
 ١

  

 
  جامعة بنھا
  كلیة التربیة
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  الشهادات والدرجات العلمية

  ١٩٩٠جامعـة الزقـاز�� عـام  –�ل�ـة التر��ـة ببنهـا  –ل�سانس اآلداب والتر��ة تخصص اللغة اإلنجلیز�ة 

  .بتقدیر عام جید جدًا مع مرت�ة الشرف

  بتقـدیر عـام  ١٩٩٢جامعة الزقاز�� عـام  –�ل�ة التر��ة ببنها  -) نظام العامین(دبلوم خاص في التر��ة

  .جید جداً 

  ١٩٩٦جامعـة الزقـاز�� عـام  –�ل�ـة التر��ـة ببنهـا  -ماجستیر المناهج وطرق تدر�س اللغة االنجلیز�ـة 

  .بتقدیر ممتاز

  مع  ٢٠٠١جامعة الزقاز�� عام  –�ل�ة التر��ة ببنها  -د�توراه المناهج وطرق تدر�س اللغة االنجلیز�ة

  .التوص�ة �ط�ع الرسالة وتداولها مع مراكز ال�حوث والجامعات على نفقة الجامعة

  :التدرج الوظيفي

  ١٩٩١معیدة �قسم المناهج و طرق التدر�س ��ل�ة التر��ة ببنها.  

  ١٩٩٦مدرس مساعد �قسم المناهج و طرق التدر�س ��ل�ة التر��ة ببنها.  

  ٢٠٠١مدرس �قسم المناهج و طرق التدر�س ��ل�ة التر��ة ببنها.  

 المملكـة العر��ـة  -أستاذ مساعد �قسم التر��ة و علم الـنفس ��ل�ـة التر��ـة للمعلمـات �ظهـران الجنـوب

 .٢٠٠٤السعود�ة 

 المملكـة العر��ـة السـعود�ة  -فس ��ل�ة التر��ة للمعلمات �ظهران الجنـوبرئ�س قسم التر��ة و علم الن

 .٢٠٠٩حتي ٢٠٠٤

 ــة ��ل�ــة التر��ــة للمعلمــات �ظهــران الجنــوب المملكــة العر��ــة الســعود�ة  -رئــ�س قســم اللغــة اإلنجلیز�

 .٢٠١٢حتي  ٢٠٠٩
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  جامعــة الزقــاز��  –�ل�ــة التر��ــة ببنهــا ) اللغــة اإلنجلیز�ــة(المنــاهج و طــرق التــدر�س  مســاعدأســتاذ

٢٠٠٨. 

  ١٤٣٣ ، جامعـة الملـك خالـدظهـران الجنـوب�اإلدار�ـة  المال�ـة و و�یلة �ل�ة العلوم واآلداب للشئون- 

 .م ٢٠١٣ - ٢٠١٢/  هـ ١٤٣٤

  ٢٠١٤أستاذ المناهج وطرق تدر�س اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة التر��ة جامعة بنها. 

  

  

   األنشطة العلمــية والتطبيقية

 
ً
  ة العلمية و التطبيقية علي املستوى احمللياألنشط: أوال

 ٢٠١٧عضو لجنة المحكم�ین للجن�ة الترقی�ة لدرج�ة األس�اتذة المس�اعدین ب�المجلس األعل�ى للجامع�ات، 
  .حتى تاریخھ

  

ب�انهـا علــى  الـوطن العر�ــي وو  علـى المسـتو� المحلــي فـي العدیــد مـن األنشــطة العلم�ـة و التطب�ق�ــة المشـار�ة

  : النحو التالي

  

  شاركة يف أنشطة اجلودة امل

 حضور دورات تدريبية 

، الهیئــة القوم�ــة لضــمان جــودة التعلــ�م واالعتمــاد �القــاهرة، "دورة التخطــ�� االســتراتیجي حضــور  )١(

 . ٢٠١٨  بتمبرس

ــ�م العــالي"حضــور دورة  )٢( ــة لمؤسســات التعل ــ�م "الدراســة الذات� ــة القوم�ــة لضــمان جــودة التعل ، الهیئ

 . ٢٠١٨أغسطس،  ٢ –یولیو ٣١واالعتماد �القاهرة، 

 ١حتـي ینـایر  ٣٠فـي الفتـرة مـن " المراجعة الخارج�ـة لكل�ـات ومعاهـد التعلـ�م العـالي"حضور دورة  )٣(

 .، الهیئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد٢٠١٨فبرایر 

اســت�فاء معــاییر اعتمــاد �ل�ــات ومعاهــد التعلــ�م العــالي وفقــا لإلصــدار الثالــث یولیــو "حضــور دورة  )٤(

، مر�ز ضـمان الجـودة واالعتمـاد " الصادر عن الهیئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد ٢٠١٥

   .٢٠١٧یولیو ١٢ -١١بجامعة بنها، 

ــوان  )٥( ــدوة �عن ــة"حضــور ن ــات التر�� ــا ��ل� ــرامج الدراســات العل� ــة ببنهــا، قســم "معــاییر ب ــة التر�� ، �ل�

 ٢٠١٦المناهج وطرق التدر�س، 

تطــو�ر الئحـة الدراســات العل�ـا بنظــام الســاعات المعتمـدة ��ل�ــة التر��ــة "المشـار�ة فــي ورشـة عمــل  )٦(

  .٢٦/١٠/٢٠١٦ – ٢٤في الفترة من " جامعة بنها

 .٢٠١٦، �ل�ة التر��ة ببنها، د�سمبر "بنك المعرفة المصر� "دورة �عنوان  )٧(

مر�ــز ضــمان الجــودة واالعتمـاد، بجامعــة بنهــا فــي " توصــیف البــرامج وخــرائ� المـنهج"دورة �عنـوان  )٨(

 ٢٠١٥/ ١٢/٢-١١الفترة من 

-٧لفتـرة مـن مر�ـز ضـمان الجـودة واالعتمـاد بجامعـة بنهـا فـي ا" المراجعـة الخارج�ـة"دورة �عنوان  )٩(

٢٠١٥/ ٨/٢ . 

الهیئــة القوم�ــة لضــمان الجـــودة " تعلـــ�م عــالي –توصــیف البــرامج وخــرائ� المــنهج "دورة �عنــوان  )١٠(

 .٢٠١٤ینایر  ٧-٦واالعتماد، 



 ٣

إلقــاء ) عــرض وتحلیــل(قطــاع �ل�ــات التر��ــة : المعــاییر القوم�ــة األكاد�م�ــة المرجع�ــة"نــدوة �عنــوان  )١١(

حمـد، قسـم المنـاهج وطـرق التـدر�س، �ل�ـة التر��ـة بجامعـة بنهـا، أبـو السـعود دمحم أ/ األستاذ الـد�تور

٢٠١٤/ ١١/٣. 

ــة"دورة �عنــوان  )١٢( ــذاتي والمراجعــة الخارج� ــ�م ال ــدر�س " التقی ــة الت ــة قــدرات أعضــاء هیئ �مشــروع تنم�

 .٢٠١٣نوفمبر  ١٤ – ١٢بجامعة بنها ، 

اد�مي والجــودة بجامعــة �عمــادة التطــو�ر األكــ" ��ف�ــة إعــداد توصــیف المقــرر وتقر�ــره"دورة �عنــوان  )١٣(

 .هـ ١٤٣٢/ ٥/ ٢٧-٢٦الملك خالد، 

، عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة "أهم�ة الجودة والتطو�ر في التعل�م العالي"دورة �عنوان  )١٤(

 .2011/ ١٢/ ٢٣الملك خالد، 

ي ، عمـــادة التطـــو�ر األكـــاد�م"البرنـــامج التـــدر�بي لرؤســـاء وحـــدات التطـــو�ر والجـــودة"دورة �عنـــوان  )١٥(

 .هـ ١٤٣٣/ ١١/ ١٥-١٤والجودة بجامعة الملك خالد، 

، عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة الملك خالد، " ��ف�ة إعداد توصیف المقرر وتقر�ره"دورة �عنوان  )١٦(

١٤٣٢/ ٥/ ٢٧-٢٦. 

الملــك  ، عمــادة التطــو�ر األكــاد�مي والجــودة بجامعــة" إعــداد تقر�ــر الدراســة الذات�ــة للبرنــامج"دورة �عنــوان  )١٧(

 .١٤٣٣/ ٥/ ١٢-١١خالد، 

، عمـادة التطـو�ر األكـاد�مي والجـودة بجامعـة الملـك " إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـ�م العـالي"دورة �عنوان  )١٨(

 .١٤٣٣/ ٦/ ١٥خالد، 

، عمـادة التطـو�ر األكـاد�مي والجـودة " مفـاه�م ومصـطلحات وتطب�قـات: التخطـ�� االسـتراتیجي"دورة �عنوان  )١٩(

 .١٤٣٣/ ٦/ ٢١الد، بجامعة الملك خ

 املشاركةيف أنشطة اجلودة وعضوية اللجان املرتبطة بها

 .٢٠١٨مراجع خارجي لبرنامج اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة األلسن بجامعة مصر الدول�ة، فبرایر  )١(

 .��٢٠١٨ل�ة اآلداب، جامعة اسیو�، ینایر " الترجمة"عضو فر�� المراجعة الخارج�ة لبرنامج  )٢(

 .٢٠١٨ی�م نسب أنجاز تنفیذ الخط� االستراتیج�ة لكل�ات الجامعة، عضو فر�� الجامعة لتق )٣(

 ٢٠١٧مدرب معتمد من األكاد�م�ة المهن�ة للمعلم، سبتمبر  )٤(

 .لجامعة بنها ٢٠١٧/٢٠٢٢عضو فر�� إعداد الخطة االستراتیج�ة  )٥(

 .جامعة بنها/ لكل�ة التر��ة ٢٠١٧/٢٠٢٢عضو فر�� إعداد الخطة االستراتیج�ة  )٦(

 .لجامعة بنها ٢٠١٧/٢٠٢٢ة ص�اغة الخطة االستراتیج�ة عضو لجنة مراجع )٧(

 .لجامعة بنها ٢٠١٧/٢٠٢٢عضو لجنة ترجمة الخطة االستراتیج�ة  )٨(

 . ٢٠١٨مایو  حتي ٢٠١٧مدیر وحدة الق�اس والتقو�م ��ل�ة التر��ة منذ إبر�ل  )٩(

 .٢٠١٧/ ٢٠١٦عضو الوحدة المر�ز�ة للتخط�� االستراتیجي بجامعة بنها،  )١٠(

 .٢٠٢٢/ �٢٠١٧ متا�عة تنفیذ الخطة االستراتیج�ة لكل�ة اآلداب ببنها نائب رئ�س فر� )١١(

 .٢٠٢٢/ ٢٠١٧نائب رئ�س فر�� متا�عة تنفیذ الخطة االستراتیج�ة لكل�ة الهندسة �شبرا  )١٢(

/ ٢٠١٦نائب رئ�س لجنة التخط�� الدراسات االستراتیج�ة �الوحدة المر�ز�ة للتخط�� االستراتیجي بجامعة بنها  )١٣(

٢٠١٧. 

حتــي  ٢٠١٦لمــدیر التنفیــذ� للقــدرة المؤسســ�ة لوحــدة ضــمان الجــودة واالعتمــاد ��ل�ــة التر��ــة ببنهــا، نائــب ا )١٤(

 .تار�خه

 .حتى تار�خه ٢٠١٦رئ�س لجنة التدر�ب والتوع�ة بوحدة ضمان الجودة واالعتماد ��ل�ة التر��ة، جامعة بنها،   )١٥(



 ٤

حتــي  �٢٠١٦ــة التر��ــة، جامعــة بنهــا، عضــو لجنــة المشــار�ة المجتمع�ــة بوحــدة ضــمان الجــودة واالعتمــاد ��ل )١٦(

 .تار�خه

، وحــدة ضــمان الجــودة "دعــم تطــو�ر الفاعل�ــة التعل�م�ـة �مؤسســات التعلــ�م العــالي"عضـو مجلــس إدارة مشــروع  )١٧(

 . ٢٠١٦واالعتماد، �ل�ة التر��ة ببنها 

 .حتى تار�خه -٢٠١٥عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة واالعتماد ��ل�ة التر��ة ببنها  )١٨(

 – ٢٠١٤/ ٢٠١٣ر�ــ� إعــداد الالئحــة المال�ــة واإلدار�ــة لمر�ــز الق�ــاس والتقــو�م ��ل�ــة التر��ــة ببنهــا عضــو ف )١٩(

٢٠١٥/ ٢٠١٤. 

عضو فر�� إعداد المیثاق األخالقي للتقو�م واالمتحانات �مشروع تطو�ر نظم التقو�م واالمتحانات ��ل�ة التر��ـة  )٢٠(

 .٢٠١٥/ ٢٠١٤ – ٢٠١٤/  ٢٠١٣ببنها 

/ ٢٠١٣و�ر نظم التقو�م واالمتحانات ��ل�ة التر��ة بجامعة بنهـا لضـ�� ومراق�ـة الجـودة، نائب مدیر مشروع تط )٢١(

٢٠١٥/ ٢٠١٤ – ٢٠١٤. 

 .٢٠١٤/ ٢٠١٣عضو فر�� الدراسة الذات�ة ��ل�ة التر��ة ببنها  )٢٢(

 .هــ ١٤٣٤و  ١٤٣٣عضو لجنة إعداد الدراسة الذات�ة لكل�ة العلوم واآلداب �ظهران الجنوب لعامي  )٢٣(

  ١٤٣٤و ١٤٣٣داب �ظهران الجنوب لعامي إعداد تقر�ر برنامج اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة العلوم واآلرئ�س لجنة  )٢٤(

 .٢٠١٣عضو اللجنة الرئ�س�ة للجودة ��ل�ة العلوم واآلداب �ظهران الجنوب )٢٥(

 ٢٠١١/٢٠١٢عضو لجنة التطو�ر األكاد�مي والجودة الفرع�ة ��ل�ة العلوم واآلداب �ظهران الجنوب،  )٢٦(

 ٢٠١٢حتى – ٢٠١٠جودة ��ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب عضو لجنة ال )٢٧(

 

 املشاركة كمدرب

حتـى  ٢٠١٧التدر�ب على اجت�از اخت�ـار التو�فـل �مر�ـز الخدمـة العامـة و اللغـات األجنب�ـة بجامعـة بنهـا،  )١(

 .تار�خه

 .٢٠١٧/٢٠١٨المشار�ة في التدر�ب لتأهیل المعلمین غیر التر�و�ین، األكاد�م�ة المهن�ة للمعلم ببنها،  )٢(

 .٢٠١٨و  ٢٠١٧المشار�ة في تدر�ب المعلمین المتقدمین للترقي، األكاد�م�ة المهن�ة للمعلم ببنها،  )٣(

 .٢٠١٨المشار�ة في التدر�ب ببرنامج �حوث الفعل �األكاد�م�ة المعن�ة للمعلم ببنها،  )٤(

ة التـدر�س، ، �مر�ـز تنم�ـة قـدرات أعضـاء هیئـ"إجـراء الدراسـة الذات�ـة"تدر�ب أعضـاء هیئـة التـدر�س علـى  )٥(

 ).متكرر(حتى تار�خه  ٢٠١٦جامعة بنها، منذ 

، �مر�ز تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س، جامعـة "المراجعة الخارج�ة"تدر�ب أعضاء هیئة التدر�س على  )٦(

 ).متكرر(حتى تار�خه  ٢٠١٦بنها، منذ 

هیئـة التـدر�س،  ، �مر�ـز تنم�ـة قـدرات أعضـاء"منهج�ـة ال�حـث العلمـي"تدر�ب أعضاء هیئة التدر�س على  )٧(

 ).متكرر(حتى تار�خه  ٢٠١٦جامعة بنها، منذ 

، �مر�ز تنم�ة قـدرات أعضـاء هیئـة التـدر�س، "نظم التقو�م واالمتحانات"تدر�ب أعضاء هیئة التدر�س على  )٨(

 ).متكرر(حتى تار�خه  ٢٠١٦جامعة بنها، منذ 

توصــیف البــرامج والمقــررات "المشــار�ة فــي تــدر�ب الســادة أعضــاء هیئــة التــدر�س والهیئــة المعاونــة علــى  )٩(

/ ٢٤ -٢٣و�ــررت لمجموعــة ثان�ــة  ١٢/١٠/٢٠١٦-��١١ل�ــة التر��ــة ببنهــا، " وخــرائ� ومصــفوفات المــنهج

١٠/٢٠١٦. 

المعاییر القوم�ة األكاد�م�ة  المرجع�ة لقطاع �ل�ـات "تدر�ب أعضاء هیئة التدر�س ��ل�ة التر��ة ببنها على  )١٠(

 – ٢٧و�ـررت  ٢٠١٦مـارس  ٢٤ – ٢٣،  "صـفوفات وخـرائ� المـنهجالتر��ة وتوصیف البـرامج والمقـررات وم

 .٢٠١٦مارس  ٢٨



 ٥

تدر�ب أعضاء هیئة التـدر�س �قسـم تكنولوج�ـا التعلـ�م ��ل�ـات التر��ـة النوع�ـة علـى صـ�اغة معـاییر جـودة  )١١(

، برنــامج تطــو�ر التعلــ�م  .�مصــر) NAQAA(الخــر�ج لتقــد�مها للجنــة ضــمان الجــودة واالعتمــاد األكــاد�مي  

)ERP( اإلس�ندر�ة٢٠٠٨، أغسطس ،. 

لتدر�ب أعضاء هیئة التدر�س �قسـم تكنولوج�ـا التعلـ�م ��ل�ـات التر��ـة النوع�ـة علـى  التدر�ب�ةإعداد المواد  )١٢(

،  .�مصــر) NAQAA(صــ�اغة معــاییر جــودة الخــر�ج لتقــد�مها للجنــة ضــمان الجــودة واالعتمــاد األكــاد�مي  

 .لقاهرة، ا٢٠٠٨، یولیو )ERP(برنامج تطو�ر التعل�م 

 ��ل�ة العلوم واآلداب �ظهران الجنـوب" إعداد مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج"ورشة عمل �عنوان  )١٣(

�اللغـة اإلنجلیز�ـة للنـاطقین . (هـ١٤٣٤  ،�التعاون مع عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة الملك خالد 

 ).�اللغة اإلنجلیز�ة �الكل�ة

�التعـاون مــع  ��ل�ـة العلـوم واآلداب �ظهــران الجنـوب" د توصـیف المقـرر الدراســيإعــدا"ورشـة عمـل �عنـوان  )١٤(

 )�اللغة العر��ة(ـ ١٤٣٤و  ١٤٣٣عامي  ،عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة الملك خالد 

��ل�ة العلوم واآلداب �ظهران الجنوب �التعاون مع عمادة " إعداد تقر�ر المقرر الدراسي"ورشة عمل �عنوان  )١٥(

�اللغـــة العر��ـــة و �اللغـــة .  (هــــ١٤٣٤و  ١٤٣٣التطـــو�ر األكـــاد�مي والجـــودة بجامعـــة الملـــك خالـــد، عـــامي 

 )االنجلیز�ة ألعضاء هیئة التدر�س ومعاونیهم الناطقین �اللغة اإلنجلیز�ة

��ل�ة العلوم واآلداب �ظهران الجنـوب �التعـاون مـع " إعداد توصیف البرنامج األكاد�مي"ورشة عمل �عنوان  )١٦(

�اللغة العر��ـة و �اللغـة .  (هـ ١٤٣٤و  ١٤٣٣عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة الملك خالد، عامي 

 ).االنجلیز�ة ألعضاء هیئة التدر�س ومعاونیهم الناطقین �اللغة اإلنجلیز�ة

عـاون مـع ��ل�ـة العلـوم واآلداب �ظهـران الجنـوب �الت" إعـداد تقر�ـر البرنـامج األكـاد�مي"ورشة عمل �عنـوان  )١٧(

�اللغة العر��ـة و �اللغـة .  (هـ ١٤٣٤و  ١٤٣٣عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة الملك خالد، عامي 

 ).االنجلیز�ة ألعضاء هیئة التدر�س ومعاونیهم الناطقین �اللغة اإلنجلیز�ة

  

 أنشطة يف جماالت أخرى

  :لى النحو التاىلعكمتدربة  والندوات حضور العديد من  التدريبات و ورش العمل)١

  حضـور دورة تـدر�ب المــدر�ین إلعـداد مـدر�ینTOT  اجت�ــاز اخت�ـارات اآلیلـتس �ــالمر�ز الثقـافي البر�طــاني

 .�٢٠١٨القاهرة، مارس 

  حضـور دورة المراجعـة الخارج�ـة لكل�ـات ومؤسسـات التعلـ�م العـالي �الهیئـة القوم�ـة لضـمان جـودة التعلــ�م

 .٢٠١٨/ رفبرای١ -ینایر٣٠، NAQAAواالعتماد 

  ٢٠١٦، �ل�ة التر��ة جامعة بنها، د�سمبر "مهارات التحلیل اإلحصائي"حضور دورة تدر�ب�ة �عنوان. 

  ل�ــة التر��ــة جامعــة بنهــا، د�ســمبر "اســتخدام اإلكســیل فــي رصــد الــدرجات"حضــور دورة تدر�ب�ــة �عنــوان� ،

٢٠١٦. 

  ٢٠١٦عة بنها، د�سمبر ، �ل�ة التر��ة بجام"بنك المعرفة المصر� "حضور ورشة عمل �عنوان. 

  تــدر�ب المــدر�ین "حضــور دورةTOT"  ١٦، مر�ــز المعلومــات ��ل�ــة التر��ــة بجامعــة بنهــا، فــي الفتــرة – 

٢٧/١٠/٢٠١٦. 

  االنتحال العلمي "حضور ورشة عملplagiarism" ،٣٠/٨/٢٠١٦، ��ل�ة التر��ة ببنها. 

  ١٦/٨/٢٠١٦التر��ة ببنها،  ، ��ل�ة"الثقافة الدوائ�ة و أهمیتها في المجتمع"حضور ندوة. 

  التعلــ�م عــن �عــد واســتراتیج�ات التعلــ�م والــتعلم "المشــار�ة فــي تنســی� وحضــور نــدوةMOODLE" ل�ــة�� ،

 .٢٢/٤/٢٠١٦التر��ة ببنها، 

  ٧/٥/٢٠١٦، ��ل�ة التر��ة ببنها، "الواقع والمأمول: التنم�ة المهن�ة للمعلمین والق�ادات"حضور ندوة. 



 ٦

  ٣٠/٤/٢٠١٦، ��ل�ة التر��ة ببنها، "�مدخل إلصالح التعل�م في مصر التقو�م"حضور ندوة. 

  قسم المناهج وطرق التدر�س، �ل�ـة التر��ـة "النشر العلمي الدولي في مجال التر��ة"حضور ورشة عمل� ،

 .٢٣/٣/٢٠١٦ببنها، 

 ل�ــة  حضــور ورشــة عمــل معــاییر الدراســات العل�ــا �قطــاع �ل�ــات التر��ــة، قســم المنــاهج وطــرق التــدر�س��

 .٦/٣/٢٠١٦التر��ة ببنها، 

  الذ��ة(السبورة التفاعل�ة "حضور ورشة عمل �عنوان (Smart Board " قسم المنـاهج وطـرق التـدر�س�

 ��٢٣/٣/٢٠١٥ل�ة التر��ة ببنها، 

  قسـم المنـاهج وطـرق التـدر�س ��ل�ـة " مجـال العلـوم نموذجـا: التعل�م من أجل التمیز"حضور ندوة �عنوان�

 .١٧/٢/٢٠١٥ا، التر��ة ببنه

  ــدر�س بجامعــة بنهــا ، " العــرض الفعــال"دورة �عنــوان ــة الت ــة قــدرات أعضــاء هیئ  ٢٨ – �٢٦مشــروع تنم�

 .٢٠١٣ نوفمبر

  ــوان ــة فــي العمــل الجــامعي"دورة �عن ــدر�س " آداب وســلوك المهن ــة الت ــدرات أعضــاء هیئ ــة ق �مشــروع تنم�

 .٢٠١٣د�سمبر  ٤ – ٢بجامعة بنها ، 

  مشروع تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س بجامعة " اإلحصائي في ال�حوث العلم�ةالتحلیل  "دورة �عنوان�

 .٢٠١٣د�سمبر  ١٢ – ٩بنها ، 

  ٢٠١٣د�سمبر  ١٧-��١٦ل�ة الهندسة، جامعة بنها، " ٢٠٠٣وورد "دورة �عنوان. 

  یولیـو  ٩-�٧مشروع تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س بجامعة بنها، " تكنولوج�ا المعلومات"دورة �عنوان

٢٠٠٧. 

  مشروع تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س بجامعة بنهـا، " استخدام التكنولوج�ا في التدر�س"دورة �عنوان�

 .٢٠٠٧یولیو  ١١-٩

 مشروع تنم�ـة قـدرات أعضـاء هیئـة التـدر�س بجامعـة " �تا�ة ال�حوث العلم�ة و نشرها دول�اً :"ورة �عنوان د�

 .٢٠٠٦یولیو  ٢٦-٢٥بنها، 

 یولیـو  ١٩-�١٧مشـروع تنم�ـة قـدرات أعضـاء هیئـة التـدر�س بجامعـة بنهـا، " م مقرر�تصم:"وان دورة �عن

٢٠٠٦.  

  ٢٠٠٣الرخصة الدول�ة لق�ادة الكمبیوتر، �ل�ة الحاس�ات و المعلومات �شبین الكوم. 

 English for business correspondence workshop, Sept. 18-19, 2003, IELP-

II.  ألعمال و المراسالتلنجلیز�ة ورشة عمل اللغة اإل.  

 National Teaching practice workshop, March 1-12, 2003, IELP-II. 

  ورشة عمل التر��ة العمل�ة على المستو� اإلقل�مي

 TOT: Standards awareness raising seminars, Dec. 14-17, 2002, IELP-II. 

       تدر�ب المدر�ین: س�مینارات تنم�ة الوعي �معاییر الجودة الشاملة فى مجال التر��ة

 Best Practices videos: Materials orientation workshop, Sept. 29- Oct. 3, 

2002, IELP-II. ورشة عمل عن أفضل فیدیوهات لممارسة مهارات التدر�س 

 Standards for Teachers of English at Pre-service (STEPS): Developing 

STEPS standards and indicators, Sept. 7-12, 2002, IELP-II.  معـاییر الجـودة

.المعاییر والمؤشراتإعداد : الجزء الثالث -الشاملة لمعلمي اللغة اإلنجلیز�ة أثناء الخدمة فى مصر  



 ٧

 TOT: Primary Methodology resources, June 29- July 11, 2002, IELP-II. 

عل�م االبتدائيمصادر طرق تدر�س الت: تدر�ب المدر�ین  

 Standards for Teachers of English at Pre-service (STEPS): Moving ahead 

with developing standards, April 24-28, 2002, IELP-II  معـاییر الجـودة الشـاملة

إعداد معاییر الجودة الشاملة: الجزء الثاني -لمعلمي اللغة اإلنجلیز�ة أثناء الخدمة فى مصر  

 Standards for Teachers of English at Pre-service (STEPS): Getting ready to 

develop standards, Jan. 19-23, 2002, IELP-II.  معـاییر الجـودة الشـاملة لمعلمـي اللغـة

، أهمیتهــا، نمــاذج مــن الــدول  �ــة الجــودةمقدمــة، ماه: الجــزء األول -اإلنجلیز�ــة أثنــاء الخدمــة فــى مصــر

إلخ... األخر�   

 Materials' development workshop, Feb. 13-17, 2000, IELP-II. Piloting and 

field testing SPEER, Jan. 31-Feb. 2. 2001, IELP-II. 

و التطبیـ� المیـداني االسـتطالعي لكتـاب طـرق تـدر�س و مهـارات " إعـداد المـواد التعل�م�ـة"ورشة عمل �عنـوان 

  .التوج�ه لمعلمي التعل�م ابتدائي �مصر

 Follow-on institute for primary educators' workshop, Cairo, Oct. 27-28, 

1999, IELP-II Winter Institute: Communicative EFL methodology and 

supervisory skills for primary educators, Jan. 31-Feb. 4, 1999, Cairo, 

IELP-II. القائمـة علـى التفاعـل لمعلمـى و مـوجهى توج�ـه طـرق تـدر�س اللغـة اإلنجلیز�ـة و مهـارات ال

)الجزء الثاني من ورشة العمل السا�قة( التعل�م االبتدائي  

 Creative use of audio-visual media. Nov. 21-25, 1998, Alexandria, IELP-

II. االستخدام االبتكار� للوسائل السمع�ة ال�صر�ة.  

  :دربةاملشاركة يف برامج التدريب اآلتية كم )٢( 

  ٢٠١٦، المشار�ة �التدر�ب �مر�ز تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س بجامعة بنها في مجاالت متعددة 

 .حتي تار�خه

 مر�ـز اللغـات األجنب�ـة والخدمـة العامـة بجامعـة  فـل�المشار�ة فـي دورات اإلعـداد الجت�ـاز اخت�ـارات التو�

 .حتي تار�خه ٢٠١٦بنها

  و� للمعلمین غیر التر�و�ین �األكاد�م�ة المهن�ة للمعلم، فرع القلیو��ـة، المشار�ة في برنامج التأهیل التر�

 ٢٠١٧د�سمبر -سبتمبر

 حتي تار�خه ٢٠١٦ة المهن�ة للمعلم، فرع بنها، لترق�ة المعلمین منذ �المشار�ة في دورات األكاد�م. 

  لمعیــدین والمدرســینل" المســتو� األول: تنم�ــة مهــارات اللغــة اإلنجلیز�ــة" المشــار�ة فــي التــدر�ب بــدورة  

 .٢٣/٨/٢٠١٦المساعدین، مر�ز المعلومات ��ل�ة التر��ة ببنها، 

 متكرر (دورة إعداد المعلم الجامعي ��ل�ة التر��ة ببنها(. 

  ٢٠١٤المشار�ة في تدر�ب معلمات ر�اض األطفال على المناهج الجدیدة، �ل�ة التر��ة ببنها. 

  ــة اإلنجلیز�ــةتنم�ــة المهــارات اللغو�ــة "االشــتراك فــي دورة جامعــة بنهــا  –��ل�ــة التر��ــة " لمعلمــي اللغ

 .تحت إشراف مر�ز الخدمة العامة ٢٠٠٦

  ــوان ــة بورشــة عمــل �عن ــة و المتوســطة و الثانو� ــة االبتدائ� ــدر�ب �عــض معلمــي المرحل ــي ت االشــتراك ف

 . �٢٠٠٥محافظة االس�ندر�ة  ERP برنامج تطو�ر التعل�م"  التنم�ة المهن�ة"



 ٨

 ــ ــي ت ــوان االشــتراك ف ــة بورشــة عمــل �عن ــة و المتوســطة و الثانو� ــة االبتدائ� در�ب �عــض معلمــي المرحل

 . �٢٠٠٥محافظة بني سو�ف  ERP برنامج تطو�ر التعل�م"  التنم�ة المهن�ة"

  االشــتراك فــي تــدر�ب المعلمــین أثنــاء الخدمــة للترق�ــة للوظــائف األعلــى �التعــاون مــع مدیر�ــة التر��ــة و

 .٢٠٠٤ – �٢٠٠٣ة التعل�م �محافظة القلیو�

 ٢٠٠٣-٢٠٠١االشتراك فى دورات إعداد المعلم الجامعي ��ل�ة التر��ة ببنها. 

  شار�ت في التدر�ب على إعداد و استخدام  معاییر الجودة الشاملة للمعلمین ومقای�س األداء المتدرجـة

Rubrics ة و ذلـــك بورشـــتي عمـــل �القـــاهرة و اإلســـ�ندر�ة و ذلـــك �التعـــاون مـــع �عـــض أعضـــاء هیئـــ

 .٢٠٠٣،   Mary Loy Mcloskey  & Barbara Thorontonالتدر�س تحت إشراف 

 لتــدر�ب علــى معــاییر الجــودة الشــاملة و تطب�قاتهـا فــي مجــال التــدر�س علــى مــدار أر�ــع ورش تطوعـت ل

و ذلـــك ضـــمن الحملـــة التطوع�ـــة للتوع�ـــة  ٢٠٠٣عمـــل �ـــالمر�ز الرئ�ســـي للتـــدر�ب �منشـــ�ة ال��ـــر� ، 

 .٢ –ا برنامج اللغة اإلنجلیز�ة المتكامل �المعاییر التي نظمه

  شار�ت في التدر�ب علي استخدام مصادر التعل�م �المرحلة االبتدائ�ة، برنامج اللغة اإلنجلیز�ة المتكامـل

– ٢٠٠٢، ٢  

  املؤمتــــــــرات ) ٣

 في العدید من المؤتمرات التي نظمها �ـل مـن مر�ـز عمل بأحباث أو ورش عمل أو أوراق املشاركة) أ

و الجمع�ـة المصـر�ة للمنـاهج و طـرق التـدر�س و برنـامج    Egyptesolو  تطـو�ر تـدر�س اللغـة اإلنجلیز�ـة

  :على النحو التالىوجامعة بنها   ٢ –و برنامج اللغة اإلنجلیز�ة المتكامل  ١ –اللغة اإلنجلیز�ة المتكامل 

  المشـار�ة بورقـة عمـل �عنـوان"Twenty first century skills and quality of university 

education" لمؤتمر الدولي لتطو�ر التعل�م العالي في ضوء المتغیرات والمعـاییر العالم�ـة، جامعـةا،  في 

 .٢٠١٩ ینایر ٢٣ -٢٢بنها، 

  في الملتقى العلمي األول لمر�ز "تجارب ودروس مستفادة: التر��ة المدن�ة"المشار�ة بورقة عمل �عنوان  ،

، �ل�ـة التر��ـة، "التر��ـة المدن�ـة و�نـاء اإلنسـان المعاصـر"المعلومات والخدمات التر�و�ة والنفسـ�ة والبیئ�ـة 

 .٢٠١٧یولیو  ٢جامعة بنها، 

  وجهي المــواد المختلفــة مــاالتجاهــات الحدیثــة فــي التوج�ــه واإلشــراف التر�ــو� ل"إعــداد وتنفیــذ ورشــة عمــل

 .��٢٢/١٠/٢٠١٦ل�ة التر��ة ببنها وحدة ضمان الجودة ، " فظة القلیو��ة�محا

  التعــاون مــع قســم ��ل�ــة التر��ــة ببنهــا، " المشــ�الت والحلــول: التر��ــة العمل�ــة"إعــداد وتنفیــذ ورشــة عمــل�

 .٢٢/١٠/٢٠١٦المناهج وطرق التدر�س ووحدة ضمان الجودة ��ل�ة التر��ة 

  ب�حث مشترك ب�اناته �ما یلي ٢٠١٢كترون�ة �مصر ، مؤتمر الجامعة اإللالمشار�ة في: 

The Effect of Wikis and Face-to-Face Collaborative Writing on the Writing 

Performance and Self- regulated Learning Skills among EFL Students. A 

research presented at the First International Conference on E-Learning in 

the Arab World: Challenges and Perspectives for Development, The 

Egyptian E-Learning University, Cairo 9-11 July, 2012. (A co-authored 

paper)  أثر التعلم التعاوني �استخدام الو��ي والتعلم التعـاوني وجهـا لوجـه علـى األداء الكتـابي ومهـارات

 .ذات�ًا لد� طالب اللغة اإلنجلیز�ة �لغة أجنب�ةالتعلم المنظم 
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  نظـام إدارة الـتعلم "�عنـوان مشـتر�ة بورقـة عمـل  ٢٠١٢مؤتمر الجامعة اإللكترون�ة �مصر ، المشار�ة في

 . ".Blackboardال�الك بورد 

  بورقـة " ولبـین الواقـع والمـأم: اكتشـاف ورعا�ـة الموهـو�ین"المشار�ة في المؤتمر العلمي لكل�ة التر��ة ببنها

فـي الفتـرة   Programs of the gifted students: International experiences"عمـل �عنـوان 

  .تجارب عالم�ة: برامج رعا�ة الموهو�ین  .٢٠١٠یولیو  ١٥-١٤

 The effect of using Total Physical Response Storytelling on vocabulary 

acquisition among primary stage pupils, The Egyptian Society for Curricula 

and Instruction 18th conference, Cairo- Ain Shams, 2006. (Paper)  أثر استخدام

.القصص القائم على استجا�ة البدن�ة الكل�ة على اكتساب تالمیذ المرحلة ابتدائ�ة للمفردات اللغو�ة  

 The effects of an instructional unit based on Toulmin's model of 

argumentation on college students' writing performance, writing efficacy 

and writing apprehension, CDELT Symposium, 2004. (A co-authored 

paper)  أثـر وحـدة تدر�سـ�ة قائمـة علـى نمـوذج طـولمن للجـدل علـى األداء الكتـابي و الكفـاءة الذات�ـة و

.كتا�ة لد� طالب الجامعةالخوف من ال   

 Standards – based lesson planning, Pre-convention Institute, Egyptesol, 

Sheraton Hotel, Giza, 2004. (Workshop)  معاییرالتخط�� الدروس القائم على.  

 Standards-based education in Egypt, Kalubia 1st Symposium, Hassan Abo 

Bakr Experimental School, Alkanater, 2003.(Paper) 

  .معاییر فى مصرالتعل�م القائم على ال

 Towards  standards- based education in Egypt, Cairo conference for 

Returned Participants, 2003.(Colloquium) نحو تعل�م قائم على معاییر الجودة فى مصر.  

 Creating power-point presentations, Egyptesol Conference, 2003       

(Demonstration) إعداد العروض التقد�م�ة �استخدام برنامج ال�اور بو�نت.  

 Getting to know STEPS, Cairo conference for Returned Participants, 2003. 

 (Panel)  قبل الخدمةاللغة اإلنجلیز�ة  معلميتعرف على معاییر نه�ا بنا.  

 See how they read: Comprehension strategies of EFL learners, Cairo 

conference for Returned Participants, 2002.   (Paper) 

 .استراتیج�ات الفهم القرائي لد� متعلمى اللغة اإلنجلیز�ة �لغة أجنب�ة: شاهد �یف �قرؤون 

 The relationship between writing self-efficacy beliefs and the writing 

performance of EFL majors at faculties of education, The CDELT 

Symposium, 2002.      (Paper)  العالقة بین معتقدات الكفاءة الذات�ة عن الكتا�ة األداء الكتابي

.لد� الطالب المتخصصین في اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ات التر��ة  

 An ESP course for the science sections in faculties of education, The ESP 

Conference, Alexandria, 2001.                   

(Paper) 

  مقرر فى اللغة اإلنجلیز�ة لطالب األقسام العلم�ة ��ل�ات التر��ة
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 The use of games for the elementary stage, Cairo conference for Returned 

Participants, 1997.               (Demonstration)  

  . استخدام األلعاب مع تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة  

 Cooperative learning from theory to practice, Cairo conference for 

Returned Participants, 1995. (Workshop) التعلم التعاونى من النظر�ة إلى التطبی� 

 Techniques for assessing children during the silent period, Cairo 

conference for Returned Participants, 1994.       

 (Demonstration) 

 أسالیب لتقی�م تعلم األطفال للغة اإلنجلیز�ة أثناء مرحلة الصمت

  

 :املشاركة باحلضور يف املؤمترات التالية) ب

 ة �عنوان سول والجامعة األمر��حضور المؤتمر الثاني والعشر�ن لنایل ت��Excellence: 

Students and Educators in Pursuit of Life-long Learning   الجامعة األمر���ة ،

 . ٢٠١٨ینایر  ٢٤-�٢٣القاهرة، 

  لمر�ز تطو�ر تدر�س اللغة اإلنجلیز�ة " شغفا �المهنة "حضور المؤتمر العلمي الرا�ع والثالثین 

CDELT ،جامعة عین شمس، بدار الض�افة٢٠١٧نوفمبر  ١٢-١١ ،. 

  التر��ة الوجدان�ة في المجتمعات العر��ة في ضوء "حضور المؤتمر العلمي السا�ع الدولي الثالث

 .، �ل�ة التر��ة، جامعة المنوف�ة٢٠١٧أكتو�ر  ١٢-١١، "التحد�ات المعاصرة

  جامعة " �يمستقبل إعداد المعلم وتنمیته في الوطن العر "حضور وٕادارة جلسة �المؤتمر الدولي الثالث

إبر�ل  ٢٤ -٢٣أكتو�ر �التعاون مع را�طة التر�و�ین العرب و األكاد�م�ة المهن�ة للمعلمین، ٦

٢٠١٧. 

  حضور المؤتمر  العلمي األول لمر�ز تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س والق�ادات بجامعة بنها

مارس  ٩، "ؤسسيتطو�ر منظومة التدر�ب وضمان الجودة التنم�ة المهن�ة والعمل الم"�عنوان 

٢٠١٧. 

  حضور المؤتمر الثالث والثالثین لعلم النفس في مصر والخامس والعشر�ن لعلم النفس المنعقد في

 .٢٠١٧فبرایر  ٦ -٥أسوان، الجمع�ة المصر�ة للدراسات النفس�ة، 

  قاعة المؤتمرات ��ل�ة التجارة"الواقع والتحد�ات: المشروعات العمالقة"حضور مؤتمر جامعة بنها ، ،

١٠/١١/٢٠١٦. 

  تكنولوج�ا التر��ة و التحد�ات العالم�ة "المؤتمر العلمي السنو� لكل�ة الدراسات العل�ا للتر��ة �عنوان

 .،جامعة القاهرة٢٠١٦یولیو  ٢٠-١٩، " للتعل�م

  دمج وتم�ین ذو� اإلعاقة في التعل�م والمجتمع "المؤتمر العلمي السا�ع لكل�ة التر��ة ببنها �عنوان

 .، قاعة المؤتمرات الكبر� بجامعة بنها٢٠١٦یولیو ١١  - ١٠، ”ات والتحد�اتالممارس”

  فندق سفیر "تم�ین المرأة المصر�ة"مؤتمر سبر�نجبورد �التعاون مع المر�ز الثقافي البر�طاني ،– 

 .٢٠١٦القاهرة، مارس 

 الجامعة األمر���ة �القاهرة نایل ت�سول و  مؤتمرXVIII "Navigating a Way Forward: 

Innovating and E-novating in TESOL " ،28-29  ٢٠١٤ینایر   
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 لمؤتمر العلمي العر�ي السادس لكل�ة التر��ة ، جامعة بنها، �التعاون مع الجمع�ة المصر�ة ألصول ا

التعل�م وآفاق ما �عد ثورات الر��ع العر�ي والمقام في �ل�ة التر��ة ، جامعة بنها، في " التر��ة ببنها 

 .2013 ، یولیو ٢-١ الفترة من

  ،٢٠١٣یوم ال�حث العلمي السنو� التاسع �عمادة ال�حث العلمي بجامعة الملك خالد . 

  ل�ة التر��ـة ببنهـا، " الواقع والمأمول: اكتشاف ورعا�ة الموهو�ین"المؤتمر العلمي لكل�ة التر��ة ببنها��

  ٢٠١٠یولیو  ١٥-١٤

  تطـــو�ر المنـــاهج "ر�ة للمنـــاهج وطـــرق التـــدر�س العشـــر�ن للجمع�ـــة المصــالحـــاد� و المــؤتمر العلمـــي

 .٢٠٠٩یولیو  ٢٩-٢٨بدار الض�افة �عین شمس " الدراس�ة بین األصالة والمعاصرة

  مناهج التعل�م والهو�ة الثقاف�ـة"المؤتمر العلمي العشر�ن للجمع�ة المصر�ة للمناهج وطرق التدر�س "

 .٢٠٠٨یولیو  ٣١-٣٠بدار الض�افة �عین شمس 
  

 تطـو�ر منـاهج التعلـ�م فـي "علمي التاسع عشر للجمع�ة المصـر�ة للمنـاهج وطـرق التـدر�س المؤتمر ال

 .٢٠٠٧یولیو  ٢٦-٢٥بدار الض�افة �عین شمس " ضوء معاییر الجودة

 المعـاییر، دار الضـ�افة : المؤتمر العلمـي السـا�ع عشـر للجمع�ـة المصـر�ة للمنـاهج و طـرق التـدر�س

 .٢٠٠٥بجامعة عین شمس،

 ٢٠٠٤ة األمر���ة مؤتمر الجامع.  

 ــدر�س المــؤتمر العلمــي الخــامس عشــر للجمع�ــة المنــاهج        و : المصــر�ة للمنــاهج و طــرق الت

  .٢٠٠٣الح�اة المعاصرة، دار الض�افة بجامعة عین شمس، 

 المنـاهج فـي ضـوء مفهـوم : المصر�ة للمناهج و طـرق التـدر�س المؤتمر العلمي الرا�ع عشر للجمع�ة

  .٢٠٠٢األداء، دار الض�افة بجامعة عین شمس، 

 مناهج التعل�م    و الثـروة : المصر�ة للمناهج و طرق التدر�س المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمع�ة

  .٢٠٠١المعرف�ة و التكنولوج�ة المعاصرة، دار الض�افة بجامعة عین شمس، 

 Egyptesol Convention: Best Practices in EFL, 1999. 

 2nd Cairo Conference for Returned Participants, 1995. 

  :العمل كمستشارة) ٤(

 حتى تار�خه �٢٠١٥م�ة الطفل الع�قر� ببنها، مستشارة أكاد. 

 الشــاملة  مستشـارة برنــامج تطــو�ر التعلــ�م �مصــر إلعــداد المــادة التدر�ب�ــة لتــدر�ب فر�ــ� عمــل الجــودة

التر��ة النوع�ة �مصر على التخط�� االستراتیجى و تحلیـل منـاط� القـو� و ��ل�ات ر�اض األطفال و 

 .٢٠٠٨، ةلجامعل SWOT Analysisالضعف و الفرص و التهدید 

  مستشارة دار ماك م�النMacmillan  تقـو�م سلسـلة " للتوز�ع و النشر إلجراء �حث عنWay   

Aheadمحتـو� المقـررات مـن جـودة القوم�ـة ل معـاییرالللغات �مصر فى ضـوء المستخدمة �مدارس ا

 . �٢٠٠١مصر  ر�اض األطفال حتى المرحلة الثانو�ة

 

  و أنشطة أخرى االشرتاك يف اللجان املتخصصة) ٥(

 عضو لجنة التدریب بالوحدة المركزیة للتخطیط االستراتیجي بجامعة بنھا. 

 ٢٠١٦نوفمبر / كلیة التربیة، أكتوبرعضو لجنة تطویر الئحة الدراسات العلیا ب. 

  نظام إدارة التعلم المودل "منسق دورة تدریبیة بعنوانMoodle "  ،یونیو  ٢٢، كلیة التربیة ببنھا

٢٠١٦. 
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  ٢٠١٦بكلیة التربیة ببنھا، إبریل " الواقع والمأمول: التنمیة المھنیة للمعلمین"مقرر ندوة. 

  ٢٠١٦التر��ة ببنها، منس� دورة إعداد المعلم الجامعي ��ل�ة  

  قسم المناهج وطرق التدر�س ��ل�ة التر��ة، جامعـة بنهـا،  )لدبلوم العاما(رئ�س لجنة التر��ة العمل�ة�

٢٠١٦. 

  ،2017حتي  ٢٠١٦عضو لجنة شؤون خدمة المجتمع والبیئة ��ل�ة التر��ة بجامعة بنها. 

 ٢٠١٥در�س ��ل�ــة التر��ــة، عضــو لجنــة تطــو�ر الئحــة الدراســات العل�ــا �قســم المنــاهج وطــرق التــ- 

٢٠١٦. 

 ٢٠٠٧را�طـة التر�ـو�ین العـرب، " دراسات عر��ـة فـي التر��ـة وعلـم الـنفس"هیئة تحر�ر مجلة  عضو- 

٢٠١٦. 

  عضـو هیئـة تحر�ـر مجلـة"Journal of research in Curriculum, Instruction and 

Educational technology " ،٢٠١٦ -٢٠١٥را�طة التر�و�ین العرب. 

 ٢٠١٤/ ٢٠١٣ ضو لجنة الم�ت�ات ��ل�ة التر��ة ببنها ع. 

 ٢٠١٤/ ٢٠١٣ببنها التر��ة  ةعضو لجنة تقو�م المعلمین قبل الخدمة ��ل�.  

  عضو لجنة وضع معاییر الجودة الشاملة القوم�ة لمحتو� اللغة اإلنجلیز�ة من  ر�ـاض األطفـال حتـى

  .٢٠٠٣الثانو�ة العامة بوزارة التر��ة و التعل�م 

  فر�� وزارة التر��ة و التعل�م لتقو�م المعلمین أثناء الخدمة �التعاون مع المر�ز القومي للتقـو�م عضو

 ٢٠٠٣-٢٠٠١و االمتحانات 

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢عضو لجنة العالقات الثقاف�ة ��ل�ة التر��ة ببنها. 

  ٢٠٠١حتى  ١٩٩١منذ ببنها التر��ة  ة��ل�قبل الخدمة عضو لجنة تقو�م المعلمین.  

  ـــ� ـــل الخدمـــة عضـــو فر� ـــة قب ـــي اللغـــة اإلنجلیز� ـــاییر الجـــودة الشـــاملة ألداء معلم ـــاء مع ـــل لبن العم

(STEPS)  ٢ –برنامج اللغة اإلنجلیز�ة المتكامل  ٢٠٠٢-٢٠٠٠.  

  ٢٠٠١عضو لجنة الم�ت�ات ��ل�ة التر��ة ببنها.   

  برنـامج عضو لجنة اخت�ـار ال�حـوث المشـار�ة فـي مـؤتمر القـاهرة للعائـدین مـن ال�عثـات  الـذ� نظمـه

 .٢٠٠١ ٢ –اللغة اإلنجلیز�ة المتكامل 

 

  :مناقشة الرسائل)٦(

 Using Animated "فاطمة دمحم إبراه�م أبو المعاطي �عنوان / مناقشة رسالة الماجستیر للطال�ة .١

Stories to Enhance Primary Stage Pupils' Listening Comprehension 

Skills and Reduce their Listening Anxiety Level , Mansoura Faculty of 

Education, 2018.  �٢٠١٨ل�ة التر��ة بجامعة المنصورة 

 Using Weblogs for improving "أنسام الشامي �عنوان / مناقشة رسالة الماجستیر للطال�ة .٢

EFL narrative writing skills among prospective teachers of English, 

Banha Faculty of Education, 2018.  �٢٠١٨ل�ة التر��ة بجامعة بنها 

 A suggested web-basedعبیر احمد حماد �عنوان ِ / مناقشة رسالة الد�توراه للطال�ة .٣

mediated process-genre based program for developing writing skills 

and autonomy of EFL majors, 2018.  �٢٠١٨ل�ة التر��ة بجامعة سوهاج 
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��ل�ــة التر��ــة ببنهــا  ســارة رضــوان دمحم ز�ر�ــا رضــوان/ ةالة الــد�توراه المقدمــة مــن الطال�ــمناقشــة رســ .٤

 The effectiveness of the deep approach to learning in developing" �عنـوان

English language academic reading skills and attitudes toward them 

among Engineering students "  ٢٠١٧ 

 The" ��ل�ـة التر��ـة ببنهـا �عنـوان ران�ا �مال دمحم السـید/ ةمناقشة رسالة الد�توراه المقدمة من الطال� .٥

effectiveness of using WebQuest approach in developing EFL writing 

strategies and creative writing skills among experimental preparatory 

school pupils"  ٢٠١٦ 

 The effect" ��ل�ـة التر��ـة ببنهـا �عنـوان حسام سعید/ مناقشة رسالة الد�توراه المقدمة من الطالب .٦

of using Corpora approach on the development of EFL writing 

performance and reducing writing anxiety among student teachers"  

٢٠١٦  

 "إ�مـان حسـین ��ل�ـة التر��ـة �شـبین الكـوم �عنـوان / الطال�ـة مناقشـة رسـالة الماجسـتیر المقدمـة مـن .٧

The effectiveness of a program based on context clues in improving 

some translation skills among EFL students in faculties of education "

٢٠١٦. 

 ��Theل�ــة التر��ــة ببنهــا �عنــوان  إ�مــان دمحم حســن/ مناقشــة رســالة الــد�توراه المقدمــة مــن الطال�ــة .٨

effectiveness of Concept- Oriented Reading Instruction Approach in 

developing EFL Reading comprehension skills and reading motivation 

for experimental preparatory school pupils   ٢٠١٥ 

بجامعـة ��ل�ـة التر��ـة  سـلو� إبـراه�م إبـراه�م الشـافعي / ةمناقشة رسالة الد�توراه المقدمـة مـن الطال�ـ .٩

 The effectiveness of a program based on context clues" �عنـوان  شـبین الكـوم

in improving some translation skills among EFL students in faculties of 

education  ٢٠١٥ . 

بجامعــة ��ل�ــة التر��ــة  ه�ــة عبــد الســالم أحمــد جــاد / ل�ــةالمقدمــة مــن الطا الماجســتیرمناقشــة رســالة  .١٠

 The effect of using blended learning on developing some" �عنـوان شبین الكوم

writing modes in English among commercial secondary school students" 

 ،٢٠١٥ 

بجامعــة ��ل�ــة التر��ــة  طفي الز�ــات أمــل أحمــد مصــ/ المقدمــة مــن الطال�ــة الماجســتیرمناقشــة رســالة  .١١

 The effectiveness of a training program based on lesson" �عنـوان المنصـورة

study approach in developing EFL teachers' performance in preparatory 

stage" ،٢٠١٥ 

��ل�ـة التر��ـة ببنهـا  مهـا یوسـف عبـد الـرحمن یوسـف/ مناقشة رسالة الماجستیر المقدمة مـن الطال�ـة .١٢

 ’The effectiveness of using the reciprocal questioning ‘ReQuest"�عنـوان 

strategy in developing EFL reading comprehension skills among first 

year secondary school students”  ،٢٠١٤. 



 ١٤

 The effect" �ل�ـة التر��ـة ببنهـا �عنـوان ران�ا سمیر �/ مناقشة رسالة الد�توراه المقدمة من الطال�ة .١٣

of the Transactional Teaching Approach on the reading comprehension 

and strategic reading of EFL Secondary stage students" ٢٠١٢ . 

 

  اإلشراف على الرسائل) ٧(

 The effect of an enrichment"�عنـوان  مهـا یوسـفاإلشـراف علـى رسـالة الـد�توراه لل�احثـة  .١

literature based program for developing creative and critical thinking skills 

among EFL secondary stage students  ،201٨ 

 The effect of lexical approach for"اإلشراف على رسالة الد�توراه لل�احثة در�ة السید �عنـوان  .٢

developing writing skills among secondary stage students, 2017 

 Using Web 0.2 tools to "هــد� الســید �عنــوان / اإلشــراف علــى رســالة الماجســتیر للطال�ــة .٣

develop EFL writing skills among secondary school students "٢٠١٦. 

 A program based on "شـ�ماء العـزب زهـران  �عنـوان / د�توراه للطال�ـةاإلشـراف علـى رسـالة الـ .٤

electronic guided reading for developing EFL reading comprehension skills 

and attitudes towards reading among preparatory stage pupils" ،٢٠١٦ 

 Using Multimodal Approach for "ان نهال حسن �عنو / اإلشراف على رسالة الماجستیر للطال�ة .٥

Developing EFL Speaking Skills Among Faculty of Education Students ،

 )لمناقشةت اتم( ٢٠١٦

 The effect of "رحــاب أحمــد حمــد� حســین �عنــوان / اإلشــراف علــى رســالة الــد�توراه للطال�ــة .٦

integrating the incidental and intentional learning approaches on 

developing English language vocabulary learning and social skills among 

experimental preparatory stage pupils "٢٠١٦. 

 The effect of  podcasting and "أسماء السید �عنوان / اإلشراف على رسالة الماجستیر للطالب .٧

storytelling on EFL listening comprehension skills among secondary stage 

students", 2016  )تمت المناقشة( 

 A scenario- simulation based :طارق شحاتة �عنـوان / اإلشراف على رسالة الد�توراه للطالب .٨

program for developing EFL oral communication skills among Alazhar 

secondary stage students" ،٢٠١٥. 

 The effect of a multimedia" عـواد �عنـوان صـب�ح / ماجسـتیر للطالـباإلشـراف علـى رسـالة ال .٩

program for developing spelling skills among primary stage pupils, 2014. 

 )تمت المناقشة(

فاعل�ــة اســتخدام "نــد علــى عبــد الحلــ�م الطو�ــل لدرجــة الماجســتیر �عنــوان هاإلشــراف علــى رســالة ال�احثــة  .١٠

تمـت ( ٢٠١٥، "تعلم النموذج األساسي لمال�س الطفل لد� طالب �ل�ة التر��ة النوع�ـة برنامج ج�مني في

 )المناقشة

 Using the interactional approach"دمحم الدیب �عنوان / اإلشراف على رسالة الماجستیر للطالب .١١

for developing listening comprehension skills and attitude toward English 



 ١٥

as a Foreign Language (EFL) among secondary school students” ،   اسـتخدام

واالتجاه نحو اللغـة اإلنجلیز�ـة �لغـة أجنب�ـة لـد� طـالب  المدخل التفاعلي لتنم�ة مهارات الفهم االستماعي

 )مت المناقشةت( .٢٠١٤المرحلة الثانو�ة، 

 �The effectiveness of aعنـوان  الملیجـي حسـین آ�ـة/ اإلشـراف علـى رسـالة الماجسـتیر للطال�ـة .١٢

repeated reading strategy on  vocabulary learning and retention among 

primary stage pupils  " فاعل�ة استراتیج�ة القراءة التكرار�ة في تنم�ة تعلم المفردات اللغو�ـة و�قـاء

 .٢٠١٤، "أثرها في اللغة اإلنجلیز�ة لتالمیذ المرحلة االبتدائ�ة

 A suggested strategy"سـامة دمحم عبـد الغنـي �عنـوان أ/ الة الماجستیر للطالب اإلشراف على رس  .١٣

based on authentic assessment tasks for developing EFL listening 

comprehension skills among preparatory stage pupils"   ،ل�ــة التر��ــة ببنهــا��

٢٠١٥. 

  بحوثحتكيم العضوية اللجان االستشارية و) ٨(

  .حتى اآلن ٢٠١٤ة �ل�ة التر��ة ببنها االستشار�ة لمجل عضو اللجنة. ١

تصــدرها را�طــة التر�ــو�ین العــرب عضــو اللجنــة االستشــار�ة لمجلــة �حــوث عر��ــة فــي التر��ــة وعلــم الــنفس . ٢

  .حتى اآلن ٢٠١٥ �مصر،

 Journal of Research in Curriculum, Instruction andعضـو اللجنــة االستشــار�ة . ٣

Educational Technology (JRCIET),   مجلـة إقل�م�ـة تر�و�ـة ر�ـع سـنو�ة تصـدرها را�طـة التر�ـو�ین

  .حتى اآلن 2015 العرب �مصر،

  

  التدريس ) ٩(

  .١٩٩٣-١٩٩٢لطالب �ل�ة التر��ة ببنها   Spectrumمقرر تحسین المستو� اللغو�  

  .��ة النوع�ة ببنهاالمقال و التدر��ات اللغو�ة ��ل�ة التر��ة  عام و التر  

 الترجمة لطالب �ل�ة التر��ة عام و التر��ة النوع�ة ببنها و التر��ة �ظهران الجنوب 

 . الصوت�ات ��ل�ة التر��ة ببنها 

 قواعد اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة التر��ة ببنها  

  .تحسین المستو� اللغو� للموظفات بإدارة الجامعة ببنها 

 –التــار�خ  –أقســام اللغــة العر��ــة (متخصصــة ��ل�ــة التر��ــة  ببنهــا اللغــة اإلنجلیز�ــة لألقســام غیــر ال 

 ).التعل�م االبتدائي –الطب�عة و الك�م�اء  –البیولوجي  –الر�اض�ات 

  ببنها)  إعالم(اللغة اإلنجلیز�ة لألقسام غیر المتخصصة ��ل�ة التر��ة النوع�ة  

  .التمر�ض ببنهااللغة اإلنجلیز�ة للتمر�ض �المعهد العالي للتمر�ض و �ل�ة  

طرق تدر�س اللغة اإلنجلیز�ة لطال�ـات الفرقـة الثالثـة قسـم اللغـة اإلنجلیز�ـة ��ل�ـة التر��ـة  و التر��ـة  

 .النوع�ة ببنها

 .قسم اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة التر��ة  ببنها الرا�عةطرق تدر�س اللغة اإلنجلیز�ة لطال�ات الفرقة  

  .��ل�ة التر��ة ببنهاطرق تدر�س التخصص لطالب الدبلوم الخاص  

  .تكنولوج�ا التعل�م لطالب الدبلوم العام 



 ١٦

لطالب الفرقة الثالثة قسم اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة التر��ة و التر��ـة ) عملي و نظر� (الوسائل التعل�م�ة  

  .النوع�ة ببنها

  .بنهامهارات و استراتیج�ات التدر�س لطالب التعل�م االبتدائي الفرقة الثان�ة ��ل�ة التر��ة ب 

  .أسالیب التدر�س لطالب الدبلوم المهني قسم اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة التر��ة ببنها 

لطــالب الــدبلوم المهنــي ��ل�ــة التر��ــة   Applicationsتطب�قــات مهــارات و اســتراتیج�ات التــدر�س  

  .ببنها

 .المناهج لطالب قسم اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة التر��ة و التر��ة النوع�ة ببنها 

 .در�س التخصص لطالب الدبلوم الخاص ��ل�ة التر��ة ببنهاطرق ت 

 .�ل�ة التر��ة ببنها طرق تدر�س اللغة اإلنجلیز�ة لطالب الدبلوم العام 

 .قاعة �حث لطالب الدبلوم الخاص �ل�ة التر��ة ببنها 

 .اتجاهات حدیثة لل�حث في مجال التخصص لطالب الد�توراه، �ل�ة التر��ة ببنها 

ــة قــراءات فــي تكنول  وج�ــا التعلــ�م �اللغــة اإلنجلیز�ــة لطــالب تمهیــد� الماجســتیر، �ل�ــة التر��ــة النوع�

 ٢٠١٦ببنها، 

 
ً
  خارج مجهورية مصر العربيةاألنشطة العلمية : ثانيا

  على املستوى العاملي

 سـبتمیر / منحة من هیئة الفولبرایت إلى الوال�ات المتحدة األمر���ة لحضور برنامج ص�في، أغسطس

١٩٩٣.  

 ت�سول األمر���ة عضو بTESOL   ١٩٩٥-١٩٩٤في الفترة. 

  على مستوى جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية

 الدورات التدريبية كمدربةاملشاركة يف ) ١(

  التعـاون مـع  ١٤٣٤-١٤٣٢المشار�ة في أنشـطة خدمـة المجتمـع ��ل�ـة العلـوم واآلداب �ظهـران الجنـوب لعـام�

 :�م المستمر �التنسی� ل وتنفیذ الدورات التال�ةعمادة خدمة المجتمع والتعل

 الرخصة الدول�ة لق�ادة الحاسوب 

  رخصة �امبر�دج الدول�ة لمهارات تقن�ة الحاسوب 

 اللغة اإلنجلیز�ة. 

  ١٤٣٣علــى مــد� عــامي ) �اللغــة العر��ــة واإلنجلیز�ــة(ورشــة عمــل  أســبوع�ة لتــدر�ب أعضــاء هیئــة التــدر�س /

 .یل التعلم االلكتروني �التعاون مع عمادة التعلم االلكتروني بجامعة الملك خالدهــ على استخدام وتفع ١٤٣٤

  ل�ــة العلــوم واآلداب �ظهــران الجنــوب �التعــاون مــع عمــادة " التقــو�م التر�ــو� واالخت�ــارات"ورشــة عمــل �عنــوان��

 .١٤٣٣، التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة الملك خالد

  ��١٤٣٣ل�ة العلوم واآلداب �ظهران الجنوب، " في التقو�م التر�و�  اتجاهات حدیثة"ورشة عمل �عنوان. 

  ل�ــة " مفــاه�م ومصـطلحات: ثقافـة أعضــاء هیئـة التــدر�س عـن الجــودة فـي التعلــ�م العـالي"ورشـة عمـل �عنــوان��

 .هـ �١٨/١١/١٤٣٢التعاون مع عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة الملك خالد  التر��ة �ظهران الجنوب

  تدر�ب أعضـاء الهیئـة التعل�م�ـة علـى اسـتخدام الكمبیـوتر فـى أعمـال الكنتـرول ��ل�ـة التر��ـة للمعلمـات

  .�٢٠٠٧ظهران الجنوب، المملكة العر��ة السعود�ة 

  لتـدر�ب أعضـاء الهیئـة التعل�م�ـة غیـر التر�و�ـات فـى مجـال التر��ـة " التر��ة العمل�ـة" ورشة عمل  �عنوان

هــدافها و مــدتها و إجراءاتهــا و تقیــ�م الطال�ــات ، إلــخ ��ل�ــة التر��ــة للمعلمــات و رفــع وعــیهن �أ.العمل�ــة

 .�٢٠٠٥ظهران الجنوب، المملكة العر��ة السعود�ة 

  حضور الدورات التدريبية كمتدربة) ٢(



 ١٧

 ٢٠١١ �التعاون مع عمادة التعلم االلكتروني بجامعة الملك خالد التعلم االلكتروني ��ل�ة الطب �أبها.  

 "عمادة )الفصول االفتراض�ةعن طر�� (تعلم االلكتروني في جعل المتعلم محور العمل�ة التعل�م�ة دور ال ،

 .٢٠١١ التعلم االلكتروني بجامعة الملك خالد

  عمــادة ) الفصــول االفتراضــ�ة(والمنعقــد عــن طر�ــ� اإلنترنــت " االخت�ــارات االلكترون�ــة" دورة �عنــوان ،

 .٢٠١١/ ٣/ ٥لد، بجامعة الملك خا التعلم االلكتروني

  نظــام إدارة الــتعلم الــ�الك بــورد " دورة �عنــوانBlackboard 9.1 والمنعقــد عــن طر�ــ� اإلنترنــت " تفعیــل

 .٢٠١١/ ٣/ ٢٠بجامعة الملك خالد، عمادة التعلم االلكتروني ، ) الفصول االفتراض�ة(

  نظام الفصول االفتراض�ة "دورة �عنوانElluminate "الفصـول االفتراضـ�ة(رنت والمنعقد عن طر�� اإلنت ( ،

 .٢٠١١/ 3/ 28بجامعة الملك خالد، عمادة التعلم االلكتروني 

  ــوان ــورد " دورة �عن ــ�الك ب ــتعلم ال ــاء Blackboard 9.1نظــام إدارة ال ــت " بن ــد عــن طر�ــ� اإلنترن والمنعق

 .٢٠١١/ ٣/ ٢٩بجامعة الملك خالد، عمادة التعلم االلكتروني ، ) الفصول االفتراض�ة(

  عمـادة ، ) الفصـول االفتراضـ�ة(والمنعقـد عـن طر�ـ� اإلنترنـت " استخدام األنشـطة االلكترون�ـة" �عنوان دورة

 .٢٠١١/ ٤/ ٢٠بجامعة الملك خالد، التعلم االلكتروني 

  برنــامج تصــم�م الــدروس االلكترون�ــة " دورة �عنــوانArticulate " الفصــول (والمنعقــد عــن طر�ــ� اإلنترنــت

 .٢٠١١/ 5/ 9بجامعة الملك خالد، تعلم االلكتروني عمادة ال، ) االفتراض�ة

  ــة" دورة �عنــوان ــل األنشــطة االلكترون� عمــادة ، ) الفصــول االفتراضــ�ة(والمنعقــد عــن طر�ــ� اإلنترنــت " تفعی

 .٢٠١١/ ٥/ ١١بجامعة الملك خالد،  التعلم االلكتروني

  نظـــام االخت�ــارات االلكترون�ـــة " دورة �عنــوانQuestionmark "الفصـــول (عـــن طر�ــ� اإلنترنـــت  والمنعقــد

 .٢٠١١/ ٥/ ١٧بجامعة الملك خالد، عمادة التعلم االلكتروني ، ) االفتراض�ة

  والمنعقــد عــن طر�ــ� اإلنترنــت " اســتخدام المصــادر التعل�م�ــة المفتوحــة فــي الــتعلم االلكترونــي" دورة �عنــوان

 .٢٠١١/ ٥/ ٢٢، بجامعة الملك خالدعمادة التعلم االلكتروني ، ) الفصول االفتراض�ة(

  ،د�سـمبر  ١٩تطبی� مقای�س معاییر الكوالتي ماترز، هیئة الكوالتي ماترز �التعاون مـع جامعـة الملـك خالـد

٢٠١١. 

  عمــادة ، ) الفصــول االفتراضــ�ة(والمنعقــد عــن طر�ــ� اإلنترنــت " مهــارات التــدر�س االلكترونــي"دورة �عنــوان

 .٢٠١٢/ ١١/ ١٣بجامعة الملك خالد، التعلم االلكتروني 

  الفصـول االفتراضـ�ة(والمنعقـد عـن طر�ـ� اإلنترنـت " تصم�م مقرر إلكترونـي �سـاعد الطالـب"دورة �عنوان ( ،

 .٢٠١٢/ ١٢/ ١بجامعة الملك خالد، عمادة التعلم االلكتروني 

  ت والمنعقد عـن طر�ـ� اإلنترنـ" تعز�ز التواصل والتفاعل عن طر�� نظام إدارة التعلم ال�الك بورد"دورة �عنوان

 .٢٠١٢/ ١٢/ ١٧بجامعة الملك خالد، عمادة التعلم االلكتروني ، ) الفصول االفتراض�ة(

  الفصـول (والمنعقد عن طر�� اإلنترنت " متا�عة الطالب عن طر�� نظام إدارة التعلم ال�الك بورد"دورة �عنوان

 .٢٠١٢/ ١٢/ ٢٢بجامعة الملك خالد، عمادة التعلم االلكتروني ، ) االفتراض�ة

 برنــامج إنشــاء الفیــدیوهات "�عنــوان  دورةCamtasia Studio " الفصــول (والمنعقــد عــن طر�ــ� اإلنترنــت

 .٢٠١٢/ ١٢/ 25بجامعة الملك خالد، عمادة التعلم االلكتروني ، ) االفتراض�ة

  ملك خالد، ، عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعة ال" معاییر الجودة في تطو�ر المقررات االلكترون�ة"دورة �عنوان

١٤٣٣/ ١/ ٢٤-٢٣. 



 ١٨

  عمادة التطو�ر األكاد�مي والجودة بجامعـة الملـك خالـد، " استخدام البرامج والمواقع الحدیثة في التعل�م"دورة �عنوان ،

١٤٣٣/ ٢/ ١. 

  الفصـــول (والمنعقـــد عـــن طر�ـــ� اإلنترنـــت " تقیـــ�م الطـــالب عـــن طر�ـــ� نظـــام إدارة الـــتعلم الـــ�الك بـــورد"دورة �عنـــوان

 .٢٠١٢/ ١٢/ ١٥، عمادة التعلم االلكتروني بجامعة الملك خالد، ) �ةاالفتراض

  عمــادة ) الفصــول االفتراضــ�ة(والمنعقــد عــن طر�ــ� اإلنترنــت " تصــم�م مقــرر الكترونــي �ســاعد الطــالب"دورة �عنـوان ،

 .٢٠١٢/ ١٢/ ١التعلم االلكتروني بجامعة الملك خالد، 

  ل�ــة العلــوم واآلداب �ظهـران الجنــوب، جامعــة الملــك خالــد،  " ناكوســ"التـدر�ب علــى اســتخدام برنــامج معامـل اللغــات� ،

٢٠١٣. 

  برنامج معامل اللغات التدر�ب علىX-CLASS  ��٢٠١١ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب. 

  املؤمترات)٣(

  ،عنـوان  ٢٠١٣المشار�ة ب�حث في یوم ال�حث العلمـي التاسـع لعمـادة ال�حـث العلمـي بجامعـة الملـك خالـد� "The 

effect of blended and  face-to-face leaning on Saudi EFL majors' achievement, teaching performance 
and attitude towards e- learning and teaching 

أثر التعلم المدمج والتعلم وجهًا لوجه على التحصیل واألداء التدر�س واالتجاه نحو التعلم االلكتروني واالتجاه نحـو 

   "�س لد� طال�ات اللغة اإلنجلیز�ة السعود�اتالتدر 

 آمال فهمي دمحم في یوم ال�حث العلمي السنو� التاسع �عمادة ال�حث العلمي بجامعة . المشار�ة ب�حث مشترك مع د

أثر استخدام الو��ي على المسؤول�ة االجتماع�ة والمرونة اإلیجاب�ة لد� طال�ات جامعة الملك " "الملك خالد �عنوان 

 .٢٠١٣مایو  ١٤ ، "دخال

  عضوية اللجان املتخصصة  )٤(

  ٢٠١٣حتى  ٢٠١١و�یلة مر�ز ال�حوث واإلرشاد والتنم�ة ��ل�ة العلوم واآلداب �ظهران الجنوب.  

  ٢٠١٣مایو حتى  ٢٠١١مسؤولة التدر�ب التا�عة لخدمة المجتمع والتعل�م المستمر بجامعة الملك خالد. 

 ٢٠١١لتر��ة �ظهران الجنوب منسقة التعلم االلكتروني ��ل�ة ا. 

  ٢٠١١رئ�سة لجنة التعلم االلكتروني ��ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب. 

  ٢٠١٣مایو حتى   -٢٠١٠المشرفة على وحدة التعلم االلكتروني ��ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب. 

  ٢٠١٠نائ�ة رئ�سة اإلرشاد األكاد�مي ��ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب. 

  ٢٠٠٩الطالبي ��ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب عضو لجنة اإلرشاد. 

  ٢٠١٣مایو حتى ٢٠٠٨جامعة الملك خالد   –مندو�ة صح�فة آفاق الجامعة. 

  حتى  -٢٠٠٦مسؤلة اإلعالم الخارجي ��ل�ة التر��ة للمعلمات �ظهران الجنوب، المملكة العر��ة السعود�ة

 . ٢٠١٣مایو

 لتر��ـــة للمعلمـــات �ظهـــران الجنـــوب، المملكـــة العر��ـــة اإلشـــراف علـــى مجموعـــات التر��ـــة العمل�ـــة ��ل�ـــة ا

 .٢٠١٣حتى  ٢٠٠٥السعود�ة 

  ٢٠١٣حتى  ٢٠٠٥رئ�سة لجان الرصد �ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب. 

 ٢٠١٣حتى  ٢٠٠٤لجنة الجداول �ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب  رئ�س.  

 ٢٠٠٦مملكـة العر��ـة السـعود�ة رئ�سة لجنة النشا� الثقافي ��ل�ة التر��ة للمعلمات �ظهـران الجنـوب، ال- 

  .٢٠٠٨حتى 

  ٢٠٠٥رئ�سة م�تب التر��ة العمل�ة ��ل�ة التر��ة للمعلمات �ظهران الجنوب، المملكة العر��ـة السـعود�ة – 

 .2009حتى 

  ٢٠٠٦عضو لجنة النشا� الثقافي ��ل�ة التر��ة للمعلمـات �ظهـران الجنـوب، المملكـة العر��ـة السـعود�ة-

٢٠٠٧.  



 ١٩

 ل�ــة التر��ــة للمعلمــات �ظهــران الجنــوب، المملكــة العر��ــة الســعود�ة " فجــر الجنــوب"جلــة رئــ�س تحر�ــر م��

٢٠٠٧-٢٠٠٥.  

  

  التدريــس) ٦(

و�ل�ـة  طرق تدر�س اللغة اإلنجلیز�ة لطال�ات قسم اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة التر��ة للمعلمات �ظهران الجنوب 

  .العلوم واآلداب

الفرقــة الثالثـة قســمى اللغـة العر��ــة و اللغـة اإلنجلیز�ــة ��ل�ـة التر��ــة وسـائل و تكنولوج�ـا التعلــ�م لطال�ـات  

  .للمعلمات �ظهران الجنوب

المنــاهج لطال�ــات الفرقــة الرا�عــة قســمى اللغــة العر��ــة و اللغــة اإلنجلیز�ــة ��ل�ــة التر��ــة للمعلمــات �ظهــران  

 .الجنوب

 �ظهران الجنوب و�ل�ة العلوم واآلداب قواعد اللغة اإلنجلیز�ة ��ل�ة التر��ة  

 .الترجمة لطالب �ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب 

 .البرنامج الم�ثف في اللغة اإلنجلیز�ة لطالب قسم علوم الح�اة ��ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب 

 .اللغة اإلنجلیز�ة العلم�ة لطال�ات قسم علوم الح�اة 

 .١ –الكتا�ة  

 .٢ –الكتا�ة  

 .٤ –الكتا�ة  

 .ت �ل�ة التر��ة �ظهران الجنوبمقدمة في الترجمة لطال�ا 

 .لطال�ات �ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب) نظر� (الحاسوب في التعل�م  

 .لطال�ات �ل�ة التر��ة �ظهران الجنوب) عملي(الحاسوب في التعل�م  

 .�ظهران الجنوب ، والعلوم واآلدابلطال�ات �ل�ة التر��ة ١ - االستماع والتحدث 

 .�ظهران الجنوب ، والعلوم واآلداب�ة التر��ةلطال�ات �ل ٢- االستماع والتحدث 

 .�ظهران الجنوب ، والعلوم واآلدابلطال�ات �ل�ة التر��ة ١-الترجمة  

 .�ظهران الجنوب ، والعلوم واآلدابلطال�ات �ل�ة التر��ة ٢-الترجمة  
 

 
ً
  داخل وخارج مصر املشاريع املمولة: ثالثا

لعمادة ال�حث العلمي بجامعة الملك  المشروع األول �حثي ضمن مشروعال�احث الرئ�سي ل .١

أثر التعلم المدمج والتعلم وجها لوجه "�عنوان ،  ٢٠١١خالد، المملكة العر��ة السعود�ة،

على تحصیل في مادة طرق تدر�س اللغة اإلنجلیز�ة واألداء التدر�سي واالتجاه نحو 

 " التدر�س والتعلم االلكتروني لد� طال�ات اللغة االنجلیز�ة

The Effect of Blended Leaning on Saudi English Language Majors' 
Achievement in Methods of Teaching English , Teaching Performance , 
Attitude towards E-learning and the Teaching Profession 

�حثي ضمن  لمشروع )أستاذ مساعد علم النفس(آمال فهمي . مع د ال�احث المشارك .٢

وع الثاني لعمادة ال�حث العلمي بجامعة الملك خالد، المملكة العر��ة السعود�ة، المشر 



 ٢٠

أثر استخدام الو��ي على المسؤول�ة االجتماع�ة والمرونة اإلیجاب�ة لد� طال�ات ". ٢٠١٢

 ، "جامعة الملك خالد

ت م التقو�م واالمتحاناظتطو�ر ن"لمشروع لض�� ومراق�ة الجودة نائب المدیر التنفیذ�  .٣

 .٢٠١٤" �ل�ة التر��ة بجامعة بنها�

  .٢٠١٦، �ل�ة التر��ة ببنها، "تطو�ر الفاعل�ة التعل�م�ة"مجلس إدارة مشروع  وعض .٤
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