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  السیرة الذاتیة لعضو ھیئة التدریس استمارة
  د/ صفاء محمد محمود

  
  : معلومات عامة : أوالً 

  االسم:صفاء محمد محمود إبراھیم
Safaa Mohamed Mahmoud Ibrahim       

   مصریة الجنسیة:
   1970 تاریخ المیالد:

  :محافظة اإلسكندریةمحل المیالد
  المساعد ق تدریس اللغة العربیةائالمناھج وطرأستاذ  الوظیفة الحالیة:

  جامعة اإلسكندریة –التربیة جھة الوظیفة:  كلیة 
   ق التدریسائالمناھج وطر قسم:

   sa.faa333@hotmil.comالبرید اإللكتروني: 

  المؤھالت العلمیة:ثانیاً: 
  

 موافقةتاریخ  المؤھل العلمي
 الجامعة مجلس

اسم الكلیة التي 
 التخصص الدقیق التخصص العام اسم الجامعة تخرجت منھا

لیسانس آداب 
 اللغة العربیة اللغة العربیة اإلسكندریة  التربیة  1992مایو  وتربیة

الدبلوم الخاصة 
المناھج و طرق  " " 29/11/1994 في التربیة

 التدریس

ق ائمناھج وطر
تدریس اللغة 

 العربیة
في  ماجستیرال

 " " " " 26/8/1998 التربیة

الفلسفة  دكتوراه
 " " " " 30/12/2003 في التربیة

  "  "  "  "  2016/ 3  أستاذ مساعد 

  
  عنوان بحث الماجستیر:

  
ي استیعابھم  ة ف ى استخدام االستراتیجیات المعرفی أثر تدریب تالمیذ الصف األول اإلعدادي عل

  للمقروء و اتجاھھم نحو القراءة .
  

  عنوان بحث الدكتوراه:
  

ض -الوظیفي-استخدام المدخل " الفكري أثر ة بع ي تنمی ة ف ة العربی اللغوي"المقترح لتعلیم اللغ
    .مھارات التفكیر لدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائي 

  

mailto:sa.faa333@hotmil.com
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  دریبیة ثالثاً: الدورات الت
 مالحظات مدة الدورة الجھة المنفذة للدورة مسمى الدورة م

كتابة البحث العلمي  1
 ونشره

 مركز تنمیة قدرات 
 أعضاء ھیئة 

 التدریس والقیادات
 بجامعة

 اإلسكندریة
  مشروع

 (FLDP)  

 16إلى 14من  أیام3
 2007 یولیو

توظیف التكنولوجیا في  2
 24إلى21من  أیام3 التدریس

 2007یولیو 

 30إلى28من   أیام 3 تصمیم المقرر 3
 2007یولیو 

 20إلى  18من  أیام3 التدریس الفعال 4
 2007/أغسطس 

 20إلى18من أیام3 مھارات التواصل 5
  2007/أغسطس 

 25إلى23من   أیام3  أخالقیات المھنة  6
  2008  أغسطس 

  التدریس وتقویم األداء  7

 مركز تنمیة قدرات 
 أعضاء ھیئة 

 التدریس والقیادات
 بجامعة

 اإلسكندریة
  مشروع

(FOEP)  
  

  إلى25من  أیام4
 2006یونیو 28

8  ICDL -  2004 

تدریس مادة اللغة   9
  العربیة 

بمدرسة الشاطبي 
اإلعدادیة الصباحیة 

 بنات 
-  

خالل العام 
الدراسي 

1998/1999 

10  English Language 
“General” 

University Of 
ALX.  

Community 
Service 
Center  

إلى  12/6/1993  -
16/5/1994  

  
  رابعاً: التدرج الوظیفي:

القسم والكلیة والجامعة  مسمى الوظیفة م
 التابع لھا الوظیفة 

 مدة العمل فیھا 
  إلى تاریخ   من تاریخ 

 معیدة 1
في قسم المناھج وطرق التدریس في 

 كلیة التربیة بجامعة اإلسكندریة
 

28/4/1993 1/10/1998 
 24/2/2004 1/10/1998 مدرس مساعد 2
 29/3/2016 24/2/2004 مدرس 3
  إلى اآلن  29/3/2016  أستاذ مساعد  4
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  خامساً : المقررات التي قام بتدریسھا العضو :

 مرحلة البكالوریوس م

في كلیة التربیة 
بجامعة 

اإلسكندریة 
 ومطروح

 طرق تدریس اللغة العربیة  للفرقة الثالثة (لغة عربیة) 1
 طرق تدریس اللغة العربیة  للفرقة الرابعة ( لغة عربیة) 2
اللغة العربیة للفرقة الثالثة (لغة عربیة تعلیم أساسي)طرق تدریس  3  
 طرق تدریس اللغة العربیة للدبلوم العام نظام العام  الواحد تخصص اللغة العربیة 4
 المناھج واإلشراف التربوي للدبلوم العامة نظام العامین تخصص إشراف تربوي 5
 التدریس المصغر للفرقة الثالثة (لغة عربیة). 6
 الوسائل التعلیمیة (عملي ) للفرقة الثالثة لغة عربیة. 7
 األنشطة التربویة في المدرسة االبتدائیة للفرقة الثالثة تعلیم أساسي لغة عربیة.  8
  األنشطة التربویة في المدرسة االبتدائیة للفرقة الرابعة تعلیم أساسي لغة عربیة.  9

الثالث  في برنامج تأھیل معلمي المرحلة  (طرق تدریس اللغة العربیة ) للمستوى  10
  االبتدائیة للمستوى الجامعي

للمستوى الرابع  في برنامج تأھیل معلمي المرحلة ) تدریس اللغة العربیةطرق (  11
  .االبتدائیة للمستوى الجامعي

وزارة التربیة 
 والتعلیم

  
  

  سادساً: األبحاث العلمیة التي أشرف عضو ھیئة التدریس 
 أشرفت علیھا وأجیزت من قبل لجنة الممتحنینأبحاث 

 أبحاث دكتوراه  أبحاث الماجستیر 

تاریخ  عنوان البحث
  البحثتاریخ  عنوان البحث لبحث ا

برنامج قائم على خرائط المعرفة؛ لتنمیة مھارات تحلیل 
 2015 المقروء وفھمھ لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي

فاعلیة برنامج قائم على البنیویة في تنمیة 
استراتیجیات فھم النثر القصصي لدى طالب 

 للصف األول الثانوي 
2009 

استخدام الخرائط الذھنیة ؛ لتنمیة بعض عادات العقل 
وبعض مھارات القراءة اإلبداعیة لدى طالب الصف األول 

  2015  اإلعدادي
استخدام استراتیجیة قائمة على نظریة 

یجوتسكي في تدریس اللغة العربیة ؛ لتنمیة ف
مھارات التواصل اللغوي لدى تالمیذ الصف 

  الخامس االبتدائي
2014  

مختلطة) في  -ثابتة -أثر اختالف أنماط دعامات التعلم(مرنة
مھام الویب على تنمیة بعض مھارات الكتابة الوظیفیة في 

  2016   اللغة العربیة لدى طالب الصف األول الثانوي
استخدام نموذج التعلم البنائي االجتماعي في 
تدریس اللغة العربیة ؛ لتنمیة مھارات التعبیر 
  اإلبداعي لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي 

2014  

  
  األبحاث العلمیة التي یشرف علیھا عضو ھیئة التدریس 
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ً علیھا   أبحاث ما زال اإلشراف مستمرا
  أبحاث دكتوراه  أبحاث الماجستیر 

 عنوان البحث
تاریخ 
تسجیل 

 لبحث ا
تاریخ تسجیل  عنوان البحث

 للبحث 

  
لدى لتنمیة األداء اللغوي برنامج  قائم على معاني النحو 

 تالمیذ الصف السادس االبتدائي.

2014   
 الخطاب تحلیل على قائم مقترح برنامج

بعض  لتنمیة اججَ الحِ  نظریة ضوء في
 الطالب لدى البالغة تدریس مھارات

  العربیة اللغة معلمى
 

2014  
  
 

تطویر كتب اللغة العربیة المعدلة وفقًا لمشروع القرائیة 
 2014 فیضوء نظریتي: تشومسكي، والذكاءات المتعددة

قائم على نحو مقترح برنامج فاعلیة 
تنمیھ مھارات فھم المقروء لدى لالنص 

دارسي اللغة العربیة من الناطقین 
  بغیرھا 

  

2014  

على التفاوض اللغوي؛ لتنمیة مھارات النقد  برنامج قائم
األدبي، وإنتاج الداللة الموازیة لدى طالب الصف األول 

  الثانوي
2014  

استخدام مبادئ تریز في تدریس اللغة 
العربیة؛ لتنمیة التفكیر اإلبداعي في 
اإلنتاج اللغوي لدى طالب الصف 

  الثانوي
2014  

 "نحو لتنمیة مھارات كل اللغة"؛ برنامج قائم علي مدخل"
  الصف األول الثانوي. لدي طالب "صالن

  
2015  

قائم على مداخل تعلیم برنامج فاعلیة 
معلمى اللغة العربیة أداء تنمیة ل اللغة

تدریس مقرر بالمرحلة المتوسطة فى 
   لغتى الخالدة

  

2015  

استخدام مدخل البحث اإلجرائى فى تنمیة مھارات توظیف 
مستحدثات التقانة التعلیمیة لدى معلمى اللغة العربیة فى 

  .المرحلة االبتدائیة وتحسین معتقداتھم نحوھا 
  

2015      

االتجاه الجمالي؛ لتنمیة مھارات  فاعلیة برنامج قائم على
      2016  النقد األدبي، لدى الطالب معلمي اللغة العربیة

استخدام  نموذج الفصل المقلوب  في تنمیة مھارات التحلیل 
  اإلعرابي 

   الصف األول الثانوي األزھري لدى طالب 
  

2016      

  
  النشاط العلمي : )أ( سابعاً :

  تاریخھ الخ….بیانات عن النشاط العلمي یشمل نوعھ والمكان  م

1 
یر الذي تشرف علیه جامعة و إعداد كتاب "تعلم تحرر" ضمن مشروع قوافل التن

 لتعلیم األمیین بالمحافظةاإلسكندریة 
 م2005/2006

2  

أداء معلم ما قبل الخدمة التابعة لبرنامج  المشاركة في ورش عمل إعداد معاییر
  تطویر التعلیم ،وفیما یلي قائمة بورش العمل التي تم تنفیذها:

  ).2004دیسمبر 9- 7ورشة عمل "ماهیة المعاییر"( -1
2004/2005  
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  ).2005دیسمبر  30-28ورشة عمل"مجاالت المعاییر"( -2
  ).2005إبریل 28-26ورشة عمل "كتابة المعاییر والمؤشرات"( -3
  ).2005مایو26-25ورشة عمل"أدوات االختبار المیداني"( -4
  .) 2005 یونیو23-21ورشة عمل"استبانات االختبار المیداني للمعاییر"( -5
  )2005أغسطس15االختبار المیداني"(ورشة عمل "جمع استبانات  -6
  ).2005نوفمبر22-19ورشة عمل "وثیقة المعاییر" ( -7

3  
المشاركة في "برنامج التأهیل التربوي لمعلمي مدارس األمانة الكاثولولیكیة" 

  الذي عقد برعایة كلیة التربیة واألمانة باإلسكندریة
وحتى  2006من فبرایر

  2006مایو

  
  : العلمیة المنشورة  األبحاث(ب)  

  
  م

 بیانات  النشر عنوان البحث
ثنوع البح  

(فردي/ 
 مشترك)

  
ر   1 ة لغی ة العربی رر اللغ رح لمق ور مقت تص

اد  وء أبع ي ض ھا ف ي تدریس ین ف المتخصص
 .لغویةال "فیرث"الھویة في نظریة 

ور ي  منش رف ي العش ؤتمر العلم یم یالم ن"مناھج التعل
رق مؤتمروالھویة الثقافیة"  الجمعیة المصریة للمناھج وط

رة من التدریس و31  -30، الذي انعقد في الفت ، 2008یولی
مسكلیة التربیة،  :لقاھرةا ین ش ة ع ع، جامع د الراب ، المجل

 1334-1289ص ص 

دي
فر

  
ء 

صفا
د/ 

ود
حم

 م
مد

مح
م

 
 

2  

اھج  ال المن ي مج وي ف أولویات البحث الترب
  وطرق التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة

البحـث –المؤتمر الـدولي الثالـث لإلعاقـة والتأهیـل بـ منشور
العلمــــي فــــي مجــــال اإلعاقــــة ،الریــــاض المملكــــة العربیــــة 

مركــز األمیــر ســلمان  2009مــارس 25-22الســعودیة مــن 
  ألبحاث اإلعاقة

 ائيثن

3  
ة  ة بالمرحل ة العربی اھج اللغ ویم من تق
ز  ي تعزی ا ف وء دورھ ى ض ة عل اإلعدادی

  االنتماء الوطني.

المــؤتمر العلمــي التاســع "كتــب تعلــیم القــراءة فــي  شــورمن
-15الوطن العربي بین االنقرائیة و اإلخراج في الفترة مـن 

  للجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة 2009یولیو 16

رد
ف

 ي
 

ود
حم

د م
حم

 م
اء

صف
د/ 

 
اھ

بر
إ

 یم

ا   4 وي كم طلح الترب تخدام المص كالت اس مش
ة  دریس بكلی ة الت اء ھیئ ا أعض عر بھ یش

  التربیة جامعة الملك سعود

مجلة الجمعیة المصریة للمنـاهج وطـرق التـدریس ب منشور
  2009أغسطس 

ا   5 ات العلی الب الدراس ویم ط الیب تق ع أس واق
التدریس بكلیة التربیة مناھج وطرق بقسم ال

ات  وء االتجاھ ي ض كندریة ف ة اإلس جامع
 ( ثنائي)التربویة الحدیثة 

  

لمجلـد الثالـث  جامعة اإلسـكندریةمجلة كلیة التربیة  منشور
                              2013 والعشرون، العدد الثالث

  
  
6  

تخدام  لوب اس تعلم، وأس التفاعل بین: نمط ال
ة؛  ة العربی دریس اللغ ي ت ة ف الخرائط الذھنی
لتنمیة مھارات التفكیر المحوریة لدى تالمیذ 

  الصف األول اإلعدادي.

رون،  منشور ع والعش د الراب ة، المجل ة التربی ة كلی في مجل
  488-375، ص ص 2014العدد الثالث، 

  
7  

ادئ  ة مب ة العربی ي اللغ ف معلم ة توظی درج
ھم  ي تدریس ة ف ة االجتماعی ة البنائی النظری

  بالمرحلة اإلعدادیة.

رون،  منشور ع والعش د الراب ة، المجل ة التربی ة كلی في مجل
  435-363، ص ص 2014العدد الخامس، 
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دى   8 ة م ب المطالع ي كت وص ف وع النص تن

  بالمرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة
في مجلة كلیة التربیة ، المجلد الخامس والعشرون ، منشور

  2015العدد الخامس في عام 

امج   9 ة برن ارزانو فاعلی وذج م ى نم ائم عل ق
دریس  ارات الت ة مھ ي تنمی م ف ویم المعل لتق
ین  لدى الطالب معلمي اللغة العربیة ، وتحس

  تصوراتھم عن فاعلیة أدائھم.

دد  منشور ة، الع راءة والمعرف ھر 172في مجلة الق ي ش ، ف
  2016فبرایر 

  
10  

رة  ط الخب ى مناش ائم عل امج ق ة برن فاعلی
ت ة االس راءة المتكاملة في تنمی تعلم الق عداد ل

  لدى أطفال الروضة.

دد نشور م ة، الع راءة والمعرف ھر 175في مجلة الق ي ش ، ف
  2016مایو 

  
  
ًا: ثا   الكتب المحكمة من

  مالحظات  تاریخ النشر دار النشر مسمى الكتاب 

مھارات التفكیر في 
تعلم اللغة العربیة 

 وتعلیمھا
 م2007 مؤسسة حورس الدولیة

أ.د/أحمد المھدي عبد قدم للكتاب 
م الحلیم أستاذ المناھج وطرق التعلی
غیر المتفرغ بجامعتي: األزھر 

 حلوانو

  
  

  :المؤتمرات والندوات العلمیة  فيالمشاركة  ا:عً تاس

عنوان المؤتمر أو  م
 الندوة 

الجھة 
المنظمة 

للمؤتمر أو 
 الندوة 

عنوان 
  الجھة 

عنوان البحث الذي   نوع المشاركة 
شارك بھ العضو في 
حضور   المؤتمر أو الندوة 

 فقط
حضور ومشاركة  

 ببحث 

1 
"نحو مؤتمر الخط العربي

  خط عربي أفضل"
 2004یولیو22-20من 

قسم 
المخطوطات 

بمكتبة 
 اإلسكندریة

محافظة 
 / /       حضور  اإلسكندریة

2  

المؤتمر العلمي العشرون 
والهویة مناهج التعلیم 

المؤتمر العلمي من  الثقافیة
  2008یولیو30-31

الجمعیة 
المصریة 
  للمناھج

القاھرة 
جامعة عین 

  شمس

-  
  
  

حضور ببحث 
  ومشاركة

تصور مقترح لمقرر اللغة 
العربیة لغیر المتخصصین 
في تدریسھا في ضوء أبعاد 

الھویة في نظریة فیرث 
  اللغویة

3  

المؤتمر الدولي الثالث 
  لإلعاقة والتأهیل 

البحث العلمي في مجال 
  من اإلعاقة

  2009مارس 22-23

مركز األمیر 
سلمان  
ألبحاث 
  اإلعاقة

ریاض ال
المملكة 
العربیة 
  السعودیة

حضور ببحث   _
  ومشاركة

أولویات البحث التربوي في 
مجال المناھج وطرق 

التدریس لذوي االحتیاجات 
  الخاصة.
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4  

المؤتمر العلمي التاسع 
"كتب تعلیم القراءة في 

الوطن العربي بین االنقرائیة 
و اإلخراج في الفترة من 

  2009یولیو 15-16

جمعیة ال
المصریة 

قراءة لل
  والمعرفة

حضور ببحث   -  القاھرة 
  ومشاركة

تقویم مناهج اللغة العربیة 
بالمرحلة اإلعدادیة على 
ضوء دورها في تعزیز 

  الوطني.االنتماء 

  

المؤتمر العلمي العشرون 
مناهج التعلیم والهویة 

الثقافیة المؤتمر العلمي من 
  2017أغسطس  2-3

الجمعیة 
المصریة 
  للمناھج

القاھرة 
جامعة عین 

  شمس

-  
  
  

    حضور ومشاركة

  
  

  عضویة الجمعیات العلمیة  عاشًرا:

  مقر الجمعیة  الجھة التابعة لھا الجمعیة مسمى الجمعیة  م

 
الجمعیة المصریة للمناھج 

  وطرق التدریس
 

 القاھرة جامعة عین شمس

  القاھرة  جامعة عین شمس  القراءة والمعرفة 

الجمعیة السعودیة للعلوم  
  الریاض  جامعة الملك سعود  التربویة والنفسیة جستن

  
  اسم عضو ھیئة التدریس محرر االستمارة : صفاء محمد محمود إبراھیم 

  
  


