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 اللغات:  

 )اللغة األم(                          اللغة العربية  •

 اللغة األجنبية األولى األلمانية      )جيد جدا( •

 د( )جي    ةيزاإلنجلي ية الثانيةاللغة األجنب •

 

 : عليها ةة الحاصلالتدربيدورات ال

 الفترة   الجهة المنظمة   م الدورة  سا م

1 Testen und Prüfen im digitalen 

Wandel von Prof. Dr. Karin 

Kleppin (Universität Bochum) 

DAAD :  

Deutscher Akadimischer 

Austauschdienst und 

Kleppin (Universität 

Bochum) 

8-9 / 7 / 2021 

15 / 7 / 2021 

والتقو 2 القياس  ويأساليب  المفردة م  إعداد 

 االختبارية  

إدارة  وحدة يمالقياس والتقو  كزمر

الى التعليم العتطوير مشروعات 

 ن(  )أونالي

نوفمبر  10إلى  9

2020 

3 Ethical and Regulatory Issues in 

Scientific Research  

جامعة  –لعلمى البحث ا وحدة دعم

 حلوان  

Research Support Center  

Online Webinar   

21  /9  /2020 

4 Arabic Citation index Workshop   جامعة  –ى العلم وحدة دعم البحث

 حلوان  

Research Support Center  

Online Webinar  

10  /8  /2020 

5 Online Quizzes  يئة قدرات أعضاء هنمية ز تمرك

 DAADالتدريس بالتعاون مع 

12 – 13 / 4  /

2020 

جودةتدريب 6 تحسين  والتك  :  فى البرامج  وين 

التربكليا وتفع ت  ترسييية  فى  دورها  قيم ل  خ 

 المواطنة والتعايش والحوار

اللجنة الوطنية المصرية للتربية  

  -والكس  – والعلوم والثقافة )يونسكو

 يسيسكو( ا

29 -  31  /10  /

2019 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  لذكاء اإلصطناعى ة ادور 7

 امعة حلوانج –والقيادات التدريس 

14 – 15  /4  /

2019 

/  11/  27 – 26 حلوان جامعة  –زية المكتبة المرك عرفة نك المدورة ب 8

2018 

طار  بزيارة الوفد األوروبى فى إورشة عمل  9

 وس  إليراسماوع مشر

 درسة  ة بين الجامعة والمراكالش

 /12/ 5 – 4 جامعة حلوان  –كلية التربية 

2018 

 /27/11-26  (حلوانجامعة ) المكتبة الرقميةيف ببنك  ية الخاصة بالتعرنوورشة العمل الس 10
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 2018 ة المصرى المعرف

 ورشة عمل   11

Technical support in proposal 

writing for Erasmus+ Projects 

IRO-International Relation 

Office  

Helwan-University 

14  /11/ 2018 

كز تنمية قدرات أعضاء هيئة رم دورة إدارة الفريق البحثى 12

 جامعة حلوان –ادات دريس والقيالت

14-15/10/ 

2018 

 

دورة التخطيط االستراتيجى لكليات ومعاهد   13

 التعليم العالى  

م جودة التعلي انملض وميةالهيئة الق

  واالعتماد

2-3  /9  /2018 

هيئة  ءعضامركز تنمية قدرات أ دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس   14

 حلوان معةجا –التدريس والقيادات 

6-7  /5  /2018 

بزيارة الوفد األوروبى فى إطار  ورشة عمل  15

 مشروع اإليراسموس  

 الشراكة بين الجامعة والمدرسة 

/  12/  5-3 حلوانجامعة  – ربيةتلا ةيلك

2017 

16 A Coaching Event as part of the 

Erasmus+  School-University 

Partnership for Peer Communities 

of Learners project 

Martin-Luther- Universität  

Halle-Wittenberg 

6-9  /11  /

2017 

 ندوة المجتمع المدنى   17

م ج التعليمر برايوتطع فى إطار مشرو

 ى  الصناع

 الجودة   وحدة ضمان

 جامعة حلوان  –كلية التربية 

19  /3  /2017 

 لجودة ضمان ا كزمر الداخلية للوثائق ء المراجعةرافنيات إج دورة 18

 جامعة حلوان  

19-20  /2/ 

2017 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة النشر العلمى  19

 انلوح عةامج –التدريس والقيادات 

29-30  /1 /

2017 

 ع المدنى  جتمالمندوة  20

فى إطار مشروع تطوير برامج التعليم 

 الصناعى 

 ة  ودوحدة ضمان الج

 جامعة حلوان  –كلية التربية 

5/ 12 / 2016 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة اإلرشاد األكاديمى   21

 جامعة حلوان –التدريس والقيادات 

3-4  /5  /2016 

 اء باستخداممهام األدمل تصميم ة عشرو 22

 Rubricsقدير مقاييس الت

 وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 عة حلوانامج –كلية التربية 

28  /3  /2016 

 2015/  11/  16 وحدة ضمان الجودة   شة عمل  رو 23
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 التقدم لمشروعات االتحاد األوروبى 

Erasmus +  

 جامعة حلوان –كلية التربية 

ت أعضاء هيئة مركز تنمية قدرا عية الجام إلدارةا ةدور 24

 جامعة حلوان –تدريس والقيادات ال

18-19 /11  /

2015 

 2015/  5/  6 جامعة حلوان –تربية كلية ال ق الملكية الفكرية حقو وةند 25

دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم  26

   العالى 

يم تعلالهيئة القومية لضمان جودة ال

 تمادعالوا

21-23 / 4  /

2015 

لبرامج وخرائط المنهج  وصيف ادورة ت 27

 لمؤسسات التعليم العالى 

ن جودة التعليم ماالهيئة القومية لض

 عتمادواال

15-17  /12  /

2014 

 مواصفات الورقة االمتحانيةورشة عمل  28

 

 وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 جامعة حلوان –كلية التربية 

16 / 4  /2014 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  لى التعليم العااتى لمؤسسات قويم الذدورة الت 29

 واالعتماد

12-13  /4 / 

2014 

 –مركز القياس والتقويم الطالبى  لة وك األسئدورات تدريبية فى بن 30

 جامعة حلوان  

9-10  /2  /

2014 

 

 ورشة عمل  31

   أعمال لجان وحدة ضمان الجودة

 الجودة   نامدة ضحو

 وان جامعة حل –لتربية ة اكلي

6  /1  /2014 

 

ئة هيمركز تنمية قدرات أعضاء  دورة اإلدارة الجامعية 32

 لوانجامعة ح –التدريس والقيادات 

27 – 29  /4  /

2013 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة مشروعات البحوث التنافسية 33

 نلواجامعة ح –التدريس والقيادات 

6 – 8 / 4  /

2013 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة النشر العلمى 34

 جامعة حلوان –التدريس والقيادات 

26 – 28 / 3  /

2013 

درات أعضاء هيئة نمية قمركز ت ل دورة العرض الفعا 35

 جامعة حلوان –التدريس والقيادات 

9 – 11  /3  /

2013 

ئة هي رات أعضاءقد تنمية كزمر دورة أخالقيات البحث العلمى 36

 جامعة حلوان – التدريس والقيادات

29-31  /5  /

2012 

قدرات أعضاء هيئة  تنميةز مرك دورة تنظيم المؤتمرات العلمية  37

 جامعة حلوان –ات والقياد التدريس

8-10  /5  /

2012 

دورة الرخصة الدولية الستخدام الحاسب  38

 اآللى من اليونسكو 

 2010 صاء إلحاو ئةتعبلل الجهاز المركزى

 دورة  39

Microsoft E-Content 

Microsoft 2008  
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Development Training  بالتعاون مع جامعة حلوان 

 دورة  40

Probleme der Wortschatzarbeit 

Goethe – Institut  

 المركز الثقافى األلمانى 

22  /2  /2007 

 دورة  41

Fertigkeit Schreiben 

Goethe – Institut  

 األلمانىالثقافى  ركزملا

12- 13  /9 / 

2006 

 دورة 42

Fertigkeit Sprechen- Versuch 

einer Übungstypologie   

Goethe – Institut  

 انىى األلمالمركز الثقاف

21  /12  /2006 

 وحدة ضمان الجودة  التربية العملية ندوة 43

 جامعة حلوان  –كلية التربية 

22 /9  /2008 

هيئة  تنمية قدرات أعضاء كزمر ت االتصال  ارمها رةدو 44

 جامعة حلوان –يادات التدريس والق

9 -11 /9  /

2007   

جامعى السادسة المعلم ال  اددورة إعد 45

 ونوالعشر

إلى   2007/  7/  1 جامعة حلوان  –ربية الت كلية

11  /7  /2007 

ء هيئة ضاعأات قدرية مشروع تنم  دورة استخدام التكنولوجيا في التعليم 46

 يس والقياداتالتدر

10- 12 /  12/ 

2006 

ة يئ مشروع تنمية قدرات أعضاء ه دورة أخالقيات وآداب المهنة 47

 التدريس والقيادات

19-21  /11  /

2006 

قدرات أعضاء هيئة مشروع تنمية  االتجاهات الحديثة في التدريس دورة  48

 التدريس والقيادات

12- 14/11 /

2006 

أعضاء هيئة  مشروع تنمية قدرات عي الجامم المقرر يرة تصمود 49

 يس والقياداتالتدر

29-30 /3/2006   

  – العالىمشروع تطوير التعليم  لب المعلمطادورة تقويم أداء ال 50

كلية التربية  –تطوير كليات التربية 

 جامعة حلوان  –

10- 13  /7  /

2005 

  – عالىالتعليم ال تطويرع روشم دورة اإلدارة المدرسية الفعالة  51

كلية التربية  –ية تطوير كليات الترب

 جامعة حلوان   –

4 – 5  /7  /

2005 

 ء هيئةات أعضامركز تنمية قدر ث العلميبحأساليب ال دورة 52

 جامعة حلوانيادات التدريس والق

30/5 – 2 /6   /

2005 

 

 النشاط التدريسى: 

 المرحلة الجامعية األولى: أوال":

 ية جامعة حلوان: الترب لكلية جديدةلالالئحة اات مقرر
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 الشعبة الفرقة  اسم المقرر م

 لمانيةة األلغال   لرابعةالفرقة ا  طرق تدريس نوعية   1

 اللغة األلمانية   لثالثة ا  ةالفرق  طرق تدريس عامة 2

 األلمانيةاللغة  ة الثالثة  الفرق تقويم المنهج 3

 مانيةاألل اللغة ثة ثالقة الالفر طرق تعليم الكبار   4

 اللغة األلمانية الثالثة قة الفر دراسة مقارنة –ى نظام التعليم األلمان 5

 نيةاأللمااللغة  الفرقة الثالثة   )لغة ألمانية(  صصحاسب آلى فى التخ 6

 اللغة األلمانية نيةالثاالفرقة   تدريس مصغر اللغة األلمانية الئحة جديدة 7

 ة األلمانيةلغال  الثانيةالفرقة    اوتطبيقاتهة يناأللماة للغاستراتيجيات تعلم ا 8

 مقررات الالئحة القديمة لكلية التربية جامعة حلوان: 

 الشعبة الفرقة  م المقررسا م

 اللغة األلمانية الثانية  أللمانية يس اللغة اتدر راتمها 1

 يةاللغة األلمان الثالثة والرابعة   س اللغة األلمانية طرق تدري 2

 ة األلمانيةلغال الرابعة  جهالمنا 3

ير لغاللغة اإلنجليزية  األولى والثانية انية )لغة ألمانية( جنبية الثة األاللغ 4

 المتخصصين 

 امعة التدريس خارج الج 

 جميع البرامج  م قرر عام ة العربية المفتوحة( م الذاتى )الجامعمهارات التعل 1

 العليا: مرحلة الدراسات ثانيا": 

 : داخل الجامعة وخارجها المقررات التالية 

 التخصص  الدرجة العلمية اسم المقرر م

   Ez daafربى  لعا  مانى األل  ز يمالتركز  مالتدريس    1

 2020/  2019الدراسى ام )دراسات عليا( الع

 دراسات عليا عين شمس  ماجستير  

 المناهج وطرق التدريس   الدكتوراه معلم اللغة األلمانية وكفاءاته د داإع 2

 دريس  المناهج وطرق الت  الدكتوراه علم اللغة التطبيقى  3

 التدريس  مناهج وطرق لا الدكتوراه  عملياته  التفكير و 4

 م عليتكنولوجيا الت دكتوراهلا الكفاءة التواصلية  5

 المناهج وطرق التدريس خاص  الدبلوم لا (لمانيةاأللغة )الحث ة بقاع 6

تطبيقات فى تدريس والطرق واستراتيجيات  7

 (متقدمالتخصص النوعى )

 اهج وطرق التدريسمنال خاص  الدبلوم ال
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 -   راتهتخطيط التدريس وإدا نى م المهالدبلو خصص  ت لا بحوث ميدانية فى 8

 مناهج وبرامج تعليم 

لغة  الفي تخصص ساعد ر ممقر) 1تجديدية  دراسة 9

 ( لمانيةاأل

  تخطيط التدريس وإداراته  مهنىالدبلوم لا

برامج مناهج وبرامج تعليم 

 نمية التدريب والت

لغة  ي تخصص ال)مقرر مساعد ف  2دراسة تجديدية  10

 ( لمانيةاأل

  وإداراتهيس تخطيط التدر  نىمهالدبلوم ال

برامج مناهج وبرامج تعليم 

 التدريب والتنمية 

 تخطيط التدريس وإداراته مهنى الم دبلوال   س جيات تدريستراتيطرق وا 11

 هتخطيط التدريس وإدارات مهنى الدبلوم ال ى نماذج التدريس وتطبيقاته فى التخصص النوع 12

 مناهج وبرامج التعليم   المهنىم لودبال النوعي  صخصالت في وتطبيقاته التدريس نماذج 13

 لمانيةاأللغة ال م  اعالم لودبال (لمانيةاألة غل)ال  صغرس متدري1تدريب ميدانى 14

 لمانيةاألة لغال عام  الدبلوم ال (لمانيةاأللغة )ال 2تدريب ميدانى  15

لغة  )المادة التخصص طرق واستراتيجيات تدريس   16

 ( لمانيةاأل

 لمانيةاأللغة ال عام  لام دبلوال

  لمانيةطرق تدريس اللغة األ 17

 (رةجامعة القاه)ربويةتوث اللبحوا عهد الدارساتم

  2011/2012 – 2010/2011الدراسى  املعا

عام  الدبلوم ال

العام نظام 

 الواحد  

 

 لمانيةاأللغة ال

 

 : البحثىالنشاط 

 سنة النشر  جهة النشر  عنوان البحث   م 

المعلمة    1  / المعلم  لتأثير  الذاتية  الصورة  لطفلة  فى رسم 

من  ضوءفى   للتوجه حد  أ  تجربة  بألمانيا  المدارس 

 المهنى

 ربوية المجلة الت

التربية   جامعة    –كلية 

 سوهاج  

-  268  -  (ISSN 1687-

2649) Online:(ISSN 

2536-9091) 

 ( 862) 3عدد يونيو ج 

2021 

مجتم 2 المهالتعل  تعاتطور  فىم  التنمية   نية  مدراس 

التربية جامعة حلوانالمهنية ب ول على تحأثرها  و  كلية 

 ة حاالت( ت التعلم المهنى )دراسممارسا

 School-University 

Partnership for Peer 

Communities of 

Learners Conference- 

The American 

University in Cairo 

with the support of 

the Erasmus+ 

Programme of the 

Eruopean Union   

2020  

3 Efficacy of Peer Learning Communities International 2019 
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in Developing a Model of School Health 

Education 

األقران    ليةفاع تعلم  للتثقيف  مجتمعات  نموذج  بناء  في 

 الصحي المدرسي 

 ك( ث مشترح)ب

Conference on 

Research in 

Education  

April 5-7, 2019  

Barcelona, Spain. 

 نشر دولى( )

4 Evaluationsstudie für den 

Zusammenhang der Textauswahl und der 

Textkompetenz im Lichte der 

Selbsteinschätung der DaF-Studierenden 

an der Pädagoischen Fakultät der Helwan 

Universität 

 

ر النص ببرنامج إعداد  اختيان  بيللعالقة    ةيدراسة تقويم

اللغةمع التربيةكباأللمانية    لم  حلوا  لية  وتقييم  جامعة  ن 

آراء   النصية من خالل  لفعالية   مهوتقيي  بطالال الكفاءة 

 الذات 

 )بحث فردى(  

Journal of Research 

in Curriculum and 

Educational 

Technology 

Vol. 5, No. 2, April 

2019  

 

 

 

 

 نشر إقليمى( )

2019 

5 Zur Feststellung der Lernergebnisse und 

deren Beziehung zu Prüfungsformaten 

für den DaF-Unterricht an der 

Oberschule 

بالمواصفات   وعالقتها  المستهدفة  التعلم  نواتج  تحديد 

اللغة  لمادة  فى    االمتحانية  أجنبية  كلغة  األلمانية 

 المدارس الثانوية

 ى(  فرد )بحث

المناهج ت  دراسامجلة   فى 

 كلية  –  التدريسطرق  و

معة عين شمس  جا  –التربية  

 2017يونيو  –

 

 )نشر محلى( 

2017 

6 Schulpraktikumsleitfaden für DaF-

Lehrerstudierende zur Förderung des 

forschenden Lernens   

 

  تنفيذ على األلمانية اللغة بشعبة المعلم/  لبالطا تدريب

 الميدانى  التدريب دليل لخال من الفعل ثبحو

 (  فردى بحث)

ت دراسات  ربوية مجلة 

التربية   –ية  عواجتما كلية 

حلوان    يوليو    –جامعة 

2016  

 

  

 حلى( ر م)نش

2016 

6  Einsatz der Mindmap und des 

kooperativen Schreibens im Vergleich 

zur Entwicklung  der Schreibkompetenz 

bei den Lernenden der Deutschabteilung 

an der Pädagogischen Fakultät 

 

الخ من  كال  وأثر  الذهنية  الجماعية  رائط   –الكتابة 

مقارنة كنميلت  –دراسة  لدىل افاءة  ة  المتعلمين   كتابة 

 ربية بقسم اللغة األلمانية بكلية الت

 )بحث فردى( 

المناهج  دراسامجلة    فى  ت 

التدريس   كلية   –وطرق 

س  شمجامعة عين    –  التربية

 2014توبر  أك –

 

 

 

 

 

 ى( )نشر محل

2014 
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8 Assessing the Teaching Performance of 

University Staff Members in Foreign 

Languages Programs in the Light of the 

Standards of Teaching Foreign 

Languages in the Knowledge Society"   

 

يئة التدريس بالجامعة يسي ألعضاء ه تقييم األداء التدر

اللغات  ايير مقترحفي ضوء مع لتدريس  في  ية  األجنبة 

 مجتمع المعرفة 

 )بحث مشترك(  

تربوية  دراسات  مجلة 

التربية   –واجتماعية   كلية 

حلوان    يوليو   –جامعة 

2014 

 

 

 

 

 

 )نشر محلى(  

2014 

 

9 Ein Lernprogramm zur Entwicklung von 

Lese- und Sprechfertigkeiten bei den 

Studenten der englischen und deutschen 

Abteilungen an der pädagogischen 

Fakultät unter Berücksichtigung vom 

Mehrsprachigkeitsansatz und im Rahmen 

vom gemeinsamen sozialen 

Sprachenlernen  

 

على قائم  تعدد    برنامج  مهارات  اللمدخل  لتنمية  غات 

اإلنجليزيالقراءة والت اللغة  واللغحدث لطالب شعبة  ة  ة 

 فى مجتمع تعلم اللغة   األلمانية بكلية التربية

 رك( )بحث مشت

المناهج  فى  دراسات  مجلة 

التدريس   كلية   –وطرق 

جامعة عين شمس    –التربية  

  2013فبراير  –

 

 

 

 )نشر محلى( 

 

2013 

10 Einsatz der Projektarbeit bei einigen 

DaF-Lehrern zum Aufbau eines 

standardisier-ten DaF-Testes und zur 

Bewertung ihrer Schülerleistungen in 

Oberschulen 

اللغة  معلمى  بعض  مع  المشروع  طريقة  استخدام 

اللغة  محتوى  معايير  على  قائم  اختبار  لبناء  األلمانية 

 ة الثانوية لمرحلنية وتقييم أداء طالبهم بااأللما

   ردى()بحث ف

فى  دمجلة   عربية  راسات 

ا وعلم  مالتربية  جلة  لنفس 

دو محكمة  إقليمية  ليا عربية 

التربويين  رابطة  تصدرها 

نوفمبر   31العدد    –عرب  ال

2012 

 )نشر إقليمى( 

2012 

11 Zur Bestimmung von 

Bewertungskriterien für Deutsch als 2. 

Fremdsprache an Oberschulen und für 

standardisierte DaF- Tests  unter 

Berücksichtigung der 

Niveaubeschreibungen in Ägypten 

لمعاي  التقدير  مستويات  كلغة  ير  تحديد  األلمانية  اللغة 

التقدير   ومستويات  الثانوية  المرحلة  فى  ثانية  أجنبية 

ضو فى  األلمانية  اللغة  المستويات  الختبارات  ء 

 للغة األلمانية وى االمعيارية لمحت

 حث فردى(  )ب

المناهج جم فى  دراسات  لة 

الت كلية   –دريس  وطرق 

شمس  جامعة عين    –التربية  

  2011أكتوبر  –

 

 

 

 

 

 ( حلى)نشر م

2011 

12 Tandemprojekt durch E-Mails und 

Rollenspielen zur Entwicklung einiger 

interkulturellen Kompetenzen bei den 

Studenten der Deutschen Abteilung der 

Heluan Universität 

م المراسلة  خاللتبادل  واستخدام   ن  الكترونى  البريد 

المناهج  فى  دراسات  مجلة 

كلية   –التدريس  وطرق  

عين شمس    امعةج  –التربية  

 2011يناير  –

 

 

2011 
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الب  الحضارى لط  اعللعب األدوار لتنمية كفاءات التف

   شعبة اللغة األلمانية بكلية التربية جامعة حلوان

 )بحث فردى( 

 

 

 محلى(  ر)نش

13 Zur Umsetzung des Tertiärsprachen-

modells (Deutsch nach Englisch) in 

deutschen Lehrwerken an Oberschulen in 

Ägypten 

األم   )اللغة  الثالثى  اللغة  تعلم  نموذج  تطبيق    –دراسة 

ا  -ة األولىاللغة األجنبي ية( فى كتاب  لثان اللغة األجنبية 

 تعليمى بالمرحلة الثانوية  لاأللمانية االلغة 

 ( ث فردى)بح

تربوية  دراسات  مجلة 

التربية   –اعية  واجتم كلية 

 أكتوبر  –ن  حلواجامعة  

2009  

 

 

 

 )نشر محلى( 

2009  

14 Ein Trainingsprogramm zur Förderung 

der Unterrichtstätigkeiten bei den 

Lehrerstudenten durch Integration vom 

sprachlichen Wissen, pädagogischen und 

methodischen Verfahren im DaF-

Unterricht 

 

لمعرفة  لتنمية األداءات  ل اعلى تكام"أثر برنامج قائم  

بكلية   األلمانية  اللغة  بشعبة  العلم  الطالب  لدى  المهنية 

 التربية"

دكتوراه    كلية   -رسالة 

 ن جامعة حلوا –التربية 

2008  

14-

1 

منشور لرسالة الدكتوراه  ةللغة العربيملخص با بدار   ملخص 

 المنظومة  

2008 

15 Untersuchung der Effizienz einiger 

Lernstrategien zur Entwicklung von 

Lesefähigkeiten bei den Studenten der 

Pädagogischen Fakultät der Heluan 

Universität 

اس بعض  تنترات"فعالية  فى  التعلم  مهارات  يجيات  مية 

شعا المعلم   / الطالب  لدى  الللقراءة  فى  بة  األلمانية  غة 

 ية جامعة حلوان"  كلية الترب

ماجستير ير  )غ  رسالة 

 منشورة( 

 جامعة حلوان -كلية التربية  

2003 

سائل الماجستير والدكتوراه ر ىاإلشراف عل م كوالحعضو لجان المناقشة ، و العلمى  إلشرافا

جامعة  –عين شمس جامعة  –بجامعة حلوان 

 جامعة األزهر - القاهرة 

 :  مية لمؤتمرات العال

 الفترة     لمنظمةالجهة ا اسم المؤتمر   م

  علمى السنوى لقسم النبات بكلية البنات فى المؤتمر ال 1

البنات   كلية  ومؤتمر  العلم  أسبوع   2022إطار 

التنمية   ورؤى  بين  "قضايا  الحاضر  تحديات 

 المستقبل(

البنات   عين جامعة    –كلية 

 شمس 

   )متحدث(

 2022مارس   21

اد اقتص"عشر والدولى الثانى    ى التاسعالمؤتمر العلم 2

 "  المعرفة والنمكين الرقمى

 حلوان  جامعة   –كلية التربية 

 مؤتمر( جنة المنظمة لل)الل

26 – 27  / 2  /2020 

ان حلوامعة  ج  –ة التربية  كلي  عشرين وال الواحد القرن معلم 3

الجم مع  عية بالتعاون 

 للكمبيوتر  ةمصري ال

18 – 19  / 8  /2019 

 المعلم وإعداد   ية مستقبلية لتطوير التعليمرؤ 4

 ثالث  ى الالمؤتمر الدول

جامعة عين    –كلية التربية  

 شمس  

17-19  /12  /2018 

قبل  5 التعليم  قضايا  مواجهة  فى  التربوى  البحث 

 لجامعىا

لل القومى  بحوث المركز 

 ربوية والتنمية الت

23-24  /5  /2016 
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6 Dozententag vom Klett- 

Langenscheidt Verlag 

Klett- 

Langenscheidt 

Verlag mit 

Zusammenarbeit 

mit  

REDSEA 

BOOKSTORES 

3  /6  /2016 

 التربية ودعم الشخصية المصرية  7

 عشر المؤتمر العلمى السنوى الثامن 

التربية   عة  جام  –كلية 

   حلوان

18 – 19  /11  /2015 

8 25 Jahre Deutsche Einheit 

Lecture by:  

Mr. Wolfgang of the Bundestag 

Helwan University  12  /10 / 2015 

التربية   المؤتمر العلمى السنوى للكلية  9 جامعة    –كلية 

 حلوان  

15  /6  /2015 

اإلنجلي 10 اللغة  الحادى  تدريس  القرن  فى  زية 

 آفاق جديدة  لعشرين : وا

لمر  المؤتمر اللغة  كالسنوى  تدريس  تطوير  ز 

 ة اإلنجليزي

Center for 

Developing English 

Language Teaching 

CDELT 

3 – 4  /5  /2014 

 "الرؤى والتحديات"  11

والتطوير   للتدريب  األول  القومى  المؤتمر 

ا للمركز  العالى  التعليم  لتنمية  بمؤسسات  لقومى 

 والقيادات ة التدريسقدرات هيئ

عين   ةجامع  -ربية  كلية الت

 شمس 

21  /4  /2013 

12 "Active Learning in EFL: Introspect 

and Prospect" 

 ادى والثالثونالح المؤتمرالسنوى

Center for 

Developing English 

Language Teaching 

CDELT 

24-25  /3  /2012 

ال 13 الجامع"التقارب  التعليم  فى  وقبل عربى  ى  

 لجامعى" ا

ال السنوىالمؤتمر  )العربى   قومى  السابع، 

   التعليم الجامعى  تطوير التاسع( لمركز

 

ت التمركز  عليم  طوير 

 الجامعى

الدول  مع    بالتعاون جامعة 

 العربية 

10 – 11  /11  /2010 

التربية وجهود "مستقبل   14 فى كليات  المعلم  إعداد 

ال التطويرالجمعيات  عملية  فى  بالعالم    علمية 

 العربى"

 شر  علمى السادس المؤتمر الع

 )لجنة االستقبال واإلعالم( 

جامعة    –التربية    كلية

 حلوان  

28 – 29  /3  /2010 

ا  15 الدولى    لمعلم"إعداد  التعاون  آفاق   ، وتنميته 

 واستراتيجيات التطوير" 

 الدولى األول )الخامس عشر( المؤتمر 

 قبال( )لجنة االست

التربية   معة  جا  –كلية 

   حلوان

21-22  /4  /2008 
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 : الكلية وخارجها داخل كة بهام المشارت التي ألنشطة اوالتدريبية  البرامج

 رب دكمأوال : 

 الفترة   منظمة  الجهة ال سم الدورة  ا م

 ص العملالذاتية واقتناص فر كتابة السيرة 1

   )للطالب(

 حلوان جامعة  –كلية التربية 

 تعليم اللغات مركز 

 2022مارس  14

  مركز تنمية قدرات أعضاء التقويم الذاتى والتقرير السنوى للمؤسسة 2

  جامعة حلوان  لتدريسهيئة ا

11 – 12 / 1  /2022 

  مركز تنمية قدرات أعضاء توصيف البرامج والمقررات  3

 لوان جامعة ح لتدريسهيئة ا

 ة  ينيالجامعة الصبالتعاون مع 

19 – 20 / 9  /2021 

15 – 16 / 8  /2021 

)دعم فنى كلية البنات   اد البرامجىاالعتم 4

 جامعة عين شمس(  

 –مركز ضمان الجودة 

 عين شمس جامعة 

Online Training 

20  /1  /2021 

 –ركز ضمان الجودة م عن بعد م دورة أساليب التعل 5

 س عين شمجامعة 

Online Training  

14 – 15 / 6 / 2020 

21 – 22 / 6  /2020 

27 – 28 / 6  /2020 

مركز تنمية قدرات أعضاء    التدريسيةالجودة فى العلمية رة دو 6

جامعة   –هيئة التدريس 

 ان  حلو

Online Training 

اليوم   2020/  11/  22

 األول

17 – 18 / 6  /2020 

 

ركز ضمان الجودة م دورة االعتماد البرامجى  7

ن عية جامع –واالعتماد 

 شمس  

17 – 18 / 12  /2019 

مؤسسات التعليم فى الدة دورة معايير الجو 8

 ى  العال

كلية   –أكتوبر  6جامعة 

  التربية

6 – 6 / 7  /2019 

 مركز ضمان الجودة  بم الطالنات وتقويتحا نظم االمدورة  9

جامعة عين    - واالعتماد

   شمس 

30-31  /12 / 2018 

 -أكتوبر  6جامعة  معى  دورة إعداد المعلم الجا 10

 بيةالتركلية  

18-22  /2  /2018 

مركز ضمان الجودة  نظم االمتحانات وتقويم الطالب دورة 11

جامعة عين    -عتماد واال

 شمس   

  

9 – 10 / 4 / 2017 

مركز تنمية قدرات أعضاء   الجامعى  ررأسس بناء وتطوير المقدورة  12

 –تدريس والقيادات الهيئة 

26  /7  /2016 
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 جامعة حلوان 

 ورشة عمل   13

 قارير  الملفات وكتابة التتنسيق 

 وحدة ضمان الجودة  

 جامعة حلوان  –كلية التربية 

21  /3 / 2016 

ان الجودة كز ضممر لطالب يم انظم االمتحانات وتقو دورة  14

 مس   شجامعة عين -واالعتماد

8 – 9  /11  /2016 

م األكاديمية الحديثة لعلو يس استخدام التكنولوجيا فى التدر ةورد 15

 دارةاإلتر وتكنولوجيا الكمبيو 

8 – 9  /11  /2016 

31  / – 1  /2  /2016 

لمعايير القدرة المؤسسية  فنىالدعم  الورش  16

   التعليميةلية والفاع

مبكرة ة التربية للطفولة الكلي

 عة القاهرةمجا –

ى إل 2015من أكتوبر 

  2016مارس 

 ورش دعم فنى   17

م العلوم  صيف المقررات األكاديمية لقستو

 السياسية 

يمية الحديثة لعلوم األكاد

 الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة 

26 -28  /11 /2015 

ء  ركز تنمية قدرات أعضام ية ة التدريسعمليدورة معايير الجودة فى ال 18

–ريس والقيادات دهيئة الت

 جامعة حلوان 

18 / 3  /2015 

 

 نى  ورشة الدعم الف 19

  وصيف البرامج والمقرراتت

 ولوجيا التعليم  قسم تكن

كلية   –وحدة ضمان الجودة 

 جامعة حلوان  –التربية 

23  /2  /2015 

 ورشة الدعم الفنى   20

 قسملمقررات لواج توصيف البرام

 لصحة النفسية ا

كلية   – مان الجودةوحدة ض

 جامعة حلوان –التربية 

18  /2  /2015 

 فنى  ورشة الدعم ال 21

 ت لقسمتوصيف البرامج والمقررا

 م النفس التربوى عل

كلية   –وحدة ضمان الجودة 

 جامعة حلوان –التربية 

16  /2  /2015 

 ورشة الدعم الفنى   22

 قسملمقررات لج واتوصيف البرام

  لمناهج وطرق التدريس ا

كلية   –الجودة  نوحدة ضما

 حلوان عةجام –التربية 

16  /2  /2015 

 الدعم الفنى  ورشة  23

  والمقرراتتوصيف البرامج 

 صناعى التعليم ال قسم

كلية   –وحدة ضمان الجودة 

 جامعة حلوان –التربية 

11  /2  /2015 
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 ورشة الدعم الفنى   24

 ررات امج والمقالبر"توصيف 

 أصول التربية قسم

كلية   –ودة جدة ضمان الوح

 انلوجامعة ح –التربية 

11  /2  /2015 

 م الفنى  ورشة الدع 25

 قررات توصيف البرامج والم

 رياض األطفال  مقس

كلية   –وحدة ضمان الجودة 

 جامعة حلوان –التربية 

21  /1  /2015 

كلية   –الجودة  ضمان وحدة ييز التمدوة ممارسات ضمان العدالة وعدم ن 26

 حلوان جامعة –ية الترب

24  /12  /2014 

 دعم فنى  ة ورش 27

 راسات العليا توصيف برامج مرحلة الد

 كلية-ودة وحدة ضمان الج

 وانحلجامعة-التربية

3  /11  /2014 

تدريب معلمى وموجهى اللغة األلمانية   28

الجمهورية فى العام الدراسى   بمحافظات

2012 / 2013  

-Gemeinsamer europäischer 

Referenzrahmen GER 

-Der Wortschatz im DaF- 

Unterricht 

للمعلم  األكاديمية المهنية

 يوتوبيا  بالتعاون مع دار نشر

 

اسى  خالل العام الدر

2012 /2013 

االتجاهات المعاصرة في : دورة 29

النشط وأساليب التقويم   استراتيجيات التعلم

 الحديثة 

 2012/ 1/  22 معة حلوان جا – ة التربيةكلي

ة تأهيل الحاصلين على منحة  وند 30

DAAD     واء  للبحث والدراسة بألمانيا س

حة جمع راه أو منمنحة الماجستر أو الدكتو

 علميةالمادة ال

هيئة التبادل العلمى 

 DAADكاديمى األ

Alumni 

5  /5  /2010 

ياض التدريب ببرنامج تدريب معلمات ر 31

 األطفال

ن جامعة  حلوا –لتربية لية اك

مع وزارة التربية  بالتعاون

 التعليمو

 إلى  2008/  12 /23

3  /1  /2009 

 

 خارجى  كمراجع :ثانيا

 2021 - جامعة عين شمس -)االعتماد البرامجى( ة ودعم فنى لكلية البنات مراجع 1

لكلية   2 فنى  ودعم  اإلنسانيةمراجعة  البرامجىا)االعتم  الدراسات  وفبراير يناير    –ر  األزهجامعة    –  (د 

2020 

ودمراجع 3 لكلية  ة  فنى  غالى    حياةعم  ال  -ية  ألزهرابن  األزهر    –برامجى(  )االعتماد  مبر  ديس  –جامعة 

2019 

الفنىل وا  المراجعة 4 األلسن      دعم  ض  –لكلية  لمركز  المراجعة  زيارات  )ضمن  شمس  عين  مان  جامعة 

 2018 الجودة بجامعة عين شمس(

 2018اد لتعليم واالعتما دةهيئة القومية لضمان جومراجع معتمد من ال 5
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 2016/  2015قاهرة الغام الدراسى جامعة ال –ة للطفولة المبكرة لدعم الفنى لكلية التربيمراجعة واال 6

عة القاهرة العام جام   –المراجعة الخارجية لبرامج المرحلة الجامعية األولى بكلية التربية للطفولة المبكرة   7

 2016/   2015الدراسى 

اللغ  عةالمراج 8 برنامج  لمقررات  األالخارجية  والترجمسبانة  اللغات  بكلية  للعلوم   –ة  ية  مصر  جامعة 

 2014لوجيا  والتكنو

والترجمة  المراجعة   9 اللغات  بكلية  األلمانية  اللغة  برنامج  لمقررات  للعلوم    –الخارجية  مصر  جامعة 

 . 2013والتكنولوجيا 

 

 والجامعة ية الكل داخل أخرى أنشطة: ثالثا

 2022يناير  30العتماد بناء على طلبهم تمهيدا لتقدمهم ل ة التمريضمراجع داخلى لكلي 1

كل  ركةالمشا 2 الئحة  تطوير  التربية  فى  برنامجية  المعتمدة(  األلماناللغ  )الساعات  المميز   –ية  ة    البرنامج 

2021 

 حتى تاريخه 2021/ 2020من  لكلية ول اللغات بانتررئيس ك  3

 2021إبريل  إلى  2014ل بريئب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية من إنا 4

 2021ان حلوجامعة  –عمال نادى ريادة األعضو  5

مستوى   6 على  المثالثة  والطالبة  الطالب  اختيار  مسابقة  لجنة  الدراسىكلعضو  للعام  التربية   /  2020  ية 

2021 

لجنة   7 المثاليعضو  الطالب والطالبة  اختيار  الدراسىجامعة حلى مستوى  ة عمسابقة  العام  /    2019  لوان 

2020  . 

إبريل   15ن  لضمان جودة التعليم واالعتماد فى الفترة ممية  قوة الية من الهيئتماد كلية التربمنسق زيارة اع 8

 .  2018إبريل   17إلى 

اللغة 9 معلم  إعداد  برنامج  الدراسية    منسق  لألعوام    –  2016/2017  –  2018/  2017األلمانية 

2015/2016 –  2014/2015 – 2013/2014 – 2012 /2013  . 

 2017  –  2018  –  2019  لألعوامكلية التربية    طالبن ليجيتوظيف والخرفعاليات ملتقى الالمشاركة فى   10

–  2016 

)ضمن فعاليات أنشطة مشروع تطوير    2017ومارس    2016مقرر ندوتى المجتمع المدنى فى ديسمبر   11

 ى وتأهيلها لالعتماد( .  يم الصناع برامج التعلحزمة من 

 ن جامعة لدفجسبورج للعام الدراسىية ملمانألعبة اللغة اية المقدمة لطالب شلية عن المنح الدراسمنسق الك 12

2021  /2022 -  2020  /2021 -  2019  /2020– 2018 /2019 – 2017/2018  .  

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

13 
 .  لكليةتخصص اللغة األلمانية بال قسم المناهج وطرق التدريسنائب رئيس مجلس 

 

 ية الكل رجة خاأنشط :عابرا

فحكمح 1 العم  اإلنتاج  لشغل  ص  األلمى  المساعدينواألسا  ساتذةوظائف  التدريس()المنا  تذة    –  هج وطرق 

  (2022 – 2019ة عشرة )الثالثلدورة ا

 2020 منذ  غاتة لمجلة بحوث فى تدريس اللتشارينة االسمحكم ضمن اللج 2

  2019 منذ  دالعلمية بجامعة بغداة لألبحاث حكم بلجنة الترقيات المركزيم 3

 .  2018المدارس المصرية اليابانية  ين للعمل فىلمتقدمالمشاركة فى إجراء المقابالت الشخصية ل 4

المعلمي 5 بمدارتدريب  الدولية  ن  المتكاملة  طيبة  للس  )التخطيط  والتح تعلى  المقرر  وتوزيع  ضير( دريس 

  2014/  9/  11-10خالل الفترة من 

 2013ودة ان الجقطاع اللغات بالهيئة القومية للمعايير وضمية للتربلجنة وضع معايير كليات ا  عضو 6
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ب معلمى  مانية، وتدريفى اللغة األلمتخصص    )مدرب  2012علم  مدرب معتمد من األكاديمية المهنية للم 7

، وبرنامج    2013/    2012روبى  يب فى برنامج اإلطار المرجعى األودرللغة األلمانية( ، والتاوموجهى  

 2013/   2012لمانية األ للغةمفرادات ا

  –ة  غة ثانيل  –ر لغة أولى  ليمية والمستويات للغة األلمانية فى مصلمراحل التعلكل ا  محكم وثيقة المناهج 8

 2012لغة إضافية 

 .2012المجلس األعلى للجامعات  – عادلة للجنة قطاع التربيةمراء فحص شهادات إج 9

الثا  عضو لجان 10 /    أولىلغة    –انية  )اللغة األلم  التربية والتعليمبوزارة    امةالع  نويةوضع امتحانات شهادة 

  2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008( ةاللغة األلمانية لغة أجنبية ثاني

 . 2009ج وضع معايير مناهج اللغة األلمانية لوزارة التربية والتعليم عضو ببرنام 11

 . 2008 -علمالم كادر - امالع التعليم معلم تطوير  رنامجب فى مشارك عضو 12

  2008 الجودة ضمانو للمعايير القومية لهيئةبا األلمانية  اللغة مناهج رمعايي وضع ببرنامج عضو 13

 (.2004) األلمانية اللغة مقررات( التربية كليات تطوير روعمش) FOEP برنامج فى عضو 14

 

 المشروعات: اسخام

 (ةلمدرسالتعلم الشراكة بين الجامعة وا اء مجتمعات)بن 2020إلى  2016يراسموس روع اإلضو مشع 1

School and University Partnership for Peer Communities of learners 

(SUP4PCL) 

رامج التعليم الصناعى  )تطوير حزمة من ب  2018إلى  2016إلدارى لمشروع كلية التربية عضو الفريق ا 2

 .  لجامعة الدورة األولىتراتيجى باتخطيط االس لة اوحد من مشروعاتض عتماد(ها لالوتأهيل

 


