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 أ.د. نبيل توفيق محمد الضبع   االسم:
 الوظيفة الحالية: أستاذ الرياضيات المتفرغ  

 م 3/2/1949:  تاريخ الميالد 

 القاهرة -جسر السويس   –عمارات أبو غزالة  6العنوان: 

 2632577502:  ون رقم التليف

 01223490419:  رقم الموبايل 

 eng_mohamed_nabil125@hotmail.com: البريد االليكتروني 

 ثانيا: املؤهالت العلمية:  
 

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية 
 )أسيوط( كلية العلوم  م 1980 الدكتوراه   -1
 نات )عين شمس( كلية الب  م 1975 الماجستير  -2
 م 1970 / الليسانس  سالبكالوريو  -3

 م 1972
 )عين شمس( كلية التربية 
 )عين شمس( كلية العلوم 

 
 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي( : 

 

 اسم المؤسسة  سنة االلتحاق بها الوظيفة 

 تربية عين شمس  م 1970 معيد 

 تربية عين شمس  م 1975 مدرس مساعد 

 ة عين شمس تربي 1980 مدرس 

 تربية عين شمس  م 1985 أستاذ مساعد 

 تربية عين شمس  م 1990 أستاذ 

 تربية عين شمس  2009-2006و  2005-1999 رئيس قسم الرياضيات 



 

مدير مركز تطوير تدريس العلوم 
 )منتدب( بجامعة عين شمس

 جامعة عين شمس  2007-2008

 تربية عين شمس  2009 أستاذ متفرغ 

 

 بعا": اجلوائز: ا ر 
 

م احدى جوائز الدولة التشجيعية من أكاديمية البحث العلمى لما  1988ئزة أمين لطفى فى العلوم الفيزيقية  اج (1)
 األبحاث المقدمة من القدرة والعمق واألصالة.  هاتسمت ب

 (.2014م األساسية )جائزة عين شمس التقديرية فى العلو  (2)
 

 احلكومية واخلاصة( : النشاط العلمى داخل جامعة عني مشس وجامعات مصر   خامسا":) 
 

خمسة  )  25( رسالة ماجستير و دكتوراة تم منحهم الدرجات العلمية منهم عدد  ثمانون )   80األشراف على عدد   -1
 نتهاء منهم خالل الخمس سنوات األخيرة.( تم االون عشر و 

( بحثا خالل الخمس  ستون )  60( بحثا فى مجالت علمية متخصصة منهم عدد  وعشرون ة  ئم )  120نشر عدد   -2
 وات األخيرة. سن

رسالة ماجستير   خمسة وأربعون   (45)( بحثا ورسالة علمية منهم عدد  وعشرون   ئةا)م  120تحكيم ومناقشة عدد   -3
 و دكتوراة على مستوى مصر خالل الخمس سنوات األخيرة.   

 . مع رسائل علمية أجنبية ت علمية دوليةتحكيم أبحاث علمية لمجال  -4

 يات المصرية والمشاركة بأبحاث علمية. حضور المؤتمرات العلمية لجمعية الرياض  -5

 تحكيم جوائز بعض الجامعات التقديرية في العلوم األساسية.   -6

 . 2019ر حضور المؤتمر الدولي الرابع بالكلية الكندية بالقاهرة كرئيسا لجلسة مع التحكيم خالل شهر نوفمب -7
 

 سادسا: أنشطة عامة:  
 محليًا:  أوال 

الاال -1 وضع  فى  القومي شتراك  الجود معايير  لضمان  واالة  الجودة )2008عتماد  ة  لضمان  القومية  الهيئة 
 عتماد(. واال

اإلاال -2 والسادسة  الثالثة  الفرقة  اختبارات  وضع  فى  ب شتراك  الخاصة  الجودة بتدائى  لضمان  القومية  الهيئة 
 عتماد. واال

كلياشتر اال -3 خريجى  دليل  وضع  فى  واالاك  الجودة  لضمان  طبقا  التربية  من  ت  اعتماد  لالهيئة  ضمان لقومية 
 عتماد.الجودة واال

 عتماد. قاهرة ضمن برنامج الجودة واالمحكم خارجى لخطة الدراسة الخاصة بقسم الفلك بكلية العلوم جامعة ال -4

عة عين شمس ضمن برنامج الجودة لبنات جاممحكم خارجى لخطة الدراسة الخاصة بقسم الرياضيات بكلية ا -5
 عتماد.اال

لعليا بكلية التربية جامعة عين شمس بتكليف من وحدة  ريوس والليسانس والدراسات امقيم داخلى لبرنامج البكالو  -6
 توكيد الجودة بالكلية. 



 

ب -7 ضمن  طنطا  جامعة  العلوم  بكلية  الرياضيات  بقسم  الخاصة  الدراسة  لخطة  خارجي  الجودة محكم  رنامج 
 م. 2014واالعتماد بتاريخ 

 
 

ب -8 ضمن  الزقازيق  جامعة  العلوم  بكلية  الرياضيات  بقسم  الخاصة  الدراسة  لخطة  خارجي  الجودة محكم  رنامج 
 م. 2014واالعتماد بتاريخ 

لضمان    مية األكاديمية القياسية لقطاع العلوم األساسية المختلفة بالهيئة القوميةعضو لجنة وضع المعايير القو   -9
 م.2013جودة التعليم واالعتماد 

 .وسنوات سابقة 2015 – 2014انوية العامة للنظام الحديث اك فى وضع امتحانات الثاالشتر  -10

ن كلية العلوم جامعة دمنهور  رئيس اللجنة العلمية لفحص الطلبات المقدمة لشغل وظيفة مدرس طبقًا إلعال -11
 م.2013لعام 

الدبلو اال -12 مناهج  )توصيف  التربية  بكليات  العليا  الدراسات  تطوير  مشروع  فى  والخاصة  شتراك  العامة  مات 
 والمهنية والماجستير والدكتوراة( .

العامة واألساسية بكليااال -13 للشعب  الرياضيات  التربية ) توصيف مناهج  ت  شتراك فى مشروع تطوير كليات 
 التربية(. 

 شتراك فى مشروع المدخل المنظومى فى محو أمية وتعليم الكبار. اال -14

 .2003يم فى مصر شتراك فى مشروع المعايير القومية للتعلاال -15

 عالميًا:  ثانيا
 

 أستاذ زائر لجامعه لندن بالمملكة المتحدة. -1
 .والتدريس بها أستاذ زائر لجامعة عجمان بدولة اإلمارات العربية المتحدة -2

العر    -3 بالمملكة  الرياضيات  مناهج  أغلب  واالتدريس  األمارات  ودولة  السعودية  مؤتمرات بية  فى  هيئة   شتراك 
 فى المملكة األردنية الهاشمية.  يس العلوماليونسكو لتطوير تدر 

 

 ي التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة اجملتمع خر سابعا" : األنشطة املختلفة األ 
 
ية لطالب كلية التربية قسم الرياضيات جامعة عين شمس.تأليف المذكرات الدراس -1  
ت التربية والعلوم بأغلب الجامعات الحكومية  المناهج الدراسية الخاصة بالرياضيات فى اغلب كلياتدريس أغلب     -2

 فى جمهورية مصر العربية.والخاصة والعسكرية 
 األشراف على برامج التربية العملية لطالب كلية التربية.  -3
 العلوم بجامعة عين شمس. تدريس خبير الرياضيات بمركز تطوير  -4
 تطوير مناهج التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.  -5
 التدريس فى برنامج التأهيل التربوى لمعلمى المرحلة األبتدائية.  -6
 عضو لجنة تطوير كليات التربية .  -7
 .لفترات طويلة العلمى عضو اللجنة القومية للرياضيات بأكاديمية البحث  -8
فى دورات  و  2022-2019في الدورة الحالية  عضو الجنة الدائمة للترقية لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين -9

 سابقة. 



 

 محكم. –عضو بلجنة تقويم امتحانات الثانوية العامة  -10
 .لسنوات عديدة ك فى وضع امتحانات الثانوية العامةاشتر اال -11
 والثالث  للفصل األول والثاني ك فى تأليف الكتب المدرسية فى المرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليماشتر اال -12

 . الثانوي 
 كيم البحوث الممتازة على مستوى جامعات مصر الحكومية والخاصة. تح -13
 .والجامعات العربية  الكتب المقررة للدراسة بالجامعات المصريةتحكيم  -14
 .2016تحكيم جائزة جامعة عين شمس التقديرية لعام -15
 العربية المتحدة. تدريس أغلب المناهج بكليات المكعلمين بالمملكة العربية السعودية ودولة ىاإلمارات  -16

 


