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              السيرة الذاتية للدكتور/ حمدي السيد عبد الالهالسيرة الذاتية للدكتور/ حمدي السيد عبد الاله

  
  ــــــــةــــــــةالبيانات الشخصيالبيانات الشخصي

  الاله.الاله.  حمدي السيد عبدحمدي السيد عبد  االسم :االسم :
      مم  99599959//44//9999  ::  تاريخ الميــــــالدتاريخ الميــــــالد

  مصرمصر  ––سوىاج سوىاج   ––  أخميمأخميم  ::    محل الميــــــــالدمحل الميــــــــالد

      مسلممسلم                        ::  ةةــــــــــــــــــــــــالديانالديان  
                مصريمصري    الجنسيـــــــــــة :الجنسيـــــــــــة :

    متزوجمتزوجالحالة االجتماعيـة :الحالة االجتماعيـة :
    معاؼ نهائياً معاؼ نهائياً   ::  الموقف من التجنيدالموقف من التجنيد

  جامعة سوىاججامعة سوىاج  ––كلية التربية كلية التربية     ––بقسم أصول التربية بقسم أصول التربية   أستاذ متفرغأستاذ متفرغ  ::الوظيفةالوظيفة
  --––أصػػول التربيػػة أصػػول التربيػػة قسػػم قسػػم     --كليػػة التربيػػةكليػػة التربيػػة  ––سػػوىاج سػػوىاج   ––ة ة وريػػة مصػػر العربيػػوريػػة مصػػر العربيػػجمػػوجمػػو  ::  العنــــــــــــــوانالعنــــــــــــــوان

  جامعة سوىاج  جامعة سوىاج  

  0293462029346227227288: :   منــــــــزلمنــــــــزل      ::      تليفـــــــــــــونتليفـــــــــــــون

  ++0292029202021966519665  محمـول :محمـول :                        

  7553067161575530671615  محمول :محمول :                        

    oooo..ccoomm@@yyaahh2211  hhaammddyyeellssaayyeedd2200              ::            البريد االلكترونيالبريد االلكتروني
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  وتاريخها:وتاريخها:  علميةعلميةالمؤهالت الالمؤهالت ال
دور مايو دور مايو   --بتقدير عام جيد جدًا بتقدير عام جيد جدًا   الطبيعة والكيمياءالطبيعة والكيمياءبكالوريوس العلوم والتربية شعبة بكالوريوس العلوم والتربية شعبة   ..99

  جامعة أسيوط.جامعة أسيوط.  --م من كلية التربية بسوىاجم من كلية التربية بسوىاج  99809980

م من كلية التربية م من كلية التربية 99998484سبتمبر سبتمبر   --فى التربية  بتقدير عام جيد حداً فى التربية  بتقدير عام جيد حداً دبلوم خاصة دبلوم خاصة   ..00
  جامعة أسيوط.جامعة أسيوط.  --ىاجىاجبسو بسو 

من كلية التربية من كلية التربية   بتقدير عام ممتازبتقدير عام ممتاز  مم99879987" " أصول التربيةأصول التربيةماجستير فى التربية تخصص "ماجستير فى التربية تخصص "  ..33
  جامعة أسيوط.جامعة أسيوط.  --بسوىاج بسوىاج 

كلية التربية كلية التربية م من  م من  99999999" " أصول التربيةأصول التربية""دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص   ..44
  جامعة أسيوط.جامعة أسيوط.  --بسوىاجبسوىاج

  ::      الخبرات السابقــــــــــةالخبرات السابقــــــــــة

  م.م.99998383//55//3939اعتبارًا من اعتبارًا من   سوىاجسوىاجبب  بكلية التربيةبكلية التربية  --  ربيةربيةبقسم أصول التبقسم أصول التمعيد معيد   ..99

م م 99879987//9999//9292اعتبارًا من اعتبارًا من   سوىاجسوىاجببالتربية التربية بكلية بكلية   --مدرس مساعد بقسم أصول التربيةمدرس مساعد بقسم أصول التربية  ..00
..  

  ..مم99999999//9090//9999اعتباراً من اعتباراً من   سوىاجسوىاجبب  بكلية التربيةبكلية التربية  --أصول التربيةأصول التربيةمدرس بقسم مدرس بقسم   ..33

      مم02990299\\88\\99أستاذ متفرغ بقسم اصول التربية بكلية التربية اعتبارا من أستاذ متفرغ بقسم اصول التربية بكلية التربية اعتبارا من   ..44
  بيان باألنشطة التعليمية والعلمية واالجتماعية:بيان باألنشطة التعليمية والعلمية واالجتماعية:

والبكالوريوس، ومرحلة الدراسات العليا والبكالوريوس، ومرحلة الدراسات العليا   سسبمرحلة الليسانبمرحلة الليسانقام بتدريس مقررات عديدة قام بتدريس مقررات عديدة   ..99
الدبلوم المهنية في التربية( الدبلوم المهنية في التربية(   --الدبلوم الخاصةالدبلوم الخاصة  --نظام العاميننظام العامين  ––)نظام العام الواحد )نظام العام الواحد 

التربية ومشكالت التربية ومشكالت ول االجتماعية للتربية، ول االجتماعية للتربية، )األصول الفلسفية للتربية، األص)األصول الفلسفية للتربية، األص  والمقررات ىي:والمقررات ىي:
مع، فلسفة التعليم األساسي، سياسة تعليمية، اقتصاديات تربية، تخطيط تربوي، مع، فلسفة التعليم األساسي، سياسة تعليمية، اقتصاديات تربية، تخطيط تربوي، المجتالمجت

اجتماعيات تربية، تعليم الكبار وخدمة البيئة، مهنة التعليم وأدوار المعلم فيها، تاريخ اجتماعيات تربية، تعليم الكبار وخدمة البيئة، مهنة التعليم وأدوار المعلم فيها، تاريخ 
  التربية، تاريخ التعليم، التربية الخاصة لغير العاديين(.التربية، تاريخ التعليم، التربية الخاصة لغير العاديين(.

لجنة لجنة   --مشاركة في اللجان العلمية المختلفة بالكلية مثل: لجنة شئون التعليم والطالبمشاركة في اللجان العلمية المختلفة بالكلية مثل: لجنة شئون التعليم والطالبالال  ..00
  لجنة المختبرات العلمية.لجنة المختبرات العلمية.  --لجنة المكتباتلجنة المكتبات  --الدراسات العليا والعالقات الثقافيةالدراسات العليا والعالقات الثقافية

  دكتوراه(.دكتوراه(.  --اإلشراؼ على العديد من الرسائل العلمية بالكلية )ماجستيراإلشراؼ على العديد من الرسائل العلمية بالكلية )ماجستير  ..33

  اإلشراؼ على طالب التربية العملية بالكلية في العديد من مدارس المحافظة.اإلشراؼ على طالب التربية العملية بالكلية في العديد من مدارس المحافظة.  ..44
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المشاركة في تنظيم وفعاليات وجلسات المؤتمر العلمي االول لقسم اصول التربية بعنوان المشاركة في تنظيم وفعاليات وجلسات المؤتمر العلمي االول لقسم اصول التربية بعنوان   ..55
  : " مجانية التعليم بين القبول والرفض ) رؤى واتجاىات ( .: " مجانية التعليم بين القبول والرفض ) رؤى واتجاىات ( .

      لعربي الثالث عشر والدوليلعربي الثالث عشر والدوليالمشاركة في تنظيم وفعاليات وجلسات المؤتمر العلمي االمشاركة في تنظيم وفعاليات وجلسات المؤتمر العلمي ا  ..66

  بعنوان " التربية والتنمية الثقافية في مواجهة تحديات الواقع العربي ومتغيرات العصر "بعنوان " التربية والتنمية الثقافية في مواجهة تحديات الواقع العربي ومتغيرات العصر "                        

المشاركة في أنشطة التدريب داخل الكلية أو الجامعة:  المشاركة في ورشة عمل بعنوان التعريف     المشاركة في أنشطة التدريب داخل الكلية أو الجامعة:  المشاركة في ورشة عمل بعنوان التعريف     
  التربية .التربية .بمشروع دعم ونطوير الفاعلية التعليمية بكلية بمشروع دعم ونطوير الفاعلية التعليمية بكلية 

المشاركة في لجان االعتماد وضمان الجودة بالكلية أو الجامعة:  المشاركة في فريق المشاركة في لجان االعتماد وضمان الجودة بالكلية أو الجامعة:  المشاركة في فريق   ..77
                                                                                                                                  التخطيط االستراتيجي بالكلية .التخطيط االستراتيجي بالكلية .
  الحصول على العديد من دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.الحصول على العديد من دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.

  ((س ادارة نادى اعضاء ىيئة التدريس  بالجامعة ) مقرر اللجنة االجتماعية س ادارة نادى اعضاء ىيئة التدريس  بالجامعة ) مقرر اللجنة االجتماعية عضو مجلعضو مجل  ..88

المشاركة في تقديم استشارات تربوية وتعليمية خارج جامعة سوىاج: المشاركة في مراجعة المشاركة في تقديم استشارات تربوية وتعليمية خارج جامعة سوىاج: المشاركة في مراجعة   ..99
  الرؤية والرسالة لبعض مدارس التعليم ما قبل الجامعي.الرؤية والرسالة لبعض مدارس التعليم ما قبل الجامعي.

  ،،الل ريادة األسرالل ريادة األسرامعة سوىاج من خامعة سوىاج من خجج  ––بكلية التربيةبكلية التربيةاألنشطة الطالبية األنشطة الطالبية   فيفيشارك شارك   ..9292
  وكذلك ريادة بعض لجان االتحاد.وكذلك ريادة بعض لجان االتحاد.

  المشاركة في بعض المؤتمرات التي عقدت بالجامعة وخارجها.المشاركة في بعض المؤتمرات التي عقدت بالجامعة وخارجها.  ..9999

  إلقاء محاضرات في محو األمية وتعليم الكبار بمراكز وقرى محافظة سوىاج.إلقاء محاضرات في محو األمية وتعليم الكبار بمراكز وقرى محافظة سوىاج.  ..9090

  تدريب المعلمين والموجهين بمراحل التعليم المختلفة بمدارس محافظة سوىاج.تدريب المعلمين والموجهين بمراحل التعليم المختلفة بمدارس محافظة سوىاج.  ..9393

  ج تحسين التعليم )االتحاد األوربي( في مدارس محافظة سوىاج.ج تحسين التعليم )االتحاد األوربي( في مدارس محافظة سوىاج.المشاركة في برنامالمشاركة في برنام  ..9494

  الميسرات للمدارس الصديقة للبنات بمحافظة سوىاج.الميسرات للمدارس الصديقة للبنات بمحافظة سوىاج.المشاركة في دورات إعداد المشاركة في دورات إعداد   ..9595

  المشاركة في دورات إعداد القادة بحلوان.المشاركة في دورات إعداد القادة بحلوان.  ..9696

  رئيس مجلس األمناء والمعلمين واآلباء بإحدى مدارس سوىاج التعليمية.رئيس مجلس األمناء والمعلمين واآلباء بإحدى مدارس سوىاج التعليمية.  ..9797

  الت علمية محكمة .الت علمية محكمة .القيام بحوث منشورة في مجالقيام بحوث منشورة في مج  ..9898

  المشاركة في مشروع الفاعلية التعليمية بالكلية .المشاركة في مشروع الفاعلية التعليمية بالكلية .  ..9999

          ..الحاسب اآللى الحاسب اآللى   فى فى   الدورات التاليةالدورات التالية  اجتاز بنجاحاجتاز بنجاح  ..0202
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 Word processing. 

 Information Technology 

 Using the Computer and Managing Files        

 Databases -Access. 

 Information and Communication. 

 Presentations 

 Spreadsheets 

 Maintenance 

     

 

 

 
 وهذه البيانات تحت مسئوليتي الشخصية.

 
 دكتور/ حمدي السيد عبد الاله.

 جامعة سوهاج. -قسم أصول التربية                                        


