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 27801042604792بطاقة الرقم القومي:  ▪
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 :العلميةاملؤهالت 

مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادهلا مع  " ختصص مناهج وطرق تدريس الرايضيات" دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية   .1
 .م2011املراكز البحثية ىف فرباير  

 م2006" ختصص مناهج وطرق تدريس الرايضيات" بتقدير ممتاز عام  الرتبيةماجستري يف   .2

 م 2002بتقدير جيد جدا عام    الرتبية الدبلوم اخلاص يف   .3
 م 1999جدا مع مرتبة الشرف.عام  "بتقدير جيد رايضيات "ختصص    والرتبيةبكالرييوس العلوم   .4

  التدرج الوظيفي:

 . م2011عام   بقسم املناهج وطرق التدريس "ختصص طرق تدريس الرايضيات" مدرس   .1

 م 2007عام   مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس "ختصص طرق تدريس الرايضيات" .2

 م 2000  عام بقسم املناهج وطرق التدريس "ختصص طرق تدريس الرايضيات" معيد   .3
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 :جامعة سوهاج-بكلية الرتبية  خربات التدريس

 

 مت تدريس املقررات اآلتية لطالب كلية الرتبية بسوهاج:

 تعليم احلساب لطالب الفرقتني األوىل والثانية تعليم اساسى. .1

 . الرايضياتلطالب شعبة    الرايضياتطرق تدريس   .2

 . التأهيل الرتبوىلطالب    الرايضياتطرق تدريس   .3

 اتريخ الرايضيات لطالب الفرقة الثالثة تعليم اساسى. .4

 اتريخ الرايضيات لطالب التأهيل الرتبوى.  .5

 . الرايضياتابحللقة االبتدائية لطالب التعليم األساسي شعبة    الرايضيات حتليل مناهج   .6
 شعبة الطفولة. لطاابت    الرايضية منو املفاهيم   .7
 .الرايضيات التدريس املصغر لطالب التعليم األساسي شعبة   .8
 املناهج )أسس بنائها وختطيطها وتطويرها( لطالب الدبلوم العامة )دراسات عليا(.  .9

 مناهج الرتبية اخلاصة لطالب الدبلوم املهنية شعبة الرتبية اخلاصة )دراسات عليا(.  .10
 وجيا التعليم )دراسات عليا(. املنهج التكنولوجي لطالب الدبلوم املهنية شعبة تكنول .11
 طرق تدريس احلاسب اآليل لطالب الدبلوم العامة )دراسات عليا(.  .12
 استخدامات احلاسب اآليل يف الرتبية جلميع الشعب ابلكلية.  .13

 )دراسات عليا(.لطالب الدبلوم اخلاصة يف الرتبية  استخدامات احلاسب اآليل يف الرتبية   .14
 كلية وطالب الدراسات العليا. تكنولوجيا التعليم جلميع الشعب ابل .15
 )دراسات عليا(.  الرتبية اخلاصة أساليب التدريس العالجي لطالب الدبلوم املهنية شعبة   .16

 )دراسات عليا(   SPSSالتطبيقات الرتبوية لربانمج   .17

 تطبيقات الربامج اإلحصائية يف البحوث الرتبوية لطالب املاجستري والدكتوراه .18

 :العلمية اخلربات 

 داخلى لضمان اجلودة واالعتماد جبامعة سوهاج مراجع   .1

 م 2011مدرب ىف برانمج تدريب معلمات رايض االطفال بكلية الرتبية بسوهاج ىف أغسطس   .2
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تصميم وبناء االختبارات الصفية ــــــــ" للمرحلة الثانوية " )الصف الثاىن عشر " ـــــــ اخلاصة بدولة   خبري ىف  .3
 . م 2011"قطر". منذ سبتمرب  

اخلاصة   والدكتوراهاجراء ومراجعة االحصاءات الرتبوية اخلاصة لبعض االحباث العلمية ورسائل املاجستري   .4
 م النفس _ الصحة النفسية( داخل وخارج كلية الرتبية. أبقسام )املناهج _ اصول الرتبية _ عل 

 . االنوحىت    2011عضو بوحدة توكيد اجلودة بكلية الرتبية من مايو   .5

من اكتوبر مدير تنفيذى لنظم التصحيح االلكرتوىن بوحدة التقومي ونظم االمتحاانت بكلية الرتبية بسوهاج  .6
 وحىت األن.  2011

 وحىت األن.   2012من نوفمرب  التقومي ونظم االمتحاانت جبامعة سوهاج    والتقومي بوحدةعضو وخبري القياس   .7

 م2013يونيو مدرب ىف برانمج تدريب معلمات رايض االطفال بكلية الرتبية بسوهاج ىف   .8

   2013من فرباير  بوحدة التقومي ونظم االمتحاانت جبامعة سوهاج  خبري ىف تصميم وبناء االختبارات االلكرتونية   .9

 . 2013انئب مدير وحدة توكيد اجلودة للفاعلية التعليمية بكلية الرتبية من سبتمرب   .10

يف تصميم وبناء االختبارات االلكرتونية اعتباراً بوحدة التقومي ونظم االمتحاانت جبامعة سوهاج  مدرب معتمد   .11
 . م 2014  أغسطس من  

اعتباراً من يف نظم التقومي القائم على املعايري  بوحدة التقومي ونظم االمتحاانت جبامعة سوهاج  مدرب معتمد   .12
 . م2014  سبتمرب 

يف الرتبية اعتباراً من   SPSSيف تطبيقات بوحدة التقومي ونظم االمتحاانت جبامعة سوهاج  مدرب معتمد   .13
 . م2014سبتمرب  

وملدة عام.لتدريس مقررات طرق تدريس   2015جبامعة السلطان قابوس ىف فرباير    مساعد زائرأستاذ   .14
 الرايضيات، ختطيط املناهج، اشراف الرتبية العملية ابملدارس.

 .   2015قشة رسالتني ماجستري جبامعة السلطان قابوس ىف فرباير  حمكم داخلى ملنا .15

 م.2017مدير وحدة تكنولوجيا املعلومات بكلية الرتبية من يناير   .16

 عضو جلنة الرصد وإصدار نتائج كلية الرتبية بسوهاج منذ نشأهتا .17

 :مت اجتيازها اليت التنمية املهنيةدورات 

 2005يف يونيو   الفعالة  املدرسية   اإلدارة .1
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 2005تفعيل وحدات التدريب والتقومي يف املدارس يف يونيو   .2
 2005يونيوب يف  لاالط  أداءتقومي   .3
 2006 أغسطسالبحث العلمي يف    أساليب .4
 2006 نوفمربمهارات العرض الفعال يف   تنمية .5

 2007تنمية مهارات االتصال الفعال ىف أبريل   .6

 2007املهنة ىف يونيو    وآداب أخالقيات   .7

 2007أخالقيات البحث العلمى ىف أغسطس   .8

 2007إدارة الفريق البحثى ىف أغسطس     .9

 2008مهارات االتصال ىف أمناط التعليم املختلفة ىف فرباير   .10

 . م2011ورشة عمل بعنوان بناء وتصميم بنوك األسئلة بكلية الرتبية بسوهاج أغسطس   .11

دورة تدريبية عن اعداد املعايري واملواصفات القياسية لنظم االمتحاانت وتقومي الطالب بكلية الرتبية بسوهاج  .12
 . م2012ىف فرباير  

 . م2012اعمال االمتحاانت بكلية الرتبية بسوهاج ىف فرباير    إلدارةدورة تدريبية عن اعداد الالئحة التنفيذية   .13

 . م2012يمى لالختبارات بكلية الرتبية بسوهاج ىف مارس  املفاه   اإلطاردورة تدريبية عن اعداد   .14

 .م2014دورة تدريبية يف تصميم وبناء االختبارات االلكرتونية بكلية الرتبية بسوهاج ىف مارس   .15

 . م2014دورة تدريبية يف نظم التقومي القائم على املعايري بكلية الرتبية بسوهاج ىف يونيو   .16

 يف جمال الكمبيوتر:دورات 

1. IT Basic Concepts of    2006ىف يونيو 

2. Using computers and managing files    2006يف يونيو 

3. Word processing2006يونيو    يف 

4. Spreadsheets    2006يف يونيو 
5. Presentations   2006يف يونيو 
6. Database   2006  يوليو يف 
7. Information and Communication    2006  يوليويف 
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8. Introduction to PC Maintenance and Protection   2006  يوليو يف 

9. ICT Skills    2006ىف سبتمرب 

10. Graphics- Adobe Photoshop    2007ىف أغسطس 

11. ASP dot Net  2007 نوفمرب ىف 

12. SPSS 2008يناير   ىف  

 2007كمتدرب ىف مارس    INTELبرنامج .13

 2008كمدرب ىف أبريل   INTELبرانمج   .14

 2007كمتدرب ىف اكتوبر     ICDLبرانمج   .15

 . م27/9/2009اىل    26/7/2009كمدرب ىف الفرتة من     ICDLبرانمج   .16

 م 2013في  MIS التابع لــــــــــــــ   دورة تدريبية عن التعامل مع برامج الكنرتوالت  .17
 

 شهادات اللغه االجنليزيه التى مت احلصول عليها :

 بنسبة 2005  أغسطس  ىفاملستوي الرابع يف اللغه االجنليزيه من مركز اجلامعه جنوب الوادى فرع سوهاج  .1
82%.  

2. TOEFL    2006ديسمرب جبامعة عني مشس يف    والتنمية االجتماعية   من مركز اخلدمة العامة  516بدرجة 

 . م2010درجة ىف يوليو    200من   184دورة اللغة الفرنسية من كلية االداب جامعة سوهاج مبجموع   .3

 بها: املشاركةكلية الرتبية مت داخل وخارج وورش عمل ودورات مشرعات 

 2005عام .ابلكلية الرايضيات    معلمي   إعدادمشروع تقومي وتطوير برانمج  .1
 . 2006عام   ابلكلية األميةمشروع حمو   .2

 . 2007عام    ابملدارس املختلفة مبحافظة سوهاج  األمية حمو    فصول   ملعلمي دورات   .3

 .وحىت اآلن  2005  مشروع توكيد اجلودة واالعتماد ابلكلية .4

عام  املرحلة االبتدائية مبدراس خمتلفة مبحافظة سوهاج  برانمج التعلم النشط التابع ملؤسسة مصر اخلري ملعلمى  .5
2007 . 

 م 2009/ 4/ 15اىل    2009/ 4/ 10ىف الفرتة من  دورة قيادية مبعهد إعداد القادة حبلوان   .6
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برانمج تدريب التعلم النشط بكلية الرتبية بسوهاج ابلتعاون مع مشروع حتسني التعليم   مدرب مساعد ىف  .7
 . م7/5/2009اىل   5/5/2009الثانوى ىف الفرتة من  

 . م2009/ 11/ 18اىل    2009/ 11/ 13دورة تثقيفية مبعهد إعداد القادة حبلوان ىف الفرتة من   .8

اىل   6/4/2010التعلم النشط ملعلمى التعليم الثانوى ىف الفرتة من    ىف برانمج تدريىب ىف  د مدرب مساع  .9
8/4/2010 . 

 .م 14/11/2010اىل    9/11/2010القادة حبلوان ىف الفرتة من    إعداددورة تثقيفية مبعهد   .10

 م2010بكلية العلوم جامعة سوهاج ىف يونيو   DAADاملشاركة ىف ورشة عمل عن مشروع   .11

بكلية العلوم جامعة سوهاج ىف أكتوبر  ورشة عن كيفية التقدم ملشروع تعليمى "اعتماد املعامل"   املشاركة ىف  .12
 . م2010

 والندوات العلمية ؤمتراتامل

التواصل االجتماعي" الذي عقدته مجعية املؤمتر    .1 الرابع( حول "التعليم وثقافة  العريب السابع )الدويل  العلمي 
الثقافة من أجل التنمية ابلتعاون مع جامعة سوهاج وأكادميية البحث العلمي بقاعة املؤمترات الزجاجية جبامعة 

الفرتة   يف  حبم2013أبريل    25  -24سوهاج  إبلقاء  املشاركة  متت  حيث  عن .  نيابة  املؤمتر  حبوث  من  ثني 
أصحاهبما ومها: "تصور مقرتح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التوجيه واإلرشاد الرتبوي" للدكتور/ 

 25حسين عوض، أستاذ مشارك جبامعة القدس املفتوحة بفلسطني. و"تطوير مناهج التعليم يف مصر بعد ثورة  
للدكتور   –  2011يناير   وتطلعات"  اخلالخمتار    /آمال  املعلمني   عبدالاله  ق عبد  بكلية  مساعد  أستاذ  عطية، 

جبامعة امللك سعود. كما متت املشاركة يف صياغة توصيات املؤمتر كعضو ضمن فريق جلنة صياغة التوصيات 
 ابملؤمتر. 

اجملتمع   .2 وقضااي  العلمي  "البحث  حول  سوهاج  جبامعة  الباحثني  لشباب  الثاين  احلاضر   –املؤمتر  حتدايت 
 . م5/2012/ 12مته جامعة سوهاج بقاعة املؤمترات الكربى بتاريخ  وطموحات املستقبل" والذي نظ

املؤمتر العلمي الدويل الثالث )العريب السادس( بعنوان "الطفولة يف عامل متغري"، نظمته مجعية الثقافة من أجل  .3
. مت 2011أبريل    28إىل    27التنمية بسوهاج ابلتعاون مع املركز القومي لثقافة الطفل ابلقاهرة. يف الفرتة من  

التعليم  األهلية ابألردن ووزير  رئيس جامعة جرش  العمري،  خالد  د.  أ.  عن  نيابة  املؤمتر  هذا  إلقاء حبث يف 
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األسبق، وأ. د. صاحل حسن الداهري، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ابألردن، وعنوان البحث "الركائز 
 ريب".األساسية ملنظومة الكفاايت يف عملية إعداد املريب الع

اجملتمع   .4 وقضااي  العلمي  "البحث  حول  سوهاج  جبامعة  الباحثني  لشباب  األول  احلاضر   –املؤمتر  حتدايت 
 . م8/5/2010وطموحات املستقبل" والذي نظمته جامعة سوهاج بقاعة املؤمترات الكربى بتاريخ  

ملؤمتر العلمي العريب اخلامس )الدويل الثاين( الذي نظمته مجعية الثقافة من أجل التنمية ابلتعاون مع أكادميية ا .5
مبقر أكادميية البحث   م2010  / 4  / 29  –  28البحث العلمي بعنوان "التعليم واألزمات املعاصرة(، يف الفرتة  

 العلمي جبزيرة قرمان بسوهاج.

 2006دينة نصرعام  مؤمتر التعلم االلكرتوىن مب .6

 . 2006مؤمتر الرتبية الوقائية وتنمية اجملتمع ىف ظل العوملة بفاعة املؤمترات الكربى جبامعة سوهاج يف أبريل عام   .7

 2004ندوة التعليم املنظومى بقاعة املؤمترات الكربى جبامعة سوهاج عام   .8

لت  .9 املتدرج  واملقياس  اإلمتحانية  الورقة  مواصفات  جدول  اعداد  حول  الدرجات  ندوة  ىف   "Rubrics"قدير 
 . م2012أبريل  

مايو  .10 ىف  االمتحاانت  وادارة  التقومي  نظم  ىف  الطالب  واراء  االمتحانية  الورقة  تقومي  نتائج  عرض  حول  ندوة 
 . م2012

 بسوهاج.   جامعة مبقر   2018الذي نظمته مجعية الثقافة من أجل التنمية ،    السابعملؤمتر العلمي العريب  ا .11

 بسوهاج.  جامعةمبقر    2019  األول لقسم أصول الرتبية ملؤمتر العلمي  ا .12

 :اإلشراف على الرسائل العلمية

 الكلية  الدرجة  احلالة الباحث

 ماجستري   مت املنح  اسراء امحد عبد اجلليل -1
 "رايض االطفال"مناهج وطرق تدريس 

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 دكتوراة   جاهز للمناقشة  عبد العزيز فؤاد -2
 "مناهج وطرق تدريس الرايضيات" 

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 دكتوراة   جاهز للتطبيق النهائى  هاشم حممد رشاد -3
 "مناهج وطرق تدريس الرايضيات" 

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 ماجستري  جاهز للتطبيق االستطالعى  امحد عبد املغيث -4
 "مناهج وطرق تدريس الرايضيات"  

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 
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 الكلية  الدرجة  احلالة الباحث

 مبارك الربجس -5
 )وافد من الكويت(   -6

 دكتوراة  جاهز للتطبيق االستطالعى 
 " حاسب اىل "

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 ماجستري   جاهز للتطبيق االستطالعى  حامت على حممد -7
 "مناهج وطرق تدريس الرايضيات" 

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 ماجستري   مت التسجيل  راندا حممد ابراهيم -8
 "مناهج وطرق تدريس الرايضيات" 

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 ماجستري   مت التسجيل  شيماء رمضان حممد -9
 "مناهج وطرق تدريس الرايضيات" 

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 ماجستري   مت التسجيل  هالة حممد امحد -10
 "مناهج وطرق تدريس الرايضيات" 

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 ماجستري  مت التسجيل  مصطفى امحد رضوان -11
 "مناهج وطرق تدريس الطفولة" 

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 ماجستري  مت التسجيل  حممد خلف اهلل -12
 " تكنولوجيا التعليم"

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 ماجستري  مت التسجيل  هالل عبد احلميد -13
 " التعليمتكنولوجيا "

 كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

 

 :اإلنتاج العلمى

أثر استخدام الصف املقلوب يف تدريس مقرر اتريخ الرايضيات لطالب التأهيل الرتبوى  طه على أمحد على. )..........(.   -1
 ( جاهز للنشر. ) على التحصيل واالخنراط يف التعلم 

2-  ( على.  أمحد  على  البصري    (. ........... طه  التفكري  مهارات  على  الرايضيات  تدريس  يف  "جيوجربا"  برانمج  استخدام  أثر 
 . ) قيد الدراسة( عدادية للتالميذ الصم ابملرحلة اال

3- ( التفاعل بني   (. 2019طه على أمحد على.  الرايضياتيةأثر  االكادميى لطالب    املعتقدات  التحصيل  العقلية على  والدافعية 
 ( حبث منشور)    شعبة الرايضيات بكلية الرتبية.

 بني النظرية والتطبيق. ) كتاب(  (. هندسة الفركتال 2014طه على أمحد على. )  -4
 . ) كتاب( SPSS(. التطبيقات الرتبوية  لربانمج 2015طه على أمحد على. )  -5
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 ( منشور (. مستوايت التفكري الناقد لدى طالب كلية الرتبية بسوهاج ) حبث 2014طه على أمحد على. )  -6
 ( منشور  (. القوة الرايضياتية لدى طالب املرحلة الثانوية بسوهاج ) حبث2013طه على أمحد على. )  -7
(. فاعلية برانمج تدريىب لتنمية التفكري االحصائى وخفض قلق اإلحصاء لدى الباحثني بكلية  2013طه على أمحد على. ) -8

 ( منشور   الرتبية  ) حبث
(. فاعلية برانمج مقرتح ىف هندسة الفركتال قائم على التعلم اخلليط ىف التحصيل املعرىف  وتنمية  2011. )طه على أمحد على -9

الرتبية،   دكتوراه. كلية  رسالة  الرتبية.  لدى طالب كلية  الرايضيات  وتذوق مجال  االبتكارى  التفكري 
 جامعة سوهاج. 

إسرتاتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت يف تدريس اهلندسة على التحصيل  (. أثر استخدام  2006طه على أمحد على. )  -10
جامعة   بسوهاج،  الرتبية  ماجستري. كلية  رسالة  اإلعدادية.  احللقة  تالميذ  لدى  اهلندسي  والتفكري 

 جنوب الوادي. 
 


