
  السيرة الذاتية
 

 ســـــــــــــــم: صفاء عبد العليم محمد صالحاال

 الوظيفة الحالية : مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس

 545الدور الخامس  –عنوان العمل : كلية التربية 

 الكليـــــــــــــــة: التربية بجامعة سوهاج

 39311699000تليفون          : 

  mash1000us@yahoo.com:البريد االلكتروني
 

 

 :المؤهالت العلمية

 من جامعة جنوب الوادي بتقدير عام جيد.في التربية  دبلوم خاص  *

* درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس اقتصاد 

برنامج مقترح في االقتصاد وعنوان الرسالة "  منزلي بتقدير عام ممتاز

عدادي الصم وضعاف السمع في ضوء المنزلي لتلميذات الصف األول اإل

 ."حاجاتهن وأثره علي التحصيل المعرفي وتنمية بعض المهارات العملية

* درجة الدكتوراه في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس اقتصاد 

التربية  فيبرنامج مقترح وعنوان الرسالة "  منزلي بتقدير عام ممتاز

األسرية قائم علي المحاكاة الحاسوبية لطالبات الصف األول الثانوي 

 .وأثره في تحقيق بعض أهداف التربية األسرية"  الفني



 :دورات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التي تم اجتيازها* 

 .2006دورة  " كفاءات البحث التربوي"  يوليو  -1

 .2006الفعال"  نوفمبر دورة  " تنمية مهارات العرض  -2

 .2006دورة  " أساليب البحث العلمي" ديسمبر  -3

 .2006دورة  " كفاءات البحث التربوي"  يوليو   -4

 .2002دورة  " أخالقيات وآداب المهنة"  فبراير  -5

 .2002دورة  " االتجاهات الحديثة في التدريس"  مارس  -6

 .2002دورة  " استخدام التكنولوجيا في التدريس"  أكتوبر  -2

 .2002دورة  " سلوكيات المهنة"  نوفمبر -8

 .2002دورة  " أخالقيات البحث العلمي"  ديسمبر  -9

 . SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  -10

 .Adobe Photoshopالجرافيك باستخدام  -11

 

  مجموعة برامج المستوي االساسي من مستويات التدريب علي نظم

في  (ICT Training Basic Track) تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

 .6336إلي يوليو  6336الفترة من يونيو 

 لجمعية الثقافة من أجل التنمية  حضور المؤتمر العلمي العربي األول

" التربية الوقائية  بالتعاون مع جامعة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي

 .بجامعة سوهاج 6336وتنمية المجتمع في ظل العولمة " أبريل 

  ببرنامج تدريب التعلم النشط في كلية التربية شاركت كمدرب مساعد

 .6331بسوهاج بالتعاون مع مشروع تحسين التعليم الثانوي مايو 

 البحث "ر األول لشباب الباحثين بجامعة بسوهاج حضور فاعليات المؤتم

تحديات الحاضر وطموحات المستقبل" مايو  –العلمي وقضايا المجتمع 

6393. 

 العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية ي حضور المؤتمر العلمي العرب

بالتعاون مع جامعة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي "الدولي السابع" 

 –الواقع  –"تجديد الخطاب التربوي في البالد العربية  الدواعي 

 .6396أبريل المعوقات " 



  حضور دورة تدريبية بمركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة  بجامعة سوهاج

مشروعات تطوير التعليم العالي "بنوك األسئلة والتحليل االحصائي " 

 .6392مارس 

  الحادي عشر لجمعية الثقافة من أجل حضور المؤتمر العلمي العربي

التنمية بالتعاون مع جامعة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي "الدولي 

"التعليم وثقافة العمل الحر من التراخي إلي التأخي " "مايو الثامن" 

6392. 

 لجمعية  الثاني عشر "الدولي التاسع" حضور المؤتمر العلمي العربي

الثقافة من أجل التنمية بالتعاون مع جامعة سوهاج وأكاديمية البحث 

 .6392أبريل العلمي "التعليم والمجتمع المدني وثقافة المواطنة" 

 جامعة جنوب  –ؤتمر الدولي األول لكلية التربية النوعية بقنا حضور الم

رؤية مستحدثة  –الوادي " التربية النوعية وجودة العمل المجتمعي 

 باألقصر. 6392"نوفمبر 

  لكلية البنات لآلداب والعلوم حضور المؤتمر الدولي السنوي الثاني

"البحث العلمي من منظور استراتيجية  بجامعة عين شمس والتربية

 بالغردقة. 6392آفاق وتحديات" يوليو  – 6303

  حضور ورشة عمل لوحدة خدمات تكنولوجيا المعلوماتIT UNIT 

 بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج " نشر ثقافة التعلم اإللكتروني".

 


