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 المؤهالت والشهادات العلمية

 

 الكلية/ الجامعة المؤهل والشهادة العلمية م
تاريخ الحصول 

 عليه
 التقدير

بكالوريوس العلوم والتربية  1
تخصص "تاريخ طبيعي" 

 (أحياء)

كلية التربية بسوهاج 
جامعة جنوب  -

 الوادي

 مايو دور
 م1991

جيد جًدا مع 
 مرتبة الشرف

 الدبلوم الخاصة في التربية 2
 تخصص " أصول التربية "

كلية التربية بسوهاج 
جامعة جنوب  -

 الوادي

 جداً  جيد م16/11/1993

الماجستير في التربية  3
اقتصاديات  تخصص "

 "التعليم 

كلية التربية بسوهاج 
جامعة جنوب  -

 الوادي

 ممتاز م9/6/1996

دكتوراه الفلسفة في التربية  4
 التخصص العام :
 أصول التربية

"  التخصص الدقيق:
التخطيط التربوي 

 واقتصاديات التعليم "

 -كلية التربية 
 جامعة سوهاج

 م26/5/2002
 

منح درجة  
الدكتوراة 

التخصص العام 
 :أصول التربية 

التخصص 
"  الدقيق:

التخطيط التربوي 
واقتصاديات 

 التعليم "
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 التدرج الوظيفي

 

 تاريخ االنتهاء تاريخ االستالم الكلية/ الجامعة الوظيفة م

معيد بقسم أصول  1
 التربية

 -كلية التربية بسوهاج 
 جامعة جنوب الوادي

 م1996-7-30 م11-12-1991

مدرس مساعد بقسم  2
 أصول التربية

جامعة  -كلية التربية 
 م2002-8-11 م1996-7-31 جنوب الوادي

أصول مدرس بقسم  3
 التربية

جامعة  -كلية التربية 
 سوهاج

 م 25/2/2016 م12-8-2002

الترقية لدرجة أستاذ  5
 مساعد 

 ) أستاذ مشارك (

جامعة  -كلية التربية 
 سوهاج

 م 26/4/2021 م 29/2/2016

 الترقية لدرجة أستاذ  6
أصول التربية 

)التخطيط التربوي 
 واقتصاديات التعليم(

جامعة  -كلية التربية 
 سوهاج

 حتى اآلن م 27/4/2021
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 ة التدريسيةـأولاً: الأنشط

 
 البكالوريوس والليسانسالتدريس في مرحلة  

 التدريس في مرحلة الدراسات العليا 

 المشاركة في أعمال االمتحانات 

 المشاركة في تطوير نظم التقييم وإدارة االمتحانات 

 المساهمة في تطوير البرامج والمقررات الدراسية وأساليب التدريس 

 )التربية العملية(اإلشراف على التدريب الميداني  
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 التدريس في مرحلة البكالوريوس والليسانس: 

 جامعة سوهاج: –تم تدريس المقررات التالية بكلية التربية 

 مبادئ التربية الفرقة األولى بكلية التربية جامعة سوهاج .  -1

 ثالثة بكلية التربية جامعة سوهاج .الفرقة اللتربية ة لجتماعياألصول اال  -2

 تاريخ التعليم الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة سوهاج .   -3

 تاريخ التربية الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة سوهاج .  -4

 التربية ومشكالت المجتمع الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة سوهاج . -5

 بكلية التربية جامعة سوهاج . شعبة الطفولة األولىالفرقة  مقدمة في رياض األطفال -6

 بكلية التربية جامعة سوهاج  تشريعات دور الحضانة ورياض األطفال الفرقة األولى شعبة الطفولة -7

 طفال الفرقة األولى شعبة الطفولة بكلية التربية جامعة سوهاج . ألالتنشئة االجتماعية ل  -8

 الطفولة بكلية التربية جامعة سوهاج .تاريخ تعليم األطفال الفرقة الثالثة  شعبة  -9

 التدريس في مرحلة البكالوريوس والليسانس: 

جامعة المجمعة بالمملكة  -تم تدريس المقررات التالية بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير
 العربية السعودية:

 جامعة المجمعة. -االنسانية بحوطة سديرمبادئ البحث التربوي الفرقة األولى بكلية العلوم والدراسات  -1

 جامعة المجمعة. -الفرقة األولى بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير االسرة والطفولة -2

جامعة  -أصول التربية اإلسالمية الفرقة األولى بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير -3
 المجمعة.

 جامعةالمجمعة. -الفرقة الثالثة بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سديرالتربية اإلسالمية  -4

سياسة التعليم ونظامه في المملكة العربية السعودية الفرقة الرابعة بكلية العلوم والدراسات االنسانية  -5
 جامعة المجمعة. -بحوطة سدير

 جامعة المجمعة. -والدراسات االنسانية بحوطة سديراجتماعيات التربية الفرقة الرابعة بكلية العلوم  -6
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 جامعة المجمعة. -تطور الفكر التربوي الفرقة الرابعة بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير -7

جامعة  -اإلدارة والتخطيط التربوي الفرقة الرابعة بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير -8
 المجمعة.

 

 التدريس في مرحلة الدراسات العليا: 

 جامعة سوهاج: –بكلية التربية لطالب الدراسات العليا  تم تدريس المقررات التالية 

 .تدريس مقرر التخصص لطالب مرحلة الماجستير بقسم أصول التربية  -1

واقتصاديات تخصص التخطيط التربوي المهنية  لطالب الدبلومةمبادئ وأسس التخطيط  التربوي   -2

  .التعليم

 التخطيط والتنمية لطالب الدبلومة المهنية تخصص التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم .  -3

 في التربية نظام العام الواحد ونظام العامين. العامة الدبلوم لطالب التربية األصول الفلسفية  -4

 نظام العام الواحد ونظام العامين العامة الدبلوم لطالب للتربية األصول االجتماعية  -5

 في التربية نظام العام الواحد. العامة الدبلوم لطالبالتربية ومشكالت المجتمع    -6

 في التربية نظام العام الواحد. العامة الدبلوم لطالب تاريخ التربية  -7

 .نظام العام الواحد في التربية العامة الدبلوم لطالب تاريخ التعليم   -8
 

 لطالب التأهيل التربوي:التدريس  

 جامعة سوهاج: –تم تدريس المقررات التالية لطالب التأهيل التربوي بكلية التربية 

 . فلسفة التعليم األساسي  -9

 التربية في المجتمع العالمي والمحلي  -10

 .التربية السكانية  -11
 

 
 



9 

 

 

 جامعة سوهاج: –المشاركة في أعمال االمتحانات بكلية التربية  

 .فى إعداد االمتحانات وتصحيحها بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا المشاركة  -1

 .المشاركة في تنفيذ أعمال الكنترول لطالب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا  -2

المشاركة فى اإلشراف على االمتحانات "مراقب دور" بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات   -3
 .العليا

 المشاركة فى إعداد االمتحانات وتصحيحها لطالب التـأهيل التربوي بالكلية.  -4

 المشاركة في تنفيذ أعمال الكنترول واإلشراف على االمتحانات لطالب التـأهيل التربوي بالكلية.  -5
 

 جامعة سوهاج: –المشاركة في تطوير نظم التقييم وإدارة االمتحانات بكلية التربية  

بإعداد إختبارت  لمرحلة البكالوريوس والليسانس االمتحانات بكلية التربية بسوهاجتطوير نظم   -1
 عليها.الطالب الكترونية موضوعية  وتصحيحها إلكترونًيا وتدريب 

بإعداد إختبارت الكترونية لمرحلة  الدراسات العليا تطوير نظم االمتحانات بكلية التربية بسوهاج   -2
 إلكترونًيا وتدريب طالب  الدبلوم نظام العام الواحد عليها.موضوعية  وتصحيحها 

تطوير نظم االمتحانات بكلية التربية بسوهاج بتطبيق عملية التصحيح االلكتروني لإلختبارت   -3
م في التربية نظام العام لطالب  الدبلوم  العا ات المختلفة بالدراسات العليا مقرر لالموضوعية ل

 م . 2014م/ 2013العام الدراسي  الواحد باية من

و الرصد االلكتروني  اإللكترونية النتائج ميكنة االمتحانات و برنامجالتدريب على برنامج    -4
و تطبيقه في تنفيذ أعمال الكنترول لطالب الليسانس والبكالوريوس في العام  ) MISبمشروع ) 
 م . 2014م/  2013الجامعي 
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ة جامعاا –المسااهمة فااي تطاوير الباارامج والمقاررات الدراسااية وأسااليب التاادريس بكلياة التربيااة  

 سوهاج:

يسانس و البكالوريوس والدراسات لإعداد توصيفات المقررات التي قمت بتدريسها بمرحلتي ال  -1
 العليا

 .والدراسات العلياإعداد تقارير المقررات التي قمت بتدريسها بمرحلتي اليسانس و البكالوريوس   -2

 م . 2003 -م2002المشاركة في إعداد توصيفات مقررات قسم أصول التربية عام    -3
 

 جامعة سوهاج: –اإلشراف على التدريب الميداني بكلية التربية  

على طالب أقسام التاريخ   البكالوريوسفي اإلشراف على التدريب الطالبي لطالب  المشاركة  -1
 /2002وحتى  م 1992 /1991خالل العام الدراسي  الطبيعي والطبيعة والكيمياء والطفولة 

 .م2003

الفرقة الثالثة  تعليم أساسي على الجزء الميداني الخاص المشاركة في اإلشراف العام على طالب   -2
م وحتى  1992م/ 1991عاماألعوام الدراسية من في بمقرر تعليم الكبار وخدمة المجتمع 

 م.2003 /2002
 

  
 

 يعتمــد ،،،،

 عمــيد الكليـــة
 خالد عمرانأ. د.  
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 البحثيةة ـ: الأنشطثانيًا

 
 األبحاث العلمية 

 اإلشراف على الرسائل العلمية 

 الرسائل العلمية التي تم اإلشراف عليها ونوقشت ومنحت -1

 لم تناقش بعدو المسجلة الرسائل العلميةاإلشراف على  -2

 الدورات التدريبية وورش العمل 

 دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة -أ

دورات تدريبية وورش عمل في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ب

ICTP 

وتطوير نظم التقويم دورات تدريبية وورش عمل في مجال ضمان الجودة  -ج

 واالمتحانات

 دورات تدريبية في مجال اللغات -د

 ات والندوات والسمينارات العلميةالمؤتمر 
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 :المنشورة  للترقية لدرجة أستاذ  األبحاث العلمية 

 

 نوع البحث التوثيق م

م(, دراسة تقويمية للفجوات النوعية  2017خديجة عبد العزيز علي إبراهيم) 1
في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ) دراسة المصري بالتعليم الجامعي 

,  49مجلة كلية التربية , جامعة سوهاج, العدد  المجلة التربوية،تحليلية (,
 .193-95يوليو ,ص ص 

 فردي

سيناريوهات مقترحة لتطوير م( , 2017خديجة عبد العزيز علي إبراهيم ) 2
التعليم الجامعي لذوي االحتياجات الخاصة في مصر في ضوء التوجهات 

( , العدد  33, جامعة أسيوط , المجلد ) مجلة كلية التربية,  المعاصرة
 . 132-1ثاني , ديسمبر  , ص ص الجزء ال( ,  10)

 فردي

م( , المردود التربوي لحاضنات    2018خديجة عبد العزيز علي إبراهيم ) 3
األعمال   الجامعية على تحقيق التنمية المستدامة  في مصر   فردي  
( 34), جامعة أسيوط , المجلد  مجلة كلية التربية, استشرافية(   )دراسة

 . 479-335ص ص   ,العدد الخامس , مايو  –

 فردي

 لتنمية مقترحة استراتيجية خطة",( 2018) ابراهيم علي العزيز عبد خديجة 4
 , التربية كلية مجلة ,"مصر في الفني التعليم طالب لدى الحر العمل ثقافة

  ص ص ديسمبر, , ثانيال جزءال, 12 العدد , 34 المجلد , أسيوط جامعة
317 – 425 . 

 فردي

 الرقمية الفجوة لسد مقترح تصور",( 2019) ابراهيم علي العزيز عبد خديجة 5
،  التربوية المجلة ," التربوية المعرفة لتطور كمخل التربويين الباحثين لدى

 211  ص ص , مارس , 59 العدد , سوهاج جامعة , التربية كلية مجلة
– 321 . 

 فردي

 مقترحة رقمية مدرسية خريطة" (,2020) ابراهيم علي العزيز عبد خديجة .1 6
 مجلة ,"م2030 مصر رؤية ضوء في سوهاج بمحافظة األطفال لرياض
األول,  عددال القاهرة, جامعة , للتربية العليا الدراسات كلية , التربوية العلوم

 فردي
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 نوع البحث التوثيق م

 . 293- 181ص ص  .م 2020 يناير , الجزء الثاني

المداخل التربوية لتحقيق " (,2020) ابراهيم علي العزيز عبد خديجة 7
 ,"رؤية مستقبلية " طالب التعليم الجامعي النوعياالقتصاد اإلبداعي بين 

الجزء  , 77 العدد ,  سوهاج, جامعة , التربية كلية مجلة ، التربوية المجلة
 .  478-363  ص صسبتمبر ,  األول ,

 فردي

تأثير التباعد االجتماعي على " (,2021) ابراهيم علي العزيز عبد خديجة 8
 أزمة فيروس كورونا المستجد أثناءالعملية التعليمية بكليات التربية جوانب 
 كلية مجلة،  التربوية المجلة ," بكلية التربية جامعة سوهاج( ميدانية)دراسة 
 .)مقبول للنشر(, مارس , 83 العدد ,  سوهاج, جامعة , التربية

 

 فردي

 
 

 :للترقية لدرجة أستاذ مساعد   المنشورة األبحاث العلمية 

 

نوع  التوثيق م
 البحث

م( ، 2005فيفي أحمد  توفيق  )،  خديجة عبد العزيز على إبراهيم  1
المجلة مالمح التربية الغذائية في ضوء ما ورد في القران الكريم ، 

( يناير  ، ص 21، مجلة كلية التربية جامعة سوهاج ، العدد ) التربوية

 .152-42ص 

 مشترك

م( ، الدور التربوي لمكتبة 2009خديجة عبد العزيز على إبراهيم ) 2
المجلة الطفل في رعاية األطفال المبدعين في محافظة سوهاج ، 

( ، يناير، ص 25، مجلة كلية التربية جامعة سوهاج العدد ) التربوية

 . 202-147ص 

 فردي

م( ، دراسة تقويمية لجودة 2014خديجة عبد العزيز علي إبراهيم ) 3
مخرجات كلية التربية بحوطة سدير في ضوء معايير الجودة بالمملكة 

، جامعة  كلية التربية مجلةالعربية السعودية ) دراسة ميدانية ( ، 

 فردي
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نوع  التوثيق م
 البحث

 . 452-359( ، أبريل   ، ص ص  2( ، العدد ) 30أسيوط ، المجلد )

م( ، مدى اهتمام البحوث 2014خديجة عبد العزيز علي إبراهيم )  4

التربوية  العربية  بقضايا  تربية و رعاية فئتي الموهــوبين  و 

المعاقين ) دراسة تحليلية ميدانية ( ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي 

العربي الثامن ) الدولي الخامس ( المعنون   بـ  البحث العلمي  

ئة  العربية ) القيمة و األثر( ، المقام بجامعة التربوي  في  البي

 م . 2014أبريل  27-26سوهاج في الفترة من 
 

 فردي

 خديجة عبد العزيز علي إبراهيم  و  إيمان عبد الرحمن محمد 5

م( ، المشكالت المعوقة لإلعداد التربوي بالدبلوم العام وفق 2014) 

  م2013التربية كليات  بقطاع  المعايير القومية للجودة 

، جامعة أسيوط ،عدد  مجلة كلية التربية) دراسة تحليلية ميدانية ( ،   

خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المعنون بـ كليات التربية و إعادة 

-10بناء التعليم ، المقام بكلية التربية ، جامعة أسيوط ، في الفترة من

 م . 2014مايو  11

 مشترك

م( إستراتيجية مقترحة لتفعيل 2015ز علي إبراهيم )خديجة عبد العزي 6
دور التعليم الثانوي العام في توجيه طالبه الختيار مستقبلهم المهني ، 

(  ، 39، مجلة كلية التربية جامعة سوهاج ، العدد )  المجلة التربوية

 .م 2015يناير 

 فردي

شبكات ، واقع استخدام م( 2014)خديجة عبد العزيز علي إبراهيم 7
التواصل االجتماعي في العملية التعليمية بجامعات صعيد مصر ) 

مجلة  ، 3، العدد 22المجلد  مجلة العلوم التربوية ،،دراسة ميدانية (

، يوليو ، ص ص معهد الدراسات و البحوث التربوية ، جامعة القاهرة

413- 476. 

 فردي

مقترحة لتدعيم  استراتيجية، م( 2015)خديجة عبد العزيز علي إبراهيم 8

ثقافة العمل التطوعي لدى طالب الجامعة في ضوء الخبرات الميدانية 

مجلة كلية التربية جامعة   مجلة التربوية ،الوتجارب بعض الدول ،

 .680-559ص  م، ص 2015(  ، يناير 42سوهاج ، العدد ) 

 فردي    

 تصور مقترح لتفعيلم( ، 2015خديجة عبد العزيز علي إبراهيم ) 9

برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس لتطوير أدائهم األكاديمي في ضوء 

 متطلبات مجتمع المعرفة بجامعة سوهاج

 فردي
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نوع  التوثيق م
 البحث

 ( ، 5( ، العدد ) 31، جامعة أسيوط ، المجلد ) كلية التربية مجلة

 . 115-1أكتوبر، ص ص   الجزء الثاني ،

   

  

 

 :علمية تم االشراف عليها رسائلالمنشورة المستلة من  : األبحاث العلمية  
محمد األصمعي محروس , خديجة عبد العزيز علي ابراهيم , هيثم ابراهيم   1

, الجامعي التعليم في اإلستراتيجي للتخطيط المعاصرة ( , النماذج2017محمد)
 412-375ص  , ص123 , العدد 18,السنة  مجلة الثقافة والتنمية

 مشترك

 محمد عشري احالم , إبراهيم علي العزيز عبد البحيري,خديجة أحمد محمد خلف 2
 األداء وبطاقة سيجما ستة أسلوب على يعتمد مقترح تكاملي نموذج",(2018)

 مجلة ,"مصر في األطفال رياض مؤسسات في التعليمي األداء لتقييم المتوازن 
 . 62-1 ص ,ص , 132 العدد ,19 السنة , والتنمية الثقافة

 مشترك

 أحمد سيد سيد , إبراهيم علي العزيز عبد البحيري,خديجة أحمد محمد خلف 3
في  الواحد الفصل بمدارس المضافة التعليمية القيمة تقييم" ,(2019) شحات

 أبريل ,( 139العدد )  ,والتنمية مجلةالثقافة ,"بعض محافظات االصعيد
 . 366-299 ص ,ص م2019

 مشترك

(, 2019) الشحات سيد سيد و علي عبدالعزيز خديجة و البحيري محمد خلف .2 4
 ,"الواحد الفصل مدارس فى التعليمية بالفاعلية وعالقتها المضافة القيمة مؤشرات"

 . 129-194 ص ,ص م2019 يناير ,(116) ع ,والتنمية مجلةالثقافة

 مشترك

 حسن هللا ضيف ,شيماء إبراهيم علي عبدالعزيز خديجة , البحيري محمد خلف .3 5
 في علمملل التعليمية الفاعلية لتقييم المنظورة غير المعايير" (,2019) هللا ضيف
 مجلة,"المعاصرة العالمية االتجاهات ضوء في مصر في العام التعليم مدارس
 .م2019ديسمبر ,147العدد ,والتنمية الثقافة

 مشترك
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نوع  التوثيق م
 البحث

محمد األصمعي محروس , خديجة عبد العزيز علي ابراهيم , هيثم ابراهيم  .4 6
"استراتيجية مقترحة لتدعيم قيم التنمية المجتمعية لدى طالب ( , 2020محمد)

, ( 4) , العدد 18,السنة  شباب الباحثين في العلوم التربويةمجلة  ,الجامعات
 .199-173ص  صيوليو ,

 مشترك

 حسن هللا ضيف ,شيماء إبراهيم علي عبدالعزيز خديجة , البحيري محمد خلف .5 7
 في علممتلل التعليمية الفاعلية المنظورة لتقييم غير المعايير" (,2021) هللا ضيف
 مجلة,"المعاصرة العالمية االتجاهات ضوء في مصر في العام التعليم مدارس
 .م2021مارس ,162العدد ,والتنمية الثقافة

 مشترك

مصطفى محمد احمد رجب , خديجة عبد العزيزعلي إبراهيم ,شيماء محمد مراد  .6 8
رؤية تربوية مقترحة لمواجهة االنعكاسات السلبية للعولمة (,  2021محمد )

 ,160العدد ,والتنمية الثقافة مجلة , المعلوماتية لدى طالب التعليم الجامعي
 .م2021يناير

 مشترك

مصطفى محمد احمد رجب , خديجة عبد العزيزعلي إبراهيم ,شيماء محمد مراد  9
التعليم الجامعي)دراسة  واقع الحصانة األخالقية لدى طالب 2021محمد )
األول ,   العدد  كلية التربية , جامعة سوهاج , جلة شباب الباحثين،م ,ميدانية(

 م.2021ينايرالجزء االول 

 مشترك

 
 

 اإلشراف على الرسائل العلمية: 

 الرسائل العلمية التي تم اإلشراف عليها ونوقشت ومنحت: -1
 

 البحث عنوان الباحثة
 الدرجة

 والتخصص
 الكلية

 والجامعة
 التسجيل تاريخ

 تاريخ
 المناقشة

. أ
سارة 
بنت 

ذياب 

 العتيبي

عالقة التقنية الحديثة "

بالدور التربوي لألسرة 

السعودية )دراسة 

 ماجستير
 تخصص
أصول 

التربية  

 االسالمية

 -كلية  التربية
األقسام 
األدبية 
بجامعة 

األميرة نوره 
بنت عبد 

 22/3/1433 هـ. 1/3/1429

 هـ.
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 البحث عنوان الباحثة
 الدرجة

 والتخصص
 الكلية

 والجامعة
 التسجيل تاريخ

 تاريخ
 المناقشة

 -الرحمن "ميدانية(

المملكة 
العربية 

 السعودية

هيثم 
إبراهيم 
محمد 
 كامل

التخطيط االستراتيجي 
لتطوير أدوار األنشطة 
الطالبية في التنمية 

لدي طالب  المجتمعية
الجامعات الحكومية 
المصرية في ضوء 

 معايير الجودة
 

دكتوراة 
تخصص 
أصول 
 التربية

 –كلية التربية 
جامعة 
 سوهاج

 22/4/2018 م12/5/2014
 م

شيماء 
محمد 
مراد 

 محمد

قضايا التعليم في 
البرامج الحوارية 

الفضائية بالقنوات 

ية الحكومية المصر
 والخاصة 

 –كلية التربية  ماجستير
جامعة 
 سوهاج

 22/4/2018 م12/5/2014
 م

أحالم 

عشري 
محمد 
 قاسم

تقيم األداء التعليمي 

المؤسسات رياض 
في األطفال المعتمدة 

محافظة سوهاج 
باستخدام نوذج تكاملي 
بين أسلوب ستة سيجما 
 وبطاقة األداء المتوازن

ماجستير 

تخصص 
أصول 
 التربية

 –كلية التربية 

جامعة 
 سوهاج

 23/2/2019 م27/4/2014

 م

سيد 
سيد 
أحمد 
شحات 
 حسن

مؤشرات القيمة 
المضافة بمدارس 

الفصل الواحد في بعض 
محافظات صعيد مصر 

" 

دكتوراة 
تخصص 

أصول 
 التربية

 –كلية التربية 
جامعة 
 سوهاج

12/ 4   /
 م. 2016

30/9/2019 
 م

شيماء 
ضي
ف 

هللا 
ح
س
 ن

تطوير معايير الفاعلية 
التعليمية لمدارس 

التعليم العام في مصر 

في ضوء بعض 
االتجاهات العالمية 

 المعاصرة

دكتوراة 
تخصص 
أصول 

 التربية

 –كلية التربية 
جامعة 
 سوهاج

14/4/2015 
 م

8/4/2021 
 م

 لم تناقش بعد:و المسجلة الرسائل العلميةاإلشراف على  -3
 :اآلتية العلمية الرسائل على اآلن اإلشراف يتم

 /الباحث
 الباحثة

 البحث عنوان
 الدرجة

 والتخصص
 الكلية

 والجامعة
 التسجيل تاريخ القيد تاريخ
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 /الباحث
 الباحثة

 البحث عنوان
 الدرجة

 والتخصص
 الكلية

 والجامعة
 التسجيل تاريخ القيد تاريخ

شيماء 

محمد 
مراد 
 محمد

استراتيجية مقترحة  

األخالقية لتنمية للحصانة 
لدي طالب الجامعات 

 المصرية

دكتوراة 

تخصص 
أصول 
 التربية

كلية 

 –التربية 
جامعة 
 سوهاج

14/3    /
 م2017

 م5/5/2017

أميمة عبد 
الرحمن 
حماد 
 أحمد 

استراتيجية مقترحة 
لتفعيل أدوار المؤسسات 
التربوية في مواجهة 

جرائم استغالل األطفال 
 في مصر

دكتوراة 
تخصص 
أصول 
 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

 م 12/1/2016 م 30/11/2014

نشوى 
محرو

س عبد 
الحليم 
عبد 

 الكريم

إستراتيجية مقترحة 
لتفعيل دور مؤسسات 
رياض األطفال في 

التنشئة التكنولوجية 
للطفل المصري في 
ضوء المستحدثات 

 العصرية

دكتوراة 
تخصص 
أصول 
 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

16/2/2020 

125/2020 

 أحالم
عبدالر

 حيم
 علي
 محمد

بعض القضايا التربوية 

لذوى االحتياجات 
الخاصة فى أدب 

 الطفل

  دكتوراه
 الخارج من

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

15/10/  2019 

12/1/2020 

احالم 
عشرى 
احمد 
ابو 

 القاسم 

  دكتوراه لم تسجل بعد 
 الخارج من

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

 لم تسجل بعد 12/11/2019

لبنى عبد 
اللطيف 
احمد 
 على

  دكتوراه   لم تسجل بعد
 الخارج من

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

 لم تسجل بعد 12/11/2019

إيمان السيد 
محمود 
اسماعي

 ل

" خريطاااة اساااتراتيجية 
مقترحااة لتطااوير المعاهااد 
الثانويااااة األزهريااااة فاااااي 
ضاااااوء تجدياااااد الخطااااااب 

 الديني في مصر"

ماجستير 
تخصص 
أصول 
 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

26/ 4  /
 م 2016

14/ 3  /2017  
 م

أسماء 
السيد 
يوسف 

عبد 

"تصور مقترح لتطبيق 
ثقافة التربية التعاونية في 
العملية التعليمية بالمعاهد 

 اإلبتدائية األزهرية "

ماجستير 
تخصص 
أصول 

 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 

 سوهاج

  2017/  3 /14 م 2016/  4 /26
 م
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 /الباحث
 الباحثة

 البحث عنوان
 الدرجة

 والتخصص
 الكلية

 والجامعة
 التسجيل تاريخ القيد تاريخ

 الحليم

كريمة 
 منصور
رجب عبد 

 هللا 

تصور مقترح لتفعيل دور 
التعليم الثانوي الفني في 
تعزيز األمن االجتماعي 

 لدى طالبه

ماجستير 
تخصص 
أصول 

 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 

 سوهاج

 م 28/4/2018 م 28/4/2017

جورجيت 
بشرى 

طانيو
 س

تصور مقترح لوظيف 
بحوث الفعل في حل 

مشكالت التعليم األساسي 
 بمحافظة سوهاج

ماجستير 
تخصص 

أصول 
 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

 م 28/4/2018 م 28/4/2017

ياسمين 

عبد 
العليم 
 محمد

المتطلبات التربوية 

لتحقيق التكامل األسري 
لمواجهة المتغيراات 

 المعاصرةالمجتمعية 

ماجستير 

تخصص 
أصول 
 التربية

كلية 

 –التربية 
جامعة 
 سوهاج

28/11/2017 14/5/2019 

إسراء 
رزق 
السيد 
 محمد

دراسة تتبعية لخريجي 
المدارس الفنية الفندقية 

المتقدمة في ضوء 
متطلبات سوق العملفي 

 مصر

ماجستير 
تخصص 
أصول 
 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

27/11/2018 18/6/2019 

أمل محمد 
شاكر 
 أحمد

متطلبات تفعيل الدور 
التربوي لجامعة الطفل 
فى بعض الجامعات 

 المصرية

ماجستير 
تخصص 
أصول 
 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

27/11/2018 

12/1/2020 

أسماء  
 محمد مدني 

تصور مقترح لدور 
التعليم الثانوي 
الصناعي في تحقيق 

في التنمية المستدامة 
ضوء خطة التعليم 

 م2014-2030

ماجستير 
تخصص 
أصول 
 التربية

كلية 
 –التربية 

جامعة 
 سوهاج

27/11/2018 
 

14/4/2020 

      

 

 الدورات التدريبية وورش العمل: 

 :سوهاج جامعةنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بدورات ت -أ

 أعضاء قدرات تنمية والتعريف به " بمركزاجتياز الدورة التدريبية المعنونة بـ " مكافحة الفساد   -1
لمدة خمسة عشر ساعة تدريبية خالل  شهر  سوهاج بجامعةالجامعية  والقيادات التدريس هيئة
 م . 2019مايو 
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 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية اجتياز الدورة التدريبية المعنونة بـ " التميز اإلداري " بمركز  -2
 2/7/2019م وحتى  1/7/2019والتي نفذت خالل الفترة  سوهاج بجامعةالجامعية  والقيادات

 م ولمدة خمسة عشر ساعة تدريبية .

مركز تطوير نظم  ضمناجتياز الدورة التدريبية عن دورة " بنوك األسئلة و التحليل األحصائي "   -3
ارة تقويم الطالب و االمتحانات بجامعة سوهاج بالتعاون مع مركز القياس و التقويم بوحدة إد

 .م20/3/2017 إلى 18/3/2017 من الفترة في مشروعات تطوير التعليم العالي 

 مركز ساعة تدريبية " في 60لمدة  (TOT)اجتياز الدورة التدريبية في " تدريب المدربين   -4
 من الفترة فيالتدريب على نظم و تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بجامعة سوهاج 

 (.ICTP)الدورة تعادل دوتين من دورات ).م19/11/2016 إلى 12/11/2016

 أعضاء قدرات تنمية اجتياز الدورة التدريبية عن دورة " نظم االمتحانات و تقويم الطالب " بمركز  -5
 إلى 26/4/2016 من الفترة في سوهاج بجامعةالجامعية  والقيادات التدريس هيئة
 .م28/4/2016

 هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركزاجتياز الدورة التدريبية عن دورة " إدارة الوقت و االجتماعات "   -6
 .م19/4/2016 إلى 16/4/2016 من الفترة في سوهاج بجامعةالجامعية  والقيادات التدريس

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركزاجتياز الدورة التدريبية عن دورة "سلوكيات المهنة "   -7
 .م4/4/2016 إلى 2/4/2016 من  الفترة في سوهاج بجامعةالجامعية  والقيادات

 تنمية اجتياز الدورة التدريبية عن دورة " مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة " بمركز  -8
 26/3/2016 من الفترة في سوهاج بجامعةالجامعية  والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات

 .م28/3/2016 إلى
 , Edusearch , Ecolink اجتياز الدورة التدريبية عن دورة " قواعد معلومات دار المنظومة  -9

IslamicInfo,  AraBase   " شركة دار المنظومة  ضمنو قاعدة المنظومة للرسائل
 .24/5/2016 في لخدمات المعلومات و تقنياتها 

لنتائج  SPSSاجتياز الدورة التدريبية عن دورة " التحليل األحصائي باستخدام برنامج   -10
مركز تطوير نظم تقويم الطالب و االمتحانات بجامعة  ضمن ضمناالختبارات و المقاييس " 

 .م3/3/2015 إلى 1/3/2015 من الفترة في سوهاج
 تنمية مشروع ضمن" العملية التدريسيةمعايير الجودة في " برنامجعن  التدريبية الدورة اجتياز  -11

 من الفترة في سوهاج بجامعة القدرات تنمية مركز بمقر والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات
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 .م9/12/2013 إلى 7/12/2013

 تنمية مشروع ضمن" معايير الجودة في العملية التدريسية" برنامجعن  التدريبية الدورة اجتياز  -12
 من الفترة في سوهاج بجامعة القدرات تنمية مركز بمقر والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات

 .م9/12/2013 إلى 7/12/2013

 أعضاء قدرات  تنمية مشروع ضمن" التخطيط االستراتيجي" برنامج عن  التدريبية الدورة اجتياز  -13
 من الفترة في سوهاج بجامعة القدرات تنمية مركز بمقر والقيادات التدريس هيئة
 .م17/12/2013 إلى م15/12/2013

  ضمن" مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية " برنامج عن  التدريبية الدورة اجتياز  -14
 سوهاج بجامعة القدرات تنمية مركز بمقر والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مشروع

 .م23/12/2013 إلى  م21/12/2013 من الفترة في

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مشروع ضمن" العلمي النشر" برنامج على التدريب حضور  -15
 إلىم  28/12/2013 من الفترة في سوهاج بجامعة القدرات تنمية مركز بمقر والقيادات

 .م30/12/2013

( ساعة  56الحصول على برنامج تدريبي  في " إعداد المدربين المحترفين " بنجاح لمدة )  -16
م والتي نفذتها كلية  25/11/2013م وحتى  6/11/2013والمنعقد في الفترة من تدريبية 

 التجارة بجامعة االسكندرية وجمعية شباب إعالمي   .

بنجاح والحصول على زمالة البورد وإجتيازه  الحصول على برنامج تدريبي لمدة عشرة أيام   -17
 م . 2014 /2013وذلك في العام الدراسي  لتدريبلالعربي الدولي 

مدربي ميسرات مدارس "برنامج تدريبي لمدة عشرة أيام  وإجتيازه بنجاح عن تدريب حضور   -18
لذي نظمه المجلس القومي لألمومة والطفولة باالشتراك مع المركز العربي للتعليم ا" المجتمع 

 م . 2003/ 30-21والتنمية  بكلية التربية جامعة سوهاج في الفترة من 

المنظمة من قبل عمادة خدمة   "عداد مدربي خدمة مجتمعية"إبعنوان  حضور الدورة التدريبية   -19
بالمملكة العربية جامعة المجمعة  -المجتمع والتعليم المستمر بمسرح كلية التربية بالمجمعة

 .هـ28/5/1432- 27وذلك في الفترة من  السعودية 
الجودة المنظم من قبل عمادة  بعنوان " مهارات االرشاد األكاديمي"حضور برنامج تدريبي   -20

جامعة المجمعة بالمملكة العربية  بمدينة حوطة سديربمسرح كلية التربية وتطوير المهارات 
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 .هـ25/5/1434  بتاريخالسعودية وذلك 
والتي نظمتها جمعية التنمية االجتماعية  " حوارنا مع أوالدنا" حضور الدورة التدريبية بعنوان   -21

 بروضة سدير بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمملكة العربية السعودية
 .هـ 6/5/1434 بتاريخ بقاعة البابطين بروضة سدير بالمملكة العربية السعودية

جمعية التنمية االجتماعية ( والتي نظمتها الجيد راوحمحضور الدورة التدريبية بعنوان )ال  -22
بروضة سدير بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمملكة العربية السعودية 

بقاعة البابطين بروضة سدير بالمملكة العربية  يرجمعية التنمية االجتماعية بروضة سد
 .هـ 7/5/1434بتاريخ  السعودية

 
 

 :ICTPدورات تدريبية وورش عمل في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ب

في ثالث برامج" والتي عقدت بمركز  –اجتياز الدورة التدريبية "أساسيات التحول الرقمي   -1
م وحتى  6/9/2020تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة سوهاج وذلك في الفترة من )

 .الثالثةم النجاح في االختبارات الخاصة بالبرامج م(  وت12/9/2020

 (  لمدة ثالثة أيام و إجتياز االختبار بنجاحEnd Noteحضور دورة المسار المتخصص في )   -2
 وذلك بمركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة سوهاج . 

(  لمدة Web Publishing Using Front Pageحضور دورة المسار المتخصص في )   -3
ثالثة أيام و إجتياز االختبار بنجاح وذلك بمركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت بجامعة سوهاج .

 -2013حضور الدورة التدريبية المعنونة بـ " ميكنة كنتروالت الكلية للفصل الدراسي األول لعام   -4
م بقاعة مجلس كلية التربية  2013/ 3-2-1م وذلك لمدة ثالث أيام في الفترة من  2014

 ( . MISوالتي أقامتها جامعة سوهاج بالتعاون مع مشروع نظم المعلومات اإلدارية ) 

والتي نظمتها عمادة التعليم  " دواتهأم التعليم االلكتروني و انظ" حضور الدورة التدريبية بعنوان   -5
جامعة  –كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير  لمدة يومين االلكتروني بجامعة المجمعة

 .هـ 12/1433/ 21-20المجمعة . 
 lectcherالليكتشر ميكرام التعليمي باستخدتصميم المحتوى " حضور الدورة التدريبية بعنوان   -6
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maker " كلية العلوم  لمدة يومين والتي نظمتها عمادة التعليم االلكتروني بجامعة المجمعة
 .هـ 5/1434/ 29-28جامعة المجمعة .  –والدراسات االنسانية بحوطة سدير 

 والدراسات االنسانية بحوطة سديرحضور الدورة التدريبية المنظمة والمقامة بكلية التربية العلوم   -7
 هـ. 1432وذلك في الفصل الدراس الثاني  " الفوتوشوب" عن  بالمملكة العربية السعودية

والتي نظمتها جمعية التنمية  " مهارات االتصال في الحوار" حضور الدورة التدريبية بعنوان   -8
االجتماعية بروضة سدير بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمملكة العربية 

 هـ 5/5/1434في يوم  السعودية بقاعة البابطين بروضة سدير بالمملكة العربية السعودية
 
 

 لتقويم واالمتحانات:دورات تدريبية وورش عمل في مجال ضمان الجودة وتطوير نظم ا -ج

اجتياز الدورة التدريبية " التقويم الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية للبرنامج الدراسي " والتي عقدت   -1
 م . 2019-8-7بمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج في الفترة 

سوهاج اجتياز برنامج المراجعة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي المنعقد بمركز الجودة بجامعة   -2
 ( ساعة تدريبية .28م بواقع ثمانية أيام ) 2019خالل شهري مارس وأبريل 

 التربية بكلية الجودة ضمان وحدة بمقر" الدراسي المقرر توصيف" حول عمل ورشة حضور  -3
 عشرة الحادية الساعة من وذلك م،20/11/2013 الموافق األربعاء يوم في وذلك بسوهاج،

 .مساءً  الواحدة الساعة وحتى صباًحا

 بكلية الدراسية والمقررات البرامج وتقارير توصيفات إعداد على للتدريب عمل ورشة حضور  -4
 م.2014 /2013للعام الجامعي  سوهاج جامعة – التربية

 ضمان وحدة بمقر " أعمال الجودة  " حولاعات التي عقدت مواالجت  عملال ورش حضور  -5
 م. 2014/م2013العام الدراسي  في وذلك ،جامعة سوهاج  بسوهاج التربية بكلية الجودة

6-  
توصيف وتقرير "  حضور الدورة التدريبية المنظمة من قبل عمادة الجودة والتطوير والمعنونة ب

وذلك لمدة بالمجمعة بالمملكة العربية السعودية  والمقامة بقاعة الفرسان   "المقررات والبرامج 
 هـ . 1432-4- 25-21 في الفترةخمسة أيام 
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7-  
التي أقامتها عمادة الجودة والتطوير بجامعة  " مفاهيم الجودة الشاملة" حضور ورشة عمل عن 
في   لمدة يوم  بالمملكة العربية السعودية بكلية التربية بالمجمعة -المجمعة مركز التدريب 

 هـ . 1430/1431الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي 
التي أقامتها عمادة الجودة والتطوير بجامعة المجمعة " التقييم الذاتي " حضور ورشة عمل عن   -8

لمدة يوم الفصل الدراسي بالمملكة العربية السعودية    بكلية التربية بالمجمعة -مركز التدريب 
 هـ . 1431/14321األول العام الجامعي 

وذلك في إطار إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة  " مجموعات التركيز" حضور ورشة عمل عن   -9
المجمعة التي أقامتها بجامعة المجمعة باالشتراك مع المنظمة العربية للتدريب والتطوير وهيئة 

في بالمملكة العربية السعودية لمدة ثالث أيام  بقاعة الفخامة بالمجمعة –تكساس للتعليم الدولي 
 هـ. 3/12/1431 -1الفترة من 

استعداد الكليات للدراسة في ضوء نظم الجودة واالعتماد األكاديمي "  "ر ورشة عمل عنحضو  -10
بالمجمعة بالمملكة  الجامعة الرئيسةالمنظمة من قبل عمادة الجودة والتطوير والمقامة بقاعة 

 هـ. 18/10/1431العربية السعودية وذلك بتاريخ 
توصيف وتقرير "  الجودة والتطوير والمعنونة بحضور الدورة التدريبية المنظمة من قبل عمادة   -11

وذلك لمدة  بالمجمعة بالمملكة العربية السعودية والمقامة بقاعة الفرسان  "المقررات والبرامج 
 هـ . 1432-4- 25-21خمسة أيام بتاريخ 

المنظمة من قبل عمادة " بناء وتطوير الخطط التعليمية "  المعنونة ب حضور الدورة التدريبية  -12
بالمملكة العربية الجودة والتطوير  والمقامة بقاعة التدريب بكلية العلوم الطبية بالمجمعة 

 هـ. 4/1433/ 5-3وذلك لمدة ثالثة أيام بتاريخ السعودية  
عمليات الجودة " حضور الدورة التدريبية المنظمة من قبل عمادة الجودة والتطوير والمعنونة ب  -13

بالمملكة امة بقاعة التدريب بكلية العلوم الطبية بالمجمعة والمق  "وتحسين مخرجات العمل 
 هـ. 5/1433/ 24-22وذلك لمدة ثالثة أيام بتاريخ العربية السعودية 

قامتها عمادة الجودة والتطوير بعنوان "معايير اختيار االقسام االكثر أحضور ورشة العمل التي   -14
جامعة المجمعة  -جاهزية لالعتماد بجامعة المجمعة " مركز التدريب بكلية التربية بالمجمعة

 هـ. 4/1/1434 بالمملكة العربية السعودية المقام في الفترة من
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 مجال اللغات: دورات تدريبية في -د

 اإلنجليزية اللغة بمركز بها، الخاصة االختبارات وجميع ،" اإلنجليزية ات في اللغةدور  عدة اجتياز  -1
 جامعة سوهاج . – بسوهاج اآلداب بكلية

 الدولي من الجامعة األمريكية بالقاهرة . TOEFL التويفل اختبار اجتياز  -2

 بسوهاج، اآلداب بكلية م 1999م/  1998العام الجامعي  في الفرنسية اللغة دورة اجتياز  -3
 . بها الخاصة النهائية االختبارات جميع واجتياز

 دورات تدريبية قامت بالتدريب فيها: -دا

القيام بالتدريب في البرنامج التدريبي " أهمية تنمية الموارد البشرية القتصاديات التعليم " والذي   -1
التدريب الرئيسي  التابع لوزارة التربية نفذ باإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بمركز 

 م . 19/4/2018م وحتى  15/4/2018والتعليم بمحافظة سوهاج  في الفترة من 

القيام بالتدريب في البرنامج التدريبي " التكوين المهني واألخالقي للقيادات التربوية " والذي نفذ   -2
التدريب الرئيسي  التابع لوزارة التربية  باإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بمركز

 م . 26/4/2018م وحتى  22/4/2018والتعليم بمحافظة سوهاج  في الفترة من 

القيام بالتدريب في البرنامج التدريبي " اإلرشاد األكاديمي والمهني للقيادات التربوية " والذي نفذ   -3
كز التدريب الرئيسي  التابع لوزارة التربية باإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بمر 

 م . 5/4/2018م وحتى  1/4/2018والتعليم بمحافظة سوهاج  في الفترة من 
 

 السمينارات العلمية:العمل والورش التدريبية و المؤتمرات والندوات وورش  

1-  
والمقام المشاركة  الفعالة في المؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين وتحكيم بعض بحوثه 

م بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر  2021مارس 10بجامعة سوهاج يوم األربعاء الموافق 
 الجامعة الجديد.

2-  
المنتدى العلمي األول لضمان الجودة والمعنون بـ "تطوير الجامعات المشاركة  الفعالة في 
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الموارد الذاتية" الجودة الشاملة والجامعة المنتجة كمدخل لتنمسة  المصرية من منظور إدارة
وذلك بالمشاركة بعرض ورقة عمل بعنوان " تصور مقترح لتفعيل دور حاضنات األعمال 

يوم والمنعقد   م (" 2030التنمية المستدامة في مصر )رؤية مصر  يقالجامعية في تحق
 م بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد. 2020ديسمبر 28األثنين الموافق 

3-  
الملتقى التربوي السنوي لقسم أصول التربية  والمعنون بـ " مستقبل ة  الفعالة في المشارك

التعليم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة )واقع وتحديات ("" والمنعقد يوم الخميس الموافق 
 جامعة سوهاجمقر بقاعة أ.د. إبراهيم بسيوني عميرة  بكلية التربية بم  2020ديسمبر 24

 الجديد.

4-  
الحديث في  "المعنون  بـ جامعة سوهاج و الذي نظمت لمؤتمر العلمي ابالمشاركة والحضور 

تجربة جامعة سوهاج" وذلك بالمشاركة بعرض ورقة عمل عنوانها "  – 19كورونا كوفيد 
تأثير التباعد االجتماعي على جوانب العملية التعليمية بكليات التربية أثناء أزمة فيروس 

دراسة ميدانية بكلية التربية جامعة سوهاج (" ، والمنعقد يوم األثنين كورونا المستجد) 
 بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدم   2020نوفمبر  30الموافق 

5-  
في المؤتمر العلمي الخامس لشباب الباحثين وتحكيم بعض بحوثه والمقام  الفعالة لمشاركةا

بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر  م 2020فبراير  18بجامعة سوهاج يوم الثالثاء الموافق 
  الجامعة الجديد.

6-  
االختبارات اإللكترونية في ظل التعليم عن بعد "  "المعنون  بـ الدولي و لمؤتمر العلمي حضور ا

والذي نظمته الجمعية العربية للقياس والتقويم وأكاديمية طيبة المتكاملة للعلوم والتكنولوجيا ، 
 م . 2020أكتوبر  4-3وذلك في يومي السبت واألحد 

7-  
التحديات المعاصرة  "المعنون  بـ البيئي لكلية العلوم بجامعة سوهاج و لمؤتمر العلمي حضور ا

يوم السبت بجامعة سوهاج  والمنعقد عبر االنترنت نحو بيئة صحية مستدامة في سوهاج" ،
 م . 15/8/2020الموافق 

8-  
اعداد المعلم  "المعنون   بـ  األول لكلية التربية جامعة سوهاج التربيةلمؤتمر العلمي حضور ا

 28-27، المقام بجامعة سوهاج في الفترة من الطوحات والتحديات –في العصر الرقمي 
 م 2019نوفمبر 

9-  
التربية والتنمية  "( المعنون   بـ لتاسع) الدولي ا الثالث عشرلمؤتمر العلمي العربي حضور ا

والذي نظمته جمعية الثقافة من  الثقافية في مواجهة تحديات الواقع العربي ومتغيرات العصر"
، المقام بجامعة سوهاج في الفترة أجل التنمية مع جامعة سوهاج و أكاديمية البحث العلمي
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 م . 2019أبريل  25-24من 

10-  
مجانية التعليم بين  "المعنون   بـ  األول لقسم أصول التربية ولمؤتمر العلمي حضور ا

( 24والمقام بكلية التربية بجامعة سوهاج يوم األحد ) القبول والرفض)رؤى وإتجاهات ("
 م . 2018فبراير 

11-  
الميزة التنافسية  "المعنون   بـ  األول لقسم تكنولوجيا التعليم ولمؤتمر العلمي حضور ا

لبحوث تكنولوجيا التعليم : نظم التعلم الذكية " والمقام بالتعاون بين الجمعية العربية 
لتكنولوجيات التربية وكلية الدراسات العليا التربوية والمقام بكلية الدراسات العليا التربوية 

 م . 2018 /12/7-10لفترة من ا بجامعة القاهرة في

12-  
التعليم والمجتمع  "( المعنون   بـ لتاسع) الدولي ا الثاني عشرلمؤتمر العلمي العربي ور احض

والذي نظمته جمعية الثقافة من أجل التنمية مع جامعة سوهاج و  المدني وثقافة المواطنة"
 م . 2018أبريل  26-225، المقام بجامعة سوهاج في الفترة من أكاديمية البحث العلمي

13-  
 الواقع والحلول " -مشكالت التعليم في صعيد مصر  "تمر العلمي المعنون   بـ لمؤ حضور ا

بقاعة الثمانية بالمبنى االداري بجامعة ، المقام والذي نظمته كلية التربية جامعة أسيوط 
 م . 2017ديسمبر  26لك يوم \أسيوط و

14-  
التعليم وثقافة  "( المعنون   بـ  ثامن) الدولي ال الحادي عشرلمؤتمر العلمي العربي حضور ا

والذي نظمته جمعية الثقافة من أجل التنمية مع جامعة  العمل الحر من التراخي إلى التآخي"
م  2017مايو  3-2، المقام بجامعة سوهاج في الفترة من سوهاج و أكاديمية البحث العلمي

التعليمية كمدخل لمواجهة  نشر ثقافة العمل الحر بالمؤسسات والمشاركة بورقة عمل بعنوان "
 مشكلة البطالة في مصر " .

تجديد الخطاب  "( المعنون   بـ  لسابع) الدولي ا العاشرلمؤتمر العلمي العربي حضور ا  -15
والذي نظمته جمعية الثقافة من أجل التنمية مع جامعة سوهاج و  التربوي في البالد العربية"

 م . 2016أبريل  24 -23المقام بجامعة سوهاج في الفترة من و ، أكاديمية البحث العلمي

حضور الندوة العلمية المعنونة بــــــ"أولويات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية " ووالتي   -16
نظمها مركز الفهرس العربي  بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز وذلك عبر الخط المباشر  

Online Webinar  م . 2020أغسطس  18وذلك يوم 

حضور الندوة العلمية المعنونة بــــــ"أساسيات النشر العلمي في الوطن العربي " والتي نظمها   -17
وذلك يوم األثنين الموافق   Online Webinarمؤسسة السفير وذلك عبر الخط المباشر  

 م . 2020يونيو  22
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اتيجيات الحصول على تمويل للمشاريع البحثية " حضور الندوة العلمية المعنونة بــــــ"إستر   -18
 Onlineوالتي نظمها مركز العالقات الدولية بجامعة سوهاج وذلك عبر الخط المباشر  

Webinar   م . 2020مايو  31وذلك يوم األحد الموافق 

"  19-حضور الندوة العلمية المعنونة بــــــ"إعادة تشكيل المجتع االكاديمي قبل وبعد كوفيد   -19
والتي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة وذلك عبر الخط المباشر  

Online Webinar  م . 2020وذلك في شهر يوليو 

مع منصة أدوموتو" والتي تم تننظيمها   اجتياز ورشة العمل في " كورس أساسيات  التعامل   -20
 م . 2020يونيو  6وذلك في يوم  Online Webinarعبر االنترنت و الخط المباشر  

حضور ورشة العمل المعنونة بــــــ"خطوات إجراء االختبارات الجامعية أون الين بإستخدام   -21
معة سوهاج  بالتعاون (  " والتي نظمتها كلية التربية بجاTEST MOZالموقع االلكتروني )

وذلك يوم الخميس  Online Webinarمع جامعة كربالء بالعراق وذلك عبر الخط المباشر  
 م . 2020يونيو  4الموافق  

 GOOGLEحضور ورشة العمل المعنونة بــــــ"إدارة نظم التعليم االلكتروني )  -22
CLASSROOM منصة أريد وذلك عبر الخط المباشر  (  " والتي نظمتها Online 

Webinar  م . 2020مايو  31وذلك يوم 

حضور ورشة العمل المعنونة بــــــ"مناقشة تقرير زيارة الدعم الفني للكلية ودراسة الوضع   -23
الراهن إلعداد ملفات البرامج المخصصة لإلعتماد  " والتي نظمتها  وحدة ضمان الجودة 

الفاعلية التعليمية بكلية التربية بكلية التربية بجامعة سوهاج ضمن أنشطة مشروع دعم  
 م . 2020مارس  9جامعة سوهاج وذلك يوم األثنين الموافق  

حضور ورشة العمل المعنونة بــــــ"سكوبس وإتحاد الجامعات العربية " والتي نظمتها  كلية   -24
التربية بجامعة سوهاج  ضمن فعاليات المؤتمر الدولي األول لكلية التربية بجامعة سوهاج 

 م. 2019نوفمبر  28ممارسات وتحديات " وذلك يوم –المعلم ومتطلبات العصر الرقمي )

حضور ورشة العمل المعنونة بــــــ"توصيف البرامج األكاديمية  " والتي نظمتها  وحدة ضمان   -25
الجودة بكلية التربية بجامعة سوهاج  ضمن أنشطة مشروع دعم  الفاعلية التعليمية بكلية 

 م. 2019نوفمبر  12سوهاج وذلك يوم الثالثاء الموافق   التربية جامعة
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حضور ورشة العمل المعنونة بــــــ" معايير االعتماد البرامجي في التعليم العالي وكيفية   -26
إستيفائها  " والتي نظمتها  وحدة ضمان الجودة بكلية التربية بجامعة سوهاج  ضمن أنشطة 

بكلية التربية جامعة سوهاج وذلك يوم الثالثاء مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية 
 م. 2019أكتوبر  9الموافق  

حضور ورشة العمل المعنونة بــــــ" توصيف المقررات والبرامج الدراسية وفقًا لمعايير الهيئة   -27
القومية لضمان الجودة واالعتماد  " والتي نظمتها  وحدة ضمان الجودة بكلية التربية بجامعة 

أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية جامعة سوهاج  سوهاج  ضمن
 م. 2019أبريل  21وذلك يوم الثالثاء الموافق  

حضور ورشة العمل المعنونة بــــــ"العالقة بين التعاون الدولي واألمن القومي " والتي نظمها   -28
لسويس بالمركز الدولي للمؤتمرات مركز العالقات الدولية بجامعة سوهاج وذلك  بقاعة قناة ا

 م . 2018ديسمبر  2بجامعة سوهاج  يوم األحد الموافق  

حضور ورشة العمل المعنونة بــــــ" التعريف بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية   -29
التربية جامعة سوهاج" والتي نظمتها  وحدة ضمان الجودة بكلية التربية بجامعة سوهاج  

طة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية جامعة سوهاج وذلك يوم ضمن أنش
 م. 2018ديسمبر  17األحد الموافق  

حضور الندوة العلمية المعنونة بــــــ" معايير وأخالقيات النشر العلمي ودعم مشروع معامل   -30
جامعة سوهاج  بقاعة التأثير العربي والتي نظمتها  وحدة النشر العلمي بكلية التربية ب

 م. 2017مارس  4المؤتمرات بكلية التربية جامعة سوهاج وذلك يوم السبت الموافق 

شاركت بالحضور في مؤتمر" االتجاهات الحديثة لجودة واعتمادمؤسسات التعليم الجامعي و   -31
 في العام " المعايير و اآلليات" " ضمن المركز العربي للتعليم و التنمية و جامعة عين شمس 

 .م7/12/2015 إلى 5/12/2015 من الفترة

البحث العلمي   "لمؤتمر العلمي العربي الثامن ) الدولي الخامس ( المعنون   بـ حضور ا   -32
والذي نظمته جمعية الثقافة من أجل التنمية  "التربوي  في  البيئة  العربية ) القيمة و األثر(
 27-26، المقام بجامعة سوهاج في الفترة من مع جامعة سوهاج و أكاديمية البحث العلمي

مدى اهتمام البحوث التربوية  العربية  بقضايا   والمشاركة ببحث بعنوان " م  2014أبريل 
 " . تربية و رعاية فئتي الموهــوبين  و المعاقين ) دراسة تحليلية ميدانية (
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، المقام بكلية "كليات التربية و إعادة بناء التعليم  "لمؤتمر العلمي الدولي المعنون بـحضور ا  -33
 ، والمشاركة ببحث بعنوان "م  2014مايو  11-10، في الفترة من التربية ، جامعة أسيوط

المشكالت المعوقة لإلعداد التربوي بالدبلوم العام وفق المعايير القومية للجودة بقطاع كليات 
 .  "م ) دراسة تحليلية ميدانية ( 2013التربية 

"االقسام ودية المعنون بـ بالمملكة العربية السعول لجامعة المجمعة حضور المؤتمر الدولي األ  -34
 -مركز التدريب بكلية التربية بالمجمعةبالتحديات والحلول "  –االكاديمية بالجامعات الناشئة 

 هـ . 5/1/1434-4المقام في الفترة من  جامعة المجمعة

المقامة  "  ي في التعليم والتعلمالمنظومالبنائية والمدخل  " الندوة العلمية المعنونة بـحضور   -35
يوم األربعاء الموافق  مصر   -جنوب الوادي جامعة  –كلية التربية بسوهاج ب

  م . 18/12/2002

 الحضور الدوري لسمينار قسم أصول التربية الذي يعقد أسبوعًيا يوم السبت من كل اسبوع  -36

حضور مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بقسم أصول التربية والتي تعقد بمقر   -37
 سوهاج.جامعة 

38-  
حضـور اللقـاء االول لسـعادة مــدير الجامعـة مـع رؤسـاء ومشــرفي االقسـام بجامعـة المجمعــة  

هــ.مركز  3/12/1431 -1فـي الفتـرة مـن  المقـام فـي الفتـرة مـن بقاعة الفخامة بالمجمعـة
) الحضــور  بالمملكــة العربيـة الســعودية جامعــة المجمعـة -التـدريب بكليــة التربيـة بالمجمعــة

 .رئيسا لقسم التربية وعلم النفس بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير  ( 

مركز التدريب  حضور ملتقى الجمعيات الخيرية  المقامة والمنظمة من قبل جامعة المجمعة  -39
 هـ. 11/2/1434المقام في الفترة من جامعة المجمعة -بكلية التربية بالمجمعة

قامتها عمادة الجودة والتطوير بعنوان "معايير اختيار االقسام أمل التي حضور ورشة الع  -40
جامعة  -االكثر جاهزية لالعتماد بجامعة المجمعة " مركز التدريب بكلية التربية بالمجمعة

 هـ. 4/1/1434 بالمملكة العربية السعودية المقام في الفترة منالمجمعة 
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 فيها:دورات تدريبية قامت بالتدريب  -د

القيام بالتدريب في البرنامج التدريبي " أهمية تنمية الموارد البشرية القتصاديات التعليم " والذي  1
نفذ باإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بمركز التدريب الرئيسي  التابع لوزارة التربية 

 م . 19/4/2018م وحتى  15/4/2018والتعليم بمحافظة سوهاج  في الفترة من 

القيام بالتدريب في البرنامج التدريبي " التكوين المهني واألخالقي للقيادات التربوية " والذي نفذ  2
باإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بمركز التدريب الرئيسي  التابع لوزارة التربية 

 م . 26/4/2018م وحتى  22/4/2018والتعليم بمحافظة سوهاج  في الفترة من 

القيام بالتدريب في البرنامج التدريبي " اإلرشاد األكاديمي والمهني للقيادات التربوية " والذي نفذ  3
باإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بمركز التدريب الرئيسي  التابع لوزارة التربية 

 م . 5/4/2018ى م وحت 1/4/2018والتعليم بمحافظة سوهاج  في الفترة من 
 

 

  
 

 يعتمــد ،،،،

 عمــيد الكليـــة

  عبد اللطيف عمران خالدد.  
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 سوهاج                                                                                      كلية التربية  جامعة

 

 

 

 

 

 

 ثالًثا: الأنشطـة الجامعية

 
 إدارة الوحدات الخاصة بالقسم والكلية والجامعة 

 المساهمة في مشروعات تطوير التعليم العالي والمشروعات األخرى بجامعة سوهاج 

 األنشطة الطالبية 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 عضوية الجمعيات العلمية 

 المشاركة في أعمال اللجان على مستوى الجامعة وخارجها 

 شهادات الشكر والتقدير 
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 :سوهاج  جامعةالتربية ب وكلية أصول التربية  إدارة الوحدات الخاصة بقسم  

 م وحتى اآلن. 18/2019مدير مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج بداية من عام   -1

م وحتـى  2020مدير وحدة الريادة العلمية والدعم الطالبي بكلية التربية بسوهاج بداية مـن ينـاير   -2
 اآلن .

رئيس محور الممكنات بجائزة التميز المؤسسي وذلك أثناء تقدم كلية التربية لهـا منـذ نشـأة جـائزة   -3
 التميز المؤسسي وحتي اآلن . 

 2016  الجامعي عامبداية من   سوهاجبجامعة   التربية بكليةبوحدة التخطيط االستراتيجي  عضو  -4
 .م وحتى اآلن 

  الجامعي عامبداية من   سوهاجبجامعة   التربية بكليةبلجنة المؤتمرات بقسم أصول التربية  عضو  -5
 .م وحتى اآلن  2019

 م. 2020-19  الجامعي للعام سوهاجبجامعة   التربية بكلية العالقات الثقافية لجنة عضو  -6

 م  . 17/2018  الجامعي للعام سوهاجبجامعة   التربية بكلية شئون التعليم والطالب لجنة عضو  -7

 م . 15/2016  الجامعي للعام سوهاجبجامعة   التربية بكلية البيئة وخدمة المجتمع لجنة عضو  -8

 م وحتى اآلن . 2016 عامبداية من  بسوهاج التربية بكلية أصول التربية قسم بمجلس عضو  -9

 – التربية بكلية الجودة ضمان وحدةمنسقة  لجنة الموارد المالية  و المادية  ضمن فرق الجودة  ب   -10
 م.2013/2014وذلك للعام الجامعى  سوهاج جامعة

 م.2013/2014وذلك للعام الجامعى  سوهاج بجامعةعضوا فى وحدة البوابة اإللكترونية بكلية التربية   -11

 .م2002/2003 الجامعي للعام بسوهاج التربية بكلية أصول التربية قسم بمجلس عضو  -12

 .م2003/2004 الجامعي للعام سوهاجبجامعة   التربية بكلية البيئة وخدمة المجتمع لجنة عضو  -13

 .م2013/2014 الجامعي للعام بسوهاج التربية بكلية أصول التربية قسم بمجلس عضو  -14

عضوا بلجان المقابالت الشخصية للطالب المتقدمين لاللتحـاق باألقسـام المختلفـة بكليـة التربيـة ،   -15



34 

 

وكذلك العضوية في لجان مقابالت طالب الدبلوم العام نظام العام الواحد المتقدمين لاللتحاق بكليـة 
 جامعة سوهاج .  –التربية 

المملكاة  –إدارة الوحدات الخاصة بالقسم التربوي بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطاة سادير  
 العربية السعودية:

رئـيس مركـز الجـودة واالعتمـاد األكـاديمي  بالكليــة  و تأسيسـه بكليـة العلـوم والدراسـات االنســانية   -16
 هـ   1432هـ وحتى تاريخ شوال   1430بحوطةبحوطة سدير من محرم 

حتى  و ـه 1430من الفصل األول  رئيس وحدة االختبارات والرصد بالكلية  التربية بحوطة سدير  -17
 هـ. 1434

هـ 1428بأعمال وكيلة الكلية لشؤون الطالبات المنتسبات بكلية  التربية بحوطة سدير من عام قائمة   -18
 .هـ1432وحتى 

 .ه 1430هـ وحتى 1428رئيس النشاط االجتماعي بكلية  التربية بحوطة سدير من عام   -19

هـ  1432منسقة قسم التربية وعلم النفس بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير من عام   -20
 هـ. 1434وحتى 

 .هـ 1434هـ/  1433منسقة التربية الميدانية بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير عام   -21

ألقسام الطالبات عام  بحوطة سدير رئيس وحدة االرشاد االكاديمي بكلية العلوم والدراسات االنسانية  -22
 .هـ 1434هـ/  1433

عام وحتى  هـ 1428من عام  رئيس لجنة المعادالت بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير  -23
 .هـ1431

 1430عام رئيس لجنة االختبارات والرصد بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير الفصل األول   -24
 هـ. 1434 عام حتى و ـه

رئيس لجنة االمعيار الثالث )ادارة ضمان جودة البرامج( بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير.   -25
 هـ. 1432/1433ام ع

  1432/1433 عاملجنة التقييم الذاتي بكلية بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير ب عضو  -26

بكلية العلوم والدراسات االنسانية للطالبات الجدد المتقدمات لاللتحاق  لجنة المقابلة الشخصية عضوا ب   -27
 هـ1432/1433 عام بحوطة سدير
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 هـ 1434هـ/  1433عضو باللجنة التأديبية  بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير عام   -28

 سوهاج:المساهمة في مشروعات تطوير التعليم العالي والمشروعات األخرى بجامعة  

كمنسق للجنة تمت المشاركة : )بسوهاج التربية بكلية الجودة ضمان مشروعفي   المشاركة  -1
 .جامعة سوهاج –التربية بسوهاج كليةب الجودة توكيد وحدةضمن فرق  الموارد المالية والمادية 

في برنامج تأهيل للمعلمين بالتعليم العام   والتأهيل المستمر التطوير مشروعفي   المشاركة  -2
تقديم عن طريق معلمي المرحلة االبتدائية للمستوى الجامعي بكلية التربية ـ جامعة سوهاج 

م 1998في العام الدراسي المحاضرات ، وإعداد االختبارات ، زيارات للمعلمين والمعلمات بالمدارس
 .م1999ـــ 

المشاركة في مشروع تطوير مدارس المجتمع عن طريق الحصول على برنامج تدريب مدربي   -3
لذي نظمه المجلس القومي لألمومة والطفولة باالشتراك مع المركز اميسرات مدارس المجتمع 

 م . 2003/ 30-21العربي للتعليم والتنمية  بكلية التربية جامعة سوهاج في الفترة من 

 البوابة مشروع)عضو تنفيذي بلجنة  سوهاج جامعةلكلية التربية ب  اإللكترونية البوابة مشروع  -4
 م. 2014 /2013( للعام الجامعي سوهاج جامعةلكلية التربية ب  اإللكترونية

بكليات التربية بجامعات  لدراسات العليا لتقديم االستشارات العلمية في مجال البحوث التربوية   -5
في الفترة  الدراسات العليا الب دوات البحوث لطأن االستبانات و تحكيم عديد ممصر عن طريق 

 م . 2014م وحتى اآلن  2002من عام 

 األنشطة الطالبية: 

م وحتى  2020مدير وحدة الريادة العلمية والدعم الطالبي بكلية التربية بسوهاج بداية من يناير   -1
 بالكلية بشكل دوري منتظم .اآلن ، وإعداد قوائم الريادة العلمية  والدعم الطالبي 

اإلشراف على طالب أقسام التعليم األساسي وتوجيههم في الزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع   -2
 م.1998م وحتى عام  1993ضمن مقرر تعليم الكبار وخدمة المجتمع وذلك في الفترة من عام 

و  م التاريخ الطبيعي ) األحياء ( سقسم الطبيعة والكيمياء وقباإلشراف على طالب كلية التربية   -3
 رياض األطفال و   العملية  في عدد كبير من في التدريب الطالبي لمادة التربية قسم الطفولة 
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 .م2003م وحتى عام  1992وذلك في الفترة من المدرس االعدادية والثانوية بمحافظة سوهاج 

األسر بالكليـة لزيـادة بعـض معـالم االشراف على عدد من الرحالت الطالبية التي تنطمها بعض   -4
 م . 2014م وحتى عام  1992مصر ) كمشرفة على الطالبات ( وذلك في الفترة من عام 

المشاركة في تـأليف " دليـل االرشـاد األكـاديمي  للطـالب وأعضـاء هيئـة التـدريس" بكليـة العلـوم   -5
السعودية وذلك خالل العام  والدراسات االنسانية بحوطة سدير  بجامعة المجمعة بالمملكة العربية

 ه. 1434 /1433الدراسي 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة: 

 م وحتى اآلن. 18/2019مدير مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج بداية من عام   -1

 االحتباجات سد مجال في سوهاج بمحافظة راشد حي تطوير حملة أنشطة فعاليات في ةشاركالم  -2

 م. 24/7/2019-16الفترة من  في راشد بحي لألميين التعليمية

وذلك في  حياة كريمة ("، 0دور الجامعة في دعم المبادرة الرئاسية  عضو مشارك في تفعيل  -3
 .المحور االجتماعي وتطوير الجانب التربوي والتعليمي بقرى المبادرة

 ججامعة سوهابكلية التربية  برنامج إعداد المعلم الجامعيالمشاركة بالتدريب في دورات   -4
م  2020 عام حتى م 2016 عام من الفترة  في  

المهني للقيادات  رشاد األكاديمي واإل"   برنامج التدريبيالمحاضر ومدرب في ك المشاركة  -5
إلى  م1/4/2018من      الفترةي  ف الذى نفذو  "  المقدم إلعــداد القيادات التربـويــة التربوية

 مركز التدريب الرئيسى  بوزارة التربية والتعليم بمحافظة  سوهاج .م المنعقد بمركز 5/4/2018

ية القتصـاديات شـر أهميـة تنميـة المـوارد الب"  برنـامج التـدريبيالمحاضر ومدرب فـي ك المشاركة  -6
ـــة" التعلـيم ـــداد القيــادات التربـويـ إلــى  م15/4/2018مــن  الفتــرةي  فــ الــذى نفــذو  المقــدم إلعـ

 بمركز مركز التدريب الرئيسى  بوزارة التربية والتعليم بمحافظة  سوهاج .المنعقد م.19/4/2018

" التكوين المهني واألخالقي للقيادات   برنامج التدريبيالمحاضر ومدرب في ك المشاركة  -7
 26إلى  م22/4/2018من  الفترةي ف الذى نفذو  التربوية " المقدم إلعــداد القيادات التربـويــة

 قد بمركز مركز التدريب الرئيسى  بوزارة التربية والتعليم بمحافظة  سوهاج .م والمنع4/2018/
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جامعـة  -المشاركة في برنامج تأهيل معلمي المرحلة االبتدائية للمستوى الجامعي بكليـة التربيـة   -8
 تقديم المحاضرات ، وإعداد االختبارات ، زيارات للمعلمين والمعلمات بالمدارسعن طريق سوهاج 

 .م1999م ـــ 1998في العام الدراسي 

م  25/8/2003المشـاركة فـي الـدورة الثانيـة لتأهيـل معلمــي المـدارس الخاصـة فـي الفتـرة مــن   -9
 م . 7/9/2003وحتى 

المشاركة في الدورة الثانية لتأهيل معلمي المدارس الخاصة بإلقاء محاضرة عن "فلسفة وأهداف   -10
 م.25/8/2003يوم االثنين الموافق التعليم االبتدائي في مصر" وذلك 

المشاركة في الدورة الثانية لتأهيل معلمي المدارس الخاصة بإلقاء محاضرة عن "االتصال التربوي   -11
 م.25/8/2003و أهميته في التعليم االبتدائي " وذلك يوم االثنين الموافق 

تقييم الطالبات في اثناء  و االشراف على زيارة الطالبات لمؤسسات خدمة المجتمع بمدينة سوهاج  -12
زيارة الطالبات لمؤسسات خدمة المجتمع بمدينة سوهاج وذلـك ضـمن مـادة تعلـيم الكبـار وخدمـة 

 . م 1998 وحتى عام م1993وذلك في الفترة من عام  المجتمع

العــام ا فــي ســوهاج بمحافظــة األطفــال ريــاض معلمــاتالتربــوي ل تــدريبالمشـاركة فــي برنــامج ال  -13
 م . 2003/  2002 الدراسي 

المشاركة في تطوير مدارس المجتمع عن طريق الحصول على برنامج تـدريب مـدربي ميسـرات   -14
لـذي نظمـه المجلـس القـومي لألمومـة والطفولـة باالشـتراك مـع المركـز العربـي امدارس المجتمع 

 م . 2003/ 30-21للتعليم والتنمية  بكلية التربية جامعة سوهاج في الفترة من 

 الجمعيات العلمية:عضوية  

 وحتى األن . 2014بإتحاد المدربين المعتمدين في الوطن العربي منذ عام  عامل عضو  -1

2-  
بجمهورية مصر العربية  بداية من  الثقافة من أجل التنمية بمحافظة سوهاج  بجمعية عامل عضو

 م وحتى اآلن . 2013العام  الجامعي 

3-  
كة العربية السعودية  بداية من العام  لاإلدارة والتخطيط التربوي  بالمم بجمعية عامل عضو

 م وحتى اآلن . 2013الجامعي
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 المشاركة في أعمال اللجان على مستوى الجامعة وخارجها: 

عضو بلجنة المتابعة والدعم )المراجعة الداخلية ( بمركز ضمان الجـودة بجامعـة سـوهاج  بدايـة   -1
 اآلن .م وحتى  2019من عام 

 م وحتى اآلن. 18/2019مدير مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج بداية من عام   -2
 التربية بكلية الجودة ضمان وحدةمنسقة  لجنة الموارد المالية  و المادية  ضمن فرق الجودة  ب   -3

 م.2013/2014وذلك للعام الجامعى  سوهاج جامعة –
وذلـــك للعـــام الجـــامعى  ســـوهاج بجامعـــةعضـــوا فـــى وحـــدة البوابـــة اإللكترونيـــة بكليـــة التربيـــة   -4

 م.2013/2014
 الجـــــامعي للعــــام ســـــوهاجبجامعــــة   التربيـــــة بكليــــة البيئـــــة وخدمــــة المجتمـــــع لجنــــة عضــــو  -5

 .م2003/2004
 –عضو بلجان المقابالت الشخصية للطالب المتقدمين لاللتحاق باألقسام المختلفة  بكلية التربية   -6

جامعة سوهاج  أقسام التربية العام و التربية أساسي وتربيـة ريـاض أطفـال فـي الفتـرة مـن عـام 
 م . 2014 /2002

عضو بلجان المقابالت الشخصية للطالب المتقـدمين لإللتحـاق بالـدبلوم العـام فـي التربيـة نظـام   -7
 م . 2014 /2002جامعة سوهاج في الفترة من عام  –العام الواحد بكلية التربية 

وذلـــك للعـــام الجـــامعى  ســـوهاج بجامعـــةبكليـــة التربيـــة عضـــو بمجلـــس قســـم أصـــول التربيـــة   -8
 م.2003/2004

وذلك للعام الجامعى  سوهاج بجامعةبكلية التربية عضو بمجلس قسم أصول التربية   -9
 م.013/2014

المشاركة في لجان المناقشات  واالختبارات الشفوية  لطالب الدبلومة المهنية والدبلومة الخاصة   -10
 بكلية التربية  بجامعة سوهاج .

تصحيح لمقررات الليسانس والبكالوريوس المشاركة في أعمال االمتحانات والكنتروالت ولجان ال  -11
والدبلوم العام نظام العام الواحد ونظام العامين والدبلومة المهنية والدبلومة الخاصة بكلية التربية  

 بجامعة سوهاج.
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 شهادات الشكر والتقدير: 

الورشة العلمية التي نظمتها لمشاركة في لمن رئيس جامعة سوهاج  شهادة  شكر و تقدير   -1
يوم حياة كريمة ("، وذلك 0عن " دور الجامعة في دعم المبادرة الرئاسية  جامعة سوهاج 

 بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد. م 2021فبراير 23الثالثاء الموافق  ا
س ر العلمي السادفي المؤتمالفعالة  لمشاركة لمن رئيس جامعة سوهاج  شهادة  شكر و تقدير   -2

 10ربعاء الموافق الباحثين وتحكيم بعض بحوثه والمقام بجامعة سوهاج يوم األلشباب 
 بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد. م 2021مارس

في المؤتمر العلمي الخامس  الفعالة لمشاركةلمن رئيس جامعة سوهاج  شهادة  شكر و تقدير   -3
فبراير  18لشباب الباحثين وتحكيم بعض بحوثه والمقام بجامعة سوهاج يوم الثالثاء الموافق 

  بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد. م 2020
ن أفي  " بالنجاح Arcifشهادة من معامل التأثير  واالستشهادات المرجعية العربي  أرسيف "   -4

% ( من المؤلفين في االستشهاد  5خديجة عبد العزيز علي إبراهيم من ضمن أعلى ) /تكون د
(  105.000، وذلك ضمن دراسة تضمنت أكثر من )( مؤلف  13.000بمقاالتهم من أصل )

"  Arcifمؤلف ودراسة ومراجعة استشهاداتهم العلمية وذلك من مجموع تقارير معامل أرسيف " 
 م . 2017 – 2012التي تغطي الفترة من 

رشاد األكاديمي اإل"   برنامج التدريبيالمحاضر ومدرب في ك شهادة  شكر و تقدير للمشاركة  -5
      الفترةي  ف الذى نفذو  "  المقدم إلعــداد القيادات التربـويــة المهني للقيادات التربويةو 

بوزارة التربية والتعليم م المنعقد بمركز مركز التدريب الرئيسى  5/4/2018إلى  م1/4/2018من
 بمحافظة  سوهاج .

أهمية تنمية الموارد "  برنامج التدريبيالمحاضر ومدرب في ك شهادة  شكر و تقدير للمشاركة  -6
  الفترةي  ف الذى نفذو  " المقدم إلعــداد القيادات التربـويــةية القتصاديات التعليمشر الب
مركز التدريب الرئيسى  بوزارة التربية  م.المنعقد بمركز19/4/2018إلى  م15/4/2018من

 والتعليم بمحافظة  سوهاج .
" التكوين المهني   برنامج التدريبيالمحاضر ومدرب في ك شهادة  شكر و تقدير للمشاركة  -7

  الفترةي ف الذى نفذو  واألخالقي للقيادات التربوية " المقدم إلعــداد القيادات التربـويــة
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م والمنعقد بمركز مركز التدريب الرئيسى  بوزارة التربية 4/2018/ 26إلى  م22/4/2018من
 والتعليم بمحافظة  سوهاج .

علـى التفـوق الدراسـي جامعـة أسـيوط  سـوهاج بكليـة التربيـة رعايـة الشـباب ب شهادة تقدير من  -8
العـام وذلـك فـي    األولى قسم األحياء  والحصول على تقدير عام جيـد جـداً الفرقة   المتميز في

  م. 1988الدراسي 
شهادة تقدير من إتحاد طالب كلية التربية بسوهاج  جامعة أسيوط على التفوق الدراسي المتميز   -9

وذلك فـي العـام الدراسـي    الثانية قسم األحياء  والحصول على تقدير عام جيد جداً في الفرقة  
 م. 1989

بسوهاج  جامعـة أسـيوط علـى المشـاركة   شهادة  شكر و تقدير من رعاية الشباب بكلية التربية  -10
   علــى مسـتوى كليـة التربيـة بســوهاج  والفـوز فـي المسـابقة الثقافيـة فــي مجـال المعلمـة المثاليـة 

 م. 1990/1991وذلك في العام الجامعيي 
ر كبير في المشاركة شهادة شكر وتقدير  من كلية التربية للبنات بحوطة سدير على  القيام بدو  -11

 والتي عقدت بالكليةعداد للدورة التدريبية المعنونة بـ " نحو عملية تعليمية أفضل " واإلبالتدريب 
 هـ . 6/3/1430-5خالل الفترة من 

شهادة شكر وتقدير  من كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير على  القيام بدور كبير   -12
داد للدورة التدريبية المعنونة بـ " إدارة في تطوير وجودة الكلية من خالل المشاركة بالتدريب واالع

 هـ . 9/3/1431-8الوقت " والتي عقدت بالكلية خالل الفترة من 
13-  

عميد كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير على  القيام بدور  منشهادة شكر وتقدير 
االختبـارات " بالكليـة ر "  مشـرفة وحـدة إدارة وكبير في تطوير وجودة الكلية من خالل القيام بـد

 هـ. 1432/ 1431خالل العام الدراسي 

عميد كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير على  القيام بدور من شهادة شكر وتقدير    -14
كبير في تطوير وجودة الكلية من خالل القيام بدور " رئيس مركز الجودة واالعتماد االكاديمي " 

 هـ. 1432/ 1431الدراسي بالكلية خالل العام 
عمـادة الجـودة وتطـوير المهـارات بجامعـة المجمعـة بسـبب المشــاركة مـن شـهادة شـكر وتقـدير    -15

هــ "  1431/1432الفاعلة في  " تقييم جودة االختبارات النهائية للفصل األول للعام الدراسـي 
 على مستوى الكليات بالجامعة .
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والدراسات االنسانية بحوطة سدير على  القيام بدور كبير شهادة شكر وتقدير  من كلية العلوم   -16
فـي تطـوير وجـودة الكليـة مــن خـالل المشـاركة بالتـدريب واالعــداد للـدورة التدريبيـة المعنونـة بـــ 

باسـتخدام السـبورة التفاعليـة " يم  المقرر الدراسي باستخدام العروض التقديمية وتدريسه "تصم
 هـ . 13/3/1432-10من والتي عقدت بالكلية خالل الفترة 

شهادة شكر وتقدير  من كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير على  القيام بدور كبير   -17
فـي تطـوير وجـودة الكليـة مــن خـالل المشـاركة بالتـدريب واالعــداد للـدورة التدريبيـة المعنونـة بـــ 

  23/10/1432-20"االستخدام األمثل للسبورة التفاعلية " والتي عقدت بالكلية خالل الفترة من 
شهادة شكر وتقدير  من كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير على  القيام بدور كبير   -18

في تطوير وجودة الكلية من خالل المشاركة الفاعلة بالتدريب واالعداد للدورة التدريبية المعنونة 
بالكلية خالل الفترة من بـ "إعداد وبناء االختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية " والتي عقدت 

 هـ . 15-16/1/1433
خطاب شكر وتقدير  من  وكيل كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير للشؤون التعليمية   -19

بالكليـة " دليـل االرشـاد االكـاديمي "على  القيام بمجهود متميز  و دور كبيـر فـي إعـداد وإصـدار
 هـ. 1434وذلك عام والذي نال إعجاب  وسرور معالي مدير الجامعة

درع شكر وتقدير  من كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سـدير جامعـة المجمعـة بالمملكـة   -20
العربية السعودية  على  ما تم القيام  به من أعمال أكاديمية وإدارية أسهمت في  تطوير وجودة 

 الكلية من خالل  فترة العمل بالكلية.
العلوم والدراسـات االنسـانية بحوطـة سـدير جامعـة المجمعـة بالمملكـة درع شكر وتقدير من كلية   -21

العربية السعودية  على القيام بدور كبير في تطوير وجودة الكليـة مـن خـالل المشـاركة الفاعلـة 
 .بالتدريب في عدد كبير من الدورات التدريبية بالكلية خالل فترة العمل بها

 

  
 

 

 يعتمــد ،،،،

 عمــيد الكليـــة
 عمرانعبد اللطيف خالد أ. د.  

  

  

 


