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    كليـة التربيـة

شعببن أبو محبدي حممد حجبسي / للدكتور :  السرية الذاتيت 
عضو هيئت التدريس بقسم املنبهج وطزق التدريس  

                                                     جبمعت سوهبج–بكليت الرتبيت 
 

:ىبواناتىذخصوظى:ىأواًلى
                              0124034154/  هاتف .      اإلسالم :  الداينة .               شعبان أبو محادي دمحم حجازي . د/  االسم 

.        جامعة سوهاج –أستاذ متفرغ بقسم ادلناهج وطرق التدريس بكلية الًتبية /  الوظيفة 
 .    مجهورية مصر العربية – جامعة سوهاج –كلية الًتبية -قسم ادلناهج وطرق التدريس / العنوان 

:ىالمؤهالتى:ثانوًاى
  بتقدير ممتاز مع مرتبة – جامعة أسيوط –كلية الًتبية بسوهاج - بكالوريوس يف العلوم والًتبية ختصص رايضيات   .1

 الشرف 

 جامعة أسيوط بتقدير عام – كلية الًتبية بسوهاج –الدبلوم اخلاص يف الًتبية ختصص مناهج وطرق تدريس الرايضيات  .2
 جيد جداًا 

 . جامعة أسيوط بتقدير عام ممتاز –كلية الًتبية بسوهاج - ادلاجستري يف الًتبية ختصص مناهج وطرق تدريس الرايضيات  .3

 . جامعة أسيوط–كلية الًتبية بسوهاج - دكتوراه الفلسفة يف الًتبية ختصص مناهج وطرق تدريس الرايضيات  .4

:ىالمقرراتىالتيىقامىبتدرودهاى:ىثالثًاى
:         يشارك يف تدريس مجيع مقررات القسم يف كل من 

 .مرحلة البكالوريوس والليسانس بكلية الًتبية بسوهاج  .1

بكلية  ( الدبلوم اخلاصة – الدبلوم ادلهنية –الدبلوم العامة نظام العامني ونظام العام الواحد  )مرحلة الدراسات العليا  .2
 .الًتبية بسوهاج 

 .برانمج التأهيل الًتبوي ادلنفذ يف كلية الًتبية بسوهاج  .3

:ىأنذطظىاجتماروظىوتطلوموظى:ىىرابطًاى
 .يساهم يف اإلشراف العلمي والًتبوي على طالب الًتبية ادليدانية ابلكلية  .1

 .العمل كمقرر جمللس قسم ادلناهج وطرق التدريس بكلية الًتبية بسوهاج خالل فًتة زمنية زلددة  .2

 .ادلشاركة يف عرض ومناقشة بعض األحباث وادلوضوعات والقضااي العلمية يف مسينار القسم  .3

 . عمل مديرا دلركز التدريب وخدمة اجملتمع بكلية ادلعلمني أبهبا ابلسعودية  .4
 

:ىالبحوثىوالندواتىوالمحاضراتىالطامظى:ىخامدًاى
هـ ، 1427هـ وحىت هذا العام  1417العمل كعضو مبركز البحوث والدراسات الًتبوية بكلية ادلعلمني أبهبا خالل الفًتة - أ

:  ويف خالل هذه الفًتة شارك يف إجناز البحوث التالية واليت نشرت ابسم ادلركز 



- الواقع: استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب بكليات ادلعلمني ابدلملكة العربية السعودية"حبث بعنوان  .1
 هـ1423عام "ادلعوقات- االجتاهات

،  والبحث الثاين  عن  .  هـ1418عام " دراسة ميدانية : ظاهرة الرسوب بكلية ادلعلمني يف أهبا"حبثني األول بعنوان  .2
 " .ظاهرة التسرب "

 هـ 1420عام " دراسة ميدانية :بعض مشكالت طالب الًتبية ادليدانية بكلية ادلعلمني أبهبا ومقًتحات حللها"حبث بعنوان  .3

هـ 1417 ادلشاركة يف العديد من احملاضرات والندوات العامة اليت أقيمت يف كلية ادلعلمني أبهبا ابلسعودية خالل الفًتة –ب 
 .هـ 1427إىل 

:ىالدوراتىالتدروبوظى:ىداددًاى
:          متت ادلشاركة يف الدورات التدريبية  التالية 

االختبارات التحصيلية و " دورة تدريبية دلدة فصل دراسي دلعلمي ادلرحلة االبتدائية ابدلملكة العربية السعودية بعنوان  .1
 .هـ 1418/ 17، وذلك يف عام " كيفية إعدادها 

دورة تدريبية متكررة دلدة فصل دراسي واحد دلديري ادلدارس االبتدائية وادلتوسطة والثانوية ، حيث متت ادلشاركة فيها  .2
 . هـ 1424 /23هـ  وحىت الدورة السابعة عشر عام 1421 / 20منذ الدورة احلادية عشرة عام 

 م ، وذلك يف إطار التعاون 2008خالل شهر أغسطس " التقومي الذايت وخطة التحسني ادلدرسي " دورة تدريبية بعنوان  .3
 .بني كليات الًتبية واذليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مبصر 

دلعلمات مدرسة الدعوة اإلسالمية بسوهاج يف الفًتة " اجلودة الًتبوية دلعلمات رايض األطفال " دورة تدريبية بعنوان  .4
 م 12-17/9/2009

ادلنعقدة يف جامعة أسيوط يوم السبت ادلوافق " ادلشروعات التنافسية يف اجلامعات ادلصرية " حضور ورشة عمل عن   .5
 م14/11/2009

دلعلمات رايض األطفال مبحافظة سوهاج وادلنعقدة يف "  نشر ثقافة ادلعايري القومية لرايض األطفال " ورشة تدريبية بعنوان  .6
        .م 2009/ 15/12 – 5كلية الًتبية بسوهاج خالل الفًتة 

رلموعة من الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوهاج واليت ركزت أنشطتها التدريبية  .7
 .  على إسًتاتيجيات التدريس والتقومي وإدارة الصف واستخدام التكنولوجيا يف رلال التعليم 

الندوة العلمية األولى لوحدة النشر العلمي التي عقدت بكلية التربية جامعة سوهاج يوم السبت فعاليات االشًتاك يف  .8

  .     " النشر العلمي ودعم مشروع معامل التأثير العربي "  م بعنوان 2017 / 3/ 4

: المعلم ومتطلبات العصر الرقمي"بعنوان جامعة سوهاج  األول بكلية التربية الدوليفعاليات المؤتمر االشًتاك يف  .9

 .  م 2020الذي عقد ابلكلية يف نوفمرب  ممارسات وتحديات

 .     ادلشاركة يف بعض ادلقابالت اليت تنظمها مديرية الًتبية والتعليم بسوهاج اخلاصة بًتقية بعض منسوبيها اىل وظائف أعلى .10

:ىاإلذرافىرلىىالردائلىالطلموظىى:ىدابطًاىى
- ساهم يف اإلشراف على العديد من رسائل ادلاجستري والدكتوراه التابعة لقسم ادلناهج وطرق التدريس بكلية الًتبية  .1

 .          جامعة سوهاج  

 واهلل املوفق ،،،،،،




