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 ثالثا: المؤتمرات العلمية

 المشاركة م

األول لقسم أصول التربية  العلمىت وجلسات المؤتمر تنظيم وفعاليا فىالمشاركة  1
 م٤٤٥9( فبراير ٤٢يوم األحد ) . سوهاججامعة 

 سوهاج .جامعة  –لكلية التربية  يالثان يالملتقى األكاديم يالمشاركة بالحضور ف 2
 م٤٤٥9( يوليو ٥٥يوم الخميس )

التربية )المعلم  األول لكلية يالمؤتمر الدولي لجنة الموارد المالية ف فىعضو  3
 م٤٤٥9نوفمبر  ٤8-٤٠.وتحديات (ممارسات  يومتطلبات العصر الرقم
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األول لكلية التربية )المعلم ومتطلبات  يالمؤتمر الدول فىالمشاركة بالحضور 
 .نوفمبر ٤8-٤٠ممارسات وتحديات( . يالعصر الرقم

 



 
 
 
 

 

 

١- 
 
 
 
٦- 

س بكلية التربية جامعة المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر الدولي الساد
/ 8/ ٥8وتجارب،  األزهر بالقاهرة" الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم" دراسات 

٤٤٤٤. 
 

المشاركة بالحضور في الملتقي التربوي السنوي لقسم أصول التربية" مستقبل 
التعليم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة: واقع وتحديات"، وذلك يوم الخميس 

 ٤٤٤/ ٥٤/ ٤٢الموافق 

 

 حضور الورش والدورات التدريبية  رابعا :

 الحضور م

ستيفائها اوكيفية  العالىم التعلي فى البرامجىعتماد حضور ورشة عمل بعنوان " معايير اال 1
عقدتها وحدة ضمان الجودة ضمن أنشطة مشروع دعم الفاعلية التعليمية بكلية  والتى" 

 م٤٤٥9( أكتوبر 9وذلك يوم األربعاء ) بسوهاج,التربية 

عقدتها  والتىالمفاهيم واألساسيات "  : البرامجىعتماد حضور ورشة عمل بعنوان " اال 2
وحدة ضمان الجودة ضمن أنشطة مشروع دعم الفاعلية التعليمية بكلية التربية بسوهاج, 

 م٤٤٥9( يونيو ٤٦وذلك يوم األربعاء )

ات الدراسية وفقا لمعايير الهيئة مقررحضور ورشة عمل بعنوان " توصيف البرامج وال 3
عقدتها وحدة ضمان الجودة ضمن أنشطة  والتى" عتماد القومية لضمان جودة التعليم واال

( أبريل ٤٥وذلك يوم األحد  ) بسوهاج,لتربية مشروع دعم الفاعلية التعليمية بكلية ا
 م٤٤٥9

ضمن فعاليات  "الرقمىورشة عمل "تصميم وإنتاج المحتوى  فىالمشاركة بالحضور  4
ممارسات  الرقمىالمعلم ومتطلبات العصر التربية)األول لكلية  الدولىالمؤتمر 

 م٤٤٥9نوفمبر  ٤٠وتحديات.
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٦-  

على جودة رسائل الماجستير والدكتوراة  معاييرالحكمورشة عمل " فىالمشاركة بالحضور 
 الرقمىتطلبات العصر المعلم ومالتربية)األول لكلية  الدولى" ضمن فعاليات المؤتمر 

 م٤٤٥9نوفمبر  ٤8ممارسات وتحديات (.
 
 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل" مناقشة تقرير زيارة الدعم الفني لكلية ودراسة 
 .2222/ 9/3الوضع الراهن إلعداد ملفات البرامج المخصصة لالعتماد" بتاريخ 

 

 

  التدريبية في مجال الحاسب اآللي : سادسا:الدورات



 
 
 
 

 

 

 ic3ة ال _شهاد

 .2222/ 9شهادة التحول الرقمي  عليالحصول  -

( بمركز التدريب TOTالدورة التدريبية في تدريب المدربين ) عليحاصلة 

 .2221 علي نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة سوهاج

 


