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  بيانات األولية :ًأوال
  

 عبدالرازق شاكر مراس رجب :االسم

 دكتوراه 

 مصري 

 ١٩٧٧/ ٤ / ١٤  
 سلمي- حبيبة – محمد متزوج وله ثالث أبناء   

 حدائق المعادي– شارع أبو سنبل ٣٢   

 بقسم أصول التربية كلية التربية جامعة حلوانمدرس   
 

 لوب للتجنيد نهائياُلم يصيه الدور وغير مط  

   
 

 

  )٠٢(٢٥٥١٤٢١٨: مكتب
  ٠١٠٠٣٨٥٨٧٨٦: جوال
 ٢٧١٧١٨١٠: منزل 

 مدرس بقسم أصول التربية كلية التربية جامعة حلوان.  

  .م١٩٩٧مدرس بالتعليم الثانوي الفني الصناعي بمصر 
  .م ٢٠٠١كان عام مهندس بوزارة اإلس

 .م٢٠٠٣-٢٠٠١طالب بحث بقسم أصول التربية 

   م٢٠٠٣معيد بقسم أصول التربية، 
 

  بقسم أصول التربية كلية التربية جامعة حلوانمساعد مدرس 

  السرية الذاتيةالسرية الذاتية

 A14_art@yahoo.com  
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ثانيا
ً

  : العلمية والدرجاتاملؤهالت: 
ً   قدير عام   تب ، انحلو جامعة   –، كلية التربية    ) عمارة عامة    –التعليم الفني   (تربية   بكالوريوس   -١

  .م ٢٠٠١عام  ،    ٨٤,٨  بنسبةمع 
 بتقـدير عـام   جامعة حلوان –قسم أصول التربية ، كلية التربية    ) تعليم الكبار   ( في التربية   دبلوم مهني    -٢

  م٢٠٠٢عام أول الدفعة .  
  . م٢٠٠٣عام  بتقدير عامحلوان  جامعة –ية  التربكلية)أصول التربية(دبلوم خاص في التربية  -٣
  . م٢٠٠٨عامحلوان  جامعة –  ماجستير في أصول التربية، كلية التربية-٤
   بتقدير عام ٢٠١٢حلوان جامعة – كلية التربيةفلسفة في التربية، أصول التربية، الدكتوراه -٤

  :التدريسثالثا 
   ٢٠٠٣-٢٠٠١، الفترة ، بكلية التربية جامعة حلوانوطرق التدريسمجاالت عملية لقسم المناهج تدريس  -
  .م٢٠١٠-٢٠٠٨ تدريس األسس التربوية للتعليم الصناعي  بكلية التعليم الصناعي جامعة حلوان الفترة -
  .م٢٠١١-٢٠١٠ الفترة  جامعة حلوان بكلية التربية األسس التربوية للتعليم الصناعي  تدريس-
  .٢٠١٣ -٢٠١٢بكلية التربية جامعة حلوان الفترة  ايا العصرالتربية وقض تدريس -
  .٢٠١٣ -٢٠١٢بكلية التربية جامعة حلوان الفترة  العولمة والخصوصية الثقافية تدريس -
  .٢٠١٣ -٢٠١٢بكلية التربية جامعة حلوان الفترة  المعلم ومهنة التعليمتدريس  -
  .٢٠١٣ -٢٠١٢ الفترة بكلية التربية جامعة حلوان تاريخ التربيةريس تد -
   -:اإلشراف علي التدريب الميداني بكلية التربية جامعة حلوان علي شعب التعليم الصناعي للمدارس اآلتية -

 . القاهرة الفنية المعمارية نظام السنوات الثالث -

  .القاهرة الفنية المعمارية نظام السنوات الخمس  -
 .ثالثحلوان الثانوية الصناعية بنين نظام السنوات ال -

  .حلوان الثانوية الصناعية بنات نظام السنوات الثالث -
 . بشبرا رقي المعارف الصناعية -

 .بشبرا  الصناعيةمكارم األخالق  -

رابعا
ً

  : النشاط البحثي :
   م٢٠٠١شارك في تطوير كتاب الكميات والمواصفات للتعليم الصناعي عام  -١
 الصناعية علي ضوء أهـدافها فـي جمهوريـة      دراسة تقويمية لمبني المدرسة الثانوية     ماجستير بعنوان  -٢

  مصر العربية
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ضوء مفهـوم التنميـة      التعليم الثانوي الفني المتميز علي     حلوان مـن منطقة  احتياجات   دكتوراه بعنوان  -٣
 "دراسة مستقبلية" البشرية

  يرينا ٢٥ثورة  في تنمية ثقافة التطوع علي ضوءالتعليم الثانوي الفني الصناعي دور  بحث تحت النشر -٤
 

خامسا
ً

  :املشاركة يف األنشطة اجلامعية   :
  . جامعة حلوان  كلية التربية –مدرب تنمية بشرية بمركز اإلرشاد النفسي  .١
 .إلنتاج الحربيل الدريب التابعمدرب تنمية بشرية بمركز .٢

 )مستشفي جامعة حلوان (اإلشراف علي الممتحنين باللجان الخاصة  .٣

  )ً و جنائياً امعتقلين سياسي) ( بسجن طره (اصة اإلشراف علي الممتحنين باللجان الخ .٤
 ) جامعة حلوان –أصول التربية ( بالعهدة ألجهزة القسم لالمسئو .٥

 )تصميم داخلي ( عن تجهيز القاعات وعمل الفواصل للقاعات لالمسئو .٦

 حضور مناقشات الماجستير والدكتوراه التي تمت بقسم أصول التربية كلية التربية جامعة حلوان .٧

 المحاضرات لطالب البكالوريوس والدراسات العليا مع األستاذ الدكتور سهير دياب محمد عفيفـي               حضور .٨
 ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠١من 

حضور المحاضرات لطالب البكالوريوس والدراسات العليا مع األستاذ الدكتور عبداللطيف محمود محمـد              .٩
  ٢٠١٢وحتى ٢٠٠٨من 

 :م  وه٢٠١٠- ٢٠٠١منذ عام  ة العلمياتلمؤتمرحضور ا .١٠

األول، تعلـيم فنـي     ) التقني(  والمعرض الفني    المؤتمرحضور مؤتمر وزارة التربية والتعليم،          .١
 المؤتمرات بمدينة الطلبة، جامعة القاهرة، الجيـزة،    ةمتطور رؤية مستقبلية واقعية، المنعقد بقاع     

 ٢٠٠٥ ابريل ١٨-١٧

  عضوية جلان ومجعيات علمية :سادسا 
 ) البشرية ةالتعليم الفني والتنمي( عضو اللجنة المؤسسة للجمعية العلمية  -١

   التعليمية بمجلس الشعب بأمانة المعادي عضو اللجنة -٢
 عضو لجنة الضيافة بمؤتمر كلية التربية   -٣

 .جامعة حلوان- كلية التربية– ضمان الجودة وحدةالعمل مع لجان  -٤

  وحتى اآلن٢٠٠٩ة منذ لية التربيكامتحانات التخلفات بجنة لعضو  -٥

  جامعة حلوان – قسم أصول التربية بكلية التربية راألمين العام السيمنا -٦

 عضو لجنة التنسيق والمتابعة للجان الجودة لقسم أصول التربية  -٧
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  لجنة الثقيف واإلعالمعضو -٨

  املنح املتاحة من قبل قسم أصول الرتبية : ًسابعا
  ٢٠٠٥منحة إلي اليابان عام  .١

 هيلي دكتوراه اجتياز تأ .٢

  ٧٥ المجموع – ٣٥ شفوي – ٤٠    تحريري –مقرر عام  -

 ٧٥ المجموع – ٣٨  شفوي– ٣٧ تحريري –ارتباط  مقرر -

 ٦٥  المجموع – ٣٠  شفوي–  ٣٥تحريري –خاص مقرر  -

  ٧١,٦٦الئق بنسبة 

  وهما  مقرر١٢ ساعة بواقع ٣٦اجتاز جميع الساعات المعتمدة المقررة لمرحلة الدكتوراه  .٣

 ٣,٣٣       +B             لتفكير العلمي وفلسفة العلوم التربويةا  .١

 -B     ٢,٦٧                                التربية ومجتمع المعرفة  .٢

    ٣,٦٧     -A         الحديثة للبحث في مجال التخصصتاالتجاها  .٣

 +C     ٢,٣٣                قراءات في التخصص باللغة االنجليزية  .٤

  ٤,٠٠      A                                  تحليل النظم التعليمية  .٥

       ٣,٠٠        B                                حلقة بحث متخصصة  .٦

 ٣,٣٣       +B                                        فلسفة التعليم  .٧

 ٣,٣٣      +B                          تخطيط التعليم واقتصادياته  .٨

 ٤,٠٠      A                                  تيارات تربوية فلسفية  .٩

 ٤,٠٠        A                                          إحصاء متقدم  .١٠

 ٣,٦٧      -A                                             تعليم الكبار  .١١

   ٣,٦٧ -A                                              مهارات القيادة  .١٢

  الدورات التي مت اجتيازها : سادسا 
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ في العام الجامعي بكلية التربية  المنعقدة  ) أخالقيات البحث العلمي (اجتاز دورة  -١
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦  في العام الجامعيبكلية التربية المنعقدة     )  منهج البحث العلمي (اجتاز دورة  -٢

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦  في العام الجامعيبكلية التربية المنعقدة      ) خطة البحث العلمي ( اجتاز دورة  -٣

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦  في العام الجامعيبكلية التربية المنعقدة           ) التربية العملية ( اجتاز دورة  -٤

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦  في العام الجامعيبكلية التربية المنعقدة         ) تنظيم المؤتمرات( اجتاز دورة  -٥
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 ٢٠٠٥/٢٠٠٦  في العام الجامعيبكلية التربية المنعقدة ) معايير الجودة واالعتماد( اجتاز دورة  -٦

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦  في العام الجامعيبكلية التربية المنعقدة           )التعليم الجامعي ( اجتاز دورة  -٧

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ الجامعي في العام بكلية التربية المنعقدة         ) اللغة االنجليزية  ( اجتاز دورة  -٨

 ٢٠٠٦في العام  أعضاء هيئة التدريسقدرات بمركز تنمية  المنعقدة      ) البحث العلميأساليب(اجتاز دورة  - ٩

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦في العام الجامعي بكلية التربية   المنعقدة            )التدريس الفعال(اجتاز دورة  -١٠

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ة التربية  في العام الجامعي  المنعقدة بكلي   )كفاءات البحث التربوي(اجتاز دورة  -١١

 ٢٠١٢في العام بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المنعقدة         ) تنظيم المؤتمرات( اجتاز دورة  -١٢

 ٢٠١٢المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في العام             )العرض الفعال(اجتاز دورة  -١٣

 ٢٠١٢المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في العام           )صالمهارات االت(اجتاز دورة  -١٤

 ٢٠١٢ المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في العام   )أخالقيات البحث العلمي(اجتاز دورة  -١٥

 ٢٠١٢ العام المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في         ) سلوكيات المهنة(اجتاز دورة  -١٦

 ٢٠١٢ المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في العام           )ساعات معتمدة(اجتاز دورة  -١٧

  الكليات التي مت التدريس بها: ا بعسا
 كاية التربية بحلوان - ١

 كلية التعليم الصناعي باالميرية  - ٢

 )شعب الرياضيات وطبيعة وكمياء ( كلية التربية بالزمالك  - ٣

   القتصاد المنزلي كلية ا - ٤


