة األميرة

الحاسب

Cloud is she solution

نورة

والمعلومات

مقررابطة
التربوين العرب
– بنها

رابطة التربوين
العرب

ديسمبر 2016

وحدة مناهضة
التحرش والعنف
ضد المرآة –
جامعة القاهرة

وحدة مناهضة
التحرش والعنف
ضد المرآة –
جامعة القاهرة

إبريل 2017

ندوة بعنوان SPSS
ورشة عمل بعنوان تطبيق
سياسة مناهضة التحرش
والعنف ضد المرآة بالجامعات
المصرية

رجب 1436

رجب 1436

خربات التدريب
الدورات التدريبية التى شارك فى التدريب فيها
م

عنوان التدريب

تاريخة

1

استخدام غرف المصادر

فبراير 2009

2

تنفيذ البرنامج الفردى

مار

2009

3

تقويم ذوى صعوبات التعلم

مار

2009

4

نظم األمتحانات والتقويم

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

نوفمير 2015

مكانه
مركز تدريب
المعلمين –
بمنشية البكرى
مركز تدريب
المعلمين –
بمنشية البكرى
مركز تدريب
المعلمين –
بمنشية البكرى
الجامعة الكندية –
بالشروق

جهة التدريب
وزارة التربية
والتعليم
وزارة التربية
والتعليم
وزارة التربية
والتعليم
مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة
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5

مار

إدارة الفريق البحثى

2016

مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان

مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس –
جامعة حلوان

األنشطة البحثية
البحوث العلمية التى قام بها :
م
1

2

3

4

5

عنوان البحث
تصور مقترح لبرنامج إعداد معلم
التربية الخاصة بكلية التربية –
جامعة حلوان فى ضوء المعايير
والتجارب الدولية
تصميم برنامج قائم على األنشطة
القصصية للمعلمات لتنمية بعض
المهارات الحياتية لدى األطفا
المعاقين بمرحلة الروضة .
فاعلية استخدام األلعاب التعليمية
الرقمية لتنمية المهارات المهنية
الالزمة لططفا المعاقين عقليا ق
القابلين للتعلم
فاعلية أنشطة تعليمية مقترحة لتنمية
مفاهيم التربية الصحية الالزمة
لططفا المعاقين عقليا ق القابلين للتعلم
بالمرحلة االبتدائية
تصميم برنامج قائم على المدخل
الوظيفى لتنمية سلوكيات األمان
والسالمة فى ( المنز  /المدرسة /
الطريق ) الالزمة ألطفا مدار
التربية الفكرية

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

جهة النشر

تاريخ النشر

نوع البحث

مجلة دراسات عربية
فى التربية وعلم
النفس  -رابطة
التربوين العرب

العدد ( )62ج
( )2يونيو
2015

فردى

مجلة الطفولة – كلية
التربية للطفولة
المبكرة – جامعة
القاهرة

العدد () 24
سبتمبر 2016

مشترك

مجلة كلية التربية –
جامعة حلوان

المجلد ()23
العدد ()2
ابريل 2017

فردى

مجلة كلية التربية –
جامعة حلوان

المجلد ()23
العدد ()4
أكتوبر 2017

فردى

مجلة كلية التربية –
جامعة سوهاج

العدد () 62
قبو نشر
ديسمبر 2018

فردى

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة
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الرسائل العلمية والبحوث التكميلية التى يشرف عليها ومل تناقش :
م

1

2

3

4

5

أسم الباحث

عنوان البحث
فاعلية برنامج قائم على المعايير
الدولية إلعداد معلم التربية الخاصة
لتنمية الكفايات المهنية واالتجاهات أمانى سعد جمعة
محمد فتيان
نحو التدريس لذوى االحتياجات
الخاصة للطالبات معلمات األقتصاد
المنزلى
فاعلية برنامج قائم على مدخل تعدد
أحمد صالح أحمد
الحوا لعالج بعض األخطاء
عثمان
الكتابية لدى التالميذ ذوى صعوبات
التعلم بالمرحلة اإلبتدائية
تصور مقترح لتطوير منهج األقتصاد
المنزلى للصف األو اإلعدادى فى
مرفت أمين أحمد
ضوء متطلبات مدار الدمج وقيا
محمد
فعاليت فى تنمية مخرجات التعلم
لديهم
المعايير المقترحة إلعداد الطالبة
المعلمة تخصم األقتصاد المنزلى
للتدريس بمدار الدمج
فاعلية برنامج قائم على المعايير
الدولية إلعداد معلم التربية الخاصة
لتنمية الكفايات المهنية للطالبات
معلمات االقتصاد المنزلى بمدار
الدمج

الدرجة العلمية

سنة التسجيل

دكتوراة

2016

ماجستير

2018

دكتوراة

2018

أمانى سعد جمعة
محمد فتيان

بحث تكميلى
دكتوراة

2018

أمانى سعد جمعة
محمد فتيان

بحث تكميلى
دكتوراة

2019

املؤلفات العلمية
م
1

عنوان الكتاب

جهة النشر

مكتبة الرشد للنشر
دليل التدريب الميدانى للطالب المعلم
والتوزيع –
بقسم التربية الخاصة
الرياض

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

تاريخ النشر
2014

المؤلفين
تأليف مشترك
مع د /هنادى
قعدان

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة
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املشاركة اجملتمعية
اللقاءات والندوات وورش العلمل خارج اجلامعة :
م

العنوان

مكان االنعقاد

1

التاريخ

جهة اإلصدار

عضو بلقاء الخبراء تحليل
السياسات واالستراتيجيات
الخاصة بدمج األطفا ذوى
االحتياجات الخاصة بالتعليم
األساسى

جمعية المرآة
والمجتمع

جمعية المرآة
والمجتمع

فبراير 2006

2

إلقاء محاضرة بعنوان أهمية
التسجيل بمكاتب العمل
بمادرة تفعيل المواد الخاصة
بالقوانين

مقر جمعية الصم
والبكم وضعاف
السمع  -سوهاج

جمعية الصم
والبكم وضعاف
السمع  -سوهاج

ديسمبر 2009

3

إلقاء محاضرة بعنوان قانون مقر جمعية الصم
توظيف المعوقين بمادرة تفعيل والبكم وضعاف
السمع  -سوهاج
المواد الخاصة بالقوانين

جمعية الصم
والبكم وضعاف
السمع  -سوهاج

ديسمبر 2009

4

محاضر بندوة بعنوان التحدى

مركز أغصان
الكرمة – بطرة
البلد  -القاهرة

مركز أغصان
الكرمة – بطرة
البلد  -القاهرة

أكتوبر 2018

5

قاعة المؤتمرات
محاضر لندوة التدريس لذوى – كلية االقتصاد
المنزلى – جامعة
االحتياجات الخاصة
حلوان

كلية االقتصاد
المنزلى – جامعة
حلوان

ديسمبر 2018

التدريس بربنامج البعثة الداخلية لللمعللمى الرتبية احلاصة بوزارة الرتبية والتعليم
م

اسم المقرر

التخصص

مكانه

1

تربية الطفل المعوق عقليا ق

2

تربية الطفل المعوق عقليا ق

معلم التربية
الفكرية
معلم التربية
الفكرية

مقر البعثة
الداخلية  -بحلوان
مقر البعثة
الداخلية  -بحلوان

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

العام الدراسى
2007 / 2006
2008 / 2007

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة

قسم المناهج وطرق التدريس
3

طرق تدريس اإلعاقة السعمية

4

تربية الطفل المعوق عقليا ق

5

طرق تدريس اإلعاقة السعمية

6

تربية الطفل المعوق عقليا ق

7

طرق تدريس اإلعاقة السعمية

معلم اإلعاقة
السمعية
معلم التربية
الفكرية
معلم اإلعاقة
السمعية
معلم التربية
الفكرية
معلم اإلعاقة
السمعية

مقر البعثة
الداخلية  -بحلوان
مقر البعثة
الداخلية  -بحلوان
مقر البعثة
الداخلية  -بحلوان
مقر البعثة
الداخلية  -بحلوان
مقر البعثة
الداخلية  -بحلوان

2008 / 2007
2009 / 2008
2009 / 2008
2010 / 2009
2010 / 2009

أنشطة شئون البيئة وخدمة اجملتلمع التى شارك بها داحل الكلية
م
1
2
3
4
5
6
7

النشاط
المشاركة فى تنظيم فعاليات اليوم العالمى
لذوى األعاقة
معرض أنشطة لتنمية مهارات األطفا
ذوى االحتياجات الخاصة
فعاليات اليوم العالمى للطفل
المشاركة فى تنظيم فعاليات اليوم العالمى
لذوى األعاقة
المشاركة فى فعاليات ملتقى التوظيف
والخريجين للكلية لعام 2017
المشاركة فى تنظيم فعاليات اليوم العالمى
لذوى األعاقة
المشاركة فى فعاليات ملتقى التوظيف
والخريجين للكلية لعام 2017

تاريخة
ديسمبر 2015
إبريل 2016
نوفمبر 2016
ديسمبر 2016
سبتمبر 2017
ديسمبر 2017
سبتمبر 2018

مكان االنعقاد
قاعة المؤتمرات –
جامعة حلوان
كلية التربية – جامعة
حلوان
كلية التربية – جامعة
حلوان
قاعة المؤتمرات –
جامعة حلوان
قاعة المؤتمرات –
جامعة حلوان
قاعة المؤتمرات –
جامعة حلوان
قاعة المؤتمرات –
جامعة حلوان

اجلمعيات العملية املشرتك بها :
م

اسم الهيئة  /الجهة  /الجمعية

تاريخ العضوية

1

الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

2015 / 8

2

الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

2018

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

مكانها
كلية التربية – جامعة
عين شمس
كلية البنات – جامعة
عين شمس

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة
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املشاركة فى أعمال اللجان احملتلفة داحل الكلية :
م

تاريخ العمل بها

اللجنة

1

عضو لجنة المتابعة بوحدة ضمان الجودة بالكلية

2007 / 2006

2

عضو لجنة التخطيط االستراتيجة بوحدة ضمان الجودة

2007 / 2006

3

عضو لجنة التطوير التكنولوجى بوحدة ضمان الجودة

2007 / 2006

4

عضو لجنة تقييم البرامج والمقررات بوحدة ضمان الجودة

2008 / 2006

5

عضو لجنة تطوير المقررات برنامج التربية الخاصة بوحدة الجودة

6

عضو لجنة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بوحدة ضمان الجودة

7

عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس

8

عضو باللجنة االجتماعية لقسم المناهج وطرق التدريس

9

عضو بلجنة القسم لمعرض القاهرة للكتاب بأرض المعارض

2016

10

عضو لجنة التنسيق الفنى والجمالى بالقسم

2018

11

رئيس لجنة التطوير التكنولوجى بالقسم

2017

12

رئيس لجنة التنسيق الفنى والجمالى بالكلية

2018

13

مدير موقع الكلية

2018 / 9

14

عضو وأمين لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع

2018 / 9

رئيس القسم
أ.د /أمير القرشى

2008
2009 / 2008
2015
2018 / 2015

عميد الكلية
أ.د /إيهاب محمد حمزة

