
 

 

 

 

  ائيل رزق حكيمخللسيد الدكتور /  مي السرية الذاتية

  : بيانات عامة  واًلأ

  رزق ميخائيل رزق حكيم:    االســـم  ❖

 جامعة سوهاج  -بكلية الرتبية  ةبقسم الصحة النفسيأستاذ متفرغ :  الوظيفة احلالية  ❖

  16/8/1956:    تاريخ امليالد  ❖

     ة باجا الغربي سابقا  ترع املتفرع من ش ن سيناب ارعش11:   العنوان  ❖

 0932119596:   رقم التليفون  ❖

 01222396515:    رقم املوبايل  ❖

 mikhaelrizk@yahoo.com الربيد اإلليكرتوني :  ❖

 :ثانياً  : املؤهالت العلمية 

 ةلكلياجلامعة / ا سنة احلصول علي الدرجة الدرجة العلمية م

 اسيوط / سوهاج 1978مايو  البكالوريوس / الليسانس -1

 اسيوط / سوهاج 1984 املاجستري -2

 اسيوط / سوهاج 1988 الدكتوراه -3

 األكادميي ) الداخلي واخلارجيثالثاً  : التدرج الوظيفي 

 اسم املؤسسة بها االلتحاقسنة  الوظيفة

 جامعة اسيوط  -  جوهاكلية الرتبية بس 1978 معيد بقسم علم النفس

مدرس مساعد بقسم الصحة 

 النفسية

 جامعة اسيوط  - كلية الرتبية بسوهاج  1984

 جامعة اسيوط  -كلية الرتبية بسوهاج  1988 مدرس بقسم الصحة النفسية

بقسم الصحة أستاذ متفرغ 

 النفسية

 سوهاججامعة   -كلية الرتبية بسوهاج  حتى تارخيه 2016/غسطس أ
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مشروعات تطوير   /رابعًا : األنشطة املختلفة يف جمال نظم إدارة اجلودة

 التعليم

 ب فى الدورات التدريبية التالية :املشاركة كمدر -(  1) .

سيية  املرحلة الثانوية ومعلمات معلمىتدريب  - ❖ طيية سسيي  املدر لييخاتي وني ييييم ا لييي التق مبحافظة سوهاج ع

 لشاملة ملساعدة املدارس علي سقيق اجلودة ا

 رياض األطفال ومعلمات لدى موجهي ومدراء ووكالء  نشر ثقافة املعايري القومية لرياض األطفال - ❖

لييتعلم  - ❖ سييرتاتي يات ا لييى      ا سييوهاج ع ظيية  ييية مبحاف ليية الثانو مييات املرح مييي ومعل تييدريب معل

 النشط والتقييم الشامل

             ةشروع تنمياخلاصة مب" املشاركة كمتدرب فى الدورات التدريبية  - ( 2) 

 : يةالتال أعضاء هيئة التدريس والقيادات" قدرات

 أنيالقيات وآداب املهنة . - ❖

 لتدريس بالتقنية .ا - ❖

 .تقييم التدريس  - ❖

 . إعداد مشروع حبثى - ❖

 نظام الساعات املعتمدة . - ❖

 . معايري اجلودة فى العملية التعليمية  - ❖

 العرض الفعال . - ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

======================================================================================================================================= 

خامساً  : األنشطة املختلفة يف جمال نظم إدارة اجلودة / مشروعات تطوير 

 التعليم .

طيية يب املعلم  مبحافظدريبية املعدة لتدراملشاركة يف الدورات الت ❖ ة سوهاج علي التقييم الخاتي وني

 سس  املدرسة ملساعدة املدارس علي سقيق اجلودة الشاملة .

 املشاركة يف تقويم بعض املدارس مبحافظة سوهاج واليت تتقدم لإلعتماد الرتبوي . ❖

 .العمل كمدرب يف اسرتاتي يات التعلم النشط و التقييم الشامل ❖

ييية امل ❖ لييدورات التدريب شيياركة يف ا عييايري امل فيية امل شيير ثقا لييي ن فييال ع ييياض األط مييات ر تييدريب معل عييدة ل

 القومية لرياض االطفال واملنعقدة جبامعة سوهاج 

 حضور ورشة عمل فولربايت األولي لتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة واملنعقدة بالقاهرة . ❖

ييية ا ❖ ليييم لرتمدرب بربنامج تدريب التعلم النشط يف كل شييروع سسيي  التع مييحت م عيياون  سييوهاج بالت ييية ب ب

 الثانوي .

 املؤمترات الكربي جبامعة سوهاج  حضور الندوة العلمية اخلاصة بتطوير كليات الرتبية بقاعة ❖

تييدريس    ❖ طييرق ال جمييال املنيياهج و حضور فعليات الندوة العلمية ) معايري ومواصفات البحث العلمي يف 

 ج .هابقاعة اإلجتماعات جبامعة سو

 حضور برنامج استخدام التكنولوجيا يف التدريس مبركز تنمية القدرات جبامعة سوهاج . ❖

 حضور برنامج اجلوانب القانونية يف اجلامعة مبركز تنمية القدرات جبامعة سوهاج . ❖

 .حضور برنامج اقتصاديات تسويق ومتويل البحوث العلمية مبركز تنمية القدرات جبامعة سوهاج  ❖

 ركز تنمية القدرات جبامعة سوهاج اذ القرارات وحل املشكالت مبختحضور دورة ا ❖

 حضور دورة إدارة الوقت وضغوط العمل مبركز تنمية القدرات جبامعة سوهاج. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 سادساً  : األنشطة املختلفة اليت تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة اجملتمع :

 . 1995،  1994نعاء باجلمهورية اليمنية عامي ص جامعة – احلديدةالعمل بكلية الرتبية ب -1

  1999إلي  1995القيام بعمل رئيس قسم الصحة النفسية بكلية الرتبية بسوهاج يف الفرتة من  -2

ييية -3 قييات الثقاف لييس العال ييية ، جم لييس الكل ميين: جم كييل  ليييم ،  املشيياركة يف  طييالب و التع شيياون ال لييس  ، جم

 جملس املختربات و األجهزة العلميية .

 معلمي املرحلة اإلبتدائية مبحافظة سوهاج.كة يف برنامج تأهيل اراملش -4

 .مبحافظ سوهاج املشاركة يف برنامج تأهيل معلمي اللغة االجنليزية غري املتخصص   -5

شيياركة  -6 قييي  امل ميية للرت نيياء اخلد سييوهاج أث ظيية  ميي  مبحاف تييدريب املعل عييدة ل ييية امل لييدورات التدريب يف ا

 لوظيفة أعلي .

 .ة بسوهاج علي برنامج حمو األمي ت التدريبية املعدة لطالب كلية الرتبيرااملشاركة يف الدو -7

سييوهاج  -8 ييية ب ييية الرتب بيي  كل عيياون  شييد " بالت مييحت را حضور الندوه العلمية " حنو والديه راشدة من أجل جمت

 ومركز الدراسات املعرفية بالقاهرة وذلك بقاعة املؤمترات الكربي جبامعة سوهاج .

 راقبة لإلمتحانات اخلاصة بكادر املعلم  واملنعقدة جبامعة سوهاج . املاملشاركة يف أعمال  -9


