
 2من  1ة الصفح

 الذاتٌة السٌرة

  :البياناث األساسيت  

  السٌد محمود مصطفى محمود .د               

    مصري : الجنسٌة                 

  م 1191 / 1 / 02 : المٌالد تارٌخ                

 .  متزوج : االجتماعٌة الحالة               

 . مصر قلٌوبٌة،  – بنها  اإلقامة:               

   (220)21211441212    :الجوال                

21102129144(220)   

   mahmoud5mg@yahoo.com : االلكترونً البرٌد   
   

     : الدراسيت املؤهالث
 الكلٌة الجامعة المؤهل الدراسً م

سنة 

 المنح
 التقدٌر

1 

 )متفىقىن( التدريس وطرائقيت ختصص املناهج يف الرتبالدكتىراه 

منهج إثرائً فً اللغة العربٌة قائم على   :عنوان الرسالة

المدخل المنظومً لتنمٌة مهارات  التفكٌر العلٌا والقراءة 

 اإلبد اعٌة لدى الطالب المتفوقٌن بالمرحلة الثانوٌة .

 جامعة القاهرة

كلٌة 

الدراسات 

 العلٌا للتربٌة

0213 

 

توصٌة مع ال

بطباعة 

الرسالة 

وتبادلها مع 

 الجامعات

 )صعىباث تعلم( التدريس وطرائقيف الرتبيت ختصص املناهج املاجستري  0

استراتٌجٌة مقترحة قائمة على التعلم   :عنوان الرسالة

المنظم ذاتٌا لعالج الضعف فً مهارات الفهم القرائً 

  ةبالمرحلة اإلعدادٌ لدى التالمٌذ ذوي صعوبات التعلم

 جامعة القاهرة

معهد 

الدراسات 

والبحوث 

 التربوٌة

 ممتاز  0210

 جٌد جدا    0222 كلٌة التربٌة جامعة بنها التدرٌس وطرائقالدبلوم الخاص تخصص المناهج  1

 جٌد جدا    0221 التربٌة كلٌة بنها جامعة تخصص التربٌة الخاصة الدبلوم المهنً 2

 جٌد 0221 التربٌة كلٌة بنها جامعة العربٌةلٌسانس آداب وتربٌة تخصص اللغة  3
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 : التدريبيت الدوراث 
 التقدٌر المؤسسة مدة التدرٌب سنة التدرٌب اسم الدورة التدرٌبٌة م

اضطرابات  الدورة التخصصٌة  فً  1

 . والنطق والكالمالتخاطب 
 ممتاز . ، جامعة عٌن شمسكلٌة التربٌة ساعة 102 0222

0 
I C D L 0229 --- منظمة الٌونسكو، القاهرة . 

--- 

 

1 
 ساعة 12 0221 . أوجه الفهم الستة

مؤسسة الرواد للتربٌة والتعلٌم ، 

 . الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة
--- 

2 
 ساعة 12 0221 . استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس

 ، والتعلٌم للتربٌة الرواد مؤسسة

 . السعودٌة العربٌة المملكة ، الرٌاض
--- 

السبورات التفاعلٌة وأدوات التعلم  3

 . التشاركً
 ساعة 12 0221

 ، والتعلٌم للتربٌة الرواد مؤسسة

 . السعودٌة العربٌة المملكة ، الرٌاض
--- 

4 
 0211 الذاكرة واستراتٌجٌات التعلم .

 ستة أشهر

ON LINE 

الجمعٌة األمرٌكٌة لإلشراف وتطوٌر 

 ( .ASCDالمناهج )
--- 

9 
TOEFL EXAM 0211 --- 

، كلٌة اآلداب ،مركز اللغات والترجمة

 . بنهاجامعة 

SCORE: 

500 

بوزارة  مركز إعداد القٌادات التربوٌة ساعة 02 0213 المتابعة وتقوٌم األداء أعمال  8
  .التربٌة والتعلٌم المصرٌة

--- 

 

 

 العمليت: اخلرباث 

  . والتعلٌم التربٌة وزارة العربٌة، مصر جمهورٌة (1

 نهاٌة العمل بداٌة العمل الوظٌفة

 وزارة التربٌة والتعلٌم المصرٌة –مدرس 

متابع بمكتب وزٌر التربٌة والتعلٌم للجودة 

 وتقوٌم األداء

0220 

0122  

 

--- 

 

 . والتعلٌم التربٌة وزارة : السعودٌة العربٌة المملكة (0

 نهاٌة العمل بداٌة العمل الوظٌفة

 0224 0222 ة خاصة  ٌمعلم ترب

 0221 0224 أخصائً تخاطب 
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 . الرٌاض – هلٌةاأل الرواد مدارس : السعودٌة العربٌة المملكة (1

 نهاٌة العمل بداٌة العمل الوظٌفة

 

  التعلمأخصائً صعوبات 

 

 

0221 

 

 

0211 

 

 مدرب بقسم الشئون الفنٌة

 ، تكنولوجٌا التدرٌس(التدرٌسطرائق ) 

  

 . اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة ة:السعودٌ العربٌة المملكة (2

 نهاٌة العمل بداٌة العمل  الوظٌفة

 (  عمادة البرامج التحضٌرٌة) 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة 

 السعودٌة  –الرٌاض 

 تدرٌس مقرر مهارات التعلم واالتصال 

 تدرٌس اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌر العربٌة 

 جامعة اإلمام -لعربٌةمعهد تعلٌم اللغة ا

0211 0218 

 

   مساعد أستاذ العلمٌة: الرتبة

 البحىث املنشىرة :  
 مكان النشر عنوان البحث م

1 
فاعلٌة اإلثراء القرائً المنظومً فً تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا 

 لدى الطالب المتفوقٌن بالصف األول الثانوي.
، القاهرة جامعة ، للتربٌة ٌاالعل الدراسات كلٌة التربوٌة، العلوم مجلة

 م. 0213 ٌولٌو الثانً، الجزء الثالث، العدد

0 
فاعلٌة منهج إثرائً منظومً فً تنمٌة مهارات القراءة اإلبداعٌة 

 لدى الطالب المتفوقٌن بالصف األول الثانوي.
ة، كلٌة التربٌة، جامعة عٌن شمس، العدد مجلة القراءة والمعرف

 م .0213، دٌسمبر 192

1 
برنامج مقترح لتنمٌة مهارا ت التواصل اللغوي الشفهً لدى 

 التالمٌذ المعاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم .
ماٌو  9-2المؤتمر الدولً الخامس للغة العربٌة، دبً، اإلمارات، 

 م .0214

2 
 االستراتٌجً التدرٌس خالل من العربٌة اللغة لمعلمً المهنٌة التنمٌة

 (مقترح نموذج)
تربوي الدولً األول، كلٌة التربٌة، جامعة الملك خالد، المؤتمر ال

 م .0214نوفمبر  12-01المملكة العربٌة السعودٌة، 
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  :اثــــــــؤلفــامل 

   
 م

 مكان النشر العنوان النوع

1 
 
 
 

 كتاب
 التدرٌس االستراتٌجً لذوي صعوبات التعلم

 النظرٌة والتطبٌق
 دار صفاء للنشر والتوزٌع

 األردن –عمان 

0 
 
 
 

 كتاب
 تعلٌم مهارات التفكٌر العلٌا للمتفوقٌن

 رؤٌة منظومٌة ونموذج تطبٌقً
 دٌبونو للنشر والتوزٌعدار 

 األردن -عمان 

   
 : اخلاصت املهاراث

 
  البرامج  التدريبية .تصميم وتنفيذ 

  ذوي صعوبات التعلمتدريب وتأهيل  . 

 لمتفوقينالتعليمية لبرامج اليم وتنفيذ تصم . 

  التعليمي والتدريس التشاركي .التصميم 

   تصميم برمجيات التدريس. 

  البرامج اإلحصائية  إجادةSPSS   ،Excel  . 

 . إجادة الحاسب اآللي  بدرجة  ممتازة 

  التدريب والجودة بالمؤسسات التعليمية .التعليم  والمتابعة وتقويم األداء لوحدات 

  اللغة العربية للناطقين بغيرها. يف البرامج  التدريبية تصميم وتنفيذ 

  اللغوية.المراجعة 

 

 

*************** 
 


