
  سيرة ذاتية

 البيانات الشخصية

 عثمان عبد الراضي حافظ:            االسم 

 م 40/40/6591:   تاريخ الميالد 

 سوهاج –البلينا :      جهة الميالد

 مسلم:            الديانة 

 مصري:           الجنسية 

 

 :المؤهالت العلمية

 .م 6590 العلوم والتربية شعبة الطبيعة والكيمياء بتقدير جيد جدا سنة يبكالوريس ف -

 .م6506دبلوم خاص في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس علوم بتقدير جيد جدا سنة  -

 م 6509ماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس علوم بتقدير ممتاز سنة  -

 م6500ستة  علوم ريستد وطرق مناهج تخصصدكتوراة الفلسفة في التربية  -

 م 6461أستاذ متفرغ سنة  -

 :الخبرات 

 .م 66/5/6590: عمل بكلية التربية بسوهاج بتاريخ  -

 م 1/66/6551تم اعارته الى كلية المعلمين بتبوك بالممبكة العربية السعودية في الفترة من  -

 م  6/0/6449حتى 

 .فترة االعارةن بتبوك خالل يرئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلبة المعلم -

 .ة المعلمين بتبوكبكلي رئيس قسم الوسائل التعليمية لمدة عامين -

 .رئيس وحدة االختبارات بكلية المعلمين بتبوك -

 .بتبوك المعلمين بكلية رئيس وحدة التدريس المصغر -

 .لمدة عشرة أعوام بتبوك المعلمين بكليةالمشرف العام على االمتحانات  -

 .لمدة خمس سنوات  بتبوك المعلمين بكليةرئيس مكتب التربية العملية  -

 



 

 :الدورات والمشاركات خالل فترة االعارة 

 .(دورات  0)شارك في دورات مديري المدارس االبتدائية بالمملكة  -

 (.دورات  0)الثانوية بالمملكة المتوسطة وشارك في دورات مديري المدارس  -

 العربية السعوديةدورات مركز خدمة المجتمع بالمملكة شارك في جميع  -

 .شارك في دورات طرق التدريس  بالشرطة  -

 .شارك في دورات طرق التدريس بمدارس الملك عبد العزيز النموذجية بالمملكة -

 .شارك في دورات طرق التدريس بمدارس األندلس النموذجية بالمملكة -

 .ية بالمملكةاللغة العربشارك في دورات طرق التدريس في دبلوم  -

 .البنات بالمملكة لمدة عامين درس في كلية  -

شارك في العديد من الندوات واالجتماعات على مستوى المملكة واالدارة العامة للتعليم بتبوك  -

 :  منها 

 .ندوات التربية الميدانية -6       

 .لقاءات مديري المدارس -6       

 . دورات التدريب بمركز التدريب التابع الدارة التعليم بتبوك -1       

 اجتماع مسئولي النشاط االجتماعي الثالث علة مستوى المناطق -0        

 .بالمملكة العربية السعودية            

 

 : بكلية التربية بسوهاج والمشاركات لدوراتا

 .دورات رياض األطفال  -6

 .دورات التربية والتعليم بحي الكوثر بسوهاج -6

 .التربية بسوهاجبكلية  والتعليم التربية دورات -1

 .دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -0

 .المشاركة في مجالس األمناء بمدارس البلينا  -9

 


