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           السيرة الذاتية
 أوال : المعلومات الشخصية :

 : د/ صبري باسط أحمد السيد        االسم 
 ، سوهاج 21/7/1955:  تاريخ ومحل الميالد
   sabryba@gmail.com:  البريد األلكتروني

 

 
 المؤهالت العلمية :                                                              :  ثانيا         
   أسفففففيوخ ، تخصفففففر متاهي وارع تدري  العلو   جامعة   بسفففففوهاج ،كلية التربية    ،ربية  في الت  ةالفلسففففففدكتوراه  ،

وموضففففو" ا ض بعخ الخرافات واألفكار الخاالة الشففففافعة بمحاف ة سففففوهاج وأثر  رنامي مبتر  في التربية    .1989
 العلمية "لى مواج ت ا ض

   1984،جامعة أسفففيوخ ، تخصفففر متاهي وارع تدري  العلو     بسفففوهاج ،كلية التربية    ،ماجسفففتير في التربية   .  
 ارس في قرية مصفففففرية واسفففففتخدامي في التربية العلمية ضوموضفففففو" ا ض المحتول العلمي لألعخ األنشففففف ة التي تم

  تبدير "ا  ممتاز .

   تبدير "ا  جيد جدا .   1981،  كلية التربية بسوهاج ، جامعة أسيوخ    ،د لومة خاصة في التربية  ، 

  تبدير "ا   .1977كلية التربية بسوهاج فففف جامعة أسيوخ ،  ( فففف  فيزياء وكيمياءوتربية )تخصر    بكالوريوس "لو    
 جيد جدا .

 التدرج الوظيفي ::  ثالثا
 ، 1977معيد ببسم المتاهي وارع التدري  ،كلية التربية بسوهاج ،جامعة أسيوخ  .   

   ، 1984مدرس مسا"د ببسم المتاهي وارع التدري  ، كلية التربية بسوهاج ، جامعة أسيوخ   .   

   ، 1989مدرس ببسم المتاهي وارع التدري ، كلية التربية بسوهاج، جامعة أسيوخ  .   

   2015ج،  ببسم المتاهي وارع التدري ، كلية التربية بسوهامتفرغ  مسا"د  استاذ    

 األبحاث العلمية ::  رابعا
لل فل المصري . مركز دراسات ال فولة  الرابع  ض التربية العلمية في مجالت األافال وأثرها "لى قراف ا ض المؤتمر الستوي  .1

 .  1991، جامعة "ين شم  ، ا ريل  

معوقات تدري  العلو  في المعاهد األزهرية بمحاف ة سوهاج . المجلة التربوية بكلية التربية بسوهاج ، العدد الثامن ،  ض .2
 .  1993يتاير    ،جزء األول  ال

واقع تدري  مبرر العلو  ل الب شفففففففففيألة التعليم اال تدافي بكلية التربية بسفففففففففوهاج من وج ة ن ر أ" فففففففففاء هيلة  ض  .3
 .   1996التدري  وال الب ض المؤتمر العلمي األول ، كلية التربية ببتا ، يتاير 

أثر خفخ سفتوات الدراسفة بالحلبة اال تدافية "لى تحصفيل التالميذ لعلو  الحلبة اا"دادوة واتجاهات م نحوها ض المجلة  ض .4
 .  1998دوسمبر  ،العربية للتربية ، تون  ، المجلد الثامن "شر ، العدد الثاني  
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ض   كتولوجية المعاصرة . دراسة تحليليةالقيم المت متة في كتب "لو  المرحلة اا"دادوة في ضوء الثورة المعرفية والتض   .5
، المجلد األول ، الباهرة :    ضوء الثورة المعرفية والتكتولوجية المعاصرةالمؤتمر العلمي الثالث "شر متاهي التعليم في  
   . 2001الجميية المصرية للمتاهي وارع التدري  ، 

االتجاه نحو م تة التدري  لدل خريجي  حفتي إسفما"يل محمد ، صفبري باسفط أحمد  ض تبويم األداء التدريسفي و  .6
كليفة المعلمين بفالألفاحفة قبفل وأثتفاء ممفارسففففففففففة م تفة التفدري  ض، التفدوة التربويفة األولى : تجفارب دول مجل   

 .   2002التعاون في إ"داد المعلم، الدوحة، ق ر.  

"لى تتمية ف م ابيعة العلم لدل االب المرحلة   بعخ األنشففففففف ة المدرسفففففففية الالصففففففف ية اسفففففففتخدا    فا"لية ”   .7
الجميية المصفففرية ،  2009  أ ريل ، 145لمتاهي وارع التدري  ،العدد دراسفففات في ا ض    بمحاف ة سفففوهاج   اا"دادوة 

 للمتاهي وارع التدري 

 الخبرات األكادومية ::خامسا
مبررات ) ارع  .جتوب الوادي  جامعة  ،   بسوهاج  التربيةالتدري  ل الب الليسان  والألكالوريوس والدراسات العليا بكلية   ▪

تدري  العلو  ، أسففففاليب تدريسففففية ، أسففففاليب التدري  العالجي ، المتاهي ، اسففففتخدا  الحاسففففب ا لي في التدري  ،  
 (  ، العلو  العامة  الوسافل التعليمية ، الثبافة العلمية

 ن  رنامي التأهيل التربوي.  لمعلمي المرحلة اال تدافية )أثتاء الخدمة(، ضم  التدري  ▪

،  ) ارع تدري  العلو  ، متاهي الألحث ، المتاهي  المعلمين بالألاحة ، المملكة العربية السففعودوة .كلية  ل الب    التدري  ▪
 (1فيزياء

 :سادسا :ااشراف ومتاقشي الرسافل العلميي :
ض بعخ مت لألفات تعليم ال الب المعفاقين جزفيفا ومدل مرا"ات فا من جانب اادارة  "بفد الرحمن مسففففففففففر حسفففففففففن المي  .1

المدرسية فف دراسة ميدانية "لى المدارس المتوس ة والثانوية بمت بة الألاحة بالمملكة العربية السعودوة ض رسالة دكتوراه  
  2004كلية التربية بأسيوخ،،

ويب التصفففورات البديلة لألعخ المفا يم العلمية والرياضفففية لدل  ض فعالية نموذج  وسفففتر في تصفففأسفففماء رشفففاد خلل ه .2
 .2011،  بسوهاج  ةكلية التربياالألات شيألة رياض األافال بكلية التربية بسوهاج ض رسالة ماجستير ،  

تدري  التحو لتالميذ الصفففل الخام  اال تدافى    محمد أحمد "لي "لي األزرع ض اسفففتخدا  اسفففتراتيجية دورة التعلم فى .3
  بسففففوهاج   ةكلية التربيرسففففالة ماجسففففتير ،    ضواثره "لى التحصففففيل المعرفى والتعبير الكتا ى والم ارات االجتمالية لدي م

،2008. 

 يم  أثر اسفففففتخدا  األللاز التعليمية بالكمبيوتر في تدري  العلو  "لى تتمية المفا  ضسفففففامية هاشفففففم "بد الرحمن سفففففيد .4
    2014رسالة ماجستير ، كلية التربية بسوهاج ،  ضالعلمية والتفكير التاقد لدل االب الصل األول اا"دادي

المتعفددة في تتميفة م فارات    ضفعفاليفة  رنفامي مبتر  قفافم "لى أنشففففففففف فة الفذكفاءات  زهراء مصففففففففف في محمود "بفد الرحيم .5
  2015التحديث وتبدير الذات لدل تالميذ الصل الخام  اال تدافيض رسالة ماجستير، كلية التربية بسوهاج،  

ض ففا"ليفي  رنفامي مبتر  في مجفال العلو  قفافم "لى  ألعفات التفكير السفففففففففم في تتميفي بعخ م فارات  ديتفا السفففففففففيفد أحمفد   .6
    2015رسالة ماجستير، كلية التربية بسوهاج،  فال الروضة ضالتفكير والمفا يم العلمية لدل أا

    المتحركة في تذري  مت ي رياض األافال الم ىر "لي و اثر اسففتخذا  قصففر الرسفف ضأحال  "بد الح يظ "بد المعبود   .7
    2015  رسالة ماجستير، كلية التربية بسوهاج،  ضية لذي أافال الروضةو "ي الجمالي والم ارات الللو تتمية ال
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ض فا"لية اسفففففففتخدا  أدوات الجيل الثانى البافم "لى المدخل التفا"لية فى تدري  البراءة  محمد أحمد "لي "لي األزرع   .8
 .  2017"لى تتمية م ارات الحوار والكتابة لدل االب الصل األول الثانولض رسالة دكتوراه، كلية التربية بسوهاج،  

فا"لية  رنامي مبتر  باسفففففتخدا  نموذج ض شدي وشفففففايرض "لى تسفففففريع التمو المعرفي لألعخ    ضأسفففففماء رشفففففاد خلل ه .9
، كلية التربية  دكتوراهرسفففففالة    ضالمفا يم العلمية والرياضفففففية وتتمية بعخ م ارات التفكير لدل أافال ما قبل المدرسفففففة

    2017بسوهاج،  
فا"لية اسفتراتيجيات التعلم المت م ذاتيا  في تعلم ال تدسفة "لى التحصفيل المعرفي وتتمية   ض  أحمد رجب السفففففففففففيد "وض .10

  2018رسالة ماجستير، كلية التربية بسوهاج،    ضم ارات اتخاذ البرارلدل تالميذ الحلبة اا"دادوة

بفاالكتشفففففففففاف في تفدري  العلو  "لى تتميفة المففا يم العلميفة    أثر اسفففففففففتخفدا   التعلم  ضففاامفة محمفد "بفد الل يد زيفدان .11
  2019رسالة ماجستير، كلية التربية بسوهاج،  ض  وتبدير الذات لدل تالميذ مدارس التعليم العا  الدامجة

 المؤتمرات والتدوات العلمية المحلية::  سابعا
 التربية العلمية  ض للجميية المصرية للتربية العلمية التاسع    و   السابع   و   السادس   و   الخام  المؤتمر العلمي   .1

ض إ"فداد معلم المرحلفة اال تفدافيفةض ) رميفة مسفففففففففتببليفة (، كليفة التربيفة ببتفا،    لمؤتمر العلمي األول لكليفة التربيفة ببتفا ،ا .2
 .   ألحثمشاركة  ،   . 1996يتاير   4-  2جامعة جتوب الوادي:،  

 المصرية للمتاهي وارع التدري     ةللجميي  الثامن "شرو   السابع "شرو المؤتمر العلمي الثالث "شر  .3

ا ريل  19فففف  18بسوهاج ،  ةفي ظل العولمة ض كلية التربي  علمؤتمر العلمي العربي األول ،ض التربية الوقافية وتتمية المجتما .4
 واا"داد للمؤتمر.  مشاركة بالح ور،  2006

المؤتمر العلمي السفففففففتوي ض متاهي التعليم العا   ين الواقع ومت لألات األل ية الثالثة ضكلية التربية ، جامعة المتصفففففففورة   .5
 مشاركة بالح ور   .2002مارس25،26،

ربيفة الموهوبين والمتفوقين ، المفدخفل "لى "صفففففففففر التميز واا فداةضكليفة التربيفة ، جفامعفة المؤتمر العلمي الخفام  ضت .6
 .مشاركة بالح ور  .2002دوسمبر  14،15أسيوخ ،

المؤتمر العلمي العربي الثالث ض التعليم وق فاوا المجتمع المعاصفر ضجميية الثبافة من اجل التتمية باالشفتراع مع جامعة  .7
 مشاركة بالح ور    ،2008أ ريل  20،21  سوهاج ،

  مشففاركة بالح ففور  .2002  دوسففمبر  81  ، كلية التربية بسففوهاجي في التعليم والتعلمضالمدخل المت ومضالبتافية و ندوة   .8
 .واا"داد

 الدورات التدريبية التي شارع في ا :"شر:  ثاني
المشففففاركة في تدريب الموج ين والمعلمين  وزارة المعارف بالألاحة المملكة العربية السففففعودوة )  رنامي كفاوات التدري    .1

 (  .    هف5/1420واالتصال التربوي 
 بالرياض.  فالمشاركة في ورشة "مل ) تبويم المت ي ( باادارة العامة لت وير المتاهي  وزارة المعار  .2
 تخ يط دورة تدريبية لمدربي الشراة بمركز تدريب الشراة بالألاحة ، المملكة العربية السعودوة وتتفيذها   .3

 ( .  TIMSSالمشاركة في تدريب معلمي العلو  بسوهاج "لى أساليب التبويم لالشتراع في المسفففففاببة العالمية تيمز )   .4

،    2003للبتات التابعة للمجل  البومي لل فولة واألمومة )    المشفففاركة في تدريب الميسفففرات للعمل بالمدارس الصفففدوبة .5
2004    ،2005  ،2007  .) 

تراتيجيات التدري  الفعال )  رنامي تحسين التعليم ( )  ففففففففففففالمشاركة في تدريب موج ي "لو  المرحلة اال تدافية "لى اس .6
2004  . ) 
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  13/4/2005ف7االنجليزية ، كلية التربية بسوهاج ،الدورة التدريبية لمعلمي الرياضيات والعلو  بالللة    المشاركة في .7

التعلم التشفط ( بسفوهاج وات ا ) اليونيسففيد    م اراتالموج ين ومدراء المدارس "لى ) المعلمين و المشفاركة في تدريب   .8
وب  المشففففاركة في تدريب معلمي المرحلة اال تدافية "لى أسففففلو (.2007،    2006باالشففففتراع مع وزارة التربية والتعليم ( )  

 ( .2008التعلم التشط بالمتشاه محاف ة سوهاج باالشتراع مع جميية مصر الخير)

المشفاركة في الدورات التدريبية الخاصفة بد"داد المدارس لال"تماد التربوي التي ن مت ا كلية التربية بسفوهاج بالمشفاركة   .9
 (.  2008والتعليم )    ةمع وزارة التربي

  25ففففففففففففف   23التدريبية ض تصفففميم المبررات الدراسفففية ض بمركز توكيد الجودة بالجامعة في الفترة من  المشفففاركة في الدورة   .10
/12/2009    

في إ"داد حزمة تدريبية في مادة العلو  لموج ي العلو  بالمرحلة اال تدافية     ERPالمشفففففففاركة مع  رنامي ت وير التعليم .11
 .2008يوليو  مل واستراتيجيات التعلم التشط ،  افي ضوء التبويم الش

ورشففففففة "مل لتدريب موج ي العلو  بالمرحلة اال تدافية بأسففففففوان "لى  رنامي ض التعلم التشففففففط والتبويم الشففففففامل مدخل  .12
 ووزارة التربية والتعليم.(  ERP)بمشاركة مركز ت وير التعليم    19/2/2009ف  5لتخ يط وحدة دراسية ض في الفترة من  

المشففاركة في  رنامي تدريب معلمي البيلة والجيولوجيا "لى اسففتخدا  الحاسففب ا لي في التدري  ، مركز تدريب التربية   .13
 .  2009مارس   25،    24والتعليم بسوهاج  

ورش "مل لتدريب بعخ أ" فففاء هيلي التدري  بجامعي سفففوهاج "لى إ"داد  توع أسفففللة لمبررات م في إاار مشفففروة   .14
  .2011ل الب واالمتحانات  ت وير ن م تبويم ا

 2011/2012المشاركي في وضع اسللي الثانويي العامي للمدارس المستبلي  دولي ق ر في ماده الكيمياء للعا  الجامعي   .15

تدريب مدرسفي الكيمياء بالمدارس المسفتبلي  دولي ق ر "لى ا"داد جدول مواصففات االختألار وصفياألي األسفللي دوسفمبر   .16
2011. 

األسفففللة الفعالة وبعخ اسفففتراتيجيات التعلم  "لى  " المرحلة اا"دادوة معلم أولو   معلم  التر ية إلىضمي  المشفففاركة في  رنا .17
 .2012، يتاير  2011  أكتوبر  أكادومية المعلم  ،    التشط

وأسفاليب   التشفط التعلم "لى اسفتراتيجيات ( SEEP) الثانويض التعليم معلمي التدريبية ض تدريب الدورة المشفاركي في  رنامي .18
   ٢٠١٢الشامل يتاير   التبويم

 الخبرات العملية :
 عودوة ) ساببا(  فففففالمعلمين بالألاحة،المملكة العربية السبكلية    قسم المتاهي وارع التدري رفي    .1

 ) ساببا ( .    عودوةفالمملكة العربية الس  ،  رفي  مركز الألحوث التربوية بكلية المعلمين بالألاحة .2

 ) ساببا (.    عودوةففاحة ، المملكة العربية السفلون ال الب بكلية المعلمين بالبفأمين لجتة ش .3

 ) ساببا(.متسق مشروة محو األمية بكلية التربية بسوهاج ونافب المدير التتفيذي   .4

 ب معتمد باكادوميي المعلم ) ساببا(.مدر  .5
 بجامعة سوهاج .  تبويمالقياس والت وير    لمركز  المدير التتفيذي .6

 أساليب تبويم ال الب واالمتحانات بالمركز البومي لتتمية قدرات هيلة التدري .مدرب معتمد   .7

 بجامعة سوهاج .  ختألارات األلكترونيياالالمدير التتفيذي لمركز  .8
 

 


