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 . يصلجامعة الملك ف –كلية التربية  -قسم المناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد ب:  الوظيفة الحالية

 البريد اإللكترونى 
E. mail : alia_hamed1@yahoo.com                                                              

 املؤهالت العلمية : 

 ات التربوية معهد الدراس – اللغة العربية مناهج وطرق تدريس تخصص -فلسفة التربية  دكتوراه
" فاعلية برنامج مقترح لعالج صوووووووووووووعوبات تعلم بحث:الموضوووووووووووووو  م. 2013-جامعة القاهرة  –

  .لدى تالميذ المرحلة االبتدائية فى ضوء النظرية المعرفية" اللغة العربية ىف والكتابةالقراءة 
 ية معهد الدراسوووات التربو  – اللغة العربية تدريسمناهج وطرق تخصوووص  –التربية  ماجسوووتير– 

" فاعلية استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات التحدث  بحث:الموضو   .م2007 -جامعة القاهرة 
 .لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائى فى ضوء نظرية الذكاءات المتعددة " 

  م . 1996 -جامعة حلوان –كلية التربية  –دبلوم خاص فى التربية 
  م . 1995 -جامعة حلوان  –كلية التربية  –دبلوم عام فى التربية 

 م.1991 –جامعة الدول العربية  –الدراسات العربية البحوث و عهد م – دبلوم نقد وأدب 

  م . 1989 –جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  –لغة عربية  –ليسانس آداب 
 دورات تدريبية شاركت فيها كمدربة :

  " صل." لعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك في التدريس المتمايز تقديم دورة تدريبية بعنوان 

  " لعضوات هيئة التدريس  مؤشرات جودة الشراكة المجتمعية تقديم دورة تدريبية بعنوان "
 بجامعة الملك فيصل.

  " ل." لعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك فيص التعلم المقلوب  تقديم دورة تدريبية بعنوان 

  " عة الملك س بجام" لعضوات هيئة التدري جودة التعليم والتعلم تقديم دورة تدريبية بعنوان
 فيصل.



  تقديم دورة تدريبية بعنوان " استراتيجيات التدريس الفعال " لعضوات هيئة التدريس بجامعة
 الملك فيصل.

  تقديم ورشة عمل بعنوان " مفاتيح نجاحك وتميزك األكاديمي "  لطالبات كلية التربية بجامعة
 الملك فيصل.

 طالبات كلية التربية بجامعة الملك فيصل.ل إدارة الوقت " مهارات بعنوان "  تقديم ورشة عمل 

  .تقديم دورة تدريبية بعنوان " إدارة الصف ووقت التعلم " لطالبات الدبلوم بكلية التربية 

 .تقديم دورة تدريبية بعنوان " استراتيجيات القراءة الفعالة " لطالبات كلية التربية 

 منهج الجامعي " لعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك تقديم دورة تدريبية بعنوان " تطوير ال
 فيصل.

  المشاركة في ورشة عمل "صناعة الموهبة . . .طموح وتميز" المصاحبة للملتقى العلمي
 الثالث للموهبة بتقديم ورقة عمل عنوانها " استراتيجيات تعليم وتعلم الموهوبين " .

 بيق المعوووايير القوميوووة فى التعليم فى تووودريوووب المعلمين والموجهين ومووودير  المووودارس على تط
 مصر. 

  . التخطيط والمشاركة فى تدريب معلمى المرحلة االبتدائية على تدريس مادة القيم واألخالق 

 التعلم النشوووووووووووط واسوووووووووووتخدام حقائب التعلم النشوووووووووووط والموهوبين  تدريب المعلمين والموجهين على
 قد و اإلبداعى. ومهارات التدريس الفعال وتنمية مهارات التفكير النا

  تدريب المعلمات والموجهات من خالل الفيديو كونفرانس على الكتب الجديدة وأدلة المعلم فى
 مادة اللغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية . 

  تووودريوووب فريق من دولوووة أوزبكسووووووووووووووتوووان على كيفيوووة إعوووداد الكتووواب المووودرسووووووووووووووى فى الفترة من
 م . 28/12/2002م إلى 10/12/2002

  تدريب المعلمين على مناهج المدارس متعددة المسووووتوياتن ومناهج المدارس الصووووديقة ل طفال
 فى ظروف صعبة . 

 

 دورات تنمية مهنية : 

  .حضور ورش عمل البرنامج اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل 

   حضووووووووووور ورشووووووووووة عمل بعنوان" إعداد المدربين  "ن والتي عقدتها لجنة التدريب وخدمة المجتم
 بكلية التربية . 

  حضوووووووووور ورشوووووووووة عمل بعنوان" توصووووووووويف البرامج والمقررات والخبرة الميدانية وتقاريرها"ن والتي
 عقدتها عمادة الجودة واالعتماد التربو  . 



 لتي عقدتها عمادة التطوير الجامعي :حضور الدورات التدريبية التالية ن وا 

  1مهارات التفكير "كورت" 
  2مهارات التفكير "كورت" 
 .مهارات "الورد " المتقدم في كتابة البحوث العلمية 

 . المشروعات التنافسية في مجال البحث العلمي التطبيقي 

  .بطاقة األداء المتوازن 

  .صناعة التغير األكاديمي 

 رو .التعليم القائم على المش 

 

  ي طرق التقويم "ن والت –اسوووووووووتراتيجيات التدريس  –حضوووووووووور ورشوووووووووة عمل بعنوان" نواتج التعلم
 عقدتها عمادة الجودة واالعتماد التربو  . 

  . تصميم المعايير القومية فى مصر وتطبيقها 
  . تطوير المناهج فى ضوء المعايير القومية للتعليم فى مصر 

  التكامل فى المناهج الدراسية . 

 . تصميم مناهج لمستويات متعددة فى الفصل الدراسى الواحد 
  . فن ومهارات كتابة السيناريو التليفزيونى التعليمي 

  . ورش عمل عن دمج القضايا العالمية المعاصرة فى المناهج الدراسية 

 

 خربات وممارسات أكادميية : 
  لعصــــفوى الراال وال اجت اإلشــــراى إعى دإداد الجنالم الج ورة لجدارت الت عيم الججتج ى

 م .2013 -2012والسادت االبتدائى 

  م.2012-2011دإداد اإل ار ال ام لجنالم الجرحعة االبتدائية 

  2011الجشـــــار ة دى دإداد دليع الج عم دى التاويم الشـــــاجع لجرحعة الت عيم ا ســـــاســـــى- 
 م.2012

 م.2008ونس و الجشار ة دى دإداد دليع تنويل التدريت دى الفصع االت اون جل الي 

  إضـــو دريع دإداد الجوســـوإة الجرج ية و م ، 2005دليع الت عم النشـــ  دإداد جســـئولة إن
 وتتكون الجوسوإة جن : لعت عم النش  

 دليل التعلم النشط . -1
 دليل األركان التعليمية / التعلمية .  -2

 دليل إدارة التعلم النشط .  -3

 الحياتية .دليل القضايا العالمية المعاصرة والمهارات  -4



 دليل مصادر التعلم .  -5

 تعلم النشط . للالدليل المرشد للموسوعة المرجعية  -6

  م . 2005الجشار ة دى دإداد حاياة لعجولوبين دى الفصع الدراسي ال ادي 

 :الجشار ة دى دإداد حاائب ت عيجية لعت عم النش  لعجرحعة االبتدائية 
 م .  2001الصف الثالث   –الحقيبة األولى : من الصف األول 
 م . 2003الصف السادس  –الحقيبة الثانية  : من الصف الراب  

  . ) تأليف جنالم وجواد ت عيجية ) جؤلف جشارك 
 لثانىف اصووووووومنهج التربية الدينية اإلسوووووووالمية للو ن صوووووووف الثالث االبتدائىاللغة العربية لل منهج -

  .الثانوى 
بية فى مقررات اللغة العر  ثانوى ال األولاالبتدائى وحتى الصوووووف ثالث أدلة المعلم من الصوووووف ال -

 .  م2013م وحتى 1997والتربية الدينية اإلسالمية من 
ى مقررات فاألول الثانوى االبتدائى وحتى الصف  ثالثكراسة األنشطة والتدريبات من الصف ال -

 . م2013م وحتى 1997اللغة العربية من 

 للصفوف الراب  االبتدائى ن واألول والثانى اإلعدادى .  طريق التفوق فى اللغة العربية -

كتووب الموودارس متعووددة المسووووووووووووووتويووات   الفصوووووووووووووووول الواحوود / موودارس المجتم    ن وأدلووة المعلم  -
 المصاحبة لها .

   أوالد اال جأوى  الجشــار ة دى ت  ي  وتنفيذ جشــروا جنالم الجدارت الصــدياة ل  فا (– 
ااإلضـــــادة دلى أدلة  ،جوديوال لجســـــتوياي ت عيجية ج تعفة 55أوالد الشـــــوارا ( وتتكون جن 

 م  . 2005الج عم الجعحاة بها 
   الجشــــــــــار ــة دى تــأليف جججوإــة  تــب ت"ايفيــة إن   الجــا    وجنل تعو"ــ  جل ليئــة جيــا

 . م2009، و م 2002اإلس ندرية 

  لعانواي الت عيجية الفضائية الجصريةالجشار ة دى  تااة سيناريولاي ت عيجية .  

  الجشــار ة دى لجان ت وير جنالم الجرحعة االبتدائية لعصــفوى الراال وال اجت والســادت دى
 ضو  إودة الصف السادت . 

 

 مؤمترات وبعثات دولية خارج مصر : 

    م   . 2/7/2002 –م 7/4/2002بعثة تعليمية إلى إنجلترا 
   عضووو مشووارك فى ورشووة العمل اإلقليمية حول إدماج مفاهيم الصووحة اإلنجابية ن وقضووايا النو

 م . 2001االجتماعى من منظور إسالمى بتونس 



  في مجال تحسين جودة التعليم والتعلم بدمشق سورية عضو مشارك فى ورشة عمل الخبراء- 
 م.2008أغسطس 

 غسووطس أ -ة التعليم والتعلم بدمشووق سووورية عضووو مشووارك في الندوة الوطنية حول تحسووين جود
 م.2008


