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 : البيانات الشخصية

 

 1948نوفمبر  1 : يالدتاريخ الم

 مصر –القاهرة  : مكان الميالد

 مصري : الجنسية

 متزوج  : الحالة اإلجتماعية

 ــــــــــــ

 

 : البيانات المهنية
 

 

   )بكالوريوس العلوم والتربية )بيولوجيB.Sc.in Biology & Ed. 

 .1970مايو  -الشرف األولى "  جامعة اإلسكندرية. بتقدير "ممتاز مع مرتبة -كلية التربية   -     

   )الدبلوم الخاصة في التربية )تخصص : تدريس علومSp. Dp. in Ed. (Sc.Ed.) 

 .1972سبتمبر  -بتقدير " جيد جداً "  -جامعة عين شمس  -كلية التربية   -    

   .الماجستير في التربية. تخصص مناهج وطرق تدريس العلومMS. (Sc.Ed.) 

 جامعة اإلسكندرية. بتقدير " ممتاز". -كلية التربية  -مناهج وطرق التدريس قسم ال  -    

عنوان الرسالة : " دراسة تجريبية في تنمية مهارات البحث العلمي في مجال العلوم البيولوجية لدى تالميذ      

 .1976مايو  -الصف األول الثانوي " 

   ثانوي.  تخصص تربية علمية -دكتوراه الفلسفة في التربيةPh.D.(Sec.Sc.Ed.). 

 .1979نوفمبر  -جامعة كلورادو ، بالواليات المتحدة األمريكية  -كلية التربية  -    

School of Education, University of Colorado, Boulder, CO. U.S.A.  

       ”Meta-analysis of the outcomes of teaching biology as inquiry“عنوان الرسالة : 
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 مجال االهتمام :
 

 .  دراسة وتحليل طبيعة وتاريخ العلم والتكنولوجيا وإنعكاسها على التربية العلمية في التعليم العام والجامعي.1

.  التربيةةة العلميةةة مةةن منعةةور العالقةةة بةةين العلةةم والتكنولوجيةةا والمجتمةةع والبيوةةة وإعةةداد الةةن   لمواجهةةة 2

 المستقبل.

المستخدمة في التعلةيم العةام والجةامعي ةاصةة فةي  Evaluation & Assessmentم يي.  تطوير برامج التق3

 مجال التربية العلمية.

 

 المنح واالمتيازات الدراسية :
 

1  .Scholarship  من الحكومة المصرية للدراسة بالواليات المتحدة األمريكية للحصةول علةى درجةة دكتةوراه

 .1979وحتى ديسمبر  1976العلوم( ، في الفترة من يونيو  الفلسفة في التربية )المناهج وطرق تدريس

2  .Research Grant  من هيوة الفولبرايتFulbright Commission  للبحث لمدة ثالثة شةهور )يونيةو

 ( في الجامعات بالواليات المتحدة األمريكية.1992أغسطس  -

 

 السجل الوظيفي :
 

إلةةى  1-10-1970جامعةةة اإلسةةكندرية بتةةاريخ  -ليةةة التربيةةة ك -" معيةةد " بقسةةم المنةةاهج وطةةرق التةةدريس   -1

1977-3-30. 

جامعةةة اإلسةةكندرية. إعتبةةاراً مةةن :  -بكليةةة التربيةةة  -بقسةةم المنةةاهج وطةةرق التةةدريس  مسةةاعد"" مةةدرس   -2

 .4-2-1980إلى  1977-3-31

 5-2-1980عتبةاراً مةن : جامعةة اإلسةكندرية إ -بكلية التربية  -" مدرس " بقسم المناهج وطرق التدريس   -3

 .29-12-1986إلى  

-1986جامعة اإلسكندرية إعتباراً مةن :  -بكلية التربية  -" أستاذ مساعد "بقسم المناهج وطرق التدريس   -4

 .27-7-1992إلى  12-30

 .28-7-1992جامعة اإلسكندرية إعتباراً من :  -بكلية التربية  -" أستاذ " بقسم المناهج وطرق التدريس   -5

 

 المناصب اإلدارية
 2017-2016لجوائز جامعة اإلسكندرية عضو اللجنة العليا  ▪

 غضو مؤسس، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتربية العلمية. ▪

كبيةةر مستشةةارى التربيةةة والتةةدريب فةةى المشةةرور المصةةرى للتربيةةة البيويةةة والتواصةةل مةةع المجتمةةع  ▪

 .2007 -8-31إلى   2006-8-30( من EEEOPالمحلى ) 

 . 2006-5-17حتى   2004-10-20العلوم واآلداب بجامعة أبوظبى من  تىعميد كلي ▪

 Faculties of Education Enhancement“مةدير المشةرور القةومى لتطةوير كليةات التربيةة   ▪

Project” FOEP   2004-10-14حتى   2003-3-13من. 

-1جامعة اإلسةكندرية إعتبةاراً مةن : -بكلية التربية  -" رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس " ▪

 .2003-10-1حتى  10-2000

 26-9-1995جامعة قطةر ، إعتبةاراً مةن  -بكلية التربية  -قسم المناهج وطرق التدريس مجلس رئيس  ▪

 1998-9-2حتى

-1995حتةى  17-9-1994وكيل كلية التربية جامعة اإلسكندرية لشوون التعلةيم والطةالب إعتبةاراً مةن  ▪

9-25. 

جامعةة اإلسةكندرية إعتبةاراً مةن :  -بكليةة التربيةة  -جلس قسةم المنةاهج وطةرق التةدريس "" رئيس م ▪

 .16-9-1994إلى  1992-7-28
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 العضوية في الجمعيات والمنعمات المحلية والعالمية :
 

1 - International Organization for Science and Technology Education 

(IOSTE). 

2 - Egyptian Council of Curricula  التةدريس الجمعيةة المصةرية للمنةاهج وطةرق and 

Instruction (ECCI). 

3 - Egyptian Association of Educational  الجمعيةةة المصةةرية لتكنولوجيةةا التعلةةيم 

Technology (EAET). 

4 - National Association of Research in Science Teaching (NARST), 

U.S.A. 

5 - The Association for the Education of Teachers in Science (AETS), 

U.S.A. 

6 - National Science Teachers Association (NSTA), U.S.A. 

7 - National Association for Biology Teachers (NABT), U.S.A. 

8 - National Geographic Society, U.S.A.  

9 - Egyptian Society for Science Education (ESSE) الجمعيةة المصةرية للتربيةة

 .العلمية 

10 - International History, Philosophy, and Science Teaching Group 

(IHPSTG). 

11 - The Arab Network of Staff Development in Higher Education 

(ANSD)   ة.الشبكة العربية للتطوير المهني ألعضا  الهيوات التدريسية بالجامعات العربي 

 

 ــــــــــ

 

 األنشطة العلمية:أهم 
 

 

 Biologicalاالشتراك ضمن فريق الباحثين العةاملين مةع مشةرور دراسةة مةنهج العلةوم البيولوجيةة  ▪

Sciences Curriculum Study (BSCS)  في إعداد البرنامج التقةويمي لوحةدة“Knowing” 

بالواليةةات  1977-1978 وذلة  ةةةالل - BSCS - Human Sciences Programالتابعةة لةةـ .. 

 المتحدة األمريكية.

 

تدريس مقررات المناهج ، وطرق تدريس العلوم )البيولوجي ، الفيزيا  والكيميا ( وتكنولوجيا التعلةيم  ▪

وحتةةى  1980لطةةالب البكةةالوريوس والدراسةةات العليةةا بكليةةة التربيةةة جامعةةة اإلسةةكندرية. اعتبةةارا مةةن 

 تاريخه.

 

نةاهج الدراسةية باألكاديميةة العربيةة للعلةوم والتكنولوجيةا والنقةل البحةري قيادة فريةق عمةل لتطةوير الم ▪

 .1982-1983باإلسكندرية ةالل 

 

االشتراك في التدريس والتنسةيق بالةدورات السةنوية إلعةداد المعيةدين والمدرسةين المسةاعدين للتعلةيم  ▪

 وحتى تاريخه. 1980بكليات جامعة االسكندرية منذ 

 

وطرق التدريس ، تكنولوجيا التعلةيم ، والتقةويم التربةوي ، ومنةاهج البحةث  تدريس مقررات المناهج ، ▪

 1984التربوي ، واالحصا  ، كأستاذ مساعد بجامعة اإلمارات العربية المتحةدة . إعتبةاراً مةن سةبتمبر 

 .1989وحتى أغسطس 
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العربيةة المتحةدة  االشتراك في عضوية اللجنة الوطنية العليا لتطوير المناهج الدراسية بدولة اإلمةارات ▪

 .6-1-88إلى  15-10-87ةالل الفترة من 

 

 .1986-1989االشتراك في برنامج التأهيل التربوي للمعلمات بدولة االمارات العربية المتحدة ةالل  ▪

 

دكتةوراه فةي مجةال المنةاهج  الةرسة 20، رسةالة ماجسةتير 40مةن  ومناقشة أكثةر مةن  ،اإلشراف على ▪

 وحتى تاريخه. 1980منذ  األجنبيةمعات المصرية وفى الجاوطرق تدريس العلوم. 

 

 the 4thاالشتراك بورقة بحثية فى المؤتمر الرابع للمنعمةة الدوليةة للتربيةة العلميةة و التكنولوجيةة  ▪

IOSTE International Symposium on World Trends in Science and 

Technology Education. (IPN), Kiel, West Germany: 4-12 August 1987.. 

 

 المصةرية واألجنبيةة، بالجامعةات  مسةاعد االشتراك في تقييم اإلنتاج العلمي على مستوى أستاذ وأستاذ ▪

 وحتى تاريخه. 1993منذ 

 

 ، المصةرية واألجنبيةةالمقدم للنشر فى المجالت العلمية والمؤتمرات االشتراك في تقييم اإلنتاج العلمي  ▪

 وحتى تاريخه. 1993منذ 

 

وعة العمل الخامسة " للتقويم والتقييم" ةالل المؤتمر الدولى للثقافة العلمية والتكنولوجية قيادة مجم ▪

 Focus Group 5 “Evaluation and Assessment”, at the Internationalللجميع 

Forum on Scientific and Technological Literacy for All (Project 2000+: 

Phase 2). UNESCO, Paris: 5, July, 1993.  . 

 

 theاالشتراك فى سيمينار المجلس البريطانى الدولى للتربية البيوية : "من النعرية إلى التطبيق"  ▪

“British Council International Seminar: Environmental Education: From 

Policy to Practice. Kings College, London, U.K.: 26 March – 5 April 1995. 

 

شتراك في تطوير مناهج العلوم على المستوى القومي بدعوة من السيد األستاذ الدكتور وزير اال ▪

 .1991-1992التعليم بجمهورية مصر العربية ةالل 

 

االشتراك في الدورات التدريبية لمعلمي وموجهي العلوم على مستوى محافعتي اإلسكندرية والبحيرة  ▪

 وحتى تاريخه. 1982بجمهورية مصر العربية إعتباراً من 

 

االشتراك في تقييم ةطط األبحاث المقدمة من أعضا  هيوة التدريس بالجامعات المصرية للحصول  ▪

للدراسة بالواليات المتحدة األمريكية عن طريق هيوة  Research Grantsعلى منح بحثية 

Fulbright Commission . 

 

 Firstعليم العلوم و الرياضيات  االشتراك بورقة بحثية فى المؤتمر الدولى األول لمستقبل ت ▪

Scientific Conference on The Future of Science Mathematics Teaching 

and the Needs of Arab Society, Sponsored by Arab Development 

Institute (ADI), UNESCO Education Bureau in the Arab States 

(UNEDBAS), and the American University in Beirut (AUB). Beirut: The 

American University: 27-30 October 1993. 

 

 British Council International Seminar on Environmentalالمشاركة في  ▪

Education: From Policy to Practice. Kings College, London, U.K. from 

26 March - 5 April, 1995. 
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 IOSTE 8th ة فى المؤتمر للمنعمة الدولية للتربية العلمية و التكنولوجيةاالشتراك بورقة بحثي ▪

International Symposium on Science and Technology Education for 

Responsible Canada: 17-22 August 1996. 

 

لعليا تدريس مقررات تدريس العلوم وأسس المناهج وتحليل المناهج لطالب البكالوريوس والدراسات ا ▪

 .25-6-1998وحتى  27-9-95كأستاذ بجامعة قطر، اعتباراً من 

 

 .1995-1997االشتراك في عضوية اللجنة العليا لتقييم السياسة التعليمية بدولة قطر ةالل  ▪

 

 .1998االشتراك في وضع وثيقة منهج العلوم بالتعليم العام بدولة قطر ةالل  ▪

 

 لتأهيـل معلمى العلـوم بمراحةل التعلةيم  World Bankلى بالتدريـس فى برنامج البن  الدو االشتراك ▪

 . 1999جامعة اإلسكندرية ةالل صيف  –بدمنهور  –المختلفة بكلية التربية 

 

 Environmental Education and Trainingاالشتراك فى مشةرور التةدريب والةوعى البيوةى  ▪

Program ( EETP )  البيوةة، هيوةة شةوون  تحةت رعايةة رئاسةة مجلةس الةوزرا ، وجهةاز شةوون

نةوفمبر  –. بمقر جهاز شوون البيوة: القاهرة، ةالل الفتةرة مةن مةارس  DANIDAالبيوة الدانمركية 

1999. 

 

لتأهيةةل معلمةةى العلةةوم  World Bankاالشةةتراك فةةى التةةدريس والتةةدريب فةةى برنةةامج البنةة  الةةدولى  ▪

 .1999أغسطس  –فترة من يونيو بمراحل التعليم المختلفة. بمقر كلية التربية بدمنهور: ةالل ال

 

 The  Bio Ed 2000 االشتراك بورقة بحثية فى مؤتمر االتحاد الدولى للعلوم البيولوجية  ▪

Symposium held by the International Union of Biological Sciences, 

Committee of Biology Education, titled: The Challenge of the Next 

Century.  Paris, France: May 15-18, 2000. 

 

 .Drاالشتراك فى لجنة التقييم األكةاديمى لبرنةامج البكةالوريوس الةذى تقدمةه جامعةة    أبةو ظبةى مةع  ▪

Gail Schnider  أسةةةتاذ اإلدارة التربويةةةة بجامعةةةةWisconsin-Milwaukee شةةةاكر   .د ., وأ

و العةةال األسةةتاذ بجامعةةة المنصةةورة محمةةد بةةدر أبةة أ. د. قنةةديل أسةةتاذ علةةم الةةنفس بجامعةةة المنصةةورة , 

البحةث العلمةى بدولةة اإلمةارات العربيةة كةاديمى بةوزارة التعلةيم العةالى وونائب مةدير هيوةة االعتمةاد األ

 . 2002ديسمبر  17 -14المتحدة, من 

 

اإلشةةتراك فةةى تقيةةيم تجربةةة " برنةةامج  تطةةوير التعلةةيم بمحافعةةة اإلسةةكندرية" بالتعةةاون مةةع الوكالةةة   ▪

 .2003-5-1إلى  2003-3-18، من  USAIDية للتنمية الدوليةاألمريك

 

المشةةاركة فةةى الةةدورة التدريبيةةة ألعضةةا  مجةةالس األمنةةا  بالمةةدارس المشةةاركة فةةى "برنةةامج تطةةوير  ▪

 SPAAC Social Planning, Analysis andالتعليم بمحافعة اإلسةكندرية مةن ةةالل مؤسسةة 

Administration   مريكيةة للتنميةة الدوليةة بالمشةاركة مةع الوكالةة األUSAID  17إلةى  6، مةن 

 .2003يوليو 

 

جنةة العليةا إلعةداد معةايير محتةوى المةنهج والمةتعلم ومحتةوى منةاهج العلةوم للمراحةل لاالشتراك فةى ال ▪

 .2003التعليمية المختلفة بمشرور المعايير القومية للتعليم 

 

 نو، سويسرا االشتراك فى المؤتمر الدولى للوسائط التربوية فى لوجا ▪

ED-MEDIA 2004 conference, Lugano, Switzerland,  (June21-26, 2004).  
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من ةالل مشرور   " 173فى وضع الخطط االستراتيجية لمشرور دعم المدرسة رقم المشاركة  ▪

SPAAC Social Planning, Analysis and Administration    بالتعاون مع الوكالة

إلى  2004 -10 -5. ومن 2004-9-27إلى  2004-9-25، من  USAIDيةاألمريكية للتنمية الدول

10- 10- 2004 . 

 

 IOSTE 8th االشتراك بورقة بحثية فى المؤتمر للمنعمة الدولية للتربية العلمية و التكنولوجية ▪

International Symposium on Science and Technology Education for 

Responsible Citizenship and Economic Development. Edmonton, Alberta, 

Canada: 17-22 August 1996. 

 

 the IOSTE االشتراك بورقة بحثية فى المؤتمر للمنعمة الدولية للتربية العلمية والتكنولوجية ▪

12th International Symposium on Science and Technology Education on  

Science and Technology Education in the Service of Humankind, Penang 

Grand Plaza Park Royal Beach Resort, Malaysia, 30 July-4 August 2006. 

 

 Commonwealthاالشتراك بورقة بحثية فى المؤتمر الدولى لرابطة اإلدارة والقيادة التربوية  ▪

Council of Educational Administration and Management Conference 

(CCEAM), University of Cyprus, 12-14 October 2006. Lefcosia (Nicosia), 

Cyprus.  

 

  Conceptual المشاركة كخبير استشارى فى إعداد اإلطار المفاهيمى لألكاديمية المهنية للمعلم ▪

Framework   2007حتى يوليو  2007. من فبراير. 

 

 مشرورمشرور " إعداد اةتبارات كادر المعلم".  المشاركة كخبير استشارى وإدارة ورش العمل فى  ▪

حتى  2007من أغسطس  POD(، القسم الخاص بالتنمية المهنية والمؤسسية ERPتطوير التعليم )

2008. 

 

المشاركة كخبير استشارى فى وضع ومراجعة توصيفات المستويات الوظيفية لمشرور كادر المعلم.  ▪

من مارس  PODبالتنمية المهنية والمؤسسية  (، القسم الخاصERPمشرور تطوير التعليم )

 .2008حتى يوليو  2008

 

القيادات  المشاركة كخبير استشارى فى دورة األكاديمية المهنية للمعلم، وكادر المعلم برنامج تأهيل ▪

 Careerالتربوية، وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية تطوير األدا  واالستتشارات 

Development & Consultation  Academy   10/ 9-7مدينة مبارك التعليمية، القاهرة- 

14-15/10/2008. 

 

 

تأهيل القيادات المشاركة كخبير استشارى فى دورة اإلعتماد التربوى للمؤسسات التربوية، برنامج  ▪

 Careerالتربوية، وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية تطوير األدا  واالستتشارات 

Development & Consultation  Academy  ،10/ 30-29القاهرة  مدينة مبارك التعليمية- 

4-6/10/2008. 

 

 Teachers Promotion "مشرور إعداد نعام الترقية للمعلم استشارى فى  كبيرالمشاركة  ▪

System"    تحت رعاية األكاديمية المهنية للمعلمProfessional Academy for Teachers (PAT) 

لفترة من ديسمبر فى ا  Educational Reform System (ERP)  ، و برنامج تطوير التعليم

 .2010إلى مارس 2009
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مشرور تطوير نعم تقويم الطالب واالمتحانات فى جامعة االسكندرية الرئيسى لستشارى اال ▪

(DSASP) 2011مستمر حتى  – 2009، اكتوبر. 

 

مشرور من أعضا  هيوة التدريس فى الكليات المشاركة فى تولى مسوولية تدريب الكوادر القيادية  ▪

" على مفاهيم ووظائف وعمليات تقييم تطوير نعم تقويم الطالب واالمتحانات فى جامعة االسكندرية"

 .2011مستمر حتى  – 2009اكتوبر ، الطالب وتصميم االةتبارات وتقنينها

 

برامج والمناهج" لجامعة االسكندرية من الفترة االشتراك ممثالً لكلية التربية فى لجنة "اللوائح وال ▪

2009-2010 . 

 

 Student Assessment Codeاالشتراك فى لجنة جامعة االسكندرية إلعداد منعومة تقييم الطالب  ▪

 . 2010-2009بجامعة االسكندرية، 

 

ية " بكلية التربية جامعة االسكندر QAAU االشتراك فى عضوية "وحدة ضمان الجودة واالعتماد  ▪

 . 2011-2009من 

 

االشتراك فى برامج التأهيل التربوى لمعلمى المراحل الدراسية الُمختلفة والتى تعقدها كلية التربية  ▪

 وحتى تاريخه. 2009جامعة اإلسكندرية منذ 

 

االشتراك فى الدورات الخاصة بتأهيل ُمعلمى العلوم بالمراحل الدراسية الُمختلفة لتدريس العلوم باللغة  ▪

 وحتى تاريخه. 2009يزية، والتى تعقدها كلية التربية جامعة اإلسكندرية منذ اإلنجل

 

بجامعة تمثيل جامعة اإلسكندرية فى الدورة التدريبية فى " التربية من أجل التنمية الُمستدامة" ▪

Graz  

In the Training workshop  on Education for Sustainable Development  

- in the EU funded project EduCamp (511132-TEMPUS-1-2010-1-DE-

TEMPUS-JPHDS) by RCE Graz-Styria in the period from March 18-22- 

2012, at the University of Graz, Austria. 

 

 

  بمركز "Biodiversity" التنور الحيوىسكندرية فى الدورة التدريبية فىتمثيل جامعة اإل ▪

Torres Vedras   

In the EU funded EduCamp – Education for Sustainable Development 

beyond Campus (511132-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-JPHDS) in the 

period from May 27-31-2012  in Torres Vedras, Portugal.  

 

العمل  للدورة التدريبية ألعضا  هيوة التدريس بالجامعات المصرية  فى ورشة المدير التنفيذى  ▪

 "Facilitation Guidance Program Workshopبرنامج التدريب على التدريس  بعنوان "

Under the auspices of BayaNet for Capacity Building, in the period from 

4-6 September 2012, at the USA Embassy Cairo.  . 

 

  Aachen RWTHبجامعة  " Waterــــا المتمثيل جامعة اإلسكندرية فى الدورة التدريبية فى "  ▪

In the EU funded project”   EduCamp – Education for Sustainable 

Development beyond Campus (511132-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-

JPHDS) in the period from January 21st -25th -2013  in Aachen RWTH, 

Germany. 
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 باإلسكندرية Swedish Instituteبالمعهد السويدى ورشة العمل رية فى تمثيل جامعة اإلسكند ▪

“The Role of Education in Democratic Societies” in the period from March 

25-26 held at the Swedish Institute in Alexandria, Egypt.. 

 

     2-طبيقىنموذج التالتمثيل جامعة اإلسكندرية فى الدورة التدريبية فى "  ▪

In the EU funded project EduCamp – Education for Sustainable 

Development beyond the Campus (511132-TEMPUS-1-2010-1-DE-

TEMPUS- ) in the period from April 27 to 1st -May -2013  in Alexandria, 

Egypt. 

 

لمناقشة  The Open University  (UK & Scotland)تمثيل جامعة اإلسكندرية فى زيارة للـ  ▪

 as part of the EU funded ‘Capacityللتنمية المهنية للمعلم  الجوانب البحثية 

Development of Faculties of Education in International Approaches to 

Teacher Education’ (530614-TEMPUS-1-2012-1-EGTEMPUS-JPHES) 

Project.  In the period from  15-28 September, 2013, Melton Keynes, 

Edinburgh, UK. 

 

لمناقشة الجوانب البحثية   Leicester  University  (UK)  لـ زيارةتمثيل جامعة اإلسكندرية فى  ▪

 as part of the EU funded ‘Capacity Development ofللمعلم   للتنمية المهنية

Faculties of Education in International Approaches to Teacher 

Education’ (530614-TEMPUS-1-2012-1-EGTEMPUS-JPHES) Project.  In 

the period from  21-29 October, 2013, Leicester, UK. 

 

 

 

لمناقشة الجوانب البحثية   the University of Maltaتمثيل جامعة اإلسكندرية فى زيارة لـ   ▪

 as part of the EU funded ‘Capacity Development ofللتنمية المهنية للمعلم  

Faculties of Education in International Approaches to Teacher 

Education’ (530614-TEMPUS-1-2012-1-EGTEMPUS-JPHES) Project.  In 

the period from 24 November to 7 December 2013, Malta. 

 

 the University of San Joseph University (SJU)تمثيل جامعة اإلسكندرية فى زيارة لـ   ▪

& the American University in Beirut (AUB) to discuss and research 

aspects of Teacher Professional Development (the Practicum) as part of 

the EU funded ‘Capacity Development of Faculties of Education in 

International Approaches to Teacher Education’ (530614-TEMPUS-1-

2012-1-EGTEMPUS-JPHES) Project in the period from 2-10 December 

2014, Beirut, Lebanon. 

 

ورئيس لجنة بالتعليم العام،  والرياضيات لمراجعة مجال العلومالُمتخصصة ة وميعضو اللجنة الق ▪

 .2016فبراير  5 – 2للمرحلة الثانوية. فى الفترة من  العلوم البيولوجية

  

 the KTH University, at Stockholm  to meetتمثيل جامعة اإلسكندرية فى زيارة لـ   ▪

with other participants of the European Commission Project, 

International Diploma for School Teachers in STEM Education [e-

STEM], 561771-EPP-1-2015-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP, coordinated by 

Ain-Shams University, Cairo, Egypt, and carry out activities related to 

the aims of the Project. This project is co-financed by the European 
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Commission on the framework of Erasmus+ Key Action 2 Capacity 

Building for Higher Education.in the period from between 17-5-2016 and 

20-5-2016, Stockholm, Sweden 

 

 Commission for Academic Accreditation  عضو الفريق الدولى لالعتماد األكاديمى  ▪

  2016يونيو  14-12لفترة من فى ا مارات العربية الُمتحدةلجامعة الحصن باإل

 

 the Glasgow Caledonian University, to meetتمثيل جامعة اإلسكندرية فى زيارة لـ   ▪

with other participants of the European Commission Project, 

International Diploma for School Teachers in STEM Education [e-

STEM], 561771-EPP-1-2015-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP, coordinated by 

Ain-Shams University, Cairo, Egypt, and carry out activities related to 

the aims of the Project. This project is co-financed by the European 

Commission on the framework of Erasmus+ Key Action 2 Capacity 

Building for Higher Education.in the period from between 14-8-2016 and 

20-8-2016, Glasgow, UK. 

 

   the University of Latvia   to   meet   withتمثيل جامعة اإلسكندرية فى زيارة لـ   ▪

other   participants   of   the   European Commission   Project  

International   Diploma   for   School   Teachers   in   STEM   

Education[e-STEM], 561771-EPP-1-2015-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP,   

coordinated   by   Ain-Shams University (Egypt) and carry out activities 

related to the aims of the Project. This project is co-financed  by  the  

European  Commission  on the  framework  of  Erasmus+  Key Action  

2Capacity Building for Higher Education.  in the period between19-04-

2017 and 29-04-2017, Riga , Latvia. 

 ــــــــــــ

 المنشور : ىاإلنتاج العلمأهم 
 

 تـــب :كُ أوالً : 
 

مةن سلسةلة الوحةدات الدراسةية فةي تةدريس العلةوم(. اإلسةكندرية:  " األوكسينات النباتية " )الجز  الثاني  .1

 .1981دار المطبوعات الجديدة 

، القةةاهرة :  "فةةى " مرجةةع فةةى التربيةةة البيويةةة للتعلةةيم النعةةامى وغيةةر النعةةامى   "" النعةةام البيوةةىفصةةل   .2

 . 1999.    (EETP & Danida)مشرور التدريب والوعى البيوى 

 . 2000عية والتربية العلمية ، ) الطبعة الثالثة ( . اإلسكندرية : المؤلف . فلسفـة العلـوم الطبي  .3

 . 2000فلسفـة العلـوم الفيزيائية والتربية العلمية ، ) الطبعة الثانية ( . اإلسكندرية : المؤلف .   .4

دحت النمةر فلسفـة العلوم  البيولوجية وطرق تعليمها . )الطبعة الثانية ( . اإلسةكندرية : المؤلفةان ) مة  .5

 . 2000هالة طليمات ( .  &

 

 

 ثانياً : اةتبارات مقننة :
 

. BSCS: Processes of Science Test  " اةتبةةار عمليةةات العلةةم " )متةةرجم( عةةن الةةـ  .1

 .1981اإلسكندرية: منشأة المعارف. 

 .1984" إةتبار تدريس العلوم " . اإلسكندرية : منشأة المعارف.  .2
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 .(ؤلفةةان )مةةدحت النمةةر   كمةةال زيتةةونعةةى )متةةرجم ( . اإلسةةكندرية : الماةتبةةار االسةةتدالل غيةةر اللف .3

1989. 

 

 دراسات :البحاث وأهم األثالثاً : 
 

. ورقةة مقدمةة للمةؤتمر العربةي (1982)هدفاً وأسلوباً لتدريس الفيزيقا في الجامعةة.  -.  عملية البحث العلمي 1

 ديسمبر. 18 - 22لتطوير تدريس الفيزيقا في الجامعة. القاهرة: 

 

مجلةة كليةة التربيةة . (1985) ..  تقويم مهارات البحث العلمي لدى طالب المرحلة الثانوية العامة علمةي علةوم2

 .273-304: يونيو   6 (5)، جامعة المنصورة

 

.  إطار مقترح لمنهج فةي العلةوم الطبيعيةة واإلنسةانية ، مسةتمد مةن المتطلبةات المعرفيةة للمةتعلم فةي المرحلةة 3

مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة جامعةةةة . (1985)مةةةن الصةةةف السةةةابع إلةةةى التاسةةةع بةةةالتعليم األساسةةةي.  -اديةةةة اإلعد

 .35-97: يوليو  6 (6). المنصورة

 

.  تأثير موجه التربية العملية على أدا  طالب األقسام العلمية بكليات التربية في مقررات طرق تدريس العلوم. 4

 .233 - 276( : مارس 1) 2،  دراسات تربوية. (1986)

 

5. A View of future science teacher, responsibilities and competencies. (1987). A 

paper presented at the IOSTE 4th International Symposium on Workd 

Trends in Science and Technology Education. (IPN) Kile, West Germany: 

4-12 August. 

 

،  دراسةات تربويةة. (1988)مي للمضمون االستقصائي لكتب العلوم بالمرحلة االعداديةة والثانويةة. .  تحليل ك6

 .57 - 93 مايو: 3 (12)

 

 .1 - 8. يونيو : جامعة اإلمارات العربية المتحدة مجلة  .(1988).  العملية الديمقراطية كنموذج للتدريس. 7

 

عةداد التربةوي لمعلةم العلةوم بكليةات التربيةة ةةالل عشةر سةنوات . .  دراسة تحليلية للقيمة المهنية لعناصةر اإل8

إعةةداد  -. ورقةة مقدمةة إلةةى المةؤتمر العلمةي الثةةاني للجمعيةة المصةرية للمنةةاهج وطةرق التةدريس (1990)

 يوليو. 15 - 18المعلم ، التراكمات والتحديات. سان ستيفانو اإلسكندرية: 

 

. ورقةة مقدمةة إلةى المةؤتمر (1991)كتةب العلةوم بالمرحلةة الثانويةة.  .  تاريخ وطبيعة العلةم والتكنولوجيةا فةي9

كليةةة البنةةات ،  -التعلةةيم الثةةانوي الحاضةةر والمسةةتقبل. القةةاهرة  -العلمةةي السةةادس لرابطةةة التربيةةة الحديثةةة 

 يوليو. 6 - 8جامعة عين شمس : 

 

. ورقةة مقدمةة (1991)والتكنولوجيةا.  . مدى تناول مقررات العلةوم بةالتعليم العةام للقضةايا ذات الصةلة بةالعلم10

رؤي مسةةتقبلية للمنةةاهج فةةي  -إلةةى المةةؤتمر العلمةةي الثالةةث للجمعيةةة المصةةرية للمنةةاهج وطةةرق التةةدريس 

 أغسطس. 4 - 8الوطن العربي. اإلسكندرية : 

 

 

ة التربيةة مجلةة كلية. (1991). أنماط االستدالل المنطقي وعالقتها بةاألدا  التدريسةي للطةالب معلمةي العلةوم. 11

 .4 (1) 126 - 220، جامعة اإلسكندرية

 

 

12. The Evaluation of student’s performance on teaching practice and the 

development and use of an objective - quantitative science teacher 

competency scale. (1992). Chapter in UNESCO’s “Innovations in science 

and technology education". Volume IV. Paris: UNESCO, 181-188. 
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دراسةةات فةةي . (1992). داللةةة اإلشةةارة فةةي المعادلةةة الكيميائيةةة لةةدى تالميةةذ المرحلةةة االعداديةةة والثانويةةة. 13

 .7 - 36، مارس :  14،  وطرق التدريس المناهج

 

دراسات فةي .  (1992)ن أةطار المواد والعقاقير النفسية.. دور جديد للتربية البيولوجية في حماية الن   م14

 .(15) 1 - 42 المناهج وطرق التدريس

 

15. ”Microcomputers: a promising educational tool in the sciences (1993). A 

paper presented at the workshop on Computers as a teaching aid in 

higher education. Held at the Second Meeting of the Founding Committee 

of the Arab Network of Staff Development in Higher Education (ANSD) 

and UNEDBAS. Alexandria: Univ. of Alexandria. Faculty of Engineering, 

October 13 - 14. 

 

. ورقةة مقدمةة إلةى المةؤتمر (1993)لتكنولوجيةا . . مقةررات العلةوم الطبيعيةة والقضةايا ذات الصةلة بةالعلم وا16

 ,ADIالعلمةةي األول حةةول مسةةتقبل تعلةةيم العلةةوم والرياضةةيات وحاجةةات المجتمةةع العربةةي ، تحةةت رعايةةة 

UNESCO/UNEDBAS AUB: أكتوبر. 27-30، بيروت 

 

ي والعشةةرين. نعةةرة نحةةو القةةرن الحةةاد -. إطةةار للتربيةةة العلميةةة والتكنولوجيةةة لمرحلةةة التعلةةيم األساسةةي 17

 -. ورقة مقدمة إلى المؤتمر األول لقسةم المنةاهج وطةرق التةدريس بكليةة التربيةة جامعةة الكويةت (1993)

 نوفمبر. 6 - 10منهج المرحلة االبتدائية والمتغيرات المعاصرة. الكويت: 

 

مقدمةة إلةى  . ورقةة(1994). تجربة جامعة اإلسكندرية في مجةال التطةوير المهنةي ألعضةا  هيوةة التةدريس. 18

ورشة العمل بكليةة العلةوم التربويةة فةي الجامعةة األردنيةة ـ تجةارب الجامعةات العربيةة فةي مجةال التطةوير 

المهني ألعضا  الهيوة التدريسية تحت رعاية الشبكة العربية للتطوير المهني ألعضا  الهيوات التدريسةية 

 أبريل. 25 - 26، عمان ، األردن  (ANSD)بالجامعات العربية 

 

. ورقةة بحثيةة مةدعوة لورشةة العمةل بكليةة الهندسةة بجامعةة دمشةق. تحةت رعايةة (1995). تقويم المناهج. 19

، دمشةةق ،  (ANSD)الشةةبكة العربيةةة للتطةةوير المهنةةي ألعضةةا  الهيوةةات التدريسةةية بالجامعةةات العربيةةة 

 أبريل. 22 - 27سوريا : 

 

. ورقةةة مقدمةةة للمةةؤتمر العلمةةي التاسةةع (1997)العلةةوم.  . القيمةةة المهنيةةة لعناصةةر اإلعةةداد التربةةوي لمعلمةةي20

 يوليو. 31-29للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ـ رؤية مستقبلية. القاهرة: 

 

. ورقةة مقدمةة للمةؤتمر (1997)فلسفة ومتطلبات إعداد معلم العلةوم للقةرن الحةادي والعشةرين .  .21

ـ التربيةةةة العلميةةةة للقةةةرن الحةةةادي والعشةةةرين. العلمةةةي األول للجمعيةةةة المصةةةرية للتربيةةةة العلميةةةة 

 أغسطس. 13-10األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بأبى قير ، اإلسكندرية : 

 

 

22. Integration of science disciplines in biology teacher education programs: 

A plan for action . (1996). A paper presented at the IOSTE 8th 

International Symposium on Science and Technology Education for 

Responsible Citizenship and Economic Development, Edmonton, 

Alberta, Canada: 17-22 August. 

 

23. 

 

 Biology Teacher Education Programs (A Planورقة عمـل ) باللغة اإلنجليزية ( 

for Action). A paper presented with Hala Tolymat at the Second 

Conference of the Egyptian Society of Science Education(ESSE) 

titled: The Preparation of science teachers for the twenty first 
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century. ـى للجمعيـة المصريةـة مقدمـة باالشتراك مع هالة طليمات فى المؤتمـر العلمى الثان

أغسةطس  5 – 2للتربيـة العلميـة ، إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين . أبةو سةلطان : 

1998 . 

  

 

24. New Prospective role for biology teachers relevant to the year 2000 and 

beyond.(2000) A paper presented with Hala Tolymat at the Symposium 

Bio Ed 2000 held by the International Union of Biological Sciences 

Committee of Biology Education, titled: The Challenge of the Next 

Century. Paris France: May 15 – 18 .  

 

مؤتمر العلمى الخامس ( . ورقة مقدمة لل2000. نموذج مقترح لتطوير التربية العملية بكليات التربية . )25

عشر لرابطة التربية الحديثة " كليات التربية ، الحاضر والمستقبل " . كلية التربية ، جامعة طنطا ، طنطا 

 يوليو  . 18 – 17: 

 

26. Developing a Framework for Professional Development Program for 

Science   Teachers Based on Their PD Needs and PD Standards (co-

authored with Hala Tolymat) presented at the IOSTE 12th International 

Symposium on Science and Technology Education on  Science and 

Technology Education in the Service of Humankind, Penang Grand Plaza 

Park Royal Beach Resort, Malaysia, 30 July-4 August 2006. 

 

27. Recreating Linkage in the United Arab Emirates between a national theory 

of modernization and a praxis of educational leadership ( co-authored with 

Reynold Macpherson and Pieter Kachelhoffer) presented at the 

Commonwealth Council of Educational Administration and Management 

Conference (CCEAM), University of Cyprus, 12-14 October 2006. 

Lefcosia (Nicosia), Cyprus.  

 

28. Recreating Linkage in the United Arab Emirates between a national 

theory of modernization and praxis of educational leadership (Co-

authored with Reynold Macpherson and Pieter Kachelhoffer) 

International Studies in Educational Administration, 35(1). 60-77. 

2007. 

 

 

29. Do student teachers use the same conceptual change mechanism for 

changing a given alternative conceptions? (Co-authors with Ali, M., 

Yager, R., Soliman, H., El-Husary, A., Elgazar, F., & Fadl, N.) Paper 

presented at National Association for Research in Science Teaching 

(NARST) conference, April 17-21, 2009. Garden Grove- California , 

USA  .  
 

 

ُمقدمة للمؤتمر العلمى الخامس عشر للجمعية المصرسة  تثوير التربية العلمية فى مصر. ورقة .30

 . 2011سبتمبر  7-6تحت عنوان: فكر جديد لواقع  جديد. القاهرة:    (ESSE)للتربية العلمية 
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 The Role“تحت عنوان ، ورقة ُمقدمة لورشة العمل دور تعليم العلوم فى الُمجتمعات الديمقراطية  .31

of Education in Democratic Societies” 

, held at the Swedish Institute in Alexandria in the period from 25-26 

March 2013. Alexandria, Egypt. 

 

السةادس مةؤتمر العلمةى للورقةة مقدمةة ماذا يُمكن للتربية العلمية أن تُسهم به فةى ُمجتمةع ديمقراطةى،  .32

جامعةة عةين -دار الضةيافة. موجهةات للتميةز التربيةة العلميةةللجمعية المصرية للتربية العلميةة ،  عشر

 .2014أغسطس  10 – 9:  شمس

 

 

 المحلية والدولية: أهم المؤتمرات  
 

المؤتمر العربي لتطوير تدريس الفيزيقا في الجامعة تحت رعاية أكاديمية البحث العلمةي والتكنولوجيةا  -1

 .1982ديسمبر  12-18، القاهرة : 

 

 

2. International Organization for Science and Technology Education 

(IOSTE) 4th International Symposium on World Trends in Science and 

Technology Education. (IPN). Kiel, West Germany: 4-12 August 1987. 

 

تراكمةات والتحةديات. إعةداد المعلةم ، ال -المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس    -3

 .1990يوليو  15 - 18اإلسكندرية ، سان ستيفانو: 

 

كليةة البنةات  –المؤتمر العلمي السادس لرابطة التربية الحديثة ـ حاضر ومستقبل التعلةيم الثةانوي. القةاهرة    -4

 .1991يوليو  6 - 8جامعة عين شمس : 

 

رؤي مسةتقبلية للمنةاهج فةي الةوطن  -وطةرق التةدريس المؤتمر العلمي الثالث للجمعيةة المصةرية للمنةاهج    -5

 .1991أغسطس  4 - 8العربي. اإلسكندرية : 

 

 4 - 8المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصةرية للمنةاهج وطةرق التةدريس. القةاهرة: الجامعةة العماليةة :    -6

 .1993أغسطس 

 

 Computers as a teachingلجةامعي" ورشة العمل حول "الحاسب اآللي كأداة مساعدة في التعليم ا   -7

aid in higher education  والمنعقدة على هام  االجتمار الثاني للجنة التأسيسية للشبكة العربيةة

. اإلسةكندرية ، كليةة الهندسةة (ANSD)للتطوير المهني ألعضا  الهيوات التدريسية بالجامعات العربيةة 

 .1993أكتوبر  13 - 14جامعة اإلسكندرية : 

 

 UNESCO International Forumاالشتراك في قيادة مجموعةة التخصةص الخامسةة )التقيةيم( فةي   -8

on Scientific and Technological Literacy for All (Project 2000 + : Phase 2). 

Focus Group 5: “Evaluation and Assessment". Paris: 5 July 1993. 

 

سةةتقبل تعلةةيم العلةةوم والرياضةةيات وحاجةةات المجتمةةع العربةةي. تحةةت رعايةةة المةةؤتمر العلمةةي األول حةةول م   -9

UNESCO/UNEDBAS  معهةةد اإلنمةةا  العربةةي ،ADI  الجامعةةة األمريكيةةة فةةي بيةةروت ،AUB .

 .1993أكتوبر  27 - 30بيروت : 

 

رحلةةة المةةؤتمر األول لقسةةم المنةةاهج وطةةرق التةةدريس بكليةةة التربيةةة ، جامعةةة الكويةةت. حةةول "مةةنهج الم  -10

 .1993نوفمبر  6 - 10االبتدائية والمتغيرات المعاصرة " 
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ورشة العمةل بكليةة العلةوم التربويةة فةي الجامعةة األردنيةة. تحةت رعايةة الشةبكة العربيةة للتطةوير المهنةي   -11

 .1994أبريل  25-26، عمان ، األردن :  (ANSD)ألعضا  الهيوات التدريسية بالجامعات العربية 

 

12. British Council International Seminar: Environmental Education: 

From Policy to Practice. Kings College, London, U.K: 26 March - 5 

April 1995. 

 

ورشة العمل بكلية الهندسة جامعة دمشق ، تحت رعاية الشبكة العربية للتطوير المهني ألعضةا  الهيوةات   -13

 .1995أبريل  22-27، دمشق ، سوريا :  (ANSD)لعربية التدريسية بالجامعات ا

 

ندوة دور المدرسة واألسرة والمجتمع في تنمية االبتكةار ، بكليةة التربيةة ، جامعةة قطةر، الدوحةة ، قطةر :   -14

 .1996مارس  25-28من 

 

 .1996أغسطس  14-16اللقا  السنوي األول لخبرا  التربية العلمية ، القناطر الخيرية ، من   -15

 

16. International Organization for Science and Technology Education 

(IOSTE) 8th International Symposium on Science and Technology 

Education for Responsible Citizenship and Economic Development, 

Edmonton, Alberta, Canada: 17-22 August. 

 

العلمي التاسةع للجمعيةة المصةرية للمنةاهج وطةرق التةدريس، ـ بةرامج كليةات التربيةة فةي الةوطن المؤتمر   -17

 .1997يوليو  31-29العربي ، رؤية مستقبلية. القاهرة : 

 

المةةؤتمر العلمةةي األول للجمعيةةة المصةةرية للتربيةةة العلميةةة،  التربيةةة العلميةةة للقةةرن الحةةادي والعشةةرين.   -18

أغسةةطس  13-10علةةوم والتكنولوجيةةا والنقةةل البحةةرى ، بةةأبى قيةةر ، اإلسةةكندرية : األكاديميةةة العربيةةة لل

1997. 

 

 .1997أكتوبر  8-7ندوة كلية التربية جامعة قطر، حول تطوير التعليم بدولة قطر. الدوحة:  -19

 

المؤتمر العلمى الثةانى للجمعيةة المصةرية للتربيةة العلميةة ، إعةداد معلةم العلةوم للقةرن الحةادى   -20

 . 1998أغسطس  5 – 2ن . أبو سلطان : والعشري

 

 15ندوة كلية التربية ، جامعة طنطا ، حول " التربية العملية : المشكالت والحلول " ، طنطةا :  -21

 . 2000مايو 

 

المؤتمر العلمى الخامس عشر لرابطة التربية الحديثة : " كليات التربيةة ، الحاضةر والمسةتقبل  -22

 . 2000يوليو  18 – 17" . طنطا : 

 

23- IOSTE 12th International Symposium on Science and Technology 

Education on  Science and Technology Education in the Service of 

Humankind, Penang Grand Plaza Park Royal Beach Resort, 

Malaysia, 30 July-4 August 2006. 

 

24- The Commonwealth Council of Educational Administration and 

Management Conference (CCEAM), University of Cyprus, 12-14 

October 2006. Lefcosia (Nicosia), Cyprus.  

 

25- National Association for Research in Science Teaching (NARST) 

Conference, April 17-21, 2009. Garden Grove- California , USA . 
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للجمعية المصرية أغلب المؤتمرات العلمية   كة بحضور الجلسات ورئاسة اللجان فىالُمشار  -

 .2017يوليو  24-23وحتى المؤتمر التاسع عشر من   للتربية العلمية 

 

--------------------------------- 
 

 

 

 


