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 سٌرة ذاتٌة

 بٌان بالتارٌخ األكادٌمً والخبرات المهنٌة والتعلٌمٌة                                                   

 

 معلومات عامة:
 

 م )محافظة المنٌا ـ مصر( 2796/  8/ 62تارٌخ المٌالد / أمل محمد محمد أمٌن مصطفى           د: االسم /

 جامعة المنٌا –تدرٌس الرٌاضٌات بكلٌة التربٌة  الوظٌفة / مدرس المناهج وطرق

 الحالة االجتماعٌة/  متزوجة  

 ش المحكمة الدور الثالث علوي . 4 –العنوان /  جمهورٌة مصر العربٌة ـ المنٌا قبلً 

  62684286242  -  62677862692موباٌل /  -  666/ 682/ 6898486مصر ) تلٌفون المنزل / 

  dr_amalamin@yahoo.comاٌمٌل : 

 المؤهالت العلمٌة:
 
 ( من كلٌة التربٌة ـ جامعة المنٌا 2774 /27/9بكالورٌوس العلوم والتربٌة عام )بتقدٌر عام جٌد م

 جدا مع مرتبة الشرف 

  6بتقدٌر عام )جٌد(م( من كلٌة التربٌة ـ جامعة المنٌا  2779/ 9/ 26التربٌة عام ) فًدبلوم خاص 
 

  م( تخصص مناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات من كلٌة التربٌة ـ 6662/ 2/ 86التربٌة عام ) فًالماجستٌر
اللجنة بإرسال دلٌل المعلم لمراكز البحوث المتخصصة وكلٌات  توصٌةمع جامعة المنٌا  ) بتقدٌر ممتاز( 

 التربٌة لالستفادة منه.
 

  م( تخصص) مناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات(  من كلٌة 6662/ 22/ 68ام )فً التربٌة عالفلسفة دكتوراه
مع التوصٌة بالنشر والتوزٌع على الكلٌات والمعاهد المتخصصة وعلى وزارة التربٌة التربٌة ـ جامعة المنٌا ـ 

 6والتعلٌم والمؤسسات البحثٌة المركزٌة والمحلٌة لإلفادة منها 
 

 التدرج الوظٌفً:
 

 اهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات ـ   كلٌة التربٌة   ـ جامعة المنٌا معٌدة بقسم المن
 م( 68/6/6662م حتى 66/22/2774من)

  المناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات ـ كلٌة التربٌة   ـ جامعة المنٌا  بقسممدرس مساعد
 م( 62/26/6662م حتى 2/8/6662من)

    ـ جامعة المنٌامدرس  بقسم المناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات ـ كلٌة التربٌة 
 6م حتى اآلن( 62/26/6662من)    

 قسم  –كلٌة التربٌة  – لتم انتدابً أستاذ مساعد للعمل بالوحدات الدراسٌة بجامعة الملك فٌص
 هـ.2468 – 2469المناهج وطرق التدرٌس،وذلك فً الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 
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 وذلك فً العام  ، قسم المناهج وطرق التدرٌس –كلٌة التربٌة  – لأستاذ مساعد بجامعة الملك فٌص
( ، وقد تم التعاقد معً داخلٌاُ  هـ2482هـ ــــ 2486 ) : (هـ 2467 –هـ  2468 ) الجامعً

 حٌث أننً كنت مرافقة للزوج .
 

 العلمٌة: )األبحاث( األعمال
 
  التشابه لطالب رسالة الماجستٌر وعنوانها:  " اثر استخدام أسلوب تحلٌل النظم فً تدرٌس وحدة

  . الصف األول الثانوي على تحصٌلهم لجوانب تعلمها وعلى تفكٌرهم الهندسً "

  ًرسالة الدكتوراه وعنوانها:   "فعالٌة برنامج مقترح فً الرٌاضٌات قائم على التعلم النشط ف

 . تنمٌة التفكٌر االبتكارى وبعض عملٌات العلم األساسٌة لدى أطفال ماقبل المدرسة "

 ُثعض يهاراخ تُفُذ ن فً أكضاب انجاَة انًعزفً واألدائً  قائى عهً انخزائط انذهُُح   ح تزَايجفاعه

انًجهذ ، يجهح تزتىَاخ انزَاضُاخ ، طالب انفزقح انثانثح شعثح انزَاضُاخ تكهُح انتزتُح نذي انذرس

 .و 7102أتزَم  انعشزوٌ ، انعذد انثانث ، انجزء األول،

 ًهُُح نذي يعهًٍ يادج انزَاضُاخ تانحهقح األونً يٍ يزحهح انتعهُى دراصح يقارَه نهكفاَاخ ان

، يجهح األصاصٍ )طثقاً نهًؤهم وانتخصص ( تًذَُح انًُُا فٍ ضىء انًعاَُز انًهُُح انعانًُح   

 و .7102َُاَز انعذد األول ،انجزء األول ، ،  (33انًجهذ )، وعهى انُفشانتزتُح  انثحث فٍ

  انتذرَضُح نذي يعهى انزَاضُاخ نذوٌ اإلحتُاجاخ انخاصح انًعاقٍُ)صًعُاً دراصح وصفُح نهًهاراخ- 

( 4( ، انعذد)7، يجهح تزتىَاخ انزَاضُاخ ، انًجهذ)تصزَاً( تًحافظح انًُُا فٍ ضىء ثقافح انجىدج 

 .و7102ُاَز َ

 

 العلمية المشارك بها: والندواتالمؤتمرات 
 
 فى ه عضو2/2772/ 22، 24ي والعشرٌن فىمؤتمر نحو بٌئة تربوٌة أفضل فً القرن الحاد

 لجنة)التغذٌة(.

  2/2778/ 2:   2مؤتمر تطوٌر نظام تقوٌم الطالب بمراحل التعلٌم العام والجامعً فً الفترة من 

 ) التجهٌزات الفنٌة(فً لجنة  هعضو

   فً ه( عضو 6666القرن الحادي والعشرٌن ) أبرٌل  فًمؤتمر دور كلٌات التربٌة تجاه البٌئة 

 لجنة ) المشروعات الفنٌة (.

  فً لجنة  هم عضو6622/ 2/  7المؤتمر الدولً األول لالبتكار ورٌادة األعمال بجامعة المنٌا

 التنظٌم الداخلً .

  المؤتمر العلمً الثالث عشر للجنة التربٌة بالمجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع كلٌة التربٌة-

 .مشاركه بالحضورم  6629 مارس 68- 66جامعة المنٌا فً الفترة من 

  م 6629مارس  69 -62فً الفترة من المؤتمر الدولً األول لتحدى اإلعاقة بجامعة المنٌا

 مشاركه بالحضور.

  مع رابطة التربوٌٌن العرب  بالتعاونأكتوبر  2بجامعة  لكلٌة التربٌةالمؤتمر الدولً الثالث

 .مشاركه بالحضور م 6629ٌل أبر 64- 68واالكادٌمٌة المهنٌة للمعلم فً الفترة من 
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  مً ومعامل التأثٌر بعنوان " قضاٌا النشر العلالندوةالعلمٌة األولى لقسم المناهج وطرق التدرٌس

 بلجنه التوصٌات . ه، كعضو 6629 العربً " فً نوفمبر

  الندوة العلمٌة الثانٌة لقسم المناهج وطرق التدرٌس بعنوان " توجهات بحوث المناهج فً ضوء

فً اللجنه االجتماعٌة الخاصة  ه، كعضو 6628أبرٌل  68البحثٌة للقسم والكلٌة " فً الخطة 

 بالقسم .

  المؤتمر العلمً السنوي السادس عشر )الدولً األول( لتربوٌات الرٌاضٌات والمقام بدار الضٌافة

 جامعة عٌن شمس بعنوان )تطوٌر تعلٌم وتعلم الرٌاضٌات لتحقٌق ثقافة الجوده( ٌوم السبت –

 .مشاركه بالحضور م6628ٌولٌو  24

 بجامعة  -بكلٌة الدراسات العلٌا للتربٌة  المؤتمر الدولً األول لقسم المناهج وطرق التدرٌس

تحت عنوان ) المتغٌرات العالمٌة ودورها فً تشكٌل المناهج وطرائق التعلٌم والتعلم ( فً القاهرة 

 .مشاركه بالحضور م6628دٌسمبر  2 -2الفترة من 

 

 دورات التدريبية الحاصلة عليها :ال
 

  : ًمعلمي الجامعة في أصول التدريس )بصفة  إلعدادحصلت على دوره تدريبيه أوال

 .22/3/9115إلى   91/2/9115متدرب ( في الفترة من 

  :استخدام الحاسب اآللي فيحصلت على دورات ثانيًا(ICDL )International 

 Licence  Computer Driving " 32 /99/ 2224م 

  : مشروع تطوير كليات التربية وحصلت منه على أربع دورات تدريبية :ثالثًا 

  الدورة التدرٌبٌة الخاصة بتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس وعنوانها / اللغة االنجلٌزٌة 

 م ( . 6662)فً ٌولٌو              

 المدرسٌة  اإلدارةنوانها / الدورة التدرٌبٌة الخاصة بتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس وع

 م ( . 6662الفعالة )فً ٌونٌو 

  ًالدورة التدرٌبٌة الخاصة بتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس وعنوانها / التعلم الفعال) ف

 م ( . 6662سبتمبر 

  / الدورة التدرٌبٌة الخاصة بتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس وعنوانها / تقوٌم أداء الطالب

 م ( . 6662فً ٌولٌو المعلم ) 

 

  : مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وحصلت منه علىرابعًا: 

  ( العرض الفعالI1  6662( )فً ٌونٌو. ) 
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  ( مهارات االتصال الفعالI2  6662( ) فً ٌونٌو. ) م 

  ( دور تنمٌة آداب وأخالقٌات المهنةP4 6662( ) فً أغسطس . )م 

 تنمٌة أسالٌب البح( ًث العلمT4 6662( ) فً ٌونٌو. )م 

  م( .6669دورة فً توكٌد الجودة ) ٌولٌو 

  : دورات فً الـwindows  ،power point  ،spss،  word   ،Excel  ،

 م6628عام  فوتوشوب ،      فالش

 6622/ 6/  22:26نٌة الشخصٌة فً الفترة ودورة فً انشاء المواقع االلكتر 

  : ورة دخامساTOT  من الIBCT م6622عام 

 

 

   بجامعة الملك فيصل )المملكة العربية السعوديه( : سادسا : 
 
البرنامج التدرٌبً )إعداد االختبارات اإللكترونٌة باستخدام نظام الوٌب سٌتً ( وذلك فً ٌومً  -1

 م بجامعة الملك فٌصل باإلحساء . 6667/  2/  62 –   62

 62 – 62ٌومً االثنٌن والثالثاء الموافق  2طلبه ورشة عمل استراتٌجٌات تقٌٌم ال -6         

 6667ماٌو 

 
 

 المقررات التي تم تدريسها :
 
 رٌاضٌات عام ــ الفرقة الثانٌة تعلٌم ابتدائً رٌاضٌات والثالثه التدرٌس المصغر الفرقة الثانٌة . 

  ًتحلٌل مناهج الصفوف الثالثة األولى الفرقة األولى تعلٌم ابتدائ. 

 6اإلشراف على التربٌة العملٌة بالمدارس االبتدائٌة واإلعدادٌة . الفرقة الثالثة   و الفرقة الرابعة 

 . طرق تدرٌس خاصة رٌاض أطفال بكلٌة التربٌة ـ جامعة الملك فٌصل باإلحساء 

 . تصمٌم وتطوٌر الدروس لرٌاض األطفال بكلٌة التربٌة ـ جامعة الملك فٌصل  باإلحساء 

 ( لقسم التربٌة الخاصة ـ جامعة الملك فٌصل باإلحساء . 2ضٌات )مبادئ الرٌا 

  (لقسم التربٌة الخاصة ـ جامعة الملك فٌصل باإلحساء . 6مبادئ الرٌاضٌات )  

  والثانوٌة المتوسطةبالمدارس وأٌضا بالروضات  العملٌة التربٌةاإلشراف على طالبات . 

 ( لطالب الفرقه الرابعه شعبة رٌاض6طرق تدرٌس ). ٌات 
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 . طرق تدرٌس الفئات الخاصه لطالب الفرقه الثالثه رٌاضٌات 

  تعلٌم اساسً( . –المناهج لطالب الفرقه الرابعه شعبة رٌاضٌات ) عام 

 . طرق تدرٌس لذوي االحتٌاجات الخاصه لطالب الفرقه الثانٌه دبلوم عامٌن 

 دبلوم العام الواحد . المناهج لطالب 

 الدراسات العلٌا الدبلوم المهنى تخصص )تربٌه خاصه( . لطالباصه المناهج لذوي االحتٌاجات الخ 

 هنٌه تخصص ) طرق تدرٌس رٌاضٌات( الدبلومه المالدراسات العلٌا  تصمٌم الماده التعلٌمٌه لطالب 

  الدبلومه المهنٌه تخصص ) طرق تدرٌس الدراسات العلٌا مداخل حدٌثه فً التدرٌس لطالب

 رٌاضٌات(.

 لطالب الدراسات العلٌا )الدبلوم الخاص ( طرق تدرٌس الرٌاضٌاتب التعلم النشط لطال. 

 . التدرٌس اإللكترونً لطالب الدراسات العلٌا )الدبلوم الخاص ( طرق تدرٌس الرٌاضٌات 

 

 الدورات التى شاركت بها كمدرب :
       

  6622حقً ألعب وأتعلم وأبتكر )المنهج المطور لرٌاض األطفال( أبرٌل 

  28/2/6626و  2/6626/ 1بتارٌخ على التعلم النشط درٌب معلمً المرحلة الثانوٌةت برنامــج 

  6622، دٌسمبر   6624،ماٌو 6624برنامج تاهٌل المعلمٌن غٌر المؤهلٌن بتارٌخ مارس 
 6629اعداد المعلم  بمدارس األزهر فً أكتوبر  تدرٌب برنامج 
  ع إلدارة مركز تدرٌب العاملٌن وتنمٌة تدرٌبً بعنوان )إعداد مدربٌن متخصصٌن ( التاببرنامج

 . 9/2/6628 مهاراتهم 
 التابع إلدارة مركز تدرٌب العاملٌن وتنمٌة  مهارات القٌادة وإدارة العاملٌن للقٌادات الشبابٌة برنامج

 م6627/ 6/4) الٌوم الثانً ( بعنوان أنماط االدارة وإدارة الوقت مهاراتهم 
 

 التحكيم على األبحاث :
 
 حث بمجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانٌه واالجتماعٌة بكلٌة الدراسات العلٌا والبحث تحكٌم ب

 العلمً تحت عنوان :

) العالقة بٌن كل من معدل الثانوٌة العامة ودرجة مادة الرٌاضٌات فٌها ودرجتً مساقى التفاضل 

/  8/  2دة ( بتارٌخ والتكامل وبٌن المعدل التراكمً للطالب فً جامعة اإلمارات العربٌة المتح

 م6667

  جامعة الملك فٌصل تحت عنوان : –تحكٌم دراسة ماجستٌر بقسم المناهج العامة 
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استخدام الكتابة من اجل التعلم على التفكٌر الرٌاضً واالتجاه نحو الرٌاضٌات لدى طالبات )

 ( الصف الثالث المتوسط

  ت التعلٌمٌة لتنٌة التفكٌر الهندسً وبعض دراسة الماجستٌر بعنوان " استخدام السقاالأدوات تحكٌم

جادالرب ، كلٌة ، للباحث/ أسامة فتحً مهارات التفكٌر التحلٌلً لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة 

 م.6628سٌوط ، التربٌة ، جامعة أ

  تحكٌم أدوات رسالة الماجستٌر بعنوان " أثر استخدام نموذج أبلتون لتصوٌب التصورات البدٌلة

هندسٌة وتنمٌة مهارات التفكٌر التحلٌلً لدى تلمٌذات المرحلة االعدادٌة األزهرٌة " للمفاهٌم ال

 للباحثة / نجاح أحمد فرغلً ، كلٌة التربٌة ، جامعة أسٌوط .

 

 
 المهام االداريه :

 
  فٌصل )ثالث  تنسٌق االختبارات النصفٌة بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة جامعة الملك

 سنوات( .

 ضوه فً لجنة االختبارات النهائٌة بكلٌة التربٌة ، جامعة الملك فٌصل )سنتان(.ع 

  عام م  ، وكنترول الفرقه الثالثه  6628م ، 6626مشاركه بكنترول دبلوم العام الواحد فً العامٌن

 6628،  6629، 6622،6622م  وعام 6624م وعام 6622

 م .6624 –م  6628سٌة عضوة بلجنة شئون التعلٌم والطالب فً السنة الدرا 

  6622 – 6622عضو بمكتب التربٌة العملٌة . 

  م6627/  4الى اآلن  6622منذ ٌناٌر  بوحدة الجودة بالكلٌةمعٌار الجهاز االداري منسق . 

  م .6627الى اآلن  6622منذ ٌناٌر  بكلٌة التربٌة ، والكوارث وحدة ادارة األزماتنائب مدٌر 

 م .6627الى اآلن  6622منذ ٌناٌر  ،ٌة التربٌة نائب مدٌر وحدة التدرٌب بكل 

  ً6628 -6629عضو بلجنه الدراسات العلٌا فً العام الدراس 

 
 

 المجتمعٌة: المشاركة
 
  من الندوات م باقامة العدٌد  6622 – 6622بكلٌة التربٌة عام مدٌر لحملة التوعٌة الصحٌة

 والعاملٌن بها .ٌة الطالب والطالبات واعضاء هٌئة التدرٌس الصحٌة لتوع
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  عمل ندوه عن مهارات التواصل بمدرسة المنٌا الثانوٌه الجدٌده بنات للمعلمٌن بالمدرسة اكتوبر

6622 

  اقامة ندوه عن مهارات ادارة الغضب بمدرسة المنٌا الثانوٌة الجدٌدة بنات للمعلمٌن بالمدرسة

 6629اكتوبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التالٌة ستٌر والدكتوراهتم االشراف على رسائل الماج

فاعلٌة استراتٌجٌة مقترحة  تحت عنوان " علً سٌد فرغل     ستٌر للباحث / عمررسالة ماج-2

ثانً لتدرٌس الرٌاضٌات فً كل من التحصٌل وبقاء أثر التعلم والحس العددي لدى تالمٌذ الصف ال

 م6624االبتدائً" ، كلٌة التربٌة ، جامعة المنٌا ، 

فاعلٌة استخدام أسلوب حل  تحت عنوان "   أحمد عوٌسآٌه  /ستٌر للباحثهرسالة ماج -6

المشكالت فً حل التمارٌن الهندسٌة وتنمٌة بعض مهارات التواصل الرٌاضً لدى تالمٌذ الصف 

 . 6622المنٌا ، الثانً اإلعدادي " ، كلٌة التربٌة ، جامعة 

فعالٌة استخدام نموذج  تحت عنوان "       منصور أحمد قندٌلأمٌرة  /ستٌر للباحثةرسالة ماج -8

التفكٌر السابر فً تدرٌس الرٌاضٌات على التحصٌل وتنمٌة التفكٌر الجبري لدى تالمٌذ الصف 

 م6629 كلٌة التربٌة ، جامعة المنٌا ،الثانً األعدادي " 

ٌر للباحثة / سارة عمر إبراهٌم أبواللٌل تحت عنوان " أثر استخدام برنامج فً رسالة ماجست -4

تدرٌس الهندسة قائم على نموذج كورت فً التحصٌل والتفكٌر الهندسً لدى تالمٌذ الصف األول 

 م . 6628اإلعدادي بالمنٌا ، كلٌة التربٌة ، جامعة المنٌا ، 

 ر مهنً   بعنوان رسالة ماجستٌر للباحثة /نسرٌن  مراد نص  -2

" أثر استخدام خرائط التفكٌر فً تدرٌس الهندسة فً التحصٌل وتنمٌة مهارات التفكٌر البصري 

 م.6627كلٌة التربٌة ، جامعة المنٌا ،  واالتجاه نحوها لدى تالمٌذ الصف الثانً االعدادي ."

على استراتٌجٌة  رسالة دكتوراة للباحث / عمر علً سٌد   بعنوان "فاعلٌة برنامج قائم  -2

التعلٌم المتماٌز فً تنمٌة المهارات المتضمنة فً اختبارات تٌمز  والتواصل الرٌاضً والدافعٌة 

 م.6627، كلٌة التربٌة ، جامعة المنٌا ، از لدى طالب المرحلة االعدادٌة "لإلنج
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 ٌات التربوٌة المصرٌة المشتركة بها :الجمع

 
، كلٌة التربٌة م 2779لسنة  242المشهرة برقم عضوة بالجمعٌة المصرٌة لتربوٌات الرٌاضٌات   -2

  686، رقم العضوٌة ، جامعة بنها 
 .269م رقم العضوٌه 6622لسنة  2266المشهرة برقم  عضوه برابطة التربوٌٌن العرب  -6
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