
 سيرة ذاتية  

 للدكتور مصطفى زايد محمد 

 أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة سوهاج 

 بيانات :  ( 1)

 ) كلية البرية جامعة عين شمس ( 1961ليسانس في المواد االجتماعية والتربية :  -

 ) كلية التربية جامعة اسيوط ( 1979دبلوم خاصة في التربية  -

 ) كلية التربية جامعة اسيوط ( 1984ماجستير في التربية في التربية  -

 ) كلية التربية جامعة اسيوط ( 1990فة التربية دكتوراه في فلس -

 عنوان الرسالة : مداخل مقترحة لتدريس مقرر التاريخ بالصف األول الثانوي  -

( خمسين  رسالة ماجستير  50أكثر من )  ( االشراف على الرسائل العلمية  أو مناقشتها :2)

 أو دكتوراه في جامعات أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان وعين شمس واألزهر .

–أسيوط  –القاهرة  –بحثا : منشورة في جامعات : المنيا  (15 ) األبحاث المنشورة :( 3)

 .حلوان  -سوهاج  –جنوب الوادي  –عين شمس 

  في جامعاتمؤتمرا : ( 16يها بأبحاث أو إدارة جلسات : )( المؤتمرات التي شاركت ف4)

 سوهاج  –حلوان   –جنوب الوادي  –عين شمس  -المنيا –القاهرة 

 ( األنشطة والمهام العلمية في عدة مجاالت منها : 5) 

 فصول محو األمية وتعليم الكبار  في  التدريب على مهارات عرض وتوصيل المعلومات -1

مشكلة   –مشروع الجودة  -ندوات  حول : جوانب الحرية المسئولة لدى األفراد 4عدد  -2

   مشروع تحسين التعليم .   – العنوسة

التربية والتنشئة الصحيحة  –التربية والسلوك الراشد نحو البيئة والمجتمع  : محاضرات -3

 دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين   –للشباب 

 سهاماتي في مجال تطوير التعليم والجودة واالعتماد : ( إ6)

 بحوث :

   حول تطوير التعليم الجامعي -أ

 ارتباط البحث العلمي بمشكالت المجتمع  -ب

 التربية بسوهاج مشروع نظام داخلي لتوكيد الجودة بكلية  -ت

 توصيف مقررات الدراسات االجتماعية والتاريخ والجغرافيا  -ث

 خطط مستقبلية يقدمها مركز نور البصيرة لذوي االعاقة البصرية   -ج
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(  مشروعات أسستها أو شاركت في تأسيسها :7)  

( مشروع شجرة لكل تلميذ في المدارس االبتدائية بمحافظة سوهاج 1  

مكتبتي الخاصة إلى مكتبات أخرى :( مشروع تبرع من 2  

جرجا   –مكتبة كلية اللغة العربية  -أ  

جامعة سوهاج  –مكتبة كلية  -ب  

جامعة سوهاج  –كلية اآلداب  –ج   

مدرسة البنات الثانوية بسوهاج  -د  

مكتبة مسجد اإلمام على بن ابي طالب )الشرطة( –ها   

( تدعيم دور كلية التربية بسوهاج  في محو األمية 3  

لتوكيد الجودة بكلية التربية بسوهاج  مشروع نظام داخلي (4  

( مشروع التسجيل الصوتي للمذكرات والكتب الجامعية للطالب والطالبات مكفوفي البصر 5

بكلية اآلداب , خدمة مجانية كنموذج للتكافل االجتماعي باالشتراك مع فريق عمل من أعضاء 

إحدى لجان جمعية الثقافة من أحل التنمية المشهرة  اللجنة االجتماعية وكفالة اليتيم و وهي 

محافظة سوهاج  9991لسنة  493برقم   

لخدمة هذه الفئة من الكالب   ( إنشاء )مركز نور البصيرة لضعاف وفاقدي البصر(  بالجامعة6

م 2011والطالبات . وقد تم تفعيل هذا المركز عام   

م 2011مايو  عية( ( طالب الجامعة والمشكالت البيئية )دراسة استطال 7  

لخدمة المجتمع وتنمية  2008/ 2007( المشاركة في القوافل البيئية خالل العام الدراسي 8

 البيئة , حيث نفذت قوافل بيئية أربع قوافل في ساقلته  والبليتا ودار السالم  والمنشاه 
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