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 المناصب اإلدارية:  

 . سوهاج جامعة التربية كلية عميد -

 . سوهاج لمحافظة الجامعي قبل التعليم مستشار -

 . سوهاج جامعة  التربية بكلية التدريس وطرق المناهج قسم رئيس -

 . سوهاج جامعة التربية بكلية التربية أصول قسم رئيس -

 . والبحوث العليا  الدراسات لشئون جسوها جامعة التربية كلية وكيل -

 . سوهاج جامعة  والطالب التعليم لشئون التربية كلية وكالة  علي مشرف -

 . سوهاج جامعة التربية بكلية الجودة ضمان وحدة مدير -

 .سوهاج  جامعة التربية بكلية والتقويم القياس وحدة مدير -

 . سوهاج  بمحافظة والفني والتعليم للتعليم االقليمي المجلس عضو -

 . سوهاج بمحافظة الكبار وتعليم األمية لمحو اإلقليمي المجلس عضو -

 . سوهاج جامعة  المرأة ضد العنف مناهضة وحدة عضو -

 . سوهاج بجامعة واإلداري المالي الفساد مكافحة وحدة عضو -

 . سوهاج جامعة التربية كلية تأديب مجلس رئيس -
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 . سوهاج جامعة مجلس عضو -

 :  المهارات العلمية والبحثية

 .والدكتوراه الماجستير  بين ما  علمية رسالة( 60)  عن يزيد ما مناقشة  -

 .والدكتوراه الماجستير  بين ما  علمية رسالة( 65) عن يزيد ما علي اإلشراف -

 .وخارجها مصر  داخل وتربوية علمية  لمجالت  بحث( 700)  عن يزيد ما تحكيم -

 وبعض   مصر   في  المساعدين  واألساتذة  األساتذة  لترقية  علمي  انتاج(  30)  عن  يزيد  ما  عدد  تحكيم -
 .العربية الدول 

 .التدريس وطرق المناهج مجال   في بحثًا( 20) عن يزيد ما تأليف -

 .التدريس وطرق المناهج مجال  في  كتب( 4) عدد تأليف -

 .علمي  ومؤتمر  ندوة( 40) عن يزين ما العلمية والمؤتمرات الندوات من كبير  عدد حضور  -

 .العلمية والندوات المؤتمرات بعض ورئاسة تنظيم -

  عن   يزيد  ما ،    تنفيذي   مشرف  أو   متدرب  أو    كمدربء  سوا  العمل   ورش   من  كبير   عدد   في   المشاركة -
 .عمل  ورشة( 127)

 .التدريس وأساليب الدراسية والمقررات البرامج تطوير  في  المساهمة -

 .االمتحانات وإدارة التقويم نظم تطوير  في المشاركة -

 .العليا والدراسات والليسانس البكالوريوس مرحلتي في الدراسية المقررات من العديد تدريس -

 .ومتنوعة متعددة جهات ومن والتقدير  الشكر  شهادات  من كبير  عدد علي الحصول  -

 

 : العلميةالجمعيات عضوية 

 .العربية باللغة الناشرة العلمية للمجالت  الدولية للجمعية التأسيسي اإلدارة مجلس عضو  -
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 (.شمس عين جامعة  – التربية كلية) االجتماعية للدراسات التربوية الجمعية  مؤسس عضو  -

 .المستقبل  آلفاق الدولية المؤسسة تصدرها، التربوية العلوم في للبحوث الدولية المجلة مؤسس عضو  -

 (.سوهاج) التنمية أجل  من  الثقافة  مجلة  في مؤسس عضو  -

 (.شمس عين جامعة  – التربية كلية) التدريس وطرق للمناهج المصرية الجمعية عضو  -

 .العربية مصر  جمهورية مستوي علي التربية كليات  مجالت  معظم  في ومحكم االستشارية الهيئة عضو  -

 .العربي الوطن مستوي علي التربية كليات  مجالت  معظم  في ومحكم االستشارية الهيئة عضو  -

 المساهمة في مشروعات تطوير التعليم العالي والمشروعات األخرى بجامعة سوهاج: 

  المشروعات   إلدارة  وتسليمه   منهء  االنتها  وتم  التعليمة   الفاعلية  وتطوير   دعم  مشروع  علي  الحصول   تم -
 .م2021/  4/  10 الموافق السبت يوم العالي التعليم بوزارة

  جامعة   التربية  كلية  بين  باالشتراك  تربويًا  المؤهلين  غير   سوهاج  محافظة   مدارس   معلمي   تأهيل   مشروع -
 (.المشروع في كمدرب  المشاركة تمت ) سوهاج  فرع المعلم وأكاديمية سوهاج

)بسوهاج  التربية  بكلية  الجودة  ضمان  مشروع -  وعضو   -  بالمشروع  تنفيذي  كعضو   المشاركة  تمت: 
  والتاريخ   الجغرافيا:  التالية  الكلية   شعب  برنامج  ومنسق   –   بالكلية  الجودة  توكيد   وحدة  إدارة  بمجلس

 وعضو   –  بالكلية  الجودة  توكيد  بوحدة  االستراتيجي  التخطيط  لجنة  وعضو   –  بالكلية  االجتماعية  والدراسات
 (.بالكلية الجودة توكيد بوحدة والتحسين الجودة إدارة فعالية لجنة

(  والخامسة والرابعة والثالثة الثانية المرحلة) العالي بالتعليم لالعتماد والتأهيل  المستمر  التطوير  مشروع -
CIQAP1, 2, 3, 4, 5 (.المشروع إدارة بمجلس عضو : )سوهاج جامعة  – التربية بكلية 

  على   التربية  كلية   طالب  تدريب   في  المشاركة( : )  ICDL)  على  للحصول   التربية  كلية   طالب  تأهيل   مشروع -
 ((.ICDL) الكمبيوتر  لقيادة الدولية الرخصة على للحصول  المؤهلة البرامج

  بكلية   للمشروع  كعضو   المشاركة  تمت(: )MIS)  سوهاج  بجامعة  اإلدارية  المعلومات  نظم  تطوير    مشروع -
 (.بسوهاج التربية
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)(DSASP)  واالمتحانات  الطالب  تقويم  نظم  تطوير   مشروع -  نظم   تطوير   لوحدة  كمدير   المشاركة   تمت: 
 (.سوهاج جامعة  – التربية بكلية التقويم

)سوهاج  بجامعة  اإللكترونية  البوابة  مشروع -  التربية  بكلية  المشروع  تنسيق  بلجنة  تنفيذي  عضو : 
 (.بسوهاج

  طالب   تدريب  في  كمدرب  المشاركة  تمت : )سوهاج  بجامعة  المعلومات  وتكنولوجيا  نظم  تطوير   مشروع -
 ((.ICTP) الـ برامج على التدريس هيئةء أعضا ومعاوني الكلية

  المشاركة   تمت : )بسوهاج  التربية  بكلية  سوهاج  بمحافظة   األمية   محو   في   التربية  كلية   دور   تدعيم  مشروع -
 (.الكبار  وتعليم  األمية محو  مجال  في للعمل  المؤهلة البرامج على الكلية  طالب تدريب في  كمدرب

  وجمعية   بسوهاج  والتعليم  التربية  بمديرية   االستراتيجي  التخطيط  وحدة   بين  بالتعاون  النشط  التعلم  مشروع -
 التعليم وموجهي ومديري معلمي  تدريب في  كمدرب  المشاركة تمت: )بسوهاج التربية وكلية الخير  مصر 

 (.النشط التعلم مهارات على سوهاج بمحافظة السالم ودار  والمراغة وجرجا سوهاج بمراكز  االبتدائي

)والتعليم  التربية  بوزارة  والمتابعة  التخطيط  لوحدة  التابع  الثانوي  التعليم   تحسين  مشروع -   المشاركة : 

  تدريب   في  المشاركة  تم  حيث،  التربية  كليات  مع  بالتعاون  الثانوي  التعليم  معلمي  تدريب  برنامج  في  كمدرب
 البنائي والتعلم التعاوني والتعلم  النشط التعلم مهارات على  سوهاج بمحافظة  الثانوي التعليم  معلمي بعض

 .الشامل  والتقويم النشط التعلم بيئة وإدارة التعلم ومصادر 

)والتعليم  التربية  لوزارة  التابع  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التعليم  تحسين  مشروع -   كمدرب   المشاركة: 
 (.األطفال  لرياض التربوي االعتماد مجال  في األطفال  رياض معلمات لتدريب
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