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 للدكتورة / إميان طبد الرمحن حممد طبد الالهالسرية الذاتوة  

 م1975سبتمبر 1تاريخ الميالد: -
 الجنس: انثى -
 الجنسية: مصرية -
 محل الميالد: سوهاج جمهورية مصر العربية -

 التدرج الوضوفي : - &

 ( م 16/4/1998: )جنوب الواديجامعة  -كمية التربية بقنا -قسم أصول التربيةبمعيدة   -1 
 (سوهاج جامعة  -كمية التربية بسوهاج -قسم أصول التربيةبمساعد  مدرس  -2 

 .م(12/2/2007
  . وحتى تاريخه م31/7/2008مدرس بقسم أصول التربية بتاريخ  -3 

 جامعة سوهاج: –يف تطوور نظم التقووم وإدارة االمتحانات بكلوة الرتبوة  ادلشاركة & 

 األنشطة م
االمتحانات بكلية التربية بسوىاج بإعداد اختبارات الكترونية موضوعية وتدريب طالب  الدبلوم نظام تطوير نظم   -1

 م . 3112م/ 3112العام الواحد وتطبيقها عليهم في العام الدراسي 
تطوير نظم االمتحانات بكلية التربية بسوىاج بتطبيق عملية التصحيح االلكتروني لالختبارات الموضوعية لمقرر   -2

 م . 3112م/ 3112تاريخ التعليم  لطالب  الدبلوم  العام في التربية نظام العام الواحد في العام الدراسي 
مع طالب الفرقة الثانية رياض اطفال  Quizeتطوير نظم االمتحانات بكلية التربية بسوىاج بتطبيق امتحان   -3

 ضمن متطلبات مقرر دور الحضانة ورياض االطفال.
و تطبيقو  ) MISالنتائج اإللكترونية و الرصد االلكتروني بمشروع ) ب على برنامج ميكنة االمتحانات و التدري -5

 م  3112م/  3112في تنفيذ أعمال الكنترول لطالب الليسانس والبكالوريوس في العام الجامعي 

 االنشطة الطالبوة:&
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 االنشطة م
العملية في عدد  تدريب الطالبي لمادة التربيةاالشراف على طالب كلية التربية بقسم الطبيعة والكيمياء في ال  -1

 م3119عام من المدارس االعدادية بمحافظة سوىاج 

االشراف على طالب قسم التاريخ الطبيعي ) األحياء ( في التدريب الطالبي لمادة التربية  العملية  في عدد  -2
 م .3111المدارس االعدادية بمحافظة سوىاج وذلك في عام من  

 : والتدروبوة ويف اللجان والكنرتوالت اخلربة ادلهنوة -&

ىأنذطظىمرتبطظىبالكلوظ: -ىأ
 االنشطة م
                                                             ىمة في متابعة مدرسة عمر بن الخطاب بسوىاج ضمن فريق لمتابعة قدرات المدارس بمحافظة االمس   -1

 م وتم تقديم تقرير للكلية بهذا الشأن.3118ىاج للتقدم لالعتماد التربوي في ديسمبر سو 
ظام توكيد الجودة التعليمية واالعتماد المعايير األكاديمية للكلية ضمن لجان مراجعة نبلجنة مراجعة  عضو  -3

 م.3119االكاديمي بكلية التربية  بجامعة سوىاج لعام 
 م.3119عضو لجنة شئون الطالب بكلية التربية لعام  -2
 م.3112البيئة لعام  وتنمية خدمة المجتمعشئون عضو لجنة  -2
 م.11/13/3112بتاريخ عضو لجنة الدراسات العليا ضمن فرق الجودة بكلية التربية  -5
 جامعة سوىاج-عضوا بلجان المقابالت الشخصية للطالب المتقدمين لاللتحاق باألقسام المختلفة بكلية التربية  -6
المشاركة في لجان المناقشات واالختبارات الشفوية لطالب الدبلومة المهنية والدبلومة الخاصة بكلية           -7

 . التربية  جامعة سوىاج
المشاركة في أعمال االمتحانات والكنتروالت ولجان التصحيح لمقررات الليسانس والبكالوريوس والدبلوم العام  -8

 نظام العام الواحد ونظام العامين والدبلومة المهنية والدبلومة الخاصة بكلية التربية  بجامعة سوىاج.

 األنذطظىالمرتبطظىبالقدم:-ب
ىاالنذطظىم
لعام ا من م، ثم3112-م 3113م، ومن عام 3111 -م3119أصول التربية من عام عضو بمجلس قسم  -1

 .م3118وحتى  م3112/3115الدراسي  
 حضور سيمنارات القسم . -2
بكليات التربية بجامعات مصر لدراسات العليا لتقديم االستشارات العلمية في مجال البحوث التربوية  -3

في  الدراسات العليا الب دوات البحوث لطأعديد من االستبانات و تحكيم عن طريق وبالسعودية والكويت 
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 م وحتى اآلن . 3119الفترة من عام 
 المشاركة في توصيف مقررات الدبلومات الجديدة بالقسم وتحديدًا "اإلعالم التربوي" -3
 المشاركة في توصيف مقررات شعبة الطفولة بكلية التربية. -4

ىالتدروبى-&
ىوالصفظالطضووظىى-أ
ىالصفظىرقمىالطضووظىالجكظىم
 خبير القيادات االدارية L- 0102 المجموعة العربية للدراسات  -1
 مدرب معتمد 287 االتحاد العربي إلعداد القادة -2
 مدرب معتمد  مؤسسة التطوير اإلبداعي -3
 عضو منتسب 3629 النقابة العامة لمدربي التنمية البشرية  -4

ى
ىتدروبوظ:خبراتىى-ب
ىالخبرةىم
شاركت كمدرب بالبرنامج التدريبي للتعلم النشط " االتجاىات الحديثة في ادارة المدرسة الثانوية" في ى-1

م الى 38/13/3113الكلية بالتعاون مع مشروع تحسين التعليم الثانوي وذلك في الفترة من
 م.1/2/3113

االتجاىات الحديثة في ادارة المدرسة الثانوية" في  شاركت كمدرب بالبرنامج التدريبي للتعلم النشط "ى-2
م الى 7/2/3113الكلية بالتعاون مع مشروع تحسين التعليم الثانوي وذلك في الفترة من 

 م.19/2/3113
شاركت كمدرب بالبرنامج التدريبي للتعلم النشط " االتجاىات الحديثة في ادارة المدرسة الثانوية" في ى-3

م الى 3113/ 7/2مشروع تحسين التعليم الثانوي وذلك في الفترة من  الكلية بالتعاون مع
 م.9/2/3113

مدرب بالبرنامج التدريبي للتأىيل التربوي للمعلمين غير المؤىلين  باألكاديمية المهنية وعنوانو" ى-4
 م .7/2/3115الى  7/3/3115التخطيط االستراتيجي( االكاديمية المهنية للمعلمين بسوىاج 

ى

ى  
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ىوالمرتبطىىبطضكاىبأرمالىالكنتروالتبطضىالدوراتىالتدروبوظىالتيىحصلتىرلوكاىىى-جـ
ىالدورةىالتدروبوظىم
م من المعهد العالمي للفكر االسالمي والمنعقدة بجامعة 3119 عن المنهجية االسالمية حاصلة على دورة ى-1

 سوىاج
 جامعة سوىاج واجتازت االختبارات الخاصة بها. اآلدابحاصلة على دورات لغة انجليزية من مركز اللغة بكلية ى-2
 .552( وحصلت على TOEFL)المحلي تويفلى-3
 .  ICTدورات ى-4

 مAdobe Photoshop   3118 تدريبى-5
 م3112برنامج النشر العلمي ى-6
 م3112معايير الجودة في العملية التدريسية دورة ى-7
 م.3112المعايير واالختبارات االلكترونية التقويم القائم على تدريب بعنوان ى-8

عام     MIS)ميكنة االمتحانات و النتائج اإللكترونية و الرصد االلكتروني بمشروع ) "برنامج التدريب الخاص بى-9
 ."م3112

 .مEndnote  3112دورة ى-11
 م.3112لعام  spssبرنامج االحصائي تدريب ال ى-11
من مركز  ICDL ،Windows 7  ،Office 2010الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر برنامج تدريبي ى-12

-9-6وحتى  3116-8-6جامعة سوىاج في الفترة من  –التدريب على علوم الكمبيوتر بكلية العلوم 
 م.3116

 ما عدا االكسل ICDLم اجتياز أغلب امتحانات الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر وقد ت
من مركز تدريب على نظم وتكنولوجيا  TOT 3116)تدريب الدورة التدريبية في تدريب المدربين) ى-13

 م19/11/3116-13/11المعلومات واالتصاالت بجامعة سوىاج  في الفترة من 
 م3118برنامج إعداد القادة وإدارة األزمات مايو ى-14
 م17/2/3119-16التعليمية" البرنامج التدريبي "التخطيط االستراتيجي للمؤسسات ى-15
 Writing Academic Thesis and Dissertation"  "From ARID Scintificsىى-16

7/6/2020 
( 267322831استراتيجيات وأدوات التعلم عن بعد وفق أنماط التعلم )المعلم االلكتروني( المعتمدة برقم ى-17

( ساعة 18للتدريب الدولي والمهني بالسعودية  لمدة ) من خبراء االدارة للتدريب بالتعاون مع المؤسسة العامة
 م15/7/3131بدءا من 
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 ادلشاركة يف ورش طمل باحلضور  -&

اجلهة  ورشة العمل م

 ادلاحنة

مكان انعقاد 

 الورشة

 التاروخ

ورشة عمل بعنوان "التقويم القائم على المعايير ى-1
 وإعداد االختبارات 

ىم3115لعام  جامعة سوىاج 

3-  EKB -CABI Workshop o t جامعة سوىاج شركة السيفير on Wednesday 
23 October, 

2019 

2- Clinicl Key Overview from 
Researcher Academy On 

Campus at Sohag University, 

 on Wednesday جامعة سوىاج مؤسسة كابي
23 October, 

2019 

 م3119نوفمبر  38 جامعة سوىاج  سكوبس واتحاد الجامعات العربية -2
التعريف بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية  -5

 بكلية التربية بسوىاج

 م3118ديسمبر  17 جامعة سوىاج 

 التاروخ   طنوان ورشة العمل م

6- 
البرامجي في التعليم العالي  معايير االعتماد"

 وكيفية استيفاءىا" 
وحدة ضمان 

الجودة واالعتماد 
 بكلية التربية

 م9/11/3119 جامعة سوىاج

7- 
وحدة ضمان  توصيف البرامج األكاديمية

الجودة واالعتماد 
 بكلية التربية

 م13/11/3119 جامعة سوىاج

8- 
معايير االعتماد البرامجي األحد عشر وكيفية 

 استيفاء المؤشرات على نحو تطبيقي
وحدة ضمان 

الجودة واالعتماد 
 بكلية التربية

 م19/11/3119 جامعة سوىاج

9- 
وحدة ضمان  االستراتيجيات الحديثة في التدريس

الجودة واالعتماد 
 بكلية التربية

 م12/1/3119 جامعة سوىاج

10- 
استخدام تطبيقات التعلم االلكتروني في التعليم 

 الجامعي
وحدة ضمان 

الجودة واالعتماد 
 بكلية التربية

 16/1/3119 جامعة سوىاج
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11- 
والمقررات الدراسية وفقاً توصيف البرامج 

لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
 واالعتماد

وحدة ضمان 
الجودة واالعتماد 

 بكلية التربية

 م9/2/3119 جامعة سوىاج

12 
توصيف البرامج والمقررات الدراسية وفقاً 

لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
 واالعتماد

وحدة ضمان 
واالعتماد الجودة 

 بكلية التربية

 م31/2/3119 جامعة سوىاج

 

  جهات ترشحت للتعاون معها أكادميوًا  -&

الذي مت الرتشح له  التعاوناصبوعة  اجلهة م

 وتارخيه

 ID 7804 Projectورمزه )منظم مشرع(  المكتب االنمائي لألمم المتحدة -1
Coordinator  ضمن فرق عمل ضمن

لمكتب االنمائي "التنمية البشرية " ل اعداد تقرير
 م 3117عام  لألمم المتحدة بالكويت

 م3119باالتحاد عام  عضو االتحاد الدولي العام لتنمية المرأة العربية األفريقية -3

 ادلؤمترات والندوات العلموة اليت شاركت بها د. اميان طبد الرمحن حممد باحلضور أو حبث: -&

 نوع المشاركة الندوة العلميةاسم المؤتمر أو  م
مشارك بالحضور  م36/3119-35المؤتمر العلمي العربي الرابع بجامعة سوىاج" التعليم وتحديات المستقبل"  -1

 وبحث 
تحديات  -المؤتمر األول لشباب الباحثين بجامعة سوىاج "البحث العلمي وقضايا المجتمع -3

 م8/5/3111الحاضر وطموحات المستقبل" 
 بالحضور مشارك

الفرص والتحديات  –المؤتمر العلمي العربي الخامس "الدولي الثاني" التعليم واالزمات المعاصرة  -2
 م38-39/2/3111

 مشارك بالحضور

-32المؤتمر العلمي العربي السابع "الدولي الرابع" التعليم وثقافة التواصل االجتماعي  -2
 م35/2/3112

 مشارك بالحضور

السنوي العاشر " رؤى مستقبلية  –جامعة القاىرة الدولي الثالث  –مؤتمر كلية رياض االطفال  -5
 م.31/2/3112إلعداد طفل الروضة في ضوء المستجدات المعاصرة 

 مشارك بالحضور
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المؤتمر العلمي العربي الثامن )الدولي الخامس( بجامعة سوىاج" االنتاج العلمي التربوي في البيئة  -6
 م37/2/3112-36القيمة واألثر  –ية العرب

 مشارك بالحضور

مشارك بالحضور  م11/5/3112-1المؤتمر الدولي المنعقد بجامعة اسيوط" كليات التربية واعادة بناء التعليم" -7
 وبحث

 -المؤتمر العربي العاشر )الدولي السابع(:"تجديد الخطاب التربوي في البالد العربية" الدواعي -8
 جامعة سوىاج-3116أبريل 32-32المعوقات،  -الواقع

 مشارك بالحضور

"مجانية التعليم بين القبول والرفض "رؤى  المؤتمر األول لقسم أصول التربية جامعة سوىاج -9
 م3119فبراير  -بجامعة سوىاج32واتجاىات" 

 الحضور وبحث

 الثقافة من أجل التنمية وموضوعوالمؤتمر العلمي العربي الثالث عشر الدولي )العاشر( لجمعية  -10
-32التربية والتنمية الثقافية في مواجهة تحديات الواقع العربي ومتغيرات العصر بجامعة سوىاج 

 م3119أبريل  35

الحضور وورقة 
 عمل

المؤتمر الدولي األول لكلية التربية )المعلم ومتطلبات العصر الرقمي "ممارسات وتحديات"  -11
 م3119نوفمبر  38-37بجامعة سوىاج 

 الحضور

 ادلشاركة يف جلان ادلؤمترات العلموة أو رئاسة جلسات طلموة بادلؤمترات: -&

 اسم ادلؤمترونوع ادلشاركة  -م

1- 
عضو بلجنة االستقبال واإلعاشة بالمؤتمر العلمي األول لكلية لتربية التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة 

 م3116بسوىاج جامعة جنوب الوادي في أبريل بكلية التربية 
2- 

عضو بلجنة التحضيرية ولجنة التوصيات  بالمؤتمر المؤتمر األول لقسم أصول التربية جامعة سوىاج "مجانية التعليم 
 م3119فبراير  -بجامعة سوىاج32بين القبول والرفض "رؤى واتجاىات" 

3- 
األول لكلية التربية )المعلم ومتطلبات العصر الرقمي "ممارسات عضو بلجنة تسجيل الحضور بالمؤتمر الدولي 

 م3119نوفمبر  38-37وتحديات" بجامعة سوىاج 

  

 

 

 

 اخلربة التدروسوة للدكتورة اميان طبد الرمحن: -&
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 المقرراتىالتيىتمىاردادىمحتواهاىالطلميىوىتدرودكاىلطالبىالبكالورووسىواللودانس -ىأ

 اسم المقرر م
1- 
3- 
2- 
2- 

 مقرر فلسفة التعليم االساسي للفرقة الثالثة تعليم أساسي
 الشعب العلمية وشعب تاريخ وجغرافيا وتجاري –مقرر مبادئ التربية للفرقة االولى 
 شعبة طفولة )إعدادًا وتدريساً( –مقرر مبادئ التربية للفرقة االولى 

 )إعدادًا وتدريساً(مقرر دور حضانة ورياض االطفال للفرقة الثانية شعبة طفولة 
 مقرر التنشئة  االجتماعية لألطفال للفرقة االولى شعبة طفولة)إعدادًا وتدريساً(

 مقرر تربية الطفل ومشكالت المجتمع للفرقة الثالثة شعبة طفولة )إعدادًا وتدريساً(

ىالمقرراتىالتيىتمىتدرودكاىلطالبىالدبلوم-ب

 اسم المقرر م
 الدبلومة العامة" تدريسا ومشاركة في اعدادىا مقرر تاريخ التربية " -6
 مقرر تاريخ التعليم " الدبلومة العامة" -7
 مقرر أصول فلسفية واجتماعية للتربية " دبلومة عامة" -7
 شعبة رياض االطفال" تدريسا واعدادا –مقرر تربية الطفل" للدبلومة المهنية  -8
 شعبة تخطيط تربوي" تدريسا واعدادا –مشروع التخطيط التربوي " للدبلومة المهنية  -9

 شعبة رياض األطفال. –مقرر ثقافة الطفل للدبلومة المهنية   -11

ىالمذاركظىفيىتطوورىالمقرراتىالدرادوظىبالقدم:-ج
 االنشطة   م
 م3112توصيف مقرر مبادئ تربية عام لعام  -1
 م3112مبادئ تربية طفولة لعام توصيف مقرر  -2

 م3112توصيف مقرر دور حضانة ورياض االطفال لعام  -3

 م3112شعبة رياض االطفال( لعام  –توصيف مقرر تربية الطفل )للدبلومة المهنية  -4
 م3119مقرر  السينما واإلعالم التربوي للدبلومة المهنية )اإلعالم التربوي( لعام  -5
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 ة/ إميان طبد الرمحن حممدلدكتوروالدكتوراة اليت تشارك يف االشراف طلوها ارسائل ادلاجستري &

ى:بقسم أصول الرتبوة جبامعة سوهاج

 طالبىماجدتورىناقذواىىبالقدم -

تاريخ  الدرجة العلمية اسم الباحث العنوان م
 المناقشة

معوقات تطبيق التقييم الذاتي وخطط التحسين  -1
الجامعي لتحقيق المدرسي بمراحل التعليم قبل 

 دراسة ميدانية بمحافظة سوىاج -الجودة

أميرة عادل 
محمود عبد 

 الحفيظ

درجة الماجستير في  
تخصص أصول –التربية 
 التربية(

3115 

فلسفة االنشطة الطالبية ودورىا في التربية االجتماعية  -3
 لطالب الجامعة من منظور اسالمي

منى أحمد 
 السيد صبرة

)درجة الماجستير في 
تخصص أصول –التربية 
 التربية(

3115 

متطلبات التربوية لمواجهة الزيادة عن الطاقة ال -2
االستيعابية بمدارس التعليم االساسي في ضوء الطلب 

 االجتماعي على التعليم

سهام فتحي 
 أحمد

درجة الماجستير في 
تخصص أصول –التربية 
 التربية(

 م3119

 
 ماجدتورىناقذواىىبالقدمطالبىتابعى -

 المناقشةتاريخ  الدرجة العلمية اسم الباحث العنوان م
"االنعكاسات التربوية الستخدام طالب  -2

 التعليم ما قبل الجامعي للهواتف الذكية"
سلمى عزت محمد 

 إسماعيل
في  درجة الماجستير

تخصص –التربية 
 أصول التربية(

 م3119

تنمية ابعاد دور المؤسسات التربوية في  -5
التربية الصحية لتالميذ التعليم األساسي 

 بمحافظة سوىاج

في  درجة الماجستير منال فؤاد نبيل يوسف
تخصص –التربية 

 أصول التربية(

 م3119

ى
ى
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 طالبىماىجدتورىودكتوراةىدجلواىبالقدمىمعىد.ىإومانىربدىالرحمن)إذرافىمذترك( -

اسم  العنوان م
 الباحث

 الدرجةاألستاذ المشرف و 
 العلمية

 التسجيل أو القيدتاريخ 

متطلبات معايير االعتماد  -3
المدرسي وآليات توافرىا في 

مدارس رياض االطفال بمحافظة 
 سوىاج

فاطمة 
فيصل عبد 
المقصود 

 عبد اهلل

 ا. د/ محمد األصمعي

الدكتوراه للحصول على درجة 
 في فلسفة التربية

تاريخ القيد 
م تاريخ 21/11/3112

التسجيل 
 م11/11/3115

بعض القضايا التربوية المتضمنة  -2
 في اعمال األديب فؤاد قنديل

ياسمين  
حلمي 
 محمد

 

 ا. د/ محمد األصمعي

 في التربية درجة الماجستير

تاريخ القيد 
م تاريخ 37/2/3112

 م9/6/3115التسجيل 

االتجاه النقدي في كتابات سعيد  -2
 إسماعيل علي

أحمد عقل 
محمود عبد 

 النبي

 أ.د/ مصطفى رجب

 في التربية درجة الماجستير

تاريخ القيد 
تاريخ 11/7/3115

 م15/2/3116التسجيل 

 
متطلبات تحقيق الميزة التنافسية  -5

لمدارس التعليم األساسي في 
 مصر علي ضوء استراتيجية التميز

د/ خلف البحيري  . أ عبير شوق
في  الماجستيردرجة 
 التربية

تاريخ القيد 
تاريخ م 36/2/3116

 م12/6/3117التسجيل 

خريطة استراتيجية مقترحة لتطوير  -6
المعاىد الثانوية األزىرية في ضوء 
 تجديد الخطاب الديني في مصر

د. م / خديجة عبد  . أ 
 العزيز علي

في  الماجستيردرجة 
 التربية

تاريخ القيد 
م تاريخ 36/2/3116

 م 12/2/3117التسجيل 

تصور مقترح لتنمية ثقافة  -7
المساءلة التربوية في مدارس 
التعليم األساسي على ضوء 

 التوجهات المعاصرة

 د/عماد صموئيل . أ 
في  الماجستيردرجة 
 التربية

تاريخ القيد 
م وتاريخ 36/2/3116

التسجيل  
 م12/2/3117

تاريخ القيد أ.د.م / خديجة عبد العزيز جورجيت تصور مقترح لتوظيف البحوث  -8
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االجرائية لحل بعض مشكالت 
التعليم األساسي في محافظة 

 سوىاج

بشرى 
طانيوس 
 جورجي

 م39/2/3117 علي

ايمان محمد   -9
عبد العال 

 ابراىيم

تاريخ القيد  في التربية درجة الماجستير
 م21/2/3118

 جماالت االحباث :&

 المرأة. –االعالم التربوي.                         -                                تربية الطفل. -
 اجتماعيات التربية. -الجودة والعملية التعليمية.              –              المنظور االسالمي في التربية. -

 : كتورة /إميان طبد الرمحن حممدادلنشورة للداألحباث العلموة قائمة ب -&

 سنة النشر الجهة المنشور بها البحث اسم البحث -م
المتطلبات الالزمة للقيادة المدرسية الفعالة  في ضوء معايير  -1

 الجودة من وجهة نظر جيلين من المعلمين 
المؤتمر العلمي العربي الرابع 

"التعليم وتحديات المستقبل" 
 المنعقد بجامعة سوىاج 

35-
36/2/3119 

المعوقة لإلعداد التربوي لطالب الدبلوم العام المشكالت  -3
 وفق المعايير القومية للجودة

مجلة المؤتمر الدولي لكلية 
التربية بجامعة اسيوط )كليات 

 التربية واعادة بناء التعليم(

11-
 م11/5/3112

بحث مسارات البحث التربوي حول مجانية التعليم  - -2
 -م3117وحتى م 1987وقضاياىا في مصر في الفترة من 

"دراسة تحليلية منشور المؤتمر األول لقسم أصول التربية ( 
بجامعة سوىاج "مجانية التعليم بين القبول والرفض)رؤي 

 واتجاىات

 32في األحد  مجلة كلية التربية بجامعة سوىاج
 م3119فبراير 

 

ورقة عمل بعنوان " التنمية الثقافية والمصطلحات  - -2
الملتبسة بها محاولة لقراءة تحليلية في وثائق األمم المتحدة 

 ) الدولي العاشر( " سوىاج 

المؤتمر العلمي العربي الثالث 
عشر وموضوعو" التربية والتنمية 

الثقافية في مواجهة تحديات 
 الواقع العربي ومتغيرات العصر"

ل أبري32-35
 م.3119
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كتورة /إميان طبد الرمحن لدا كتب تربووة ختص الطفل متت مراجعتها تربووًا وطلموًامن قبل -&

 : حممد

 سنة النشر جهة النشر المؤلف عنوان الكتاب م
الجزء األول من سلسة قلب أب )إلى ابني  -1

 األكبر(
 تحت الطبع الكويت عماد الخطيب . أ

 طضووة النوادي-&

 اسم النادي م
 نادي أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج -1
 نادي القضاة بسوىاج -3
 نادي الزمالك بالقاىرة -2

 اهلواوات وادلهارات &

 الهوايات والمهارات
 القراءة واالطالع -1
 مهارات التعامل مع الكمبيوتر واالنترنت للبحث -3
 دراسة اللغة االنجليزية -2

 بوانات االتصال &
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