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الوظيفة الحالية
المؤهالت

أستاذ المناهج وطرق التدريس ،ووكيل كلية التربية جامعة عين شمس لشئون خدمة
المجتمع والبيئة.
• دكتوراه في التربية (تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية
اإلسالمية) كلية التربية ،جامعة عين شمس.2000 ،

• الماجستير في التربية (تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية
اإلسالمية) كلية التربية ،جامعة عين شمس ،تقدير ممتاز.1996 ،

• ليسانس اآلداب والتربية (قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية) كلية التربية،
جامعة عين شمس ،تقدير جيد جدا.1991 ،

الخبرات الوظيفية

• مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بو ازرة التربية والتعليم المصرية
.2017-2015

• أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية ،كلية التربية ،جامعة
عين شمس -2014 ،حتى تاريخه.

• أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية المشارك ،كلية
اإلمارات للتطوير التربوي ،اإلمارات العربية المتحدة.2013 – 2008 ،

• أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية المساعد ،كلية
التربية ،جامعة اإلمارات ،اإلمارات العربية المتحدة.2008 - 2003 ،

• أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية المساعد ،كلية
التربية ،جامعة عين شمس.2003 - 2000 ،

• مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة عين شمس،
.2000 - 1997

• معيد بقسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.1997 ،

• باحث مساعد بشعبة المناهج بالمركز القومي المصري للبحوث التربوية والتنمية،
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.1997 - 1995

• مدرس لمادتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية بو ازرة التربية والتعليم المصرية،
.1995 - 1991
خبرات مهنية

إضافية

• المهام:

 −ممثل رسمي رفيع المستوى لجمهورية مصر العربية باجتماع وزراء التعليم للدول
األكثر كثافة حول التعليم حتى  ،2030اليونسكو ،بنجالديش 7-5 ،فبراير،
.2017

 −عضو هيئة تدريس من الخارج ،تخصص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،
الجامعة األمريكية بالقاهرة.2015 ،

 −مدرب زائر لمعلمي اللغة العربية ببلدية كوبنهاجن ،الدانمارك.2003 ،
 −مدرس زائر بالجامعة الدانماركية للتربية ،الدانمارك.2002 ،
• مشروعات تطوير المناهج:
تخطيط وقيادة العديد من المشروعات في مجال المناهج وطرق التدريس ،ومن هذه

المشروعات:

 −اعتماد إطار مناهج التعليم الفني في مصر .
 −إعداد موديوالت تدريس العلوم اإلنسانية الخاصة بمناهج مدارس المتفوقين في
العلوم والتكنولوجيا ( ،)STEMبالتعاون مع هيئة المعونة األمريكية.2017 ،

 −إعداد معايير مناهج مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ()STEM
بالتعاون مع هيئة المعونة األمريكية.2016 ،

 −تحويل الكتب المدرسية المصرية المطبوعة لكتب مدرسية تفاعلية تعتمد على
استخدام الوسائط المتعددة ،بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا التعليم بو ازرة التربية

والتعليم المصرية .2017 ،2015

 −دليل أنشطة الدمج لتالميذ المرحلة اإلعدادية ،بالتعاون مع المجلس القومي
للطفولة واألمومة.2017 ،

 −دليل أنشطة الدمج لتالميذ المرحلة االبتدائية ،بالتعاون مع المجلس القومي
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للطفولة واألمومة.2016 ،

 −برنامج إعداد معلم المرحلة االبتدائية (مكون الخطط والمقررات) ،كلية التربية
جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة الدول العربية.2015 – 2014 ،

 −برنامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،مركز تدريس اللغة العربية واللغة
األلمانية لغير الناطقين بهما ،جامعة عين شمس.2014 ،

 −االشتراك في لجان تطوير مناهج اللغة العربية والتربية اإلسالمية بو ازرة التربية
والتعليم المصرية.2003 - 1997 ،

• برامج تدريب المعلمين والمدربين:
تخطيط وتنفيذ العديد من دورات تدريب المعلمين والمدربين في أثناء الخدمة في
أماكن مختلفة من العالم ،ومن هذه الدورات:

" −تدريب قادة المؤسسات التربوية بالقوات المسلحة ،إدارة التدريب بالقوات
المسلحة المصرية.2017 - 2015 ،

" −تنمية مهارات المدربين في مجال محو األمية وتعليم الكبار" ،المركز اإلقليمي
لتعليم الكبار ،سرس الليان ،محافظة المنوفية ،مصر.2013 ،

" −فلنجعلهم يحبونها ،أفكار غير تقليدية لمعلمي القراءة العربية" ،معرض
أبوظبي الدولي للكتاب ،اإلمارات العربية المتحدة.2010 ،

" −تدريس اللغة العربية للتالميذ ثنائيي اللغة ( ،")2كوبنهاجن ،الدانمارك.2003 ،
" −تدريس اللغة العربية للتالميذ ثنائيي اللغة ( ")1كوبنهاجن ،الدانمارك.2002 ،
" −دورة التدريب الوطنية" لمعلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية ،باكو،

أذربيجان ،بالتعاون مع منظمة اإليسيسكو وو ازرة التربية األذرية.2002 ،

" −إعداد قادة التعليم األساسي من موجهي اللغة العربية والتربية اإلسالمية،
اإلسماعيلية ،جمهورية مصر العربية".2001 ،
الخبرات التدريسية

• اإلشراف على العديد من طالب الماجستير والدكتوراه في تخصص المناهج وطرق
التدريس.

• مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعات عربية مختلفة.

• خبرات متنوعة في تدريس العديد من مقررات الدراسات العليا المتصلة بمجال
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المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية ،ومن هذه المقررات:

 −االتجاهات الحديثة في بحوث تدريس اللغة العربية.

 −دراسات ميدانية في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة العربية.
 −مناهج وطرق تدريس تعليم الكبار.

• خبرات متنوعة في تدريس العديد من المقررات التربوية (باللغة العربية أحيانا

وباللغة اإلنجليزية أحيانا) في مرحلة الليسانس والبكالوريوس ،ومن هذه المقررات:

 −طرق تدريس اللغة العربية.

 −طرق تدريس التربية اإلسالمية.
 −أدب األطفال.

 −اللغة العربية كلغة أجنبية.

 −تخطيط برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.
 −المنهج المدرسي.
 −ثقافة األطفال.

• اإلشراف على العشرات من طالب التربية العملية في المدارس.
األعمال المنشورة

• الدراسات:

" −برنامج لتنمية مهارات النقاش الكتابي وآدابه عبر اإلنترنت ،لدى تالميذ الصف
األول اإلعدادي من خالل موقع فيسبوك ،دراسات عربية في التربية وعلم

النفس ،ع .2015 ،57

− “The evolutions of interest and beliefs about Arabic as a

foreign language: A case study on three Western learners”.
Education, Vol. 134, No.1, 2013.

 −دراسة تجريبية إلمكانية إسهام اختبارات الكتاب المفتوح في تنمية األداءات
التدريسية واالتجاهات نحو مقررات طرق التدريس لدى الطالب المعلمين

تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،دراسات عربية في التربية وعلم

النفس ،ع  ،33ج .2013 ،3

− “Arabic vs. English online reading among students of an Arab
university in light of language of instruction”. Journal of the
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World Universities Forum. Vol. 2, Issue 2, 2009.

 −برنامج لتنمية مهارات التواصل الشفوي وخفض قلق التدريس لدى الطالبات
المعلمات ،القراءة والمعرفة ،عدد .2007 ،77

" −تنمية بعض مهارات القراءة من خالل المحتوى الديني لدى أبناء األقليات
اإلسالمية" ،دراسات في المناهج ،عدد .2005 ،103

" −معايير إعداد برامج تعليم اللغة العربية بمساعدة الحاسوب وتقويم بعض البرامج
في ضوئها" ،تكنولوجيا التعليم ،مجلد  ،4رقم .2004 ،1

" −فاعلية التدريس التأملي في تنمية بعض الكفايات الالزمة لمعلمي اللغة العربية
للتالميذ ثنائيي اللغة" ،القراءة والمعرفة ،عدد .2003 ،25

• الكتب:

حسن شحاتة وحازم راشد :تجديد الفكر اإلسالمي؛ قضايا فقهية وتربوية ،القاهرة،
دار العلم العربي.2016 ،

• المقاالت:
"تدريس العربية كلغة أم في الدانمارك" ،القراءة المعرفة ،عدد .2003 ،20
• الكتب المدرسية:
تأليف مجموعة من الكتب المدرسية في مجال تعليم اللغة العربية أو تعديلها،

باالشتراك مع مجموعات من الزمالء:

 −زعماء مصريون ،القاهرة ،الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار.2002،

 −اق أر وعبر ،كتاب اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي ،القاهرة ،و ازرة التربية
والتعليم.2003-2002 ،

 −اق أر وناقش ،كتاب اللغة العربية للصف الخامس االبتدائي ،القاهرة ،و ازرة
التربية والتعليم.2003-2004 ،

 −اق أر وتواصل ،كتاب اللغة العربية للصف السادس االبتدائي ،القاهرة ،و ازرة
التربية والتعليم.2004-2005 ،

الندوات والمؤتمرات • "رؤية كلية التربية نحو أداء أفضل" ،باالشتراك مع مجموعة من أعضاء هيئة
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 مؤتمر نحو استراتيجية جامعة عين،التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس

المحلية والدولية

.2017  أبريل11،12 ، القاهرة،2023-2018 شمس

 وابراهيم، باالشتراك مع حسن شحاتة،"• "آليات تجديد الخطاب الديني التعليمي

 و ازرة، مؤتمر تجديد الخطاب الديني، والسيد عبد الحميد سليمان،صالح الهدهد
.2015  مايو25 ،األوقاف المصرية

• “Towards a common ground: Arab versus Western views about
problems of Islamic religious education curriculum of the twenty-first
century”. 21st Century Academic Forum Conference, Harvard
University, Boston Massachusetts, USA, March 17-18, 2014.
• “Western teachers as beginning learners of Arabic: The evolution of
their interest and beliefs about it as a foreign language” Paper
presented at The Conference of Global Learn Asia Pacific, 2011,
March 28 – April 1, 2011, Melbourne, Australia.

 حالة دولة اإلمارات،"مغامرة إعداد المعلم باللغة اإلنجليزية في دول الخليج العربي

•

. مصر، القاهرة،2011 ، أغسطس23 ،22 ،العربية المتحدة" مؤتمر معلم القراءة
• “Let us listen to their needs: Developing competencies of Arabic
teachers of bilinguals through reflection”. Paper presented at WCCES
(World Council of Comparative Education Societies) XIV World
Congress, June 14-18, 2010, Istanbul, Turkey.
• “Arabic vs. English online reading among students of an Arab
university in light of language of instruction”. Paper presented at
World Universities Forum, January 16-18, 2009, Mumbai, India.

، أبريل5 ،• المدارس العربية في الدول الغربية والمدارس الغربية في الدول العربية
. اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، جامعة اإلمارات العربية المتحدة،2006

•

Teaching Arabic writing”. Paper presented at Arabic Language Seminar,
May 15, 2002, Southern Denmark University, Odense, Denmark.

 انظر على سبيل.• لقاءات مع وسائل اإلعالم العربية حول قضايا تطوير المنهج
https://www.youtube.com/watch?v=3QQ60xrGJQU :المثال

 العالقة بين اآلباء: مثل،• محاضرات في بعض المدارس حول قضايا تربوية متنوعة
... الطالب واستخدام اإلنترنت،واألبناء

.• مقابلة المرشحين لوظيفة معلم بالمدارس الحكومية والخاصة في بعض الدول العربية
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أنشطة خدمة

المجتمع

الجمعيات العلمية

• عضو الهيئة االستشارية لمجلة International Journal of the 21st Century

 ،Educationومقرها الواليات المتحدة األمريكية.

• عضو الجمعية الدولية للقراءة والكتابة ،International Literacy Association
ومقرها الواليات المتحدة األمريكية.

• عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،ومقرها جمهورية مصر العربية.
• عضو جمعية القراءة والمعرفة ،ومقرها جمهورية مصر العربية.
• عضو رابطة التربويين العرب ،ومقرها جمهورية مصر العربية.
اللغات

العربية واإلنجليزية.
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