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   السیرة الذاتیةالسیرة الذاتیةالسیرة الذاتیة                                                                  

  دمحم إسماعیل عبد المقصود/ لألستاذ الدكتور     

  
  

 ً ً أوال   ::البیانات الشخصیةالبیانات الشخصیة: : أوال
  

  دمحم إسماعیل عبد المقصود         :مـــــــــــــاالس

   ١٠/٢/١٩٥٤              :الدــــــالمی تاریخ
س          :ـــفةالوظیــــــ    أستاذ المناهج وطرق التدر

ة وعمید                            ندر ة جامعة اإلس ة التر ل    

ة         :ـــوانـالعنـــــــ ندر ة ـ اإلس ة التر ل   الشاطبى ـ 
ة٤٨٤٠٩٠٥/٠٣     :تبــــالمك تلیفون ندر     اإلس
 ٥٨٤٦٩٠٨     :زلــــالمن تلیفون

  ٠١٠٤٦١٣١٧٤       :ایلـــموبال تلیفون
  ٤٨٦٥٦٧١       :لــــــالعم فاكس
رر شارع د١٨      :ـزلــــالمنـ عنوان اشا.  م ا    .صابونجى ـ سا
  Dr_Ismail14@yahoo.com          :اإللكتروني البرید

  
 ً ً ثانیا   ::المؤھالت الدراسیةالمؤھالت الدراسیة: : ثانیا

  

 

  ـــ وس درجـــة ال ـــة الور ل ـــة مـــن  سالتر ـــدر ـــاهج وطـــرق الت ـــسم المن ـــ جامعـــة  ق ـ
ة ـ دور مایو  ندر   . م ١٩٧٦اإلس

 ــة ــادرجــة الماجــستیر فــى التر   ـ جامعــة تخــصص منــاهج وطــرق تــدرس الجغراف
ة ینایر ندر     م١٩٨١ األس

 توراه ـة الفلسفةدرجة د ـا فـى التر  ـ جامعـة  تخـصص منـاهج وطـرق تـدرس الجغراف
ةاالس   م ١٩٨٥ینایر ـ ندر

  
  
  

 



 )٢(

 ً ً ثالثا   ::ىىالتدرج الوظیفالتدرج الوظیف: : ثالثا
    

  ندرة فـى الفتـرة مـن قسم المناهج وطرق التدرس معید ة جامعـة األسـ ة التر  إلـى ١٩٧٦ل
١٩٨١. 

 ندرة فــى الفتــرة مــن قــسم المنــاهج وطــرق التــدرس مــدرس مــساعد ــة جامعــة االســ ــة التر ل  
  .١٩٨٥ إلى ١٩٨١

  ندرة فــى الفتــرة مــن رق التــدرس قــسم المنــاهج وطــمــدرس ــة جامعــة االســ ــة التر  ١٩٨٥ل
 .١٩٩٠إلى 

 نقــسم المنــاهج وطــرق التــدرس أســتاذ مــساعد ــة جامعــة األســ ــة التر ل درة فــى الفتــرة مــن  
 .١٩٩٦ إلى ١٩٩٠

 قسم المناهج وطرق التدرسأستاذ ن  ة جامعة األس ة التر ل  إلـى ١٩٩٦درة فـى الفتـرة مـن  
 .اآلن

  مطروح من ة   .٤/٩/٢٠٠٥ إلى ١١/٩/٢٠٠٤مشرفًا على فرع الكل

  حوث من ا وال ة للدراسات العل ة التر ًال لكل  .٢٠١٠/ ٣١/٧حتى  ٥/٩/٢٠٠٥و

  ة ة التر ل ندرة  من ـ عمید     حتى األن٢٠١٠/ ١/٨ جامعة اإلس
  

 ً ً رابعا   :: المنشورة فى الدوریات العلمیة المنشورة فى الدوریات العلمیةةةالبحوث العلمیالبحوث العلمی: : رابعا
  

  سنة النشرسنة النشر  جھة النشرجھة النشر  بحثبحثاسم الاسم ال  مم
اشــــــرة فـــــــى   ١١ أثــــــر اســــــتخدام المالحظـــــــة الم

 الطقـس علـى التحـصیل لــد تـدرس وحـدة
صف الثالــث االبتــدائى فــى مـــادة تالمیــذ الــ

سلطنة عمانالدراسات االجتماع   ..ة 

  

ة  ل   مجلة 
  ـ طنطااآلداب 

١٩٩٠١٩٩٠  

م المحتـــــو   ٢٢ ـــــة لمـــــداخل تنظـــــ دراســـــة تحلیل
ة فى ضوء ط ة البیئ عته وأهدافهاللتر   ب

ة المصرة  مجلة الجمع
  للمناهج وطرق التدرس

١٩٩٠١٩٩٠  

ـــــاء التــــــدرس لــــــد معلمــــــى الدراســــــات   ٣٣ أع
ــــسلطنة  ــــة  المرحلــــة االعداد ــــة  االجتماع

ة   عمان ـ دراسة میدان

ة  ة التر ل   مجلة 
ندرة   جامعة االس

١٩٩٠١٩٩٠  

ة لـــد   ٤٤ اغة األهـــداف الـــسلو ـــات صـــ فا
ة الدراسـات اال ـة طالب شع الكل ـة  جتماع

ة المصرة  مجلة الجمع
  للمناهج وطرق التدرس

١٩٩٠١٩٩٠  
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  سنة النشرسنة النشر  جھة النشرجھة النشر  بحثبحثاسم الاسم ال  مم
  المتوسطة للمعلمین

ــــاهج الدراســــات   ٥٥ مــــى فــــى من المــــضمون الق
ـــــسلطنة  ـــــة  المرحلـــــة االبتدائ ـــــة  االجتماع
عمـــــان ـ دراســـــة فـــــى التحلیـــــل الكمـــــى 

  للمضمون 

ة  ة التر ل   مجلة 
ندرة   جامعة االس

١٩٩٠١٩٩٠  

ــــــــة لتنفیــــــــ  ٦٦ م م مــــــــنهج دراســــــــة تقو ذ التقــــــــو
ة المرحلة الثانو ة    الجغراف

  مجلة
ة المعاصرة    التر

١٩٩٠١٩٩٠  

ة التـــــى تواجـــــه   ٧٧ الت الـــــصف عـــــض المـــــش
ــــسلطنة عمــــان  ــــات المتوســــطة  ــــة الكل طل

ة ة العمل   أثناء التر

  مجلة 
ة المعاصرة   التر

١٩٨٨١٩٨٨  

اســـــــــتخدام األهـــــــــداف   ٨٨ ـــــــــدرس  ـــــــــة الت فاعل
ة علــــى تحــــصیل طــــالب الــــصف  الــــسلو

ــــسلطنة عمــــان فــــى مــــادة الث الــــث الثــــانو 
ا   الجغراف

  مجلة العلوم
ة ة والنفس    الترو

  

م   ٩٩ ـة أسـلوب التعلـ ة لمد فعال م دراسة تقو
ــة  ــة العمل المــصغر فــى إطــار برنــامج التر
ــــات المتوســــ للمعلمــــین  الــــذ تتبنــــاه الكل

  والمعلمات

ة المصرة  مجلة الجمع
  للمناهج وطرق التدرس

١٩٩٠١٩٩٠  

المرحلـة مش  ١٠١٠ ا  الت تخط منهج الجغراف
ـة مـن وجهـة نظـر المعلمـین ـ دراسـة  الثانو

ة ناقدة   تحلیل

ة المصرة  مجلة الجمع
  للمناهج وطرق التدرس

١٩٩٥١٩٩٥  

ـــــة لطـــــالب   ١١١١ ـــــة العمل ر برنـــــامج التر تطـــــو
ـــــــة  ـــــــة التر ل م األساســـــــى  ة التعلـــــــ شـــــــع

ندرة   جامعة اإلس

ة   ١٩٩٤١٩٩٤  مجلة الدراسات الترو

ــــة   ١٢١٢ ــــم فــــى تنم ــــة اســــتخدام دلیــــل المعل فاعل
ـــة لـــد  ـــات الجغراف مهـــارات قـــراءة المحتو

  طالب الصف األول الثانو 

   مستقبلمجلة
ة ة العر    التر

١٩٩٥١٩٩٥  

ة   ١٣١٣ ــة الــصف ــة اســتخدام األعمــال الكتاب ة المعاصرةفاعل   ١٩٩٤١٩٩٤  مجلة التر
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  سنة النشرسنة النشر  جھة النشرجھة النشر  بحثبحثاسم الاسم ال  مم
عض جوانب التعلم   فى تحقی 

ات متكاملـــــ  ١٤١٤ ـــــة اســـــتراتیج م فعال ة فـــــى تعلـــــ
ـــة لـــد تالمیـــذ  عـــض المهـــارات االجتماع

  الصف األول األساسى

  مجلة المستقبل
ة ة العر    التر

١٩٩٤١٩٩٤  

  
  

 ً◌ً ً◌ً خامسا   ::المؤلفات العلمیةالمؤلفات العلمیة: : خامسا
  

عدد   جھة النشر  اسم المؤلف
  الصفحات

ـــــذها  طهـــــا وتنفی ـــــة تخط منـــــاهج الدراســـــات االجتماع
مى م عائدها التعل   وتقو

ة الفالح  ت جهة النشر م
  ٢٠٠١إلمارات ا

   صفحة٣٤٠

ة  المهارات العامة للتدرس  دار المعرفة الجامع
ندرة عام      ٢٠٠٧االس

   صفحة٣٢٥

ة ات تدرس الدراسات االجتماع ة  استراتیج   دار المعرفة الجامع

   ٢٠٠٩عام 
   صفحة٣٣٠

  

 ً◌ً ً◌ً سادسا   ::اإلشراف على الرسائل العلمیةاإلشراف على الرسائل العلمیة: : سادسا
    ً ً أوال   :رسائـل الماجسـتیررسائـل الماجسـتیر: : أوال

  تاریخ المنح  التخصص   سالةعنوان الر
طـــة " ـــة المرت ا العالم ـــة وحـــدة متـــضمنة القـــضا فاعل

ـــة التحـــصیل  ـــا والمجتمـــع علــى تنم ــالعلم والتكنولوج
یــر الناقــد واالتجــاه نحــو البیئــة لــد  والقــدرة علــى التف

ة   "طالب المرحلة الثانو

  مناهج وطرق التدرس
ة  (    )دراسات اجتماع

٢٥/٦/١٩٩٦  

م مفــاه" م معلمــى العلــوم واتجاهــاتهم نحــو البیئــة تقــو
ة    "اإلنسان

  مناهج وطرق التدرس
  )العلوم  ( 

٢٧/٥/١٩٩٧    

عــض مهــارات " ــة  تــصور مقتــرح لمــنهج التــارخ لتنم
ـــد طـــالب  حـــث التـــارخى واالتجـــاه نحـــو المـــادة ل ال

ة    "المرحلة الثانو

( مناهج وطرق التدرس 
ات    ) اجتماع

٣٠/٩/١٩٩٧  

ــــة تـــصور مقتــــرح" المرحلــــة الثانو ـــا    ١٩٩١/ ٢٧/١٠مناهج وطرق التدرس   لمنــــاهج الجغراف
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  تاریخ المنح  التخصص   سالةعنوان الر
ة عض المتغیرات المستقبل   "العامة فى ضوء 

  
ات (    ) اجتماع

ـــــة " ـــــرامج تـــــدرب معلمـــــى المـــــواد االجتماع م ب  تقـــــو
اجاتهــا  ـة أثنــاء الخدمـة فــى ضـوء احت المرحلـة الثانو

ة   "التدرب

( مناهج وطرق التدرس 
  )ات اجتماع

٢٩/١٢/١٩٩٩  

ــــة " ـــة للمواقـــع األثرـــة علـــى تنم أثـــر الدراســـة المیدان
م  ــــة التعلــــ ــــة التر ل االنتمـــاء الــــوطنى لــــد طــــالب 

  "االبتدائى

مناهج وطرق التدرس     
ات (    )اجتماع

٢/١/٢٠٠١  

ة دورة الـتعلم فــى تــدرس " ـة اســتخدام اســتراتیج  فاعل
ــر االســتداللى وتحــص ــة الف م التــارخ لتنم یل المفــاه

م  ـــــــالتعل ـــــــصف الثـــــــامن  ـــــــد تالمیـــــــذ ال ـــــــة ل التارخ
  "األساسى

( مناهج وطرق التدرس 
ات    )اجتماع

٢٠٠٢/ ٣٠/٤  

اء المتعــدد فــى " ــة برنــامج قــائم علــى نظرــة الــذ فاعل
ا  الت والقـــضا عض المـــش ـــة الفهـــم الجغرافـــى لـــ تنم
ــة  ل ــا  ة الجغراف ــة المعاصــرة لــد طــالب شــع البیئ

ة   "التر

( مناهج وطرق التدرس 
ات   )اجتماع

٢٠٠٦/ ٢٨/٦  

ـــــة " ـــــة لتنم  وحـــــدة مطـــــورة فـــــى الدراســـــات االجتماع
طــة بهــا  م المرت ــة والمفــاه عــض المهــارات االجتماع

ة المرحلة االبتدائ م    "لد تالمیذ الصم وال

( مناهج وطرق التدرس 
ات    )اجتماع

  ما زال 
  االشراف مستمر

ــــامج إثرائــــى فــــى الد"  ــــة برن ــــة لتنم راســــات االجتماع
الـصف  ـات  یر االبداعى لـد التلمیـذات الموهو التف
ــــــــة  المملكــــــــة العر ــــــــة  ــــــــة االبتدائ المرحل الخــــــــامس 

ة   "السعود

( مناهج وطرق التدرس 
ات    )اجتماع

  ما زال 
  االشراف مستمر

  

 ً ً ثانیا   :رسائـل الدكتوراهرسائـل الدكتوراه: : ثانیا
  

  تاریخ المنح  التخصص   عنوان الرسالة
ـــة برنـــا" ـــة مهـــارات اســـتخدام فاعل مج مقتـــرح فـــى تنم

ــــة لــــد الطـــــالب  ان الخــــرائ والجــــداول والرســـــوم الب
( مناهج وطرق التدرس 

ات   )اجتماع
٣٠/١/١٩٩٦  
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  تاریخ المنح  التخصص   عنوان الرسالة
المعلمــــین واتجاهــــاتهم نحــــو اســــتخدامها فــــى تــــدرس 

ا   .."الجغراف
م " ــــــة التعلــــــ ــــــة فــــــى مرحل ــــــاهج الجغراف ر المن  تطــــــو

من فـــى ضـــوء االتجاهـــات الع ـــة األساســـى فـــى الـــ الم
  "المعاصرة 

( مناهج وطرق التدرس 
ات    )اجتماع

٢٥/١١/١٩٩٧  

عــة لــوزارة الــشئون " ر برنــامج دور الحــضانة التا تطــو
ندرة  محافظة اإلس ة    "االجتماع

( مناهج وطرق التدرس 
ات   )اجتماع

٢٧/٣/٢٠٠٩  

ة فى ضـوء " ر مناهج التارخ فى المرحلة الثانو تطو
ـــة مهـــارات الفهـــم  ات مـــا وراء المعرفـــة لتنم اســـتراتیج

ة یر التارخ   "والتف

( مناهج وطرق التدرس 
ات   )اجتماع

٢٨/١٠/٢٠٠٧  

قـــــات " ـــــى التطب ـــــامج مـــــصاحب قـــــائم عل ـــــة برن  فاعل
ــانى والثقافــة  ــة الحـس الم ــة فـى تنم ات ـة الح الجغراف

م االبتدائىالجغر  ة لد تالمیذ مرحلة التعل   "اف

( مناهج وطرق التدرس 
ات    )اجتماع

٢/٢٠٠٨ /٢٤  

ـة فـى ضـوء "  المرحلـة الثانو ـا  ر مـنهج الجغراف تطو
ة ة الجغراف   "معاییر التر

( مناهج وطرق التدرس 
ات    )اجتماع

  ما زال 
  االشراف مستمر

حــــــث اإلجرائــــــى فــــــى تحــــــسین " اســــــتخدام مــــــدخل ال
ةمم ا ومعتقداتهم التدرس   "ارسات معلمى الجغراف

( مناهج وطرق التدرس 
ات    )اجتماع

  ما زال 
  االشراف مستمر

  

  

 ً ً سابعا   ::تقییم اإلنتاج العلمىتقییم اإلنتاج العلمى: : سابعا
ـة األسـاتذة المـساعدین واألسـاتذة    ـًا لترق م مـا یرـو علـى األرعـین إنتاجـًا علم شارك فى تقیـ

  .فى مصر والوطن العرى
  

  

 ً ً ثامنا   ::تطویر التعلیمتطویر التعلیم   مشاریع مشاریعاركة فىاركة فىالمشالمش: : ثامنا
  

ندرة :اسم المشروع . ١ ة بجامعة اإلس ة التر ل ر  ة لتطو   الخطة االستراتیج
  البنك الدولى  :جھة التمویل

 ٣١/٨/٢٠٠٦ :مدة التنفیذ

ندرة :الجھة المستفیدة من المشروع ة ـ جامعة اإلس ة التر  ل

ر  :نبذة عن المشروع ة واإلدارةیهدف المشروع إلى تطو ة فى المجاالت العلم ة التر   ل
ة :المھام المكلف بھا                  مهام إدارة ومهام فن
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  المدیر التنفیذ للمشروع:  تفاصیل الدور ومھام المتقدم

ندرةشبل بدرا. د. أ :المرجـــع ة ـ جامعة اإلس ة التر ل   .ن الغرب ـ  عمید 
  

ع الدورات ال . ٢ ة فى جم ندرة إلعـداد المشار ة ـ جامعـة اإلسـ ة التر ل ة التى تمت فى  تدرب
م ٣١/٣/١٩٩٢المعلــم الجــامعى فــى الفتــرة مــن  ــالتخط والتنفیــذ والتقــو  وحتــى اآلن وقــام 

 .٧/٤/١٩٩٦ وحتى ٢٣/٣/١٩٩٦واإلشراف الكامل على الدورة التى عقدت فى الفترة من 

مدرسة النصر للبن . ٣ فاءات المعلم  ر  ندرة فى الفتـرة مـن دورة تطو اإلس  ٢١/٨/١٩٩٤ات 
 . وحصل على شهادة تقدیر لجهوده المتمیزة فى تلك الدورة١/٩/١٩٩٤وحتى 

م  . ٤ ـــة والتعلـــ ـــة لهیئـــات تـــدرس فـــصول الفـــائقین تحـــت إشـــراف وزارة التر فـــى   الـــدورة التدرب
 .٢٨/١٢/١٩٩٣ وحتى ٢٠/١٢/١٩٩٣الفترة من 

فــاءة المع . ٥ ــة لرفــع  مــدارس دمحم رجــب للغــات فــى الفتــرة مــن الــدورة التدرب  ١/٥/١٩٩٥لمــین 
 .٢٥/٥/١٩٩٥وحتى 

ندرة عام  . ٦ اإلس حرة  ة لمعلمى الترسانة ال  .١٩٩٤الدورة التدرب

ة ـ  جامعة عین شمس . ٧ ة التر ل ة فى مؤتمرات المناهج وطرق التدرس ـ   .المشار

ة ـ جامعة ا . ٨ ة التر ل ر المناهج  ة فى ندوة تطو ندرة فبرایر المشار  .١٩٩٥إلس

ة فى دورة إعداد األئمة بوزارة األوقاف فى األعوام  . ٩  .٩٦ ، ٩٥ ، ٩٤المشار

ندرة للعام  . ١٠ اإلس م العام  التعل م دورة إعداد المدیرن   .١٩٩٦تخط وتنفیذ وتقو

ندرة عام  . ١١ ة فى دورة المدرسین األوائل فى اإلس  .١٩٩٦المشار

ع لجان بناء . ١٢ ة فى جم ةالمشار ات التر  . المعاییر لكل

عــضو فــى لجنــة بنــاء المعــ . ١٣ ة  ــة االمــشار م مــا قبــل الجــامعى بجمهور ییر فــى مرحلــة التعلــ
ة  .مصر العر

ندرة . ١٤ ة قدرات أعضاء هیئة التدرس بجامعة اإلس مدرب فى برنامج تنم ة   .المشار
  

  

 األنشطة التربویة والثقافیة:  
  

ة فى مؤتمر اإلنسان والبیئة  . ١  .المنعقدة فى مسقالمشار

ة  . ٢ م مناهج المرحلة االبتدائ ة(ندوة تقو  )دراسات اجتماع

ة  . ٣ م مناهج المرحلة االعداد ة(ندوة تقو   )دراسات اجتماع
ة  . ٤ م مناهج المرحلة الثانو ا(ندوة تقو   ).جغراف
قة . ٥ ة المنبثقة عن الندوات السا ع اللجان التنفیذ  .جم

ارة ل . ٦ الصف الثالث الثانو عضو لجنة بناء المفردات االخت ا   .مقرر الجغراف

اغةعضو لجنة  . ٧ السلطنةص ة وأهدافها العامة  ة العمان  . فلسفة التر
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ة فى تخط  . ٨ مسقمقرراتالمشار  . معهد التأهیل الترو 

ة لتأهیل المعلمین والموجهین والمدیرن فى مسق . ٩ ع الدورات التدرب ة فى جم  .المشار

ة الفعالــة فــى تخ . ١٠ ــة المتوســطة للمعلمــین المــشار الكل ــة  ــة العمل م بــرامج التر طــ وتنفیــذ وتقــو
 .مسق

مـسق مـن  . ١١ ـة المتوسـطة للمعلمـین  الكل س لقـسم المنـاهج وأسـالیب التـدرس   ١١/٩/١٩٩١رئ
 .٣١/٣/١٩٩٣وحتى 

مسق فى  . ١٢ ة المتوسطة للمعلمین  ًا عن الكل  .١٧/٢/١٩٩٢اختیر معلمًا مثال

ا لمعهد القضاء الشرعى فى مسققام بتألیف منهج فى  . ١٣  .الجغراف

ا لسنوات عدیدة . ١٤ ة العامة فى مادة الجغراف  .شارك فى وضع امتحانات الثانو

ــــــة  . ١٥ ـــــة للمـــــرحلتین االبتدائ ة فـــــى تــــــألیف أدلـــــة المعلـــــم فـــــى الدراســــــات االجتماع المـــــشار قـــــام 
ة  .واالعداد

ات . ١٦ ل م األساسى  ة فى بناء برنامج إعداد معلم التعل ةالمشار  . التر

ـة  . ١٧ امـل لبرنـامج التر ـة بتوصـیف  ـة البیئ ات ة فى بناء برنامج إعداد معلم المهارات الح المشار
ة ة البیئ ات ة وتوصیف خمسة مقررات فى طرق تدرس المهارات الح  .العمل

ـة . ١٨ ـة التر ل ـة الـذ تتبنـاه  ـة والثانو ر برنامج إعداد معلم المـرحلتین االعداد ة فى تطو  المشار
 .السلطنة

ـة الخاصـة فـى برنـامج إعـداد  . ١٩ ة فى توصـیف مقـررات طـرق تـدرس الدراسـات االجتماع المشار
م األساسى  .معلم التعل

ة لمعلم االعداد والثانو  . ٢٠ ة العمل ة الفعالة فى بناء برنامج التر   .المشار
ة . ٢١ ات التر ل ة  ة العمل ة فى التخط لتنفیذ برامج التر   .المشار
ــ . ٢٢ ــة عمــل رئ ــات تنفیــذ بــرامج التر سًا لوحــدة المنــاهج وطــرق التــدرس ومــن خاللــه یخطــ لعمل

امالً  شرف على تنفیذها إشرافًا  ة و ة داخل الكل  .العمل

ـة برئا . ٢٣ ـة التـى قامـت بهـا الكل ة فـى النـدوات العمل ة المشار ـذلك المـشار عـض الجلـسات و سـة 
ة جوهرةأ حث  .وراق 

ــع الــدورات . ٢٤ ة فــى جم ــة فــى مجــال إعــداد المــشار مهــا وزارة الــشئون االجتماع ــة التــى تق  التدرب
 .معلمات راض األطفال

منطقـــة  . ٢٥ م  ـــة والتعلـــ ـــة العامـــة للتر مهـــا المدیر ـــة التـــى تق ـــع الـــدورات التدرب ة فـــى جم المـــشار
ة ـ سلطنة عمان ـ م  .الظاهرة التعل

ة فى العدید من المدارس . ٢٦ ة فى الندوات العلم  المشار

س . ٢٧ ة لمدة عامرئ حوث العلم  . لجنة ال
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ة . ٢٨ ة البیئ ات  .منس ترو للمهارات الح

ةورشة عملحضور ما یرو على األرعین  . ٢٩ ات التر المدیرة العامة لكل  . 

م  . ٣٠ ة ـ جامعة السلطان قابوس١٥ناقش وقام بتح ة التر ل قسم المناهج   . رسالة ماجستیر 

ة فى مؤتمر التنوع الثقافى ال . ٣١ ا عام المشار   .٢٠٠٨ذ عقد فى استراخان بروس
  

  :شھادات التقدیرـ 
 تورة ـــة / حــصل علـــى شـــهادة تقـــدیر مـــن الـــسیدة األســـتاذة الـــد هـــد دمحم قنـــاو عمیـــدة الكل

ة الكل ة  م ة التعل  .للجهود المبذولة إلنجاح العمل

 م ة والتعل التر  .حصل على شهادات من مدیرات المدارس 

 ته فــى دورات حــصل علــى شــهادات تقــدیر مــ عبــر لمــشار ــة والعمــل  ن الــشئون االجتماع
 .إعداد معلمات راض األطفال

 ات المتحدة الوال  .حصل على شهادة تدیب من جامعة میتشجان 

 ات المتحدة الوال                حصل على شهادة تدرب من جامعة بتسبرج 
  حصل على شهادةTOT من برنامج FLDP. 

  حصل على شهادةMaster Trainer من برنامج FLDP. 
  

  :لتطویر األداء بالكلیةـ الجھود المبذولة 
  

 مرسى مطروح ة  ة التر ل  .اإلشراف على 

 ة الكل ا  ر الئحة الدراسات العل ة فى تطو  .المشار

  ــــة مـــن حیـــث نظــــام الدراســـة وفـــ الــــساعات الكل ـــا  ر الدراســـات العل ة فـــى تطــــو المـــشار
 .المعتمدة

 ض من ة بتفو ة فى حالة سفره إلى الخارج. د. السید أإدارة الكل  .شبل بدران عمید الكل

  ــذا ـة، و ــة والدول ــالمؤتمرات والنـدوات المحل مــا یتعلـ  طها ف ــة وتنـش دعـم العالقـات الثقاف
ذا الزائرن إلیها ة و  .عثات اإلشراف المشترك، واألساتذة الزائرن من الكل

 ــة والعمــل علــى جعلهــا مجلــة ــاء مجلــة الكل ــة علــى مــستو الــوطن العرــى، لهــا إح م  إقل
ح منتظمة فى إصداراتها ة لتص  .سمعتها العلم


