د  /سعيد جابر محمود المنوفي

نبذة مختصرة :
القسم :
المناهج وطرق التدريس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

مناهج وطرق تدريس الرياضيات
الرتبة العلمية :
أستاذ
الجامعي :

البريد االلكتروني
sgmenoufy@yahoo.com
الشهادات

والمؤهالت :

 -1بكالوريوس علوم وتربية " رياضيات " جامعة المنوفية 1791م .
 -2ماجستير في تدريس الرياضيات جامعة المنوفية 1711م .
 -1دكتوراه في تدريس الرياضيات جامعة عين شمس 1719
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

السيرة الذاتيةc.v .
للستاذ الدكتور  /سعيد جابر محمود املنوفي
Prof. Said Gabber Elmenoufy
B. ED , M. ED , PH. D .
 أوال  -:البيانات الشخصية -:
الاسـ ـم  :أ .د  .سعيد جابر محمود املنوفي
تاريخ امليـالد 4591/3/32 :م
العـ ـنوان  :كلية التربية بشبين الكوم  ،جامعة املنوفية
البريد الالكتروني sgmenoufy@yahoo.com :
ً
 ثانيا  -:التدرج الوظيفي -:
 -4مدرس رياضيات بالتربية والتعليم من 4591/44/2م .
 -3معيد بقسم مناهج وطرق تدريس الرياضيات من 4514/9/41م .
 -2مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات من 4511/3/33م .
 -1مدرس مناهج وطرق تدريس رياضيات من 4511/4/49م .
 -9استاذ مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات في 4552/3/4م .
 -6استاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات في 3112/1/39م .
 -9رئيس قسم املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا االتعليم في 3112/1/9م
 -1وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث فى . 3115 /3 /31
 -5وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب في .3115/1/24
 -41أستاذ بجامعة القصيم من  1433 44/31ه ـ
ً
 ثالثا  -:املؤهالت العلمية -:
 -4بكالوريوس علوم وتربية " رياضيات " جامعة املنوفية 4591م .
 -3ماجستير في تدريس الرياضيات جامعة املنوفية 4512م .
 -2دكتوراه في تدريس الرياضيات جامعة عين شمس 4519
ً
 رابعا  -:البحوث والدراسات -:
 )4أثر املشكالت التي تواجه مدرس ي الرياضيات للمرحلة الثانوية في أدائهم التدريس ي  " .دراسة ميدانية ".
 )3التطورات الحديثة في مجال تعلـيم وتعلـم الرياضـيات ومـدا مواكبـة بـرامب تـدري معلمـي الرياضـيات اثنـال الةدمـة ل ـا  ،املـ تمر
العلمي الثـاني لجممعيـة املصـرية للمنـاهج بعنـوان  :إعـداد املعلـم  ،التراكمـات والتحـديات  ،الاسـكندرية 41-49يوليـو  ، 4551ص
ص . 4216 -4299
 )2إمكانيــة تــدريس بعــي ماــاهيم المموعــات للتالميــذ املعــاقين ســمعيا باســت دام ق ـرالة الشــااه والهمــال اليــدو – مجلــة كليــة
التربية بجامعة املنوفية – العدد الثانى – السنة السادسة  4554ص91 -46
 )1أزمة املصطجح التربو [ دراسة تحليلية فى مجال املناهج وطرق التدريس ].التربية املعاصرة العدد الثامن عشر – السنة الثامنة
أغسطس  4554ص .431 – 59
 )9مستويات التنذر لد معلمى الرياضيات – دراسة ميدانية .4554/9/31
 )6رؤيــة مســتقبلية لتــدريس الاحصــال باملرحلــة الاعداديــة للتالـ عســي صــعوبات تدريسـ ا  .املـ تمر العلمــي الثالــع لجممعيــة املصــرية
للمناهج  ،الاسكندرية 1-1أغسطس . 4554
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 )9مســتويات التنــور لــدا معلمــي الرياضــيات " دراســة ميدانيــة "  ،مجلــة العلــوم التربويــة والناســية  ،الســنة الثامنــة  ،العــدد الاول ،
يناير  4553ص ص . 311 -492
 )1تجري ـ ت ــدريس بع ــي موض ــوعات الاحص ــال الاس ــتداملي لط ــالب الص ــة الث ــاني م ــن املرحل ــة الاعدادي ــة  ،مجل ــة العل ــوم التربوي ــة
والناسية  ،العدد الثاني – السنة السابعة  ،ابريل 4554م ص ص . 66 – 94
 )5دور كليــات التربي ــة ف ــي تنمي ــة الاتجاه ــات الايجابي ــة نح ــو م ن ــة الت ــدريس ل ــدا طال ه ــا  .مجل ــة العل ــوم التربوي ــة والناس ــية  ،الس ــنة
السابعة  ،العدد الثاني  ،ابريل 4554م  ،ص ص . 451 - 469
 )41أزمة املصطجح التربوا  ،التربية املعاصرة .العدد الثامن عشر  ،السنة الثامنة أغسطس  4554ص – 431
 )44معرفــة معلمــي الرياضــيات باملرحلــة الابتدائيــة بالقســمة  ،املـ تمر التربــوا الثالــع اعــداد املعلــم بعنــوان  :املعلــم تلمــل واس شــرق
املستقبل  ،اململكة العربية السعودية  ،مكة املكرمة 4555م .
 )43الح ــس الع ــددا ويع ــي املتاي ـرات املرتبط ــة ب ــه  ،رس ــالة الةل ــيب العري ــي  ،الع ــدد الراب ـ والثم ــانون  ،الس ــنة الثالث ــة والعش ــرون ،
4133هـ 3113 -م  ،ص ص . 415 – 93
 )42قلــا الرياضــيات لــدا تالميــذ املرحلــة الاساســية ويعــي املتاي ـرات الرتبطــة بــه  ،اســتراتيجية مقترحــة لت اياــة  ،مجلــة البحــوث
التربوية  ،العدد الاول  ،السنة السادسة عشر 3114م .
 )41فعاليــة اســت دام التعلــيم التعــاوني فــي تحصــيل ال ندســة والاتجــاه نحــو الرياضــيات لــدا طــالب الصــة الثــاني املتوسـ  ،مجلــة
العلوم الناسية والتربوية 3113م .
 )49فعالية املدخل املنظومي في تدريس حساب املثلثات واثـرة عسـي التاكيـر املنظـومي لـدا طـالب ال مرحلـة الثانويـة  ،املـ تمر العلمـي
الراب عشر لجممعية املصرية للمناهج  ،بعنوان  :مناهج التعليم في ضول ما وم الادال  39 – 31 ،يوليو . 3113
برنامب مقترح لتنمية الابداع الرياض ي لدا طالب الصة الاول الثانوا  ،امل تمر العلمي لممعية تربويات الرياضيات.
)46
ً
برنامب إعداد معلم الرياضيات تحقيقا ملبدأ المودة الشاملة  ،م تمر كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادا 3119م
)49
 )41تطــوير الدراســات العليــا مــن حــالل الــتعلم الالكترونــى  .ورقــة مقدمــة إملــى م ـ تمر جــودة ب ـرامب الدراســات العليــا املنعقــد بجامعــة
املنوفية فى  39 – 36فبراير  3115ص ص413-499
 )45تطـوير التربيـة العمليـة بكليـة التربيــة جامعـة القصـيم ( )3142مجلـة كليـة التربيــة جامعـة املنوفيـة  ،العـدد وول  ،السـنة اتاســعة
والعشرون
 )31تنمية البراعة الرياضـية (.)3141ورقـة بحثيـة مقدمـة املـى املـ تمر الرابـ فـى تعلـيم الرياضـيات وتعلم ـا فـى التعلـيم العـام ،الممعيـة
السعودية للعلوم الرياضية (جسر )
 )34دراســة تحليليــة للمعــايير امل نيــة لتــدريس الرياضــيات الصــادرة عــن الملــس الــوط ى ملعلمــى الرياضــيات ( )3146مجلــة تربويــات
الرياضيات  ،الملد  ، 45العدد  ، 44ص ص 391 – 349
 )33فاعلي ــة اس ــتراتيجية مقترح ــة لت ــدريس الرياض ــيات ف ــى تنمي ـة ع ــادات العق ــل املن ــتب ل ــد طالب ــات الص ــة وول الث ــانو (،)3146
مجلة التربية جامعة وزهر . 115 – 149 ، 494 ،
23- Mathematical Teaching for Gifted in Egypt British Society for Research to Learning MathematicsVol.27 No.2 pp1319.March 2008
ً
 خامسا  :الانشطة
الاشتراك بالممعيات العلمية التالية -:
 -1عضو في الممعية املصرية للمناهج وطرق التدريس .
 -2عضو في الممعية املصرية لتربويات الرياضيات .
 -3عضو في الممعية املصرية لتكنولوجيا التربية .
 -4الممعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر)
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 تأليف الكتب
 -1التعلم بالعمل في تدريس الرياضيات باملرحلة الابتدائية  ،مكتبة الايصلية  ،مكة املكرمة 4551م.
 -2املدخل املي التدريس الاعال بااشتراك م أ  .د حسن عايل احمد يحي  ،الدار الصولتية للتربية  ،الرياض ط3111 ، 2م .
 -3التقييم الصاي ( )3144مكتبة ونجلو املصرية
 -4التعلم النش فى تدريس الرياضيات ( ، )3142القاهرة ،دار السحاب
 التدريس بالجامعات
 .4تدريس مقررات املناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية جامعة املنوفية .
 .3تدريس مقررات املناهج وطرق تدريس الرياضيات بكليتى التربية باملنصورة وبنها من 4519وحتى4554
 .2تدريس مقررات تكنولوجيا التعليم – رياضيات الحاس الاملي بكلية التربية النوعية جامعة املنوفية .
 .1تدريس مقررات املناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم باململكة العربية السعودية .
 .9تدريس مقررات مناهج البحع التربوا – ت طي املناهج وتطويرها – الاحصال املتقدم لطالب املاجستير والدكتوراه.
 – 6تدريس مقررات البحع التربويي لطالبات الدكتوراة بكلية الاقتصاد املنزملي جامعة املنوفية
 رسائل املاجستير والدكتوراه
ً
 اش ــرا ون ــاق عدي ــدا م ــن رس ــائل املاجس ــتير وال ــدكتوراه ف ــي جامع ــات مص ــرية ( املنوفي ــة و الرق ــازيا و املنص ــورة والازه ــر وبنه ــاودمياط  ،) ...وجامعات سعودية ( امللك سعود  ،الطائة )..... ،
 تحكيم إنتاج علمى
 - 4قام بتحكيم إنتاج علمى للترقية لدرجة أستاذ مشارك ودرجة أستاذ فى المامعات املصرية والمامعات السعودية  ،وتحكيم بحوث
لمالت علمية عديدة محلية وإقليمية .
 املؤتمرات
حضر العديد من امل تمرات ذات العالقة بالعمل التربوا لممعيات علمية متعددة منها -:
 .4الممعية املصرية للمناهج .
 .3جمعية تربويات الرياضيات .
 .2الممعية العربية للتربية التكنولوجيا .
 .1م تمرات كليات التربية بجامعات مصر .
 .9الممعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر )
 الخبرات التدريبية
 .4حاصل عسى الدورتين التم يدية والتكميلية لعداد املدرب الدوملى من املركز القومى لتنمية قدرات أعضال هيئة التدريس.
 .3وصل إملى املرحلة النهائية من برنامب إعداد املدرب الدوملي . (CT) Certified Trainer
 .2شارك كمدرب فى تدري قيادات التربية والتعليم عسى املعايير القومية للتعليم 3112م.
 .1شارك فى تدري موجهى الرياضيات بوزارة التربية والتعليم عسى مسابقة العلوم والرياضيات . TIMSS
 .9شارك فى تدري معلمى الرياضيات بمحافظة املنوفية عسى مسابقة TIMSS
 .6شارك في برنامب تدري معلمي الرياضيات والعلوم عسي التدريس الاعال. .
 .9شـارك فـي تـدري أعضـال هيئـة التـدريس بجامعـة املنوفيـة فـي برنـامب تنميـة قـدرات أعضـال هيئـة التـدريس )  ( FLDPمنـذ 3111
حتى آلان .
 .1شارك في برنامب تدري معلمي الرياضيات والعلوم عسي است دام التكنولوجيا فى التعليم.
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 .5شارك فـى برنـامب تـدري معلمـات وموج ـات ريـاض وطاـال ضـمن برنـامب تحسـين التعلـيم فـى مرحلـة ريـاض وطاـال فـى الاتـرة مـن
 3115/1/1حتى 1 3115/6/49
 .41شارك في برنامب تدري قيادات التربية و التعليم عسى التعلم النش في الاترة من  3115/44/9حتى . 3115/44/49
 .44تدري أعضال هيئة التدريس بجامعة القصيم عسى م ارات التدريس الاعال والزمالل بكليات الرس واملذن وعنيزة وكلية العلوم
وآلاداب بالبكيرية جامعة القصيم عسى بنال الاختبارات .
 .43تدري أعضال هيئة التدريس المدد بجامعة القصيم ( برنامب التدريس املصار ) .
 املشروعات والبحوث القومية والجمان املت صصة
 -4الاشتراك في إعداد أدوات الدراسة الطولية ( ) 3116 / 3119م حول برنامب تحسين التعليم  ،وزارة التربيـة والتعلـيم  ،بااشـتراك
م املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  ،البنك الدوملي  /الاتحاد الاوريي .
 -3رئيس مشروع تطوير برنامب التربية العلمية والةبرات امليدانية  ،جامعة املنوفية .
 -2مشرا عام لمنة تكنولوجيا التعليم بجامعة املنوفية .
 – 1عضو مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بالكلية .
 – 9رئيس مجلس أمنال مركز مصادر التعلم بمديرية التربية والتعليم باملنوفية .
 – 6عضو لمنة المودة بالكلية
 – 9شارك كمحكم حارجى ملشروع المودة بكليتى التربية جامعة بنها وجامعة حلوان .
املهمات العلمية
سافر في م مة علمية املي بريطانيا جامعة ليدز من  3119/1/45حتي 3119/9/41م
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