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                                            السرية الذاتية                                                                   

 العزازى حممد السيد حممد إمساعيلد/ االسم: 

 سوهاج.  –املنشاة    –احلريزات الغربية   12/12/1977خ وجهة امليالد: اتري
 جامعة سوهاج.   –كلية الرتبية    –قسم أصول الرتبية  بالوظيفة: مدرس  

 4610770/093رقم اهلاتف املنزيل:  
 01111824139رقم اهلاتف اجلوال:  

 التخصص: أصول الرتبية 
 mohamed_ismail@edu.sohag.edu.eg   / mohelazazy@yahoo.com الربيد اإللكرتوني:

 املؤهالت العلمية:

، بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة 1999والرتبية، شعبة "اللغة العربية"، دور يونيه    اآلداب الليسانس يف   -1
 جامعة جنوب الوادي.  –رتبية بسوهاج  الشرف، كلية ال

جدا،   -2 جيد  عام  بتقدير  الرتبية،  يف  اخلاصة  بسوهاج  2001الدبلوم  الرتبية  ، كلية  جنوب   –م  جامعة 
 الوادي.

بتاريخ   -3 ممتاز،  عام  بتقدير  الرتبية"،  "أصول  ختصص  الرتبية  يف  الرتبية 13/9/2005املاجستري  م، كلية 
الوادي, بعنوان  –بسوهاج   دور الرتبيه جتاه االثار الثقافية الستخدام االنرتنت لدى "  جامعة جنوب 

 طالب اجلامعة.

بعنوان "      م2012/  4/  30دكتوراة الفلسفة فى الرتبية ختصص أصول الرتبية, بتاريخ  -4

 " فى مصر : جامعة سوهاج منوذجامتطلبات اجلودة واالعتماد فى التعليم اجلامعى 

 التدرج الوظيفي:

 م. 2000مارس    1جامعة جنوب الوادي،    –، كلية الرتبية بسوهاج  بية  ول الرت أص معيد   -1
 م.2006  / 12/  13جامعة سوهاج،    –، كلية الرتبيةأصول الرتبيةمدرس مساعد بقسم   -2
 م. 2012  /  5/  28جامعة سوهاج،   –أصول الرتبية، كلية الرتبية  بقسممدرس   -3

 اخلربات واالنشطة العلمية

 

 

 كلية الرتبية بسوهاج

 

 

 

 

 

mailto:mohamed_ismail@edu.sohag.edu.eg
mailto:mohelazazy@yahoo.com


2 

 

 لتوكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاج   داخلى  ء نظامعضو جملس إدارة مشروع إنشا -1
بكلية  -2 الثانية(  )املرحلة  العايل  ابلتعليم  لالعتماد  والتأهيل  املستمر  التطوير  مشروع  إدارة  جملس  عضو 

 جامعة سوهاج.   –الرتبية  
خ ( بتاري221ية رقم )عضو جملس إدارة وحدة توكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاج مبوافقة جملس الكل  -3

 م 2013  أكتوبر  حىت    م 2007  / 7/  8
م حىت 2013/  10/    20من    انئب مدير وحدة ضمان اجلودة للقدرة املؤسسية بكلية الرتبية بسوهاج -4

 م. 2014سبتمرب  
 بكلية الرتبية جامعة سوهاج  االسرتاتيجيعضو بوحدة التخطيط   -5
 عضو بوحدة نظم التقومي واالمتحاانت بكلية الرتبية جامعة سوهاج  -6
 اجلمعية السكنية ألعضاء هيئة التدريس جامعة سوهاج  إدارة  عضو جملس -7
 عضو جبمعية الثقافة من اجل الرتبية مبحافظة سوهاج -8
 حمافظة سوهاج  املنشاةعضو جبمعية تنمية اجملتمع بقرية احلريزات الغربية مركز   -9

عي اجلام والعام، م2007/ 2006للعام اجلامعي  الرتبية بسوهاج بكلية اللغة العربيةمنسق برانمج شعبة  -10
 م. 2009/ 2008م، والعام اجلامعي  2008/  2007

 بكلية الرتبية بسوهاج.  وحدة توكيد اجلودةعضو جلنة التخطيط االسرتاتيجي ب -11
 بكلية الرتبية بسوهاج.  وحدة توكيد اجلودةعضو جلنة فعالية إدارة اجلودة والتحسني ب -12
 2ت بكلية الرتبية بسوهاج من  متحاانب واال مقرر جلنة ملفات املقررات بوحدة تطوير نظم تقومي الطال -13

 م. 2013/  10/    19م حىت  2012/  4/
 م. 2018إىل    2017ومن    2014إىل    2013من  أمني جملس قسم أصول الرتبية  -14
 . 2019عضو برانمج شعبة اللغة الفرنسية بكلية الرتبية بسوهاج   -15
 .م2020  فربايرثني جبامعة سوهاج لشباب الباح  اخلامسلمؤمتر العلمى  عضو اللجنة املنظمة ل -16
 م.2021ثني جبامعة سوهاج مارس  لمؤمتر العلمى السادس لشباب الباحعضو اللجنة املنظمة ل -17

 العملورش 

إنشاء نظام داخلي لتوكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاج حول مشروع  اليت عقدها    عمل الورشة    املشاركة يف  -1
 لس الكلية. م بقاعة جم 5/2006/ 20السبت املوافق    "التعريف ابملشروع" يوم 

إنشاء نظام داخلي لتوكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاج حول مشروع  اليت عقدها    عمل الورشة    املشاركة يف  -2
 م بقاعة جملس الكلية. 6/6/2006"أنشطة الفريق التنفيذي للمشروع "يوم الثالاثء املوافق  
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حول ودة بكلية الرتبية بسوهاج  إنشاء نظام داخلي لتوكيد اجلمشروع    اليت عقدها  عمل الورشة  املشاركة يف   -3
منوذج   املوافق   SWOT"استخدام  السبت  يوم  الرتبية"  بكلية  واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل  ىف 

 م بقاعة جملس الكلية. 10/6/2006

ة الرتبية بسوهاج حول إنشاء نظام داخلي لتوكيد اجلودة بكلي عقدها مشروع    املشاركة يف ورشة العمل اليت -4
 م بقاعة جملس الكلية.2006/ 7/ 1وافق  ورسالتها الرتبوية" يوم السبت امل  "رؤية الكلية

 حول  إنشاء نظام داخلي لتوكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاجعمل اليت عقدها مشروع  الورشة    املشاركة يف  -5
 جملس الكلية بكلية الرتبية بسوهاج. م بقاعة 2/7/2006"حول املعايري األكادميية" يوم األحد املوافق  

إنشاء نظام داخلي لتوكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاج حول عقدها مشروع    ورشة العمل اليت  املشاركة يف  -6
 م بقاعة جملس الكلية. 9/7/2006"توصيف الربامج" يوم االثنني  

حول   ة بكلية الرتبية بسوهاجإنشاء نظام داخلي لتوكيد اجلودمشروع  ورشة العمل اليت عقدها    املشاركة يف  -7
ا  "توصيف  الرتبية  املقررات  بكلية  اجلودة  معايري  ضوء  يف  االثنني   -لدراسية  يوم  سوهاج"  جامعة 

 م بقاعة جملس الكلية. 18/9/2006

اليت عقدهتا وحدة توكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاج، ابلتعاون مع أعضاء جملس   عمل الاملشاركة يف ورشة   -8
ابإنمشروع  إدارة   اجلودة  لتوكيد  داخلي  نظام  "  ية ل ك لشاء  توكيد حول  وحدة  ودور  املشروع،  إجنازات 

م بقاعة جملس 8/2007/ 19اجلودة للوصول إىل مرحلة االعتماد ىف املرحلة القادمة" يوم األحد املوافق  
 الكلية. 

م، 2007/  2006عي املقررات الدراسية ابلكلية للعام اجلامو إعداد توصيفات وتقارير الربامج    املشاركة يف -9
 م.2008/  2007والعام اجلامعي  

 . "العملية التعليمية بكلية الرتبية بسوهاججودة  آراء الطالب يف  " يف إعداد استبيان حول    ةشاركامل -10

اجلامعي   ةشاركامل -11 للعام  الرتبية  بكلية  التعليمية  العملية  الطالب يف  آبراء  اخلاصة  االستبياانت  تطبيق  يف 
ا2007/  2006 والعام  اجلامعيم  2008/  2007جلامعي  م،  إلعداد م  2009/  2008  والعام 
 للمقررات والربامج الدراسية ابلكلية.   ةالسنوي  التقارير

الرتبية بسوهاج   عمل الاملشاركة يف ورشة   -12 بكلية  توكيد اجلودة  اجنازه ىف حول "   اليت عقدهتا وحدة  ما مت 
 قر وحدة توكيد اجلودة ابلكلية. م مب 22/8/2007جمال توصيف املقررات" يوم األربعاء املوافق  

بسوهاج  عمل الورشة    كة يفشار امل -13 الرتبية  بكلية  اجلودة  توكيد  عقدهتا وحدة  التقرير   اليت  "إعداد  حول 
م بقاعة 2007/  10/  20م" يوم السبت  2008/  2007السنوي للمقررات الدراسية للعام اجلامعي  

 جملس الكلية. 
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حول "مراجعة توصيفات   اجة توكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاليت عقدهتا وحد   عملالاملشاركة يف ورشة   -14
 م مبقر الوحدة ابلكلية. 2007/  9/  20وتقارير الربامج الدراسية واملقررات ابلكلية" يوم اخلميس 

حول "مراجعة توصيفات   اليت عقدهتا وحدة توكيد اجلودة بكلية الرتبية بسوهاج  عملالورشة    املشاركة يف -15
ما مت إجنازه يف توصيف املقررات وتوزيع مهام على  للتعرف  لدراسية واملقررات ابلكلية  وتقارير الربامج ا

م مبقر الوحدة 2007/  11/  8العمل بني أعضاء الوحدة الستكمال التوصيفات الناقصة " يوم األربعاء  
 ابلكلية. 

ورشة   -16 يف  بسوهاج   عملالاملشاركة  الرتبية  بكلية  اجلودة  توكيد  وحدة  عقدهتا  التقرير   حول  اليت  "إعداد 
 الكلية.   م بقاعة جملس2007/ 11/  14م اخلميس  السنوي للكلية" يو 

يف -17 بسوهاج  عملالورشة    املشاركة  الرتبية  بكلية  اجلودة  توكيد  وحدة  عقدهتا  عمل   اليت  خطة   " حول 
اجلامعي   للعام  القادم"  2008/  2007الوحدة  للعام  الوحدة  لعمل  مستقبلية  خطة  ووضع  يوم م، 

 ية. م بقاعة جملس الكل 15/10/2008وافق  األربعاء امل

املشاركة يف ورشة العمل اليت عقدهتا وحدة إدارة املشروعات بوزارة التعليم العايل ضمن املرحلة الثانية  -18
التقدم  مقومات  االسرتاتيجي كأحد  "التخطيط  بعنوان  لالعتماد،  والتأهيل  املستمر  التطوير  لربانمج 

رجية(" يوم اخلميس املوافق ألول: حتليل البيئة الداخلية واخلا)اجلزء ا  CIQAPللحصول على مشروع  
 جامعة القاهرة )قاعة الرسائل(.  -م بكلية الزراعة2008/  5/  21

مركز   -19 عقدها  الىت  العمل  ورشة  ىف  التعليم   إلدارةالفنية    األسسبعنوان    االلكرتوينلتعليم  ااملشاركة 
 2009/  10/ 27يوم الثالاثء   االلكرتوين

( إلعداد املراجعني اخلارجني ملؤسسات التعليم قبل TOTفاعلية ىف حضور الدورة التدريبية )املشاركة ب -20
اجلودة واالعتماد مبقر   القومية لضمان  اسيوط جبامعة   اهليئةاجلامعى ابهليئة  اجلودة فرع  القومية لضمان 

  2010اسيوط اكتوبر  

بعنوان"   -21 العمل  ورشة  سوهاج    Proposal Writing Workshopاملشاركة ىف  جامعة  مبقر   "
 م. 2010يونيو     (DAAD )حتت إشراف 

التحصيلى اجليد" -22 إعداد االختبار  بعنوان"  التدريبية  الدورة  الطالب    املشاركة ىف حضور  تقومي  " مبركز 
 م 2012/  8/    8  –  5واالمتحاانت جبامعة سوهاج من  

بعنوان -23 العمل  ورشة  ىف  وحدة    "املشاركة  مبقر  الدراسى"  املقرر  الرتبية توصيف  بكلية  اجلودة  ضمان 
 م. 2013/  11/ 20  األربعاءيوم    بسوهاج،

" مبركز تقومي الطالب    SPSSاملشاركة ىف حضور الدورة التدريبية بعنوان" التطبيقات الرتبوية لربانمج   -24
 م2014/  10/    16  –  14واالمتحاانت جبامعة سوهاج من  
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بعنوان -25 العمل  ورشة  ىف  ا   "املشاركة  على  القائم  مبقر كالتقومي  االختبارات"  وإعداد  الرتبية ملعايري  لية 
 م. 2015/   4/4  السبت يوم    بسوهاج،

بعنوان -26 العمل  بسوهاج،   "املشاركة ىف ورشة  الرتبية  االمتحانية" مبقر كلية  الورقة  يوم   مواصفات ومعايري 
 م. 2016/  20/12  الثالاثء

خرائط املنهج   –الدراسة الذاتية    –للجودة واالعتماد) توصيف املقررات  ورشة عمل املراجعة الداخلية   -27
 م. 2019ة املستهدقة( مارس ملخرجات التعليمي وا

 . 2019نوفمرب    12كادميية يف  املشاركة يف ورشة عمل توصيف الربامج األ -28

 خربات يف جمال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة :

مهارات   -1 على  االبتدائي  التعليم  معلمي  إبدارة    التعلم تدريب  التعليم النشط،  من ية طهطا  الفرتة  يف   ،
التخطيط  2008/ 7/ 10إىل    5/7/2008 وحدة  إشراف  حتت  والتعليم م  الرتبية  مبديرية  االسرتاتيجي 

 بسوهاج ابلتعاون مع مجعية مصر اخلري وكلية الرتبية بسوهاج.

النشط، إبدارة جرجا التعليمية مبدرسة عقبة بن انفع   التعلم تدريب معلمي التعليم االبتدائي على مهارات   -2
التا وحدة  إشراف  حتت  جبرجا،  الرتبية  لثانوية  مبديرية  االسرتاتيجي  مع خطيط  ابلتعاون  بسوهاج  والتعليم 

 مجعية مصر اخلري وكلية الرتبية بسوهاج. 

مهارات   -3 على  االبتدائي  التعليم  معلمي  إبدارة    التعلمتدريب  التعليمية  النشط،  من البلينا  الفرتة  يف   ،
إ2008/ 8/ 14إىل    2/8/2008 حتت  مبدم  االسرتاتيجي  التخطيط  وحدة  والتعليم شراف  الرتبية  يرية 

 عاون مع مجعية مصر اخلري وكلية الرتبية بسوهاج.بسوهاج ابلت

النشط والتعلم التعاوين والتعلم البنائي ، يف الفرتة من   التعلم تدريب معلمي التعليم الثانوي على مهارات   -4
التخطي7/5/2009إىل    5/5/2009 إشراف وحدة  واملتابعة م حتت  ا  ط  التعليم   لثانويمشروع حتسني 

 التعليم ابلتعاون مع كلية الرتبية بسوهاج. بوزارة الرتبية و 

/ 24املدرسية للمدارس الثانوية ىف الفرتة من    اإلدارةتدريب معلمي التعليم الثانوي على برانمج اجلودة ىف   -5
حتت إشراف وحدة التخطيط واملتابعة مشروع حتسني التعليم الثانوي    2009/ 26/10اىل    2009/  10

 الرتبية والتعليم ابلتعاون مع كلية الرتبية بسوهاج.   بوزارة

التوجيه   -6 ىف  املعاصرة  االجتاهات  برانمج  على  الثانوي  التعليم  معلمي  للم تدريب  ، يف دالفىن  الثانوية  ارس 
م حتت إشراف وحدة التخطيط واملتابعة مشروع حتسني 19/12/2009إىل    16/12/2009الفرتة من  

 بية والتعليم ابلتعاون مع كلية الرتبية بسوهاج. التعليم الثانوي بوزارة الرت 

 . (ICTP)تدريب طالب جامعة سوهاج على برامج الـ    -7
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ة للمجتمع التابعة للمجلس القومى لالمومة والطفولة على االبتكارية ىف تدريب ميسرات املدارس الصديق  -8
 2010/  11/  5اىل    2010/  11/    1الفرتة من  

 م2013/  7/ 7  -4تدريب معلمات رايض األطفال على املنهج اجلديد مبحافظة سوهاج   -9

املنعقد ابالكادميية املهنية   -10 القيادة ملديرى املدارس  للمعلمني بسوهاج املشاركة ىف برانمج مهارات 
 م2013أبريل  

سوهاجتدريب   -11 مبحافظة  اجملتمعى  التعليم  برانمج    موجهى  الفىنعلى  الفرت   اإلشراف  يف  من ،  ة 
 بسوهاج.  مؤسسة مصر اخلري م حتت إشراف 11/2016/ 30إىل    27/11/2016

 

 املقررات التى مت تدريسها :

 الفرقة  الشعبة  املقرر  م
 وىلاأل العامة الشعب   الرتبية   مبادئ 1
 األوىل التعليم االساسى  االبتدائيفلسفة التعليم   2
 الثانية التعليم االساسى  الرتبية القومية  3
 الثالثة العامة الشعب   االجتماعية للرتبية   لاألصو  4
 الرابعة العامة الشعب   للرتبية   الفلسفية   األصول 5
 الثالثة التعليم االساسى  مهنة التعليم وادوار املعلم فيها 6
 الثالثة التعليم االساسى  تعليم الكبار وخدمة اجملتمع فيها 7
 الثالثة العامة الشعب   الرتبية ومشكالت اجملتمع  8
 دراسات عليا  الدبلوم العام أصول الرتبية  9

 الثانية   التعليم الصناعى  أسس التعليم الصناعى  10
 التخطيط الرتبوى  الدبلوم املهنية  املشروع  11
 املستوى الثالث  التأهيل الرتبوى ربية الطفل نظرايت ىف ت 12
 تكنولوجيا التعليم  الدبلوم املهنية  أسس الرتبية 13
 ختطيط تربوى  الدبلوم املهنية  قاعة حبث  14

 

 :  اإلشراف العلمى
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 السنة الدرجة  العنوان اسم الباحث م

األدوار الرتبوية للجمعيات األهلية يف تنمية اجملتمعات  كرم صالح سامل حممد 1

 العشوائية

 م2018 املاجستري

سى يف استخدام منوذج حتليل الفجوات لتطوير التعليم األسا عبد اللطيف أمحد لبنى 2

 ضوء معايري اهلئية القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م2019 املاجستري

 2021 املاجستري معايري آداب االختالف من خالل الرتبية القرآنية حممد رفاعى عبد القادر عثمان 3

ود االهلية يف دعم التعليم األزهرى قبل اجلامعى دور اجله حممد حسنى حممد 4

 م2011م أىل 1911يف صعيد مصر من 

  املاجستري

الثقافة الرتبوية لدى معلمى  لتنميةحبوث الفعل مدخال  مصطفى أمحد حممود حسانني 5

 التعليم قبل اجلامعى

  املاجستري

 – 1990من اجتاهات اصالح التعليم الثانوى يف مصر  والء بكر أمحد حممد 6

 دراسة تقوميية 2011

  املاجستري

م( يف 2030 -2014متطلبات تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ) شيماء صابر عبد اهلل 7

 مؤسسات رياض األطفال

  املاجستري

تصور مقرتح لتطوير املعاهد االبتدائية األزهرية يف ضوء  على عبد العال عبد العلى 8

 التطوعية األدوار الرتبوية املعاصرة للجهود

 2020 املاجستري

ة لألطفال املعوقني امللتحقني مبؤسسات املتطلبات الرتبوي رغدة أمحد حممود 9

 رياض األطفال مبصر يف 

  املاجستري

متطلبات حتقيق امليزة التنافسية فى املدارس الثانوية الفنية فى  مروة حممد راغب  10

 ضوء بعض االجتاهات املعاصرة/ ماجستري

  املاجستري

رمية عرب مواقع التواصل دور اجلامعة فى الوقاية من اجل أمحد رمضان همام عبد العال 11

 االجتماعى " دراسة ميدانية"

  املاجستري

ثقافة حقوق اإلنسان لدى طالب التعليم الثانوى العام فى  هبة صابر شحاتة 12

 بعض حمافظات الصعيد

  املاجستري

 

 األحباث العلمية

جملة كلية الرتبية، جامعة   املتطلبات التشريعية لتطوير إعداد املعلم يف مصر على ضوء االجتاهات املعاصرة،  •
 م.2018أبريل    ،54ع  سوهاج،
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ا • الثقافة  هدافها، جملة كلية الرتبية، جامعة أملدنية لدى طالهبا على ضوء  تطوير دور كلية الرتبية يف تنمية 
  .2019مارس   ،59سوهاج، عدد  

تطبيق: دراسة وال النصم بني  2019 - 1923يف التشريعات املصرية من  قبل اجلامعى جمانية التعليم •

 م. 2020،  109، ع  2امعة املنصورة، ج  جملة كلية الرتبية، جحتليلية، 
: دراسة على ضوء التغريات املعاصرة لدى الطالب األكادمييةالنزاهة  قيمتعزيز  يف اجلامعيدور التعليم  •

 م.2020يو ، يول1، ع اجلزء الثانى، جملة كلية الرتبية، جامعة بنى سويف، ميدانية

جملة ، دراسة ميدانية كلية الرتبيةتدعيم الرتبية النقدية لدى طالب  يف االجتماعيالتواصل  تشبكادور  •

 م.2021يو ، يول1، ع اجلزء الثانىكلية الرتبية، جامعة بنى سويف، 

 :أحباث مستلة من رسائل علمية

، نوفمرب 122لتنمية.ع  الثقافة وا  العشوائية. جملة للجمعيات األهلية يف تنمية اجملتمعات  األدوار الرتبوية   •
 م. 2017

حتليلية • دراسة  اجلامعية:  قبل  التعليمية  املؤسسات  يف  اجلودة  جملة متطلبات  والتنمي   .   مارس  ،ةالثقافة 
2019 . 

مصر على ضوء عصر التقنية الرقمية،   يفتصور مقرتح لتدعيم الرتبية اجملتمعية لذوى االحتياجات اخلاصة   •
 م. 2020، يناير  148، ع  2افة والتنمية، س  جملة الثق

الرتبية   • خالل  من  االختالف  آداب  الباحثنيالقرآنيةمعايري  لشباب  سوهاج  جملة  الرتبية،  جامعة ، كلية   ،
 .2021  مارس، 1سوهاج، ع  

االجتماعي • التواصل  مواقع  عرب  اجلرائم  مبخاطر  الطالب  توعية  يف  اجلامعي  التعليم  سوهاج ،  دور  جملة 
 . 2021  مارس ،1ة سوهاج، ع ، جامع ، كلية الرتبية لشباب الباحثني

 : مشروعات التطوير اليت مت املشاركة فيها

تنفيذي ابملشروع  -1 بسوهاج: )عضو  الرتبية  بكلية  اجلودة  توكيد   -مشروع ضمان  إدارة وحدة  وعضو مبجلس 
ابلكلية   شعبة    –اجلودة  برانمج  العربيةومنسق  ب  –  اللغة  االسرتاتيحي  التخطيط  جلنة  اجلودوعضو  توكيد  ة وحدة 

 ابلكلية 
مشروع التعلم النشط ابلتعاون بني وحدة التخطيط االسرتاتيجي مبديرية الرتبية والتعليم بسوهاج ومجعية مصر   -2

 اخلري وكلية الرتبية بسوهاج: 
 . مشروع حتسني التعليم الثانوي التابع لوحدة التخطيط واملتابعة بوزارة الرتبية والتعليم -4

 
 وات العلميةاملؤمترات والند املشاركة فى 

 راشدة من اجل جمتمع ارشد أسرةاملشاركة فى ندوة  •
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مؤمتر" الرتبية الوقائية وتنمية اجملتمع يف ظل العوملة" الذي نظمته كلية الرتبية املشاركة فى  •

 م.2006يسوهاج جامعة جنوب الوادي أبريل 

جامعة جنوب ,  األكادمييةمج املشاركة فى حضور مؤمتر املعايري القومية املرجعية للربا •

 2007الوادى ابريل 

العلمى الثانى بعنوان معايري ضمان اجلودة واالعتماد فى التعليم ؤمتر املاملشاركة فى حضور  •

 2007النوعى مبصر والعامل العربى  كلية الرتبية النوعية جامعة املنصورة 

عتماد"، الذي ز نظم اجلودة واالاملشاركة يف فعاليات مؤمتر "دور القيادات اجلامعية يف تعزي •

م. بالقاعة الثمانية باإلدارة العامة 2007أكتوبر  30عقد يف أسيوط يوم الثالثاء املوافق 

 جلامعة أسيوط . 

املشاركة فى حضور مؤمتر التعليم اجلامعى اخلاص فى البالد العربية مجعية الثقافة من  •

 2007  مارس 28-27اجل التنمية وجامعة سوهاج 

ر" التعليم وقضايا اجملتمع املعاصر" مجعية الثقافة من اجل التنمية اركة فى حضور مؤمتاملش •

 2008أبريل   21-20وجامعة سوهاج 

املشاركة فى حضور املؤمتر الدولي األول للهيئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد مبصر  •

م 2008يونية  22-21ة بعنوان "املعايري القياسية والطريق حنو اجلودة واالعتماد" من الفرت

 م22/7/2008اىل  21/7/2008بعنوان " تقويم املعايري املرجعية للتعليم العالي" فى الفرتة من 

املشاركة فى حضور مؤمتر التعليم وحتديات املستقبل مجعية الثقافة من اجل التنمية  •

 2009 أبريل 26 -25 وجامعة سوهاج

بالتعاون مع  2010بسوهاج  بكلية الرتبية يةاإلسالمالدورة املنهجية املشاركة فى حضور  •

 بالقاهرةمركز الدراسات املعرفية 

 2010املشاركة فى حضور مؤمتر شباب الباحثني جبامعة سوهاج  •

املشاركة فى حضور مؤمتر" التعليم واألزمات املعاصرة" مجعية الثقافة من اجل التنمية  •

 2010أبريل   29-28وجامعة سوهاج 

ى عامل متغري" مجعية الثقافة من اجل التنمية وجامعة مؤمتر" الطفولة فاملشاركة فى حضور  •

 م2011أبريل    28-27 سوهاج

املشاركة فى حضور مؤمتر" التعليم وثقافة التواصل االجتماعى" مجعية الثقافة من اجل  •

 م2013أبريل    25-24 التنمية وجامعة سوهاج

ربية القيمة واألثر" مجعية وى فى البيئة العاملشاركة فى حضور مؤمتر" اإلنتاج العلمى الرتب •

 م2014أبريل    27-26 الثقافة من اجل التنمية وجامعة سوهاج
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املشاركة فى حضور مؤمتر" التعليم والعدالة االجتماعية" مجعية الثقافة من اجل التنمية  •

 م2015أبريل   26 -25 وجامعة سوهاج

 ،الواقع/بية الدواعى ى فى البالد العراملشاركة فى حضور مؤمتر" جتديد اخلطاب الرتبو •

 م2016أبريل   24 -23املعوقات" مجعية الثقافة من اجل التنمية وجامعة سوهاج 

املشاركة باحلضور فى مؤمترمجعية الثقافة من أجل التنمية واملعنون" التعليم واجملتمع املدنى  •

 سوهاج مبقر جامعة 2018أبريل  26 - 25وثقافة املواطنة" املنعقد يومى 

باحلضور يف مؤمتر قسم أصول الرتبية جامعة سوهاج واملعنون" جمانية التعليم بني املشاركة  •

 .2019/ فرباير  24القبول والرفض :رؤى واجتاهات" املنعقد يوم 

" الرتبية والتنمية املهنيةاملشاركة باحلضور فى مؤمترمجعية الثقافة من أجل التنمية واملعنون"  •

 ج.قر جامعة سوهامب 2019أبريل  25- 24املنعقد يومى 

املعلم ومتطلبات العصر واملعنون"  كلية الرتبية جبامعة سوهاجاملشاركة باحلضور فى  •

 باملركز الدولي للمؤمترات جبامعة سوهاج. 2019 نوفمرب 28 - 27" املنعقد يومى الرقمى

" جامعة سوهاج واملعنون ةلقسم أصول الرتبي السنوي امللتقى الرتبوياملشاركة باحلضور يف  •

 ديسمرب/  24" املنعقد يوم ضوء الثورة الصناعية الرابعة: واقع وحتديات يفمستقبل التعليم 

2020 . 

 الدورات التدريبية اليت مت اجتيازها يف جمال الكمبيوتر:    

م،  9/2006/ 17بتاريخ   (ICTP)مج التدريب على استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برا  -1

 : وبيانها كالتالي 

من    18لمدة    Basic concepts of ITبرنامج   • الفترة  في  إلى    2006/ 3/6ساعة، 

 م. 2006/ 6/ 6

من    24لمدة    Using Computers and Managing Filesبرنامج    • الفترة  في  ساعة، 

 م. 2006/ 6/ 13إلى   2006/ 6/ 7

من    24لمدة    Word Processingبرنامج   • الفترة  في  إلى    2006/ 6/ 14ساعة، 

 م. 2006/ 6/ 20

 م. 6/2006/ 25إلى   6/2006/ 21ساعة، في الفترة من  24لمدة  Spreadsheetsمج  برنا •

 م. 2006/ 6/ 28إلى   2006/ 6/ 26ساعة، في الفترة من   18لمدة  Presentationsبرنامج  •

 م. 2006/ 7/ 3إلى   2006/ 6/ 29ساعة، في الفترة من   24لمدة  Databaseبرنامج   •

  2006/ 7/ 4ساعة، في الفترة من    12لمدة    Information and Communicationبرنامج   •

 م. 2006/ 5/7إلى 
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في    6لمدة    Introduction to PC Maintenance and Protectionبرنامج   • ساعات، 

 م. 2006/ 7/ 6

على  برا -2 التدريب  م  2020سبتمبر  بتاريخ    Fundamentals of Digital transformationمج 

 وبيانها كالتالي: 

• Fubdamentals of IT 

• Operating System 

• Word 

 قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم جبامعة سوهاج برامج مت اجتيازها يف جمال تنمية 

إلى    6/2005/ 7برنامج "اإلدارة المدرسية الفعالة" ضمن مشروع تطوير كليات التربية، في الفترة من   -1

 م. 2005/ 6/ 8

 م. 2007/ 10/ 27إلى  2007/ 10/ 25برنامج "استخدام التكنولوجيا في التدريس" في الفترة من   -2

 ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات،   علمى  البحث ال أخالقيات برنامج  -3

من   -4 الفترة  في  التربية،  كليات  تطوير  مشروع  الطالب" ضمن  أداء  "تقويم  إلى    2005/ 6/ 18برنامج 

 م. 2005/ 6/ 22

 لتدريس والقيادات،  برنامج "أخالقيات وآداب المهنة" ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة ا -5

هارات االتصال في نظم التعليم المختلفة" ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  اجتياز برنامج "م -6

 م 2016/ 3/  28  -26من  ،  التدريس والقيادات 

به   -7 والتعريف  الفساد  مكافحة  برنامج  التدريس  اجتياز  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  مشروع  ضمن 

 م2020 / 10  /8 -7من  ،  والقيادات 

 اللغات :

 اجتياز دورة اللغة اإلنجليزية بتقدير عام "جيد جداً"،   -1

 بكلية اآلداب بسوهاج،    2007اجتياز دورة اللغة الفرنسية   -2

التويفل   -3 اختبار  بكلية    600والحصول على    TOEFLاجتياز  والتدريب واإلرشاد  البحث  بمركز  درجة 

 اآلداب جامعة عين شمس. 

 

 

 


