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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السرية الذاتية
 
 
 
 

 شخصيــة:العلومات امل [1]

 املؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات احلـــــاصل علــــيهـــا: [2]

 :الرتبة العلمية [3]

 : اخلربات العملية [4]

 الوضع العائلي مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية الثالثي االسم

 مصر صالح عبد السميع عبد الرازق الصادق
16-3-

 المنصورة 1967
 

 مصر :مكان اإلقامة الحالي
 Salegy67@hotmail.com :البريد اإللكتروني 027582661 هاتف ثابت:

  هاتف نقال واتساب: 0105541644 هاتف نقال لالتصال:

 م
 المــــؤهـــــل

)دكتوراه، ماجستير، 
 ليسانس(

تاريخ 
الحصول 

 عليه
التخصص  الكلية الجامعة التقدير

 الدقيق
 البحثعنوان 

 التربية الزقازيق  2000 دكتوراه 1
المناهج 
وطرق 
 التدريس

تطوير منهج التاريخ 
بالمرحلة الثانوية 
العامة على ضوء 
متطلبات الثقافة 

 التاريخية

 عين شمس ممتاز 1996 ماجستير 2
كلية البنات 

لآلداب والعلوم 
 التربوية

المناهج 
وطرق 
 التدريس

تنمية مهارات 
صياغة األسئلة 

 التحريرية في التاريخ
  التربية التربية المنصورة جيد 1991 دبلوم 3
  التربية التربية المنصورة جيد جدا 1988 ليسانس 4

 الرتبة م
 )أستاذ مساعد، مشارك، أستاذ(

تاريخ الحصول 
 المانحة للرتبة الجامعة عليه

 جامعة حلوان 1997 أستاذ مساعد 1
2    
3    

 مالحظات تاريخ البدء مكان العمل الجهة مسمى العمل
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 : املقررات التي مت تدريسها [5]

 : املهارات [6]

 
 
 

 اإلجنازات واآلثار العلمية:  [7]

 

العمل 
 الحالي

  2001 مصر جامعة حلوان مدرس المناهج وطرق التدريس
  1997 مصر جامعة حلوان مدرس مساعد

العمل 
 السابق

 مالحظات مكان العمل الجهة مسمى العمل

المركز القومي لالمتحانات  باحث معاون 
  القاهرة -مصر  والتقويم التربوي 

المركز القومي لالمتحانات  باحث مساعد
 والتقويم التربوي 

  القاهرة -مصر 

 المرحلة اسم المقرر
 مالحظات )ليسانس، ماجستير، دكتوراه(

1     
2     
3     
4     

  البيان المهارة
   
  
  

 تاريخ النشر الجهة الناشرة الكتاب عنوان 
إعداد كتاب الدراسات االجتماعية   1

ومواجهة قضايا البيئة باالشتراك مع 
 آخرين)الجزء األول(

 2001 دار القاهرة

إعداد كتاب الدراسات االجتماعية   2
ومواجهة قضايا البيئة باالشتراك مع 

 آخرين)الجزء األول(

 2002 دار القاهرة

إعداد كتاب تنمية مهارات صياغة   3
 األسئلة التحريرية 

 2003 دار القاهرة

تطوير المناهج )مدخل أخالقي لتطوير   4
 التعليم(

 2003 دار الزهراء للنشر والتوزيع

الكمبيوتر والوسائط التعليمية في   5
 المدارس

 2003 دار الزهراء للنشر والتوزيع
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 األحباث واملقاالت العلمية املنشورة: [8]

 أخرى:إضافات  [9]
 
1 

 1994التدريب على صياغة األسئلة التحريرية من خالل دورة تدريبية في اسكتلندا بالمملكة المتحدة 

 
2 

 1997إلى  1992ثانوي( من  –االشتراك في تأليف أدلة تقويم الطالب في المراحل الدراسية المختلفة )تعليم أساسي 

 
3 

 2003 - 2002والذي يتواله المركز القومي لالمتحانات االشتراك في البرنامج القومي لتقويم المعلم 

 

 تاريخ النشر الجهة الناشرة اسم البحث أو المقالة 
تصور مقترح لتطوير برنامج إعداج   1

معلم التاريخ بكليات التربية على 
 ضوء متطلبات الجودة الشاملة

 2002 وهاجس -دورية الثقافة والتنمية 


