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وأتهيل   MISمشروع ميكنة جامعة سوهاج   -3 وإعداد  تصميم  يف  املشاركة 
 اجلامعة مليكنة اإلدارات هبا.

حىت  2004اجلامعية إلكرتونياً جبامعة سوهاج  من مشروع ميكنة االدارات  -4
 م كعضو2007

 املشروع  املشاركة يف

شاء مكتب التنسق اإللكرتوين جبامعة سوهاج حتت  إناملشاركة يف جتهيز و  -5
 2006إشراف وزارة التعليم العايل يف العام الدراسي 

 2006منسق مكتب التنسيق 

أنشاء وحدة توكيد اجلودة بكلية  جامعة سوهاج  –اجلودة بكلية الرتبية مشروع إنشاء نظام داخلي لتوكيد   -4
الرتبية بسوهاج وإعداد برامج  

 ومقررات الكلية وفق مناذج اجلودة. 
إعداد برانمج حاسويب لكنرتول كلية الرتبية يف مرحلة البكالوريوس والليسانس    -5

 م2007، 2006والدراسات العليا ألعوام 
تصميم وتدريب على الربانمج  

وتطبيقه يف كنرتوالت الكلية من عام  
 م2007

املشاركة يف مشروع جامعة الطائف لالعتماد األكادميي يف العام    -6
 م 2017/2018

 عضو جلنة املشروع 

املشاركة يف مراجعة اخلطط الدراسية لربامج جامعة الطائف من خالل املكتب   -7
 م  2017/2018التنفيذي للتحول الرباجمي عام 

مراجعة الربامج الدراسية لبعض  
 كليات اجلامعة وتقييمها 

  -2013املشاركة يف إعداد الدراسة الذاتية األوىل جلامعة الطائف عام   -8
2016 

 يةعضو جلنة الدراسة الذات

املشاركة يف إعداد الدراسة الذاتية لقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية جامعة   -9
 . 2013الطائف 

رئيس جلنة االعتماد األكادميي  
 للقمس

املشاركة يف إنشاء وحدة اجلودة بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية جامعة    -10
 الطائف.

 مستشار الوحدة

الطائف للمراجعة اخلارجية من قبل اهليئة الوطنية املشاركة يف جتهيز جامعة   -11
 للتقو  واالعتماد األكادميي 

 هـ 1436وحىت  1432ابململكة العربية السعودية يف الفرتة من 

 عضو جلان 

 الجوائز التي حصل عليها
   2004 للدكتوراه لعامجائزة يوسف صالح الدين قطب ألفضل رسالة علمية   -1
 م.2013/ 2012البحثي جلامعة الطائف عام جائزة التميز   -2
 م.2014/ 2013جائزة التميز البحثي جلامعة الطائف عام   -3
 م.2015/ 2014جائزة التميز البحثي جلامعة الطائف عام   -4

 الكتب المؤلفة ولها رقم إيداع ومنشوره

 2003ابالشرتاك مع مكتب اليونسكو خمرتعات مفيدة لنا )مشرتك(. اهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار   -1
 2012طريقة برايل يف تعليم املكفوفني )اللغة العربية واللغة اإلجنليزية(. عمان: دار املسرية،   -2
 2012التدريس لذوي اإلعاقة السمعية. عمان: دار املسرية،   -3

   المشاركات المجتمعية

احلاسب اآليل اليت عقدهتا وزارة االتصاالت واملعلومات ابالشرتاك مع جامعة  الدورات التدريبية على استخدامات املشاركة يف   -1
لتدريب  دورة تدريبية 28م واليت بلغت 2007م وحىت عام 2000جنوب الوادي بفرع اجلامعة بسوهاج منذ بدايتها عام 

 شباب اخلرجيني على استخدامات احلاسب األيل. 
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 الدوراتعلى استخدامات احلاسب اآليل يف وهيئة الربيد املصري  سوهاج  تدريب موظفي ديوان حمافظة  املشاركة يف   -2
 التدريبية اليت عقدهتا جامعة جنوب الوادي فرع سوهاج. 

بفرع   ICDLواليت عقدت مبركز  ICDLيف تدريب أعضاء هيئة التدريس ابملعاهد الفنية بقطاع الصعيد يف دورة املشاركة   -3
 م.2005م، 2004اجلامعة بسوهاج عام 

م،  2003، 2002شارك كمدرب يف العديد من الدورات التدريبية اليت عقدهتا اهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار عامي   -4
 لتدريب معلمي اهليئة على تعليم الكبار. 2006، 2005

لرتبية والتعليم إلنشاء املشاركة يف تدريب معلمي املرحلة اإلعدادية ضمن مشروع املدرسة اإللكرتونية الذي عقدته وزارة ا  -5
 .2006املدارس االلكرتونية عام 

ه مبحافظة 1433 25/5-24التوحد خالل الفرتة من  ابضطراابتاملشاركة يف محلة األمري سلطان بن عبد العزيز للتوعية   -6
 الطائف 

، وزارة  1430اخلاصة    االحتياجاتاملشاركة يف الربانمج التدرييب رفع كفاءة مديرات املدارس ابلتعليم العام للتعامل مع ذوي    -7
 التعليم السعودية. 

 1430املشاركة يف اللقاء السنوي السادس ملديري ورؤساء خدمات الطالب ابململكة العربية السعودية   -8
 . 2008لعاملية اليت اقامتها جامعة الطائف منذ عام األايم افعاليات املشاركة يف   -9

 االشتراك في الجمعيات العلمية
 م1998عضو اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس منذ عام   -1
 عضو يف مجعية الثقافة والتنمية بسوهاج   -2

 شهادات الشكر والتقدير
وتقدير    شكر  الطائف  متنوعة  شهادات  وجامعة  سوهاج  جامعة  الطائف  من  جامعة  الرتبية  وكلية  ابلطائف  التعليم  وإدارة 

 للمشاركات يف كثري من الفاعليات. 

 


