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الجامعة التى حصل منها على 

 الدرجة العلمية

فى  بكالوريوس

 العلوم والتربية

 جامعة سوهاج 4812/4810 رياضيات

 جامعة سوهاج 4810/4811 تكنولوجيا التعليم مهنيةالدبلوم ال
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 فى التربية

الدبلوم الخاصة 

 فى التربية

 جامعة سوهاج 4812/ 4811 تكنولوجيا التعليم

 رابعا: المؤتمرات العلمية    

 المشاركة م

 جامعة سوهاج   –لكلية التربية  األولالمشاركة بالحضور في الملتقى األكاديمي  1

 م4810( يوليو 3) الثالثاءيوم "اإلنجازات والطموحات". 

جامعة سوهاج  –المشاركة بالحضور في الملتقى األكاديمي الثاني لكلية التربية      2      

 م4812( يوليو 11يوم الخميس )اإلنجازات والطوحات"."

المعلم ومتطلبات "عضو فى اللجنة المنظمة في المؤتمر الدولي األول لكلية التربية  3

 م4812نوفمبر  40-42."العصر الرقمي ممارسات وتحديات 

المعلم ومتطلبات "المشاركة بالحضور فى المؤتمر الدولي األول لكلية التربية  4

 نوفمبر 40-42. "العصر الرقمي ممارسات وتحديات

 

 خامسا : حضور الورش والدورات التدريبية 

 الحضور م

بمركز حضور فاعليات البرنامج التدريبي بعنوان " عمل الموقع الشخصي" المنعقدة  1

-42التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بجامعة سوهاج في الفترة من 

 م.4810أكتوبر  40

حضور دورة تدريبية بعنوان "التشخيص وحل المشكالت" المنعقدة بمركز تنمية قدرات  2

 |1م إلى 4810|18|31التدريس والقيادات بالجامعة خالل الفترة  أعضاء هيئة

 م ولمدة خمسة عشرة ساعة.4810|11

برنامج تدريبي بعنوان" استراتيجيات اإلبداع وتطبيقات التكنولوجيا في التعليم  حضور 3

 م.4810ديسمبر 11-18الجامعي" المنعقدة بمركز ضمان الجودة خالل الفترة 

حضور دورة تدريبية بعنوان "الثقافة المجتمعية للوقاية من الفساد ومكافحته باسلوب التعلم  4

االلكتروني" المنعقدة بمركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات باإلشتراك كع لجنة 

 مكافحة الفساد بجامعة سوهاج. وذلك لمدة خمسة عشر ساعة تدريبية. 



"نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب" المنعقدة بمركز تنمية  حضور دورة تدريبية بعنوان 5

 م.4812يناير  3-4قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة خالل الفترة 

حضور ورشة عمل بعنوان " توصيف البرامج األكاديمية" والتى عقدتها وحدة ضمان  6

لية التربية بسوهاج, وذلك الجودة ضمن أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بك

 م 2019نوفمبر  12يوم الثالثاء الموافق 

حضور ورشة عمل بعنوان "معايير االعتماد البرامجي األحد عشر , وكيفية استيفاء  7

المؤشرات والممارسات الخاصة بها علي نحو تطبيقي "والتي عقدتها وحدة ضمان الجودة 

ضمن أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية بسوهاج, وذلك يوم 

 م. 2019نوفمبر   19الثالثاء الموافق 

المشاركة بالحضور فى ورشة عمل "تصميم وإنتاج المحتوى الرقمى" ضمن فعاليات  8

المعلم ومتطلبات العصر الرقمى ممارسات وتحديات " المؤتمر الدولى األول لكلية التربية

 م4812نوفمبر  42."

والدكتوراة المشاركة بالحضور فى ورشة عمل "معاييرالحكم على جودة رسائل الماجستير  9

المعلم ومتطلبات العصر الرقمى " " ضمن فعاليات المؤتمر الدولى األول لكلية التربية

 م4812نوفمبر  40."ممارسات وتحديات 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل "سكوبس وإتحاد الجامعات العربية "ضمن فاعليات  11

صر الرقمي ممارسات المعلم ومتطلبات الع"المؤتمر الدولي األول لكلية التربية 

 م.4812نوفمبر  40."وتحديات

 سادسا:الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي :

 الدورة التدريبية م

1 IC3 

 تصميم المواقع اإللكترونية. 2

 


