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المشاركة بالحضور في الملتقى األكاديمي الثاني لكلية 
( يوليو 11جامعة سوهاج . يوم الخميس ) –التربية 
 م2019

عضو فى اللجنة المنظمة في المؤتمر الدولي األول لكلية  2
التربية )المعلم ومتطلبات العصر الرقمي ممارسات 

 م2019نوفمبر  28-27وتحديات (.

المشاركة بالحضور فى المؤتمر الدولي األول لكلية  3
التربية )المعلم ومتطلبات العصر الرقمي ممارسات 

 نوفمبر 28-27وتحديات( .
 

                       

                                                                            

 

 البيانات الشخصية:                                                          

 المؤهل الدراسي:

 الدرجات العلمية:

 :المؤتمرات العلمية



حضور ورشة عمل بعنوان " توصيف البرامج  1 
األكاديمية" والتى عقدتها وحدة ضمان الجودة ضمن 
أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية 

 12 التربية بسوهاج, وذلك يوم الثالثاء الموافق 
 م 2019نوفمبر

حضور ورشة عمل بعنوان "معايير االعتماد البرامجي  2
األحد عشر , وكيفية استيفاء المؤشرات والممارسات 

الخاصة بها علي نحو تطبيقي "والتي عقدتها وحدة ضمان 
الجودة ضمن أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية 

التعليمية بكلية التربية بسوهاج, وذلك يوم الثالثاء الموافق 
 م. 2019نوفمبر  19

المشاركة بالحضور فى ورشة عمل "تصميم وإنتاج  3
المحتوى الرقمى" ضمن فعاليات المؤتمر الدولى األول 

لكلية التربية)المعلم ومتطلبات العصر الرقمى ممارسات 
 م2019نوفمبر  27وتحديات (.

المشاركة بالحضور فى ورشة عمل "معاييرالحكم على  4
والدكتوراة " ضمن فعاليات جودة رسائل الماجستير 

المؤتمر الدولى األول لكلية التربية)المعلم ومتطلبات 
 م2019نوفمبر  28العصر الرقمى ممارسات وتحديات (.

 المشاركة بالحضور في ورشة عمل "سكوبس وإتحاد 5
الجامعات العربية "ضمن فاعليات المؤتمر الدولي األول 
لكلية التربية )المعلم ومتطلبات العصر الرقمي ممارسات 

 م.2019نوفمبر  28وتحديات(.

المشاركة بالحضور في فاعليات الدورة التدريبية "وسائل  6
التعليم عن بعد وتطبيقات االنترنت في العملية التعليمية" 

 م.2020نوفمبر 5
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 الورش والدورات التدريبية:

 اسب   الح مجال في التدريبية الدورات

 االلي:


