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  لسیرة الذاتیةا                 
    

  علي سام محمد إبراھیمود/     
  
  
  
  

  
  وال المعلومات الشخصیة :أ
  
  الجنسیة:مصري- 1

  سنة 35العمر:- 2

  13/10/1981تاریخ المیالد:- 3

 وطرق تدریسالمناھج  في عضو ھیئة تدریس)-(محاضرمدرس  - دكتورالوظیفة:- 4

  جمھوریة مصر العربیة. جامعة اإلسكندریةكلیة التربیة بوتقنیات تعلیم التاریخ 

  .حالة التجنید:معاف من التجنید لكونة اإلبن الوحید لوالدیھ- 5

  .شارع أبوعبیدة بن الجراح /شدس/الرمل/اإلسكندریة12العنوان:- 6

 - 035753496002ھاتف ارضي:- 7

  00201069785672وبایل (جوال):م- 8

  متزوجحالة اإلجتماعیة:ال- 9

  برید إلكتروني:-10
wessamhistory@yahoo.com  

dr_wessam2006@hotmail.com 
drwessam2008@gmail.com 

    
                                         مواقع إلكترونیة شخصیة وتعلیمیة:-11

www.wessam.allgoo.us " المنتدي التربويمدیروسام"   
http://www.wessam1.blogspot.com/ ملف التدریس اإللكتروني   
http://www.youtube.com/wessamw ة دیو التعلیمی اة الفی رق  قن ارات وط لمھ

  التدریس واإلتصال الفعال.

mailto:wessamhistory@yahoo.com
mailto:dr_wessam2006@hotmail.com
mailto:drwessam2008@gmail.com
http://www.wessam.allgoo.us
http://www.wessam1.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wessamw


2 
 

حساب  )(Facebookالفیس بوك  التواصل اإلجتماعي علي موقعصفحاتي 
)wessam_mohamed_4ever@yahoo.com(  

https://www.facebook.com/WessamEducation  
-The-Wessam-Of-https://www.facebook.com/pages/Members

Forum-Educational  
  

  :ومشروعات مؤھالت-ثانیا
  

ة األسكندریة -1    ة جامع ة التربی اریخ) كلی ة (شعبة الت وم التربوی لیسانس األداب والعل
  .م2002-2001بتقدیر جید جدا (االول علي الشعبة) العام الجامعي 

  
ة -2 ة التربی اریخ كلی دریس الت رق ت اھج وط ص من ة تخص ي التربی ة ف ة الخاص الدبلوم

  .2004-2002مین الجامعیین من اخالل العبتقدیر جید جدا في 
  
ة-3 ل درج تیرال نی ي ماجس فة ف اھج  فلس ة (من یمالتربی ات تعل اریخ وتقنی ا  )الت وعنوانھ

اریخي  ث الت ارات البح ة مھ ت لتنمی تخدام اإلنترن اریخ باس یم الت رح لتعل امج مقت "برن
ة اإلسكندریة " از مع والتفكیر الناقد لدي طالب كلیة التربیة جامع دیر ممت التوصیة  بتق

  .م2010/ 19/8 بتاریخ الطباعة علي نفقة الجامعة بالنشر و
  
  وعنوانھا " ) )التاریخ وتقنیات تعلیمالتربیة (مناھج  فلسفة في دكتوراةالنیل درجة  -4

اریخیین  ر الت م والتفكی الي الفھ وء مج ي ض ة ف ة الثانوی اریخ بالمرحل اھج الت ویر من تط
از  لتنمیة مھارات الفھم والتفكیر و ما وراء المعرفة واالستقصاء التاریخي"  دیر ممت بتق

  .م2014/ 20/1بتاریخ الطباعة علي نفقة الجامعة  التوصیة بالنشر و مع
  
  ./كلیة الفنون الجمیلة /جامعة اإلسكندریةدراسات حرة في الفنون الجمیلة -5
  
ة -6 ة اإلنجلیزی ادة اللغ ار إج ھادة إختب ة ) (T.O.E.F.Lش ز اللغ ن مرك ة ام إلنجلیزی
  .جامعة اإلسكندریةالتابع لمركز خدمة المجتمع ب
  
دریس -7 ة الت شھادات إتمام البرامج التدریبیة التالیة في مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئ

  بجامعة اإلسكندریة علي النحو التالي:FLDC والقیادات 
  اسالیب البحث العلمي .1
  التدریس الفعال .2
  مھارات التفكیر .3
  مھارات األتصال الفعال .4
  اإلتجاھات الحدیثة في التدریس .5
  اإلدارة الفعالة لألزمات .6

mailto:)wessam_mohamed_4ever@yahoo.com(
https://www.facebook.com/WessamEducation
https://www.facebook.com/pages/Members
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  أخالقیات وأداب المھنة .7
  إدارة الوقت وضغوط العمل .8
  إستخدام التكنولوجیا في التدریس .9

  العرض الفعالمھارات .10
  اإلدارة الفعالة لإلجتماعات.11
  .تخطیط المشروعات البحثیة12
  .ادارة المحتوي االكتروني13

  
ھادة-8 د (I.C.D.Lش ي )تفی دریب عل ام الت تخدام بإتم ات  اس ا المعلوم تكنولوجی

والت واالتصاالت ة مودی  Windows & Word &PowerPoint& Excel لثمانی
&Access & I.T &Internet &Hard &Soft Wear (2003)  ن دة م معتم

دریس  المجلس األعلي للجامعات و جامعة اإلسكندریة ومشروع تدریب أعضاء ھیئة الت
  I. C. T. P .علي تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت

  
ة -9 شھادة إجتیاز برنامج األسس الفنیة إلدارة التعلیم اإللكتروني في المؤسسات التعلیمی

ز  ة الجامعیة من مرك ع الشبكة العربی اون م ة  عین شمس وبالتع وح بجامع یم المفت التعل
  . 2007للتعلیم عن بعد والتعلیم المفتوح بسلطنة عمان

  
ة - 10 ل الخدم ا قب م م اییر أداء معل داد مع ن إع ل ع ة ورش عم ام مجموع ھادة إتم ش

یم  امج تطویر التعل ابع لبرن ة الت ات التربی ول ERP/معتمدة من قسم تطویر كلی من المم
  .2005حتي نوفمبر-2004من دیسمبر USAIDالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

  
المشاركة في مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة -11

في    Faculty & Leadership Development Project Projectاإلسكندریة
 اإلسكندریة بسموحة.بمركز المؤتمرات التابع لجامعة  2006-2004الفترة من 

   
 2006-2005في الفترة من  F O E Pالمشاركة في مشروع تطویر كلیات التربیة -12

  بكلیة التربیة جامعة اإلسكندریة.
  

ودة -13 تطالعیة للج ة اإلس ة بالتجرب یم الخاص ات التقی ي عملی اركة ف ام المش ھادة إتم ش
د  كندریة من معھ دارس محافظة اإلس بعض م اد ب ة واإلعتم ة والجودة/األكادیمی اإلنتاجی

  .2008إبریل/ 17-مارس16جامعة الدول العربیة) یتبع العربیة للعلوم والتكنولوجیا (
  

ي -14 ب األل رر الحاس دریس مق یم لت ا التعل دب بقسم تكنولوجی  & Windows)(منت
Word &PowerPoint& Excel/2003  ام الجامعي ي الع ة  /2009-2008ف كلی

  كندریة .التربیة جامعة اإلس
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ات في برنامج شباب األكادیمینعضو-15  ة  وحوار الثقاف ة اإلنجیلی ة القبطی ابع للھیئ الت
"Cultural Development Division Coptic Evangelical"  ومشارك في

كندریة دن اإلس ي م ل ف ا وورش العم ة-مؤتمراتھ المین-الغردق ا)-الع رلین (ألمانی ن  ب م
  .م2008-2011

اني -16 ري األلم باب المص وار الش امج ح ي برن و ف  German Egyptianعض
Dialogue  وم ة لوك ة أكادیمی ة  Locomبرعای ة القبطی ا والھیئ ة ألمانی انوفر بدول بھ

  م.2013وحتي  2011مصر من 
  

 Youth With Out Bordersعمل كإستشاري تدریب في منظمة شباب بالحدود -17
باب   ین الش امج تمك ي برن دربین ف ن المت ات م دریب مجموع  Youthوت

Empowerment   ل داد أوراق عم ي إع تیر عل ا والماجس ؤھالت العلی ة الم ن حمل م
ي  ب الضعف والقصور ف بحثیة حول عدد من قضایا ومشكالت التعلیم المصري (جوان

دائي یم اإلبت اھج التعل ة-من ل التعلیمی ن المراح رب م كلة التس اركة األ-مش ة والمش می
یة ابین -السیاس رة م ي الفت ك ف زدوج) وذل ي الم یم الفن ي  20/12/2012التعل إل

  .مرسي مطروح)-البحیرة -في مراكز التمكین في محافظات (اإلسكندریة 26/2/2013
  

اریخ -18 م الت ي عالج صعوبات تعل نشر بحث بعنوان (فاعلیة الوسائط فائقة التشعب ف
ة قطر لدي تالمیذ الصف الخامس اال یم بدول اني الصالح التعل ؤتمر الث ي الم دائي ) ف بت

2012.  
  

- دلیل المعلمة-كتاب الطفل-إعداد منھج الروضة (المستوي األول) (وثیقة المنھج-19
ولي األمر)  لحساب شركة طفولة وتسویقھ في المملكة العربیة السعودیة في الفترة  لدلی

  .2013ما بن فبرایر:اغسطس 
  

من  الوطنیة مؤتمر المسئولیة المجتمعیة فى إستكمال بناء الدولةشارك في  مؤتمر  -20
المنظم " - العین السخنة- Stella Di Mareفندق ستیالدي ماري- 2013یونیو  5إلي 4

  من قبل الھیئة القبطیة للخدمات االجتماعیة.
  

ة الث-21 رامج التدریبی ل المیسر للب داد دلی ل إع ي ورش عم ة المشاركة ف ة والتنموی قافی
خنة  ین الس ة الع ي مدین د ف ذي عق ة وال ة القبطی ة الھیئ ت رعای ة –تح ن مدین القرب م (ب

  .2014مارس  11-10السویس) 
  

بس -22 ار مشروع تم ي اط ة ف ات التربی ؤتمر تطویر كلی ي م  Tempusالمشاركة ف
ي بالممول من اإلتحاد األوروبي وعرض تجر دریس المصغر ف تي في تدریس مقرر الت

ویین من جامعتي  2014ابریل  25إلي  20الفترة من  بمشاركة وفود من األساتذة الترب
  سان جوزیف اللبنانیة والنجاح الفلسطینیة شركاء المشروع.
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المنظم من قبل الھیئة القبطیة دولة جدیدة وتوقعات متنوعة" "المشاركة في مؤتمر -23
 .2014یونیو  26-25اري جراند فندق ستیالدي م-بالعین السخنةللخدمات االجتماعیة 

 
المشاركة في مؤتمر "تعزیز العیش المشترك وإدارة االختالف في ضوء رسالة -24

وورش العمل التدریبیة الخاصة بھ كممثل عن الوفد المصري بمشاركة وفود  عمان"
من المملكة األردنیة الھاشمیة ودولة لبنان برعایة المعھد الملكي األردني للدراسات 

  .8:4/8/2014یة والھیئة القبطیة للخدمات االجتماعیة في الفترة بین الدین
  

المشاركة في إعداد منھج الدراسات اإلجتماعیة للصف األول والثاني اإلبتدائي وفق -25
المعاییر الوطنیة إلمارة أبو ظبي (دولة اإلمارات العربیة المتحدة) بالشراكة مع دار ابو 

 ومكتبة لبنان (ناشرون) اللبنانیة منذسكندریة) الھول للطباعة والنشر (فرع اإل
  .وحتي اآلن  2014اغسطس

  
بشغل منصب ُمقرر لجنة التربیة بالمجلس  2015) لسنة 1ُمكلف بقرار رقم (-26

  الثقافي لمحافظة اإلسكندریة بما یشمل االشراف علي مؤسسات التعلیم بالمحافظة.
  
  

َ  خبراتثالثا:   -): التدریب (البرامج والدورات  التدریبیة التي عملت بھا مدربا
  

ي بمحافظة مطروح .1 رع مطروح) تدریب معلمي التعلیم الفن ة (ف ة التربی ي كلی  ف
ل علي  ویم ضمن مشروع تأھی تعلم النشط وأسالیب التق إستراتیجیات وطرق ال

 .2009-12-11معلمي التعلیم الفني وتطویر التعلیم الثانوي الفني 
 

اعیین والنفسیین علي .2 دریس  تدریب مجموعة من األخصائیین اإلجتم ارات ت مھ
-ذوي اإلحتیاجات الخاصة في الدورة التدریبیة التي عقدھا إتحاد األطباء العرب

  .2/2010-10-10/1لجنة اإلغاثة بمدینة اإلسكندریة في الفترة بین 
  

باب  .3 ین الش امج تمك ي برن دربین ف ن المت ات م دریب مجموع  Youthت
Empowerment   داد أوراق ي إع ا والماجستیر عل ة المؤھالت العلی من حمل

ب الضعف  یم المصري (جوان عمل بحثیة حول عدد من قضایا ومشكالت التعل
دائي یم اإلبت اھج التعل ي من ور ف ة-والقص ل التعلیمی ن المراح رب م كلة التس -مش

یة اركة السیاس ة والمش ك -األمی زدوج) وذل ي الم یم الفن ابین التعل رة م ي الفت ف
 - في مراكز التمكین في محافظات (اإلسكندریة 26/2/2013إلي  20/12/2012

  .مرسي مطروح)-البحیرة
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تدریب مجموعات من معلمي الدراسات اإلجتماعیة علي مستوي مناطق األزھر  .4
موحة ة (س ر التعلیمی ة األزھ ي منطق ة ف ي الجمھوری ي -ف كندریة) عل اإلس

تعلم  رق ال ات إستراتیجیات وط اھج الدراس ویم الخاصة بمن ط وأسالیب التق النش
  .2014 -9- 18یوم اإلثنین  اإلجتماعیة

  
دریب  .5 ان من ت دمات مجموعت ز الخ وي بمرك ل الترب امج التأھی ي برن ین ف المعلم

تعلم النشط-التربویة بكلیة التربیة   جامعة اإلسكندریة علي إستراتیجیات وطرق ال
 .2014-9/ 4و  8/ 13یومي لدورتین 

  
ة (سموحة .6 ر التعلیمی اطق ادارات األزھ اریخ بمن اإلسكندریة)  -تدریب معلمي الت

 .2014أكتوبر  13علي إستراتیجیات وطرق التعلم النشط  یوم اإلثنین 
  

اإلسكندریة) ، -تدریب معلمي التاریخ بمناطق ادارات األزھر التعلیمیة (سموحة .7
 .2014أكتوبر  15األربعاء علي مصادر تعلیم وتعلم التاریخ المدرسي یوم 

  
  

  
  -مقررات قمت بتدریسھا (محاضرا):رابعا: 

  
  (الفرقة الثانیة دراسات إجتماعیة والدبلومة العامة في التربیة) التدریس المصغر .1

  في اإلسكندریة وفرع الكلیة بمحافظة مطروح)(الفرقة الثالثة  تكنولوجیا التعلیم .2

  )والدبلومة العامة في التربیة-الفرقة الثالثة-(شعبة التاریخ  )1طرق تدریس التاریخ ( .3

  (شعبة الطفولة في الفرقتین الثالثة والرابعة) )2،1طرق تعلیم الطفل( .4

  الفرقة األولي)–(مقرر ثقافي لجمیع الشعب العلمیة واألدبیة  التربیة البیئیة .5

 شعبة علوم)-التعلیم األساسي-(الفرقة الثانیة )1( العلوم البیئیة .6

ة ( .7 وم المتكامل ة ) 2العل ة الرابع دریس (الفرق ي الت املي ف دخل التك ي –الم یم اساس تعل

 شعبة علوم).

ة ( .8 ات الخاص دریس الفئ رق ت واد ط ة م ة والثالث ات إجتماعی ة دراس رقتین الرابع للف

  فلسفیة)
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  ندوات حاضرت بھا: - خامسا
  
  باب ن الش دوة ع ة ن د/جناكلیس/ بمدین زب الغ ر ح ي مق یة ف ئة السیاس والتنش

  .2008اإلسكندریة
  
 ي  ندوة عن الفیلم الھندي (إیشان) عن طرق تعلیم ذوي اإلحتیاجات الخاصة أقیمت ف

رب اء الع اد األطب رع إتح ا ف ي ونظمھ ك األھل ادي البن ة -ن ة بمدین ة اإلغاث لجن
 .29/10/2009اإلسكندریة في العام 

  
  
 طرق تقویم الجانب الوجداني في التدریس"نظمت في مدرسة نبویة بعنوان  ندوة"

  .25/2/2010بتاریخ  اإلعدادیة النموذجیة بنات بمدینة اإلسكندریة موسي
  
    بدر ندوة بعنوان "طرق تقویم الجانب الوجداني في التدریس"نظمت في مدرسة

 .12/3/2011 مدینة االسكندریة-المباركة للغات بجناكلیس
  

  نبویة ندوة بعنوان "طرق تقویم الجانب الوجداني في التدریس"نظمت في مدرسة
 .22/1/2012موسي التجریبیة 

  
  ینویو) في مركز اإلبداع  30ندوة عن الدستور المصري الجدید (دستور مابعد

 .2013دیسمبر  13بمدینة اإلسكندریة 
  

  أمانة الحزب ندوة عن رؤیة ورسالة حزب األحرار الدستوریین الجدید بمقر
 .2014ینایر  21باإلسكندریة 

  
  خطوات لتصمیم ونشر المواقع التعلیمیة عبر اإلنترنت في قاعة  10ندوة بعنوان

 .8/3/2015جامعة اإلسكندریة یوم األحد - الندوات بكلیة التربیة
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  أبحاث قمت بتحكیمھا (محكماُ): :ساساد
  حلقات تلیفزیونیة:-سابعا

  
بعنوان نظام التنسیق االیجابیات والسلبیات علي قناة النیل للتعلیم العالي سجلت حلقة - 1

 Youtube.comقناة الفیدیو علي  ،وتم رفع  الحلقة علي2013المصریة بتاریخ 
https://www.youtube.com/watch?v=PNQ1SZNFIMU  

  
  بعنوان النظام الجدید لقبول طالب التعلیم الثانوي في التعلیم العالي سجلت حلقة- 2

قناة  وتم رفع الحلقة علي 2014في قناة اإلسكندریة (القناة الخامسة) بتاریخ  یولیو 
  Youtube.comالفیدیو علي 

https://www.youtube.com/watch?v=EA0Yk5Hq7Mw&hd=1  
  

  ھادات تقدیر:ش-اثامن
  
  شھادة تقدیر لإلشتراك في المسابقة الثقافیة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة

  .5/7/2003بتاریخ
  
 - شھادة تقدیر بمناسبة الفوز بالمركز العاشر علي مستوي محافظة اإلسكندریة في

  .11/3/2004الفنیة المسابقة الفن التشكیلي ب
  
 - باب ف الش ة توظی ي قم اركة ف ن المش دیر ع ھادة تق دي YESش ن المنت دة م معتم

ات  وثس الوالی دج ماساتش ة كامبری كندریة وجامع ة اإلس الح بمكتب ي لإلص العرب
  .2007أغسطس30-26المتحدة األمریكیة 

  
  ة من ة مقدم اء العربدرع تكریم عن األنشطة التطوعی اد األطب ة -إتح ة لجن اإلغاث

 .29/10/2009في  بمدینة اإلسكندریة
 
  وان دوة بعن ي ن ین ف ة من المعلم ة لمحاضرة نخب دیرعن المشاركة الطوعی شھادة تق

ة للغات "طرق تقویم الجانب الوجداني في التدریس"نظمت في مدرسة  در المبارك ب
 .12/3/2011مدینة االسكندریة -بجناكلیس

  
  ي شھادة تقدیر عن المشاركة في مؤتمر "تعزیز العیش المشترك وإدارة االختالف ف

د المصري  ضوء رسالة عمان" وورش العمل التدریبیة الخاصة بھ كممثل عن الوف
ي  د الملك ة المعھ ان برعای ة لبن میة ودول ة الھاش ة األردنی ن المملك ود م اركة وف بمش

ی رة ب ي الفت ة ف دمات االجتماعی ة للخ ة القبطی ة والھیئ ات الدینی ي للدراس ن األردن
8:4/8/2014.  
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