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  شخصیةالبیانات ال -1

 االســـــــم   إیمان فتحي أحمد حسند/  

 الجنسیة  ةمسلم -ةمصری

  تاریخ المیالد  7-1972- 24

  التخصص العام  المناهج و طرق التدریس

  التخصص الدقیق  اللغة العربیة المناهج و طرق تدریس

مناهج و طرق تدریس اللغة العربیة ، كلیة مدرس ال
  ة االسكندریةجامع –التربیة

 الوظیفـة الحالیة

   dr_eman_fathy@yahoo.com البرید اإللكتروني    
 

 ملخص التعلیم والمؤھالت
لیسانس اآلداب و التربیة ، من قسم اللغة العربیة ، كلیة التربیة ، جامعة اإلسكندریة  .1

 م األدبیة ./ بتقدیر "جید جدا مع مرتبة الشرف"، وبترتیب : األولى على األقسا 1994،عام
الدبلوم الخاصة في التربیة،  تخصص المناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة ، جامعة  .2

 ، بتقدیر/ جید جدا .1996اإلسكندریة عام 
الماجستیر في التربیة، تخصص المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة ،من قسم المناهج و   .3

، بتقدیر " ممتاز " ، مع   2001 طرق التدریس ، كلیة التربیة ، جامعة اإلسكندریة ،عام
التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ونشرها ،وتوزیعها على األماكن المعنیة بتعلیم  
وتعلم اللغة العربیة في جمیع الدول . وكان عنوان الرسالة" أثر معرفة بنیة النحو في فهم 

نتاج  الداللة الموازیة لدى طالب الصف الثاني    اإلعدادي " داللة النص، وإ
كتوراة الفلسفة في التربیة، تخصص المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة ، من  قسم  د .4

، ومنحت الدرجة  2006المناهج و طرق التدریس ، كلیة التربیة ، جامعة اإلسكندریة ،عام 
  مع التوصیة بطبعها على نفقة الجامعة .

عدادیة دراسة : تحلیل ، ونقد ، وتطویر وكانت بعنوان : "مناهج اللغة العربیة في المرحلة اإل
 في ضوء نظریات: اللغة، والعرفان، والتعلیم " 

 
  

mailto:dr_eman_fathy@yahoo.com
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 :الخبرات التدریسیة
 

:              ة ( تخصص مناهج و طرائق تدریس اللغ تدریس المقررات التالیة لطلبة الدكتوراه أوًال
  :العربیة)

 .مجال التخصص يات العلمیة المحلیة و العالمیة فالجمعی .1
 )2 (مجال التخصص االتجاهات الحدیثة للبحث في .2

: تدریس المقررات التالیة لطلبة ال في التربیة تخصص مناهج و طرائق تدریس  رماجستیثانیًا
  الدراسات العلیا:دبلومات  و اللغة العربیة ،

   لطالب الماجستیر ،)1(الحدیثة للبحث في مجال التخصص االتجاهات  .3
 لطالب الماجستیر،  )1(مجال التخصص  يسیمینار ف .4
  تحلیل محتوى مناهج مادة التخصص. .5
  لطالب الدبلوم الخاصة في التربیة  طرق تدریس مادة التخصص .6
و تخصص مناهج  التربیة يالتعلم  لطالب الدبلوم المهنیة فتصمیم مواقف التعلیم و  .7

 برامج.
لطالب الدبلوم المهنیة تخصص طرق   )1استراتیجیات تدریس مادة التخصص ( .8

  تدریس

 التدرج الوظیفي األكادیمي :
م  في قسم المناهج وطرق التدریس ،كلیة التربیة ،                1997وظیفة "  معید" عام   .1

  جامعة اإلسكندریة.
كلیة التربیة ،  م المناهج وطرق التدریس،م ، في قس 2001عام  مدرس  مساعد "،وظیفة "   .2

  جامعة اإلسكندریة.
، في قسم المناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة ،  جامعة اإلسكندریة. من  "مدرس"وظیفة  .3

2006/2010  
م في قسم التربیة و  2010/2014مناهج و طرق تدریس اللغة العربیة "أستاذ مساعد " وظیفة  .4

  األدبیة بالدوادمى ،جامعة شقراء ،المملكة العربیة السعودیة .علم النفس ، بكلیة التربیة 
م /  2014وظیفة "مدرس" في قسم المناهج و طرق التدریس، كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة من  .5

  .و إلى اآلن
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یة و و الرابعة شعب اللغة العرب والثالثة ، الثانیة ، لطالب الفرق: مقررات التالیةالثالثًا :تدریس 
 التربیة  نظام السنة و نظام السنتین . يالطفولة  .والدبلوم العام ف

 .مصغرالتدریس ال .9
 .تربویةالنشطة األ  .10
 .تعلیمیةالسائل و ال .11
 .) 2) و (1( طرق تدریس اللغة العربیة .12
 قصص و حكایات األطفال. .13
  طرق تدریس ذوى االحتیاجات الخاصة. .14

 : كلیة التربیة بمحافظة مرسى مطروح بجمهوریة مصر العربیة للمقررات  يالتدریس فرابعًا
  و للدبلوم العام في التربیة: العربیة  اللغة شعبةالتالیة للفرقتین الثالثة و الرابعة 

  .)2) و (1( طرق تدریس اللغة العربیة .15
  .مصغر التدریس ال .16
  .طرق تدریس ذوى االحتیاجات الخاصة .17
  الحاسوب و تعلیم العربیة. .18

 :   التدریس في برنامج التعلیم المفتوح بكلیة التربیة جامعة اإلسكندریة للمقررات التالیة :خامسًا
  .2010للمستوى الثاني  تنظیمات المناهج  .19
  .2015لمدخل التكاملي في التدریس المستوى الثاني تخصص معلم فصل ا .20
  .فلسفة  أسس المنهج .21

 :  جامعة شقراءللبنات بالدوادمى ،و العلمیة  تدریس المقررات اآلتیة في كلیة التربیة األدبیة سادسًا
  :ة و التخصصیةامالع اتلطالبات اللیسانس والدبلوم، المملكة العربیة السعودیة 

  .) الفرقة الثالثة قسم اللغة العربیة2طرق تدریس خاصة (و ) 1طرق تدریس خاصة ( .22
  .مادة المناهج الفرقة الرابعة قسم اللغة العربیة .23
  .الفرقة الثانیة، تنمیة مهارات التفكیر من خالل المنهج المدرسي  .24
  ة.، الفرقة الثانیالمدخل إلى المناهج و طرق التدریس .25
  دارة و التخطیط التربوي، الفرقة الرابعة. مادة اإل  .26
  .تربیة الطفل في اإلسالم للمستوى الثاني قسم ریاض األطفال .27
 كل الشعب للفرقة الرابعة تطور الفكر التربوي، .28
  .كل الشعب للفرقة الرابعةاجتماعیات التربیة  .29
 ( أسس المناهج ) و (مناهج البحث في التربیة ) للدبلوم العام فييتدریس مقرر  .30

 و دبلوم اإلرشاد و التوجیه. التربیة
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 : فى جامعة شقراء اإلشراف على التدریب المیداني لطالبات كلیة التربیة األدبیة بالدوادمى سابعًا
و الثانویة بالمحافظة ، و اإلشراف على التدریب المیداني للدبلوم العام في  المدارس المتوسطة

 التربیة.

 :  داني(التربیة العملیة) لطالب الفرقتین الثالثة و الرابعة و الدبلوم العاماإلشراف على التدریب المیثامنًا
 في التربیة في المدارس االبتدائیة، و اإلعدادیة ، و الثانویة  في محافظة اإلسكندریة .

  
  
  

 

لرسائل العلمیةعلى ااإلشراف   

لتدریس،كلیة قسم المناهج و طرق ا يجلة باسم الطالبة /أمیرة صالح ،ف، مسرسالة ماجستیر .1
 تنمیة يقائم على عملیات إنتاج النصوص ف التربیة ،جامعة اإلسكندریة ،بعنوان "فاعلیة برنامج

  2009/2010" .ي،لدى طالب الصف األول الثانو  يدبالفهم عن النص األ

،   مسجلة باسم الطالبة / سماح محمود خلیفة ، فى قسم  تكنولوجیا  رسالة ماجستیر.  2
ء نموذج ضو  يعنوان  "تصمیم بیئة  تعلم مدمج فلتربیة ،جامعة اإلسكندریة . ،بالتعلیم ،كلیة ا

 ياإلعداد يلدى طالب الصف الثان يتنمیة فنون األداء اللغو  يمقترح و قیاس فعالیتها ف
."2009/2010  

التعلیم ،كلیة  ،   مسجلة باسم الطالبة / نیرمین نبیل ، في قسم تكنولوجیا رسالة ماجستیر. 3
ا / تشارًكا ) يریة . ، بعنوان  "أثر اختالف نمطیة ،جامعة اإلسكندالترب  استخدام المدونات (فردیً

تنمیة مهارات الكتابة و التفكیر الناقد لدى الطالب المعلمین في كلیات التربیة  يف
."2009/2010  

هج و مسجلة باسم الطالبة / آیة محمد عبد الفتاح الزئبق ، في قسم المنا رسالة ماجستیر 06
طرق التدریس ، كلیة التربیة ، جامعة اإلسكندریة بعنوان "فاعلیة برنامج قائم على االتجاه 

  .2016لتنمیة مهارات النقد األدبي ، لدى الطالب معلمي اللغة العربیة"  الجمالي؛

قسم المناهج و  يالسیدة أحمد محمد سالمة قاسم ، فمسجلة باسم الطالبة / رسالة ماجستیر 07
تدریس ، كلیة التربیة ، جامعة اإلسكندریة بعنوان"استخدام مدخل البحث اإلجرائي في تنمیة طرق ال

  .2016المرحلة االبتدائیة  يتدریس لدى معلمي اللغة العربیة فمهارات ال

، مسجلة باسم الطالب/سعد ثویني زاید الشمري، في قسم المناهج و طرق  .رسالة دكتوراة4
جامعة اإلسكندریة ، بعنوان "برنامج مقترح لتنمیة مهارات التدریس لدى التدریس ، كلیة التربیة ، 



                                                                                                                        CURRICULUM VITAE 
 

5 
 

معلمي العلوم الشرعیة بالمرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء معاییر الجودة 
   2015الشاملة "

، مسجلة باسم الطالب / محمد فهد راشد النتیفات ، في قسم المناهج و طرق رسالة دكتوراة 05
یس ، كلیة التربیة ، جامعة اإلسكندریة، بعنوان "فاعلیة برنامج قائم على مداخل تعلیم اللغة التدر 

  2015. "الخالدة يرحلة المتوسطة في تدریس مقرر لغتلتنمیة أداء معلمي اللغة العربیة بالم

في قسم المناهج و  ، أحمد العربي محمد سالمه طه رسالة ماجستیر ، مسجلة باسم الطالب / 0 6
الفصل على نموذج  ةقائم إستراتیجیة  "طرق التدریس ، كلیة التربیة ، جامعة اإلسكندریة، بعنوان

  2016" تنمیة مھارات التحلیل اإلعرابي لدى طالب الصف األول الثانوي األزھري ل ؛المقلوب

  

 المهمات والمناشط 

ص للمعلمین"،حیث ، فیما یخص" الكادر الخا E R Pالمشاركة في برنامج تطویر التعلیم   .1
التخصصات األخرى  ية العربیة  ، و مراجعة األسئلة فاالشتراك في بناء أسئلة اختبارات اللغ

 مراجعة  لغویة.

العي لمدارس محافظة في البرنامج االستط عضو فریق التقییم الخارجي لالعتماد و الجودة  .2
  تجربة تمثیل الهیئة القومیة لالعتماد والجودة. يف اإلسكندریة،

المرحلة االبتدائیة على  ياللغة العربیة ف  يتألیف حقیبة تدریبیة لتدریب موجه ياالشتراك ف .3
 تدریب معلمیهم على استخدام  أسالیب التقویم الشامل و استراتیجیات التعلم النشط.

 امتحان شهادة الثانویة العامة بمرحلتیها األولى و يو لجنة ضبط جودة تقدیر الدرجات فعض .4
قطاع اإلسكندریة، بتكلیف من المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربوي ووزارة  يفالثانیة 

 .2008/2009التربیة و التعلیم عام 

 االشتراك في تألیف كتاب" محاضرات في تعلیم اللغة العربیة ".اإلسكندریة: نور للطباعة . .5

المفتوح كلیة التربیة جامعة  لمركز التعلیم االشتراك في تألیف كتاب"منهج المدرسة االبتدائیة" .6
 اإلسكندریة.

 التدریس بمركز التعلیم المفتوح بكلیة التربیة جامعة اإلسكندریة. ياالشتراك ف .7

كلیة التربیة جامعة  2008/ 2007أمین مجلس قسم المناهج و طرق التدریس لعام .8
 اإلسكندریة .
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االشتراك في حلقات المنتدى النوعي لتخصص مناهج و طرق تدریس اللغة العربیة،و  .9
 المنتدى العام  لقسم المناهج و طرق التدریس كلیة التربیة ،جامعة اإلسكندریة .

 مراجعة العدید من رسائل الماجستیر و الدكتوراه مراجعة لغویة. .10

لتربویة لعدد من الباحثین في االشتراك في تحكیم كثیر من أدوات  البحوث العلمیة ا .11
  جمهوریة مصر العربیة وبعض الدول العربیة .

امعة جكلیة التربیة  يت ونظم المراقبة و االمتحانات فاالشتراك في أعمال الكنتروال  .12
  اإلسكندریة .

عضو فریق الجودة في كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة ،فیما یخص بناء القدرة                       .13
و االعتماد  ؤسسیة وتطویر نظم االمتحانات و التقویم .ضمن مشروع ضمان الجودةالم

  بالكلیة.

،جامعة  شقراء  يبكلیة التربیة األدبیة بالدوادم رئیس لجنة الرصد لكنترول اللغة العربیة .14
  هـ1432/ 1431

      منسق الجودة و االعتماد لقسم التربیة و علم النفس بكلیة التربیة األقسام األدبیة  .15
   1433بالدوادمى ،جامعة شقراء  

عضو   مكتب التربیة المیدانیة كلیة التربیة  و عضو مجلس قسم التربیة وعلم النفس، .16
هـ و 1433لقسم ریاض األطفال بالكلیة األكادیمي المرشدو األدبیة بالدوادمي جامعة شقراء.

  هـ.1435

ة بالدوادمي جامعة  شقراء عضو مركز التدریب و تطویر األداء بكلیة التربیة األدبی .17
  هـ1433

  هـ.1433مسئول النشاط الثقافي بكلیة التربیة بالدوادمي جامعة شقراء   .18

و أوراق حضور و مناقشة الجلسات الالندوات و المؤتمرات التي شاركت فیها ب
 : العمل

  الفترة من المعرض  و المؤتمر الدولي للتعلیم العالي بالریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، في
  .2011إبریل  22-هـ الموافق  1432جمادى األولى  18- 15

  البرنامج التدریبي بعنوان " مهارات التدریس الجامعي الفعال" المنعقد في كلیة التربیة ، األقسام
  هـ. 4/1432/ 24العلمیة للبنات بالدوادمي  ، جامعة شقراء.بتاریخ 
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 األكادیمي " بجامعة شقراء ، في محافظة  حضور الدورة التدریبیة لشرح "دلیل اإلرشاد
 هـ.  1432شقراء

  المؤتمر العلمي الثالث و العشرین ( الدولي الثاني) للجمعیة المصریة للمناهج و طرق حضور
التدریس و موضوعه" تطویر المناهج: رؤى و توجهات" المنعقد بالقاهرة جامعة عین شمس 

 2014أغسطس 14- 13
  ع و العشرین (الدولي الثالث) للجمعیة المصریة للمناهج و طرق المؤتمر العلمي الرابحضور

التدریس و موضوعه"برامج إعداد المعلمین في الجامعات من أجل التمیز"المنعقد في القاهرة 
 2015أغسطس  13-12جامعة عین شمس 

 دولیة المؤتمر العلمي الرابع عشر بعنوان معلم القراءة بین الواقع والمستقبل : الجمعیة ال حضور
 م.2014أغسطس  7 - 6جامعة عین شمس ، في الفترة:  –للقراءة و المعرفة ، دار الضیافة 

  جامعة اإلسكندریة  بعنوان " نحو ، حضور المؤتمر الطالبي الثاني لكلیة ریاض األطفال
 .2016إبریل  4-3اتجاهات إیجابیة لطالب جامعة اإلسكندریة و ذلك في الفترة من 

 . ول لقسم العلوم التربویة بكلیة ریاض األطفال بعنوان ( واقع ثقافة لثقافي األ حضور المنتدي ا
أقیم الیوم  يوالذالطفل في المجتمع المصري) ومبادرة لبناء الضمیر الجمعي للطفل المصري 

عضاء هیئة التدریس والقیادات في یوم السبت أبقاعة المؤتمرات الكبري بمركز تنمیة قدرات 
 10/12/2016الموافق 

  ا " في حضور ورشة عمل بعنوان "قیاس معاییر ضمان الجودة لمؤسسات التعلیم العالي كمیً
جامعة أسیوط جمهوریة  المؤتمر العربي الدولي السابع لضمان جودة التعلیم العالي المنعقد في

 . 20/22/2/2017مصر العربیة خالل الفترة من 
  االعتماد بمؤسسات التعلیم العالي حضور ورشة عمل بعنوان "دور وحدات ضمان الجودة و

" في المؤتمر العربي الدولي السابع لضمان جودة التعلیم  هللحصول على االعتماد و استمراریت
 . 20/22/2/2017جامعة أسیوط جمهوریة مصر العربیة خالل الفترة من  العالي المنعقد في

 معة اإلسكندریة تحت عنوان"التعلم حضور المنتدى العلمي لقسم تكنولوجیا التعلیم كلیة التربیة جا
 2017إبریل  29األلكتروني و تطویر التعلیم العالي الفرص و التحدیات "

 
  

 :العمل و المقاالت المنشورة  أوراقالبحوث و 

  ا ، و تجذیر هویته نشء نحو نظریة مقترحة لتربیة ال ").2016( إیمان فتحي أحمد العربي لغویً
ا للعولمة  عیما للعالمیة وتد الثقافیة المؤتمر العلمي السادس  منشورة في عمل ورقة،  "تحدیً
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جامعة اإلسكندریة تحت عنوان نحو مستقبل أفضل لألطفال في عصر  األطفاللكلیة ریاض 
 .2016نوفمبر 2-1العولمة في 

  ) ورقة عمل بعنوان " التقویم البدیل مدخل لضمان جودة إعداد معلم 2017إیمان فتحي أحمد (
لعربیة " منشورة في المؤتمر العربي الدولي السابع لضمان جودة التعلیم العالي و الذي اللغة ا

 . 20/22/2/2017عقد جامعة أسیوط جمهوریة مصر العربیة خالل الفترة من 
 ) مقال بعنوان "حق الطفل في تعلم لغته سبیل لتكوین شخصیته مجلة 2017إیمان فتحي أحمد (

 2017شتاء  30بي للطفولة و التنمیة العدد خطوة ، تصدر عن "المجلس العر 
  
 

 

 خبرات التدریب:

 الدورات المشتركة في التدریب بها :
  التأهیل التربوي لمعلمي المدارس الخاصة من غیر التربویین ،المنعقدة في مركز الخدمات

 اآلنإلى  2007التربویة ، كلیة التربیة ،جامعة اإلسكندریة.من عام 
 لمي المدارس االبتدائیة في وزارة التربیة والتعلیم؛لتأهیلهم للمستوى التأهیل التربوي لمع

 الجامعي ،في مركز اإلسكندریة، و فى كلیة التربیة  ،جامعة اإلسكندریة.
 تدریب المعلمین في كلیة المیردى دیو ،ومدرسة المنار ،و دار اللغات وEGC و ،ALS 

 بمحافظة اإلسكندریة .
 يسي للمعلمین (أكادیمیة المعلم) فمركز التدریب الرئی يفاللغة العربیة  يتدریب معلم 

 بولكلى باإلسكندریة، التابع لوزارة التربیة والتعلیم .
  تدریب موجهي اللغة العربیة في محافظة اإلسكندریة، على تدریب معلمیهم على استخدام

 أسالیب التقویم الشامل واستراتیجیات التعلم النشط .
 اإلسكندریة من خالل "برنامج تحسین التعلیم الثانوي"،  يلثانویة فالمرحلة ا يتدریب معلم

 .ية بالتعاون مع صندوق النقد الدولالمنعقد في كلیة التربیة، جامعة اإلسكندری
 ق اللغة العربیة من األجانب ( من أمریكا و روسیا)على طر يتدریب مجموعة من معلم

غة العربیة لألجانب، بكلیة اآلداب، جامعة مركز تعلیم الل يتدریس اللغة العربیة ، و ذلك ف
 .2009.عام اإلسكندریة

 مرحلة ریاض األطفال بمحافظة مرسى مطروح  يتدریب معلمات، و موجهات ،و موجه
 بكلیة التربیة جامعة اإلسكندریة  ،ضمن مشروع "تحسین التعلیم في مرحلة الطفولة ".

  " اإلرشاد األكادیمي كأحد معاییر االعتماد و المشاركة في فعالیات البرنامج التدریبي بعنوان
الذي عقدته كلیة التربیة األدبیة بالدوادمي جامعة 12/2011/ 5:6الجودة " الفترة من 



                                                                                                                        CURRICULUM VITAE 
 

9 
 

شقراء ، بمحاضرة بعنوان "فعالیة اإلرشاد األكادیمي بالتعلیم الجامعي في ضوء معاییر 
 الجودة " 

 " هـ   1433- 6-6/7مهارات تطویر الذات"المشاركة في فعالیات البرنامج التدریبي بعنوان
الذي عقدته كلیة العلوم بالدوادمي  جامعة شقراء بمحاضرة وورشة عمل بعنوان "التقییم 

  الذاتي مهاد تطویر الذات"
  المشاركة في البرنامج التدریبي األول "تحسین المهارات التعلیمیة و األكادیمیة" المنعقد في

اركة بمحاضرة  وورشة عمل بعنوان " التعلم التعاوني كلیة التربیة بالدوادمي  و المش
 مفهومه ،أسالیبه،إجراءات تفعیله".

 عقدته كلیة العلوم  يدریبي " مواجهة ضغوط العمل " الذفعالیات البرنامج الت يالمشاركة ف
 بالدوادمي جامعة شقراء حیث المشاركة بمحاضرة بعنوان استراتیجیات مواجهة الضغوط" 

 لمدارس الخاصة في محافظة اإلسكندریة على تهیئة بیئة الصف و إدارته و تدریب معلمي ا
مهارات التدریس و التدریس المصغر من خالل مركز الخدمات التربویة بجامعة اإلسكندریة 

2016. 
  اجتازتها: يت التدریبیة التالدورا

 دریة دورات في مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس و القیادات في جامعة اإلسكن
 :يدة تدریب الكادر الخاص .) كما یل(وح

 . 2006أغسطس  31إلي  29دورة أخالقیات و آداب المهنة .من  .1
 .  2006أغسطس  28إلي  26دورة مهارات العرض الفعال.من  .2
 . 2006سبتمبر  4إلى  2دورة االتجاهات الحدیثة في التدریس .من  .3
 . 2006سبتمبر  14إلي  12دورة استخدام التكنولوجیا في التدریس .من  .4

 . دورات تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس .مشروع تطویر كلیات التربیةFOEP :كما یلى 
 . 2005یولیو  14إلى 11دورة البحث العلمي في التربیة .من  .1
 . 2005یولیو   7إلى  6دورة اإلدارة المدرسیة .من  .2
 . 2005أغسطس  17إلي  14دورة تقویم أداء الطالب الجامعي من  .3
 . 2005یولیو  4إلي  3دورة التعلم الفعال من  .4
  . 2005یونیو  29إلى  26دورة برنامج التدریس الجامعي (ا)من .5
 . 2005أغسطس  24إلى21دورة برنامج التدریس الجامعي (ب)من  .6
 . 2005یولیو 28إلى  25دورة مصادر التعلم الجامعي .من  .7
 . 2005لیویو  29إلى 26دورة استخدام التكنولوجیا في التعلیم .من .8

 TOEFL Program بتقدیر جید جًدا من مركز         2003إبریل 24مارس إلى  2من
 خدمة المجتمع ،جامعة اإلسكندریة .
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  دورة تدریب المدربینTOT  من وزارة التربیة و التعلیم بالتعاون مع برنامج تطویر
 2009التعلیم.

 عضویة الجمعیات:

 س.الجمعیة المصریة للمناهج و طرق التدری -
 international( عضو الجمعیة الدولیة  EARLالجمعیة المصریة للقراءة و المعرفة  -

Literacy Association   
  رابطة التربویین العرب. -

 
 
 


