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 جامعة سوهــــــاج
 كلية التربيـــــة 

 لدكتورة/ هدى مصطفى محمد ا الذاتية واألنشطة المهنية للسيدةبيان بالسيرة 
 األستاذ بكلية التربية بسوهاج

 هدى مصطفى محمد االسم :   -1
 13/10/1965تاريخ الميالد:  -2
 مصر -جهة الميالد: سوهاج -3
جامعــة  -كلية التربية  -الحالية : أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية الوظيفة   -4

    سوهاج.
 المؤهالت العلمية:-5

بتقدير جيدجدا   -1987عام  –-كلية التربية بسوهاج  -نس اآلداب والتربية  اليس  -
 مع الشرف.

 بتقدير جيدجدا . - 1989 -كلية التربية بسوهاج  -الدبلوم الخاص في التربية -
 بتقدير ممتاز. -1991 -كلية التربية بسوهاج -الماجستير في التربية  -
 -كليــة التربيــة بســوهاج -دكتوراه الفلسفة فــي المنــاهج وطــرق تــدريس اللغــة العربيــة   -

 .1996عام 
 التدرج الوظبفي:  -6

 1987 بــالفترة مــ  –المناهج وطــرق التــدريس  ب ليــة التربيــة بســوهاج  معيدة بقسم  -
 . 1991الى 



الــى 1991 مــ بــالفترة  –بــتاا اليليــةمدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس    -
 م1996

الــــى  1996 بــــالفترة مـــ   -بــــتاا اليليـــةمـــدرس بقســــم المنـــاهج وطــــرق التـــدريس   -
 م2003

وحتى   2003م  عام  بتاا اليليةاستاذة مساعدة بقسم المناهج وطرق التدريس   -
 م.2014

 اآلن.وحتى   م2014م  عام  بتاا اليليةاستاذة بقسم المناهج وطرق التدريس   -
/ 11/ 17 لية التربية بسوهاج م  عام قسم المناهج وطرق التدريس ب  مجلس  رئيس-

 .2018/  11/  16حتى  2015
 .2018/  11/  18تيليف باإلشراف على القسم م    -
/  5/  5حتــى 2019/  5/  5القسم لمدة عــام بتــاريخ  مجلس تجديد تعيي  لرئاسة  -

2020. 
/ 4/ 8مــــ  وطــــرق التـــدريس ب ليــــة التربيــــة بســــوهاج قســــم المنــــاهج مجلــــس رئـــيس  -

 ولمدة ثالث سنواا. 2021
 : والمهنية األنشطة العلمية-7

فــي تخصــم المنــاهج وطــرق المشــاركة فــي تــدريس وتومــيف المقــرراا الدراســية  -
 ب لياا التربية في مصر. التدريس

عة برامج لتطوير التعلــيم فــي الممليــة العربيــة الســعود ة   ودولــة جالمشاركة في مرا -
 اليويت .

تــم نشــرها فــي مجــالا علميــة   ا  مح مــ  ا  علميــ  ا  أكثــر مــ  عشــري  بحثــ  قامــت بــاجرا  -
 ال التخصم.في مج

قامت باإلشراف على عديد م  الرسائل العلمية في كلياا التربية بســوهاج   قنــا    -
 الغردقة   األزهر الشريف   معهد البحوث والدراساا العربية.



قنا   الغردقة    في مناقشة عديد م  الرسائل في كلياا التربية بسوهاج  شاركت   -
 .  جامعة طرابلس أسيوط   االس ندرية   الجامعة الخليجية بالبحري  

 شاركت في فحم إنتاج بحوث وترقياا ببعض الجامعاا العربية. -
ــاتمراا العلميـــة ال - ــدد مـــ  المـ ــرشـــاركت فـــي عـ ــة فـــي مصـ ــة والعرييـــة والدوليـ   محليـ

 ومنها:
 2006  أجل التنمية منت عام  الماتمراا العلمية التي تقيمها جمعية الثقافة م ➢

 . 2018وحتى 
 الماتمراا العلمية للجمعية المصرية للقرا ة والمعرفة .  ➢
 الماتمر الدولي الرابع للغة العربية . دبي االماراا   ➢

ــلت علـــى  -  ICTPقيـــادة اليمبيـــوتر مـــ  و  اا تنميـــة القـــدراا شـــهادعـــدد مـــ  حصـ
 .   جامعة سوهاج

 .TOTحصلت على شهادة تدريب المدربي   -
ــي  - ــاركت فـ ــميم و شـ ــدريب تصـ ــرامج تـ ــت بـ ــي  و تنفيـ ــى المعلمـ ــة التـ ــو االميـ ــي محـ معلمـ

 العامة لمحواالمية وتعليم اليبار.   الهيئةوزارة التربية و تنظمها 
 تشارك في تدريب المعلمي  في برامج األكاد مية المهنية للمعلمي  بسوهاج. -
 المعلمي  بإدارة التدريب باألزهر الشريف.تشارك في تدريب  -
 . 2015 -2013 لمرأة بالقاهرةالمجلس القومي لبلجنة التعليم بعضو  -
لســنة  493 جمعيــة الثقافـة مــ  أجـل التنميــة بســوهاج المشـهرة بــرقم عضــو مجلــس إدارة -

 م.1999
 جمعية الثقافة م  أجل التنمية .  لجنة المرأة  في  أمي  -
 أمي  مساعد لجنة كفالة اليتيم بجمعية الثقافة م  أجل التنمية . -
 عـــ  التـــى تصـــدر -علميـــة مح مـــة –هيئـــة تحريـــر مجلـــة والثقافـــة والتنميــةو عضــو -

 د مية البحث العلمي والتينولوجيا بالقاهرة.أكا



 بسوهاج.ية رير المجلة التربوية ب لية التربعضو هيئة تح -
 عضو مجلس إدارة بأكاد مية إبداع بسوهاج. -
 .2017 - 2015 عضو بلجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة -
 2019 - 2017عضو بلجنة التثقيف بالمجلس األعلى للشئون االسالمية  -
 ومنها:  العضوية في بعض الجمعياا العلميةتشارك ب -

 .الجمعية المصرية للقرا ة والمعرفة ➢
 . ية المصرية للمناهج وطرق التدريسالجمع ➢
 الجمعية الدولية للقرا ة . ➢
 جمعية الثقافة م  أجل التنمية . ➢
 جمعية القياس والتقويم . ➢

 
 

 
 
 
 

 
 
 


