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 ( م2009
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 التدرج الوظٌفً : 

جامعة عٌن شمس  –معٌدة بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة البنات  -1
 م1999 – 1995من 

 م2002 – 1999من وطرق التدرٌس  بقسم المناهجمدرس مساعد  -2
 جامعة عٌن شمس  –بكلٌة البنات 

جامعة عٌن شمس   –بكلٌة البنات ج وطرق التدرٌس بقسم المناهمدرس  -3
  م2009 -2002من 

بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة البنات جامعة عٌن مساعد أستاذ  -4
 م  2014 – 2009شمس  من 

  شمس عٌن جامعة البنات بكلٌة التدرٌس وطرق المناهج بقسماستاذ  -5

 حتى االن  2014  من

عضو فً قوائم المحكمٌن لفحص االنتاج العلمً لشغل وظائف االساتذة  -6

واالساتذة المساعدٌن ، الدورة الثالثة عشر ) الحالٌة ( المجلس االعلى 

 . 2020للجامعات ، 

 
 اإلنتاج العلمً : 
لمجالت التربوٌة مجموعة من البحوث وتم نشرها فً اقامت الباحثة بإعداد 

 المحكمة ومنها :

فاعلٌة استخدام مدخل الطرائف التارٌخٌة فً تدرٌس التارٌخ على  -1

التحصٌل وتنمٌة بعض مهارات الفهم القرائً واالتجاه نحو مادة التارٌخ 

كلٌة –لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة  ) مجلة مركز تطوٌر التعلٌم الجامعً 

 ( 2000،جامعة عٌن شمس –التربٌة 



فاعلٌة استخدام إستراتٌجٌتً دورة التعلم وخرائط المفاهٌم فً تدرٌس  -2

التارٌخ على تحصٌل المفاهٌم التارٌخٌة وتنمٌة التفكٌر االستداللً لدى 

طالب الصف األول الثانوي ) مجلة الجمعٌة التربوٌة للدراسات االجتماعٌة  

 ( 2002،عة  عٌن شمسجام–كلٌة التربٌة 

فاعلٌة برنامج مقترح لتدرٌس التارٌخ فً ضوء نظرٌة الذكاءات  -3

المتعددة على تنمٌة مهارات التفكٌر التارٌخً لدى تالمٌذ الصف األول 

 (  2002جمعٌة المصرٌة للقراءة والمعرفة،اإلعدادي) مجلة ال

عض تصور مقترح لبرنامج فً النشاط الالصفً وأثره فً تنمٌة ب -4

-مهارات التفكٌر وبعض المهارات اللغوٌة لدى طالبات كلٌات التربٌة 

2002  ) 

التعلم عن ُبعد ) باالنترنت (فً تدرٌس مقرر طرق أثر استخدام -5
المهارات  ة بعض على التحصٌل وتنمٌتدرٌس الدراسات االجتماعٌة  

معٌة واالتجاه نحو المادة لدى الطالبات المعلمات ) مجلة الجالتدرٌسٌة 
 ( 2009 –التربوٌة للدراسات االجتماعٌة 

تصور مقترح لتطوٌر أداء معلم المرحلة االبتدائٌة فً ضوء معاٌٌر - 6
–) مجلة الجمعٌة التربوٌة للدراسات االجتماعٌة الجودة الشاملة 

2010 ) 
برنامج مقترح قائم على التعلم عن بعد باالنترنت فً تطوٌر مقررات  -0

لعربٌة والدراسات االجتماعٌة و رٌاض األطفال وأثر طرق تدرٌس اللغة ا

الالزمة لتكنولوجٌة ذلك فً تنمٌة التحصٌل واكتساب بعض المهارات ا

( 2011-) مجلة القراءة والمعرفة   للطالبات المعلمات بجامعة طٌبة

 .ضمن البحوث المدعمة التابعة لعمادة البحث العلمً بجامعة طٌبة 

االفتراضٌة فً تدرٌس التارٌخ وأثرها على استخدام الفصول  -2

التحصٌل وتنمٌة التفكٌر الناقد وبعض مهارات التواصل االلٌكترونً لدى 

الطالبات المعلمات بكلٌة التربٌة )مجلة الجمعٌة التربوٌة للدراسات 

 م(2012االجتماعٌة، 



فاعلٌة وحدة مقترحة لتدرٌس التارٌخ باستخدام خرائط العقل فً  -9

هارات التفكٌر البصري والدافعٌة لإلنجاز لدى تالمٌذ الصف األول تنمٌة م

 ( 2013اإلعدادي) مجلة دراسات فً التعلٌم الجامعً،

أثر دمج أجزاء من برنامج كورت لتعلٌم التفكٌر فً محتوى مادة  -10

التارٌخ على تنمٌة عادات العقل ومهارة اتخاذ القرار لدى تالمٌذ المرحلة 

 م(2013الجمعٌة التربوٌة للدراسات االجتماعٌة، اإلعدادٌة )مجلة 

تطوٌر منهج التارٌخ فً ضوء نموذج الفورمات لتنمٌة  مهارات  -11

التنظٌم الذاتً  والوعً بحقوق اإلنسان وقٌم الوالء الوطنً لدى تالمٌذ 

 (2014المرحلة اإلعدادٌة )مجلة دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفس،

ئم على استخدام المدخل التفاوضً فً تدرٌس برنامج مقترح قا -12

التارٌخ لتنمٌة التفكٌر التأملً ومهارات الحوار وقٌم التسامح لدى الطالبات 

 (2014المعلمات )مجلة دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفس،

 فاعلٌة استخدام إستراتٌجٌة مقترحة قائمة على نظرٌة "ترٌز" -13

اإلبداعً للمشكالت ومفهوم الذات األكادٌمً فً فً تنمٌة مهارات الحل 

مجلة دراسات عربٌة فً  ،مادة التارٌخ  لدى طالب الصف األول الثانوي

 (2015التربٌة وعلم النفس،

 فً االخر مع والتعاٌش التسامح قٌمورقة عمل منشورة بعنوان  -14

  ضوء فً مقترحة رؤٌة" الجامعٌة قبل ما و  الجامعٌة الدراسٌة المناهج

"، المؤتمر الدولً للجمعٌة التربوٌة للدراسات العالمٌة التجارب بعض

،  2010أكتوبر  4-3االجتماعٌة "التسامح وقبول االخر ، فً الفترة من 

 دار الضٌافة ، جامعة عٌن شمس .

 على أطفالنا تربٌة بعنوان عمل ورقةورقة عمل منشورة بعنوان  – 15

، المؤتمر الدولً الخامس ؟ تجاوزه ٌمكن ترف أم ضرورة الرقمٌة المواطنة

لقطاع البٌئة بكلٌة البنات ، جامعة عٌن شمس "المنتدى الدولً للطفولة 



 -22المبكرة )تحدٌات وأمال ( بفندق المردٌان هلٌوبولس فً الفترة من 

 .م 2012ابرٌل  29

 الدراسات ومناهج الرقمٌة المواطنةورقة عمل منشورة بعنوان "  – 16

، المؤتمر العلمً الرابع عشر، تطوٌر التعلٌم  "مأموله رؤٌة"  االجتماعٌة

فً عصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجٌا المستقبل ،  كلٌة التربٌة جامعة 

 م 2010 \10 \26الى  2010 \10 \24الفٌوم ، فً الفترة من 

 مستقبلٌة نظرة"؟ اٌن إلً العلمً البحثورقة عمل منشورة بعنوان  -10

ؤتمر الدولى الثانً لقطاع الدراسات العلٌا والبحوث كلٌة البنات جامعة ،الم"

م أفاق  2030عٌن شمس   ،" البحث العلمً من منظور استراتٌجٌة 

م فندق صنً داٌز  2012ٌولٌو  19 -12وتحدٌات ، فً الفترة من 

 البالسٌو الغردقة . 

 - قضاٌاه – مفهومه الرقمً التعلمورقة عمل منشورة بعنوان  -12

، المؤتمر السادس عشر لمركز تعلٌم الكبار  الكبار تعلٌم مجال  فً تطبٌقاته

التحدي العربً  –جامعة عٌن شمس ، " تعلٌم الكبار فً العصر الرقمً 

م ، دار الضٌافة ، جامعة عٌن 2012ابرٌل  12 -16الكبٌر ، فً الفترة من 

  شمس .

 رؤي – وخبرات تجارب ٌنٌةالب البحوثورقة عمل منشورة بعنوان "  -19

، المؤتمر الدولى الثالث لقطاع الدراسات العلٌا والبحوث كلٌة البنات وأفاق

 -20التنمٌة ، فً الفترة من ة عٌن شمس " البحوث التكاملٌة طرٌق جامع

 م بأسوان .  2019فبراٌر  22

فً تدرٌس مادة الدراسات االجتماعٌة  مشكالت  ورقة عمل بعنوان -20

مراحل التعلٌم قبل الجامعً وكٌفٌة التغلب علٌها " رؤٌة مقترحة "، ملتقً 

م ، 2012فبراٌر  3-2اللغة العربٌة الثالث " أم العلوم " فً الفترة من 

 المدرسة المصرٌة للغات بالتجمع الخامس 



 المهارات وتنمٌة االصطناعً الذكاء تطبٌقاتورقة عمل بعنوان  -21

نظرة مستقبلٌة ، الملتقً الثانوي للتربٌة  الخاصة تٌاجاتاإلح لذوي الحٌاتٌة

الخاصة ، مركز زاٌد الطبً لتأهٌل ذوي االحتٌاجات الخاصة ، دار القوات 

  2020الجوٌة ، فبراٌر 

ورقة عمل  بعنوان " البحث العلمً من منظور جدٌد " روٌة مقترحة  -22

 م. 2019ل " المجلة الدولٌة للبحوث فً العلوم التربوٌة ، ابرٌ

ورقة عمل  بعنوان " التعلٌم المصري الى أٌن ؟ رؤٌة مستقبلٌة ،  -23

 م .2019المجلة الدولٌة للبحوث فً العلوم التربوٌة ، ٌولٌو ، 

 الحٌاتٌة المهارات وتنمٌة الذكٌة التعلٌم  برامجورقة عمل بعنوان "  -24

، المؤتمر  مستقبلٌة نظرة (الهمم أصحاب)  الخاصة اإلحتٌاجات لذوي

السنوى السابع عشر لمركز تعلٌم الكبار بعنوان تعلٌم الكبار وتنمٌة 

 10 -15المهارات فً الوطن العربً " الواقع والمأمول ، فً الفترة من 

 ابرٌل ، دار الضٌافة ، جامعة عٌن شمس .

ورقة عمل بعنوان المواطنة الرقمٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة رؤٌة  -25

بعض التجارب العالمٌة ، المؤتمر الدولً الثالث لتطوٌر مقترحة فً ضوء 

 م . 2020التعلٌم العربً ، أون الٌن ، ابرٌل ، 

 ذوي لتعلٌم مستقبلً توجه االصطناعً الذكاءورقة عمل بعنوان  -26

 العلوم فً للبحوث الدولٌة المجلة ، الرقمً العصر فً الخاصة االحتٌاجات

 م2020 ،مارس  ، التربوٌة

ورقة عمل  بعنوان " التعلٌم االخضر توجه مستقبلً فً العصر الرقمً -20

 م .2020المجلة الدولٌة للبحوث فً العلوم التربوٌة ، ٌولٌو ، 

ورقة عمل بعنوان ثقافة المواطنة الرقمٌة رؤٌة تربوٌة ، مجلة تربٌة  -22

 .2019وبحث ، المعهد الوطنً للبحث فً التربٌة ، الجزائر ، دٌسمبر 



 كورونا جائحة تداعٌات ومواجهة االلكترونً التعلٌمورقة عمل بعنوان  -29

 المؤتمر الدولى الرابع لتطوٌر التعلٌم العربى ،  والمأمول الواقع التعلٌم فً

" ادارة التعلٌم االلكترونى ضرورة حتمٌة لحل المشكالت التعلٌمٌة الناجمة عن ازمة 

 .2020 ، مجلة الدولٌة للبحوث التربوٌة ، كورونا

 أجندة أهداف لتحقٌق مدخال   المستقبلً التارٌخورقة عمل بعنوان :  30

 2020، مجلة ارٌد للعلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ،  م2063 افرٌقٌا

عضو لجنة المحكمٌن للسادة االساتذة واالساتذة المساعدٌن لجنة الترقٌات 

 2020المجلس االعلى للجامعات الدورة الثالثة عشر 

 

 :  المنشورة الكتب

 :  بعنوان االنجلٌزٌة باللغة دولً منشور كتاب -

A new vision in teaching: Teaching from a procedural 

perspective  (Lambert Academic  Publishing) , 2019 . 

 ( . 2009 ، الرشد مكتبة)  االجتماعٌة الدراسات تدرٌس طرق كتاب -

 (. 2010 ، الرشد مكتبة)  الجامعٌة الحٌاة مهارات كتاب -

 دار ؟ وتمٌز باحترافٌة تدرس كٌف جدٌد منظور من التدرٌس كتاب -

  م 2019 ، والتوزٌع للنشر الجامعً التعلٌم

 ، والتوزٌع للنشر الجامعً التعلٌم دار ، المتفوق الطالب مهارات كتاب -

 م 2019

 الدراسات وتعلم تعلٌم حدٌثةفً وطرائق واستراتٌجٌات مداخلكتاب  -

 م 2020 ، والتوزٌع للنشر الجامعً التعلٌم دار ،االجتماعٌة



 استراتٌجٌات - مهاراته - مفهومه التقوٌمً التفكٌركتاب  -

 للنشر الجامعً التعلٌم دار ،( التارٌخ تدرٌس مجال  فً التطبٌقات)تدرٌسه

 م 2020 ، والتوزٌع

 وزارة ، االعدادي الثالث للصف االجتماعٌة الدراسات كتاب تحكٌم -*

  م2010 ، والتعلٌم التربٌة

 ،  للوافدٌن االعدادي الثانً للصف االجتماعٌة الدراسات كتاب تحكٌم -*

 م 2020 ، الشرٌف باالزهر المناهج تطوٌر مركز

االشراف على عدد كبٌر من رسائل الماجستٌر والدكتوراة فً  كلٌة البنات 

 ومناقشة عدد من الرسائل فً الجامعات المصرٌة والعربٌة .

االشترك فً الحمالت التوعوٌة للمدارس االبتدائٌة واالعدادٌة والثانوٌة   -&

التابعة لقطاع البٌئة وخدمة المجتمع بجامعة عٌن شمس وعمل ندوات 

مهارات االستذكار  –وورش عمل للطالب بعنوان ) االنتماء وحب الوطن 

 –التفكٌر مهارات  –االستخدام االمن لالنترنت  –المواطنة الرقمٌة  –الجٌد 

 مهارات الحوار .........(

 

 المقررات االلٌكترونٌة :

إنشاء مدونة الٌكترونٌة لتدرٌس بعض مقررات المناهج وطرق التدرٌس  -

/faizaalhussini.blogspot.comhttp:/  ًمدونة د/ فاٌزة الحسٌن(

) 
إنشاء موقع الٌكترونً لتدرٌس بعض مقررات المناهج وطرق التدرٌس  -

/education32.spaceslive.comhttp:/  
 –المناهج  –طرق التدرٌس  -تقنٌات التعلٌم نشر عدد من المقررات )  -

لٌكترونٌة عبر موقع مناهج المدرسة االبتدائٌة ( وتحوٌلها إلى مقررات ا

http://faizaalhussini.blogspot.com/
http://faizaalhussini.blogspot.com/
http://education32.spaceslive.com/
http://education32.spaceslive.com/


جسور التابع لجامعة طٌبة بالمملكة العربٌة السعودٌة والحصول على 

 جائزة من جامعة طٌبة .

وعٌن  طٌبة  تً البحوث التنافسٌة التابعة لعمادة البحث العلمً بجامع

 :  شمس 

برنامج مقترح قائم على التعلم عن بعد باالنترنت فً تطوٌر بحث بعنوان  -

تدرٌس اللغة العربٌة والدراسات االجتماعٌة و رٌاض مقررات طرق 

األطفال وأثر ذلك فً تنمٌة التحصٌل واكتساب بعض المهارات 

وتم تصمٌم موقع  التكنولوجٌة الالزمة للطالبات المعلمات بجامعة طٌبة

الٌكترونً على نفقة عمادة البحث العلمً بجامعة طٌبة ونشر المقررات 

 م.2010والمعرفة ، وتم نشره فً مجلة القراءة

فاعلٌة برنامج قائم على األنشطة الالمنهجٌة فً تجنب  بحث بعنوان : - -

أخطاء التفكٌر وتنمٌة مهارة اتخاذ القرار لدى طالب وطالبات جامعة 

 . طٌبة

  كلٌة  عضو فً فرٌق بحث تنافسً تابع لجامعة عٌن شمس (

 المهنٌة العمل ضغوط بعنوان كلٌة التربٌة (  –كلٌة الطب  –البنات 

 .  العام التعلٌم معلمً لدى المحتملة وتأثٌراتها

  الخبرات اإلدارٌة واألنشطة الثقافٌة داخل كلٌة العلوم واآلداب

 بالعال : 

رئٌسة لجنة اإلرشاد األكادٌمً والتربوي فً كلٌة التربٌة للبنات بالعال  -1

 1241عام 

ولمدة 1241عام  رئٌسة لجنة تأدٌب الطالبات فً كلٌة التربٌة بالعال -4

 اربع سنوات متتالٌة 

رئٌسة لجان األنشطة الالمنهجٌة فً كلٌة التربٌة للبنات بالعال منذ عام  -3

1241- 1231 

  1241رئٌسة لجنة سٌر االمتحانات فً الكلٌة عام  -2

  1231 -1241عضوه فً لجان الكنترول بالكلٌة منذ عام  -1



الجدد فً الكلٌة  عضوه فً لجان إ جراء المقابالت الشخصٌة للطالبات -1

  1231حتى عام  1241منذ عام 

نائبة المشرف على مركز البحوث بكلٌة العلوم واآلداب بالعال منذ عام  -7

1231 

 . 1234رئٌس قسم العلوم االجتماعٌة بكلٌة العلوم واألداب بالعالعام  -8

الخبرات اإلدارٌة واألنشطة الثقافٌة داخل  قسم اإلعداد التربوي  

 : بجامعة طٌبة 

 نائبة المشرفة على القسم وأمٌنة المجلس  فً الفترة من  -1

1242-1231 

 جامعة طٌبة  –المشاركة فً برامج تطوٌر قسم التربٌة وعلم النفس  -4

 إعداد بطاقة مالحظة لتقوٌم أداء الطالبات المعلمات بالكلٌة  -3

  1241إعداد معرض للوسائل التعلٌمٌة عام  -2

ت المدارس على كٌفٌة إعداد دورات  لتدرٌب المعلمات ومدٌرا -1

تخطٌط الدروس بالطرٌقة العرضٌة واستمرت الدورة لمدة ثالث 

 أسابٌع 

إعداد دورة تدرٌبٌة بعنوان " كٌفٌة إعداد البحوث التربوٌة "  -1

 لمدٌرات ومعلمات المدارس واستمرت الدورة لمدة أسبوعٌن 

إعداد دلٌل للتربٌة العملٌة لمساعدة مشرفات التربٌة العملٌة على  -7

 تدرٌب الطالبات على مهارات التدرٌسٌة 

األنشطة التً قامت بها الباحثة فً كلٌة البنات جامعة عٌن شمس 

 : حتى االن  م2014من  

 

حتً  م4112التأهٌل والتمٌز التربوي بالكلٌة من وحدة مسئول  -*

 االن 

 مدرب تربوي معتمد . -

 حتى االن  4117من رئٌس كونترول الدبلوم الخاص  -*



 وصٌاغة الخطة االستراتٌجٌة  عضو فً فرٌق إعداد االستبانات -*

 حتى االن  4118من لوحدة الجودة بجامعة عٌن شمس 

مشروع " تطوٌر كلٌات التربٌة محور معلم عضو فً فرٌق   -*

 األعلى بالمجلس التربوٌة الدراسات قطاع لجنةل المعلم" التابع

 . 4/2/4117 إلى 2/3/4117 من الفترة خالل للجامعات

مراجع جودة لبرامج التدرٌب والتنمٌة المهنٌة للمعلمٌن لدي  -*

 .م حتى االن  4118من  األكادٌمٌة المهنٌة للمعلم 

عضو فً فرٌق إعداد الخطة البحثٌة لقطاع الدراسات العلٌا  -*

 م 4119والبحوث بجامعة  عٌن شمس 

عضو فً فرٌق إعداد معاٌٌر لتقٌٌم رسائل الماجستٌر والدكتوراة  -*

 م 4111تخصص مناهج وطرق التدرٌس من 

المشاركة فً أنشطة لجنة المكتبة المتعلقة بمعرض الكتاب للعام الجامعً  -*

 م2010

أعداد وتنفٌذ ورشة عمل ألعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة البنات فً الفترة  -*

 م .2012-11 -10 إلى 2012-11-2من 

المشاركة فً التدرٌب فً برنامج التأهٌل التربوي للمعلمٌن فً الفترة  -*

 م2014 -0 -10إلى 2014 -4-10من 

عضو فً وحدة إعداد االستبانات التابعة لوحدة الجودة بالكلٌة من  -*

 حتى تارٌخه. 2014

 م2012 -2015منسق ألعمال الجودة فً العام الجامعً  -*

 م 2015 -2014لقسم فً لجنة المكتبة فً العام الجامعً تمثٌل ا -*

عضو فً لجنة المقابلة الشخصٌة لطالب الدراسات العلٌا فً العام  -*

 م 2012 -2014الجامعً 



ابرٌل 13عضو فً لجنة تنظٌم المؤتمر العلمً السنوي لقسم المناهج  -*

 م2014

المعتمدة لبرامج عضو فً فرٌق مراجعة االئحة الجدٌدة بنظام الساعات  -*

 2012فً كلٌة البنات جامعة عٌن شمس  من التربوٌة الدراسات العلٌا 

 حتى تارٌخه .

 : الدورات التدرٌبٌة

دورة على استخدام نظام جسور إلدارة التعلم االلٌكترونً فً استخدام  -*

األدوات التفاعلٌة للنظام وبناء الوحدات التعلٌمٌة للمقرر والمنتدٌات 

 .هـ 1432-3 -21 -19لمدة ثالث أٌام من التعلٌمٌة 

دورة بعنوان نظم االمتحانات وتقوٌم الطالب ضمن البرنامج التدرٌبً  -*

 .م.2011-4 -24 الخاص بكلٌة العلوم واألداب بالعال

بكلٌة البنات جامعة عٌن شمس فً الفترة من  TOTدورة تدرٌبٌة فً  -*

 م2014 -4 -15إلى 4 -13

ٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم العالً تابعة لوحدة ضمان دورة بعنوان التقو -*

 م 2014-5-22ا إلى 5-21الجودة بالكلٌة فً الفترة من 

 -12دورة بعنوان التعلٌم الفعال لمؤسسات التعلٌم العالً فً الفترة من  -*

 م .2014 -6 -19إلى  6

دورة تدرٌبٌة بعنوان مهارات االتصال ضمن مشروع تنمٌة قدرات  -*

 هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة عٌن شمس أعضاء

دورة تدرٌبٌة بعنوان استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس ضمن مشروع  -*

 تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة عٌن شمس

دورة بعنوان أخالقٌات البحث العلمً ضمن مشروع تنمٌة قدرات  -*

 نأعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة عٌ



دورة بعنوان مشروعات البحوث التنافسٌة المحلٌة والعالمٌة ضمن  -*

 مشروع تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة عٌن شمس

دورة بعنوان أداب وسلوكٌات المهنة ضمن مشروع تنمٌة قدرات أعضاء  -*

 هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة عٌن

دورة بعنوان معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة  ضمن مشروع  -*

 تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة عٌن شمس  

دورة بعنوان النشر الدولً ضمن مشروع تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة  -*

 .التدرٌس والقٌادات بجامعة عٌن شمس

تنمٌة قدرات أعضاء دورة بعنوان مهارات العرض الفعال ضمن مشروع  -*

  .هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة عٌن شمس

 عضوٌة الجمعٌات التربوٌة : 
للمجلة الدولٌة للبحوث فً العلوم ومحكم عضو فً الهٌئة االستشارٌة  -*

 التربوٌة 
 محكم فً مجلة كلٌة البنات القطاع التربوي  -*
 عضو فً رابطة التربوٌٌن العرب . -*
الجمعٌة التربوٌة فً الهٌئة االستشارٌة ومحكم لمجلة عضو  -* -

 للدراسات االجتماعٌة 
 عضو بجمعٌة القراءة والمعرفة بجامعة عٌن شمس  -
 عضو برابطة التربٌة التربٌة الحدٌثة . -
منافشة العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراة فً عدد من الجامعات  -

 المصرٌة 
اركة فً التحقٌقات الصحفٌة  فً كتابة عدد كبٌر من المقاالت والمش -

والمواطنة واالنتماء تطوٌر التعلٌم الجامعً وماقبل الجامعً مجال 
 والتسامح فً المجالت والصحف الورقٌة وااللكترونٌة 

 
 :  تدرٌس المقررات اآلتٌة : الخبرات التدرٌسٌة



طرق  –وسائل وتقنٌات التعلٌم  –أسس المناهج  –) المناهج             

طرق تدرٌس  –طرق تدرٌس اللغة العربٌة  –تدرٌس الدراسات االجتماعٌة 

تنمٌة المفاهٌم الجغرافٌة  -مناهج المدرسة االبتدائٌة   -الدراسات اإلسالمٌة

طرق  – طرق تدرٌس للماجستٌر -قاعة بحث –وحدة دراسٌة  -والتارٌخٌة

  (ص للدكتوراة تطبٌقات الحاسب االلً فً مجال التخص –تدرٌس للدكتوراة 

 


