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 : وظيفىاة اة احل بيان  -

 مسي  عبداةعاطي حممد عبداةعزيز:  االسم 

 بكلي  اةرتبي  جامع  سوهاجمدرس بقسم اةرتبي  املقارن  واإلدارة اةتعليمي  : اةوظيف  

 سوهاج : جه  امليالد    م 9178/  4/  4: امليالد تاريخ 

 جامع  سوهاج  –كلي  اةرتبي  : اةعنوان

 somia.abdelaty@edu.sohag.edu.eg :اةربيد االةكرتونى

  اةعلمي : املؤهالت -

 م.0209 عاميف   سوهاججامع  من كلي  اةرتبي   دكتوراه اةفلسف  يف اةرتبي  ختصص" اةرتبي  املقارن " .9

 م.0292  عام فى  سوهاججامع    من كلي  اةرتبي تربي  مقارن املاجستري فى اةرتبي ، ختصص  .0

 م.0299عام  اةدبلوم اخلاص فى اةرتبي  من كلي  اةرتبي  بسوهاج  .3

 م.0292اةدبلوم املهني  يف اةرتبي  ختصص إدارة مدرسي  من كلي  اةرتبي  بسوهاج عام  .4

 م.0221عام  يات من كلي  اةرتبي  بسوهاجرياض قسم بكاةوريوس اةعلوم واةرتبي  .2

 ى:اةوظيف اةتدرج -

  سددوهاج اعتبددار ا مدددرس بقسددم اةرتبيدد  املقارندد  واإلدارة اةتعليميدد  بكليدد  اةرتبيدد  جامعدد          .9

 .م01/6/0209م، وتاريخ جملس اجلامع : 0209/  6/  94 تاريخ جملس اةكلي  : من

  سدوهاج اعتبدار ا  بكلي  اةرتبي  جامعد    اةرتبي  املقارن  واإلدارة اةتعليمي مدرس مساعد بقسم  .0

 .م08/92/0292م، وتاريخ جملس اجلامع : 0292/  92/  93 لس اةكلي  :تاريخ جم من

mailto:somia.abdelaty@edu.sohag.edu.eg
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  اعتبدددار ااةرتبيددد  املقارنددد  واإلدارة اةتعليميددد  بكليددد  اةرتبيددد  جامعددد  سدددوهاج بقسدددم  ةمعيدددد .3

 .م0292/  92/  90م حتى 0292/  9/ 91من 

 :كمتدرب( ) عليها تحصل اةيت اةتدريبي  اةدورات -

 TOT إعداد املدربني .1
2. ICDL Certificate 
3. ICTP 

- Data Base 

- Presentations  

- Concepts of IT 

- Introduction to PC Maintenance and protection 

- Using Computers and Managing Files 

- Information and Communication  

- Spread Sheets 

- Word Processing 

4. Endnote  

5. Front page 
6. SPSS 
7. Photo shop 
8. English Language Test Certificate 

 شهادة إمتام دورة اللغة الفرنسية  .9
 دورة اإلدارة اجلامعية .11

 برنامج معايري اجلودة يف العملية التدريسية .11

 مهارات االتصال يف أمناط التعليم املختلفة .12

 نظام الساعات املعتمدة .13

 إدارة الفريق البحثي .14

 اخالقيات البحث العلمي .15
 برنامج استخدام التكنولوجيا يف التدريس .16

 ة الفساد والتعريف بهدورة خاصة مبكافح .17

 دورة التحول الرقمي .18

 برنامج تدريبي "التقويم الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية للربنامج الدراسي .19

 برنامج تدريبي " اسرتاتيجيات اإلبداع وتطبيقات التكنولوجيا يف التعليم .21
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 املاجستري: برساة  بيان -

كدل مدن رتسدرتاةيا ورتملانيدا      ضدو  ربدربات   تطوير إدارة ومتويل اةتعليم اةثانوي اةصناعي يف مصدر فدى   

 م .0292جامع  سوهاج عام  ، كلي  اةرتبي  ) دراس  مقارن  ( واةصني

 :اةدكتوراه برساة  بيان -

( يف مجهوريدد  مصددر اةعربيدد   واةواليددات املتيدددة ا مريكيدد      STEMدراسدد  مقارندد  ملدددارس )  

 م.0209 كلي  اةرتبي  جامع  سوهاج عام ، ومجهوري  كوريا اجلنوبي 

 واةثقافى:  اةعلمى باةنشاط بيان  

 م.96/2/0290فعاةيات املؤمتر اةثاةث ةشباب اةباحثنيحضور  -9

يف إمتددام سددري اةعمليدد  االنتالابيدد  النتالابددات ابدداد اةطددالب باةكليدد  ةلعددام اجلددامعي    املشددارك   -0

 م.0290/0293

 .م0292حضور ندوة بت عنوان ) تكنوةوجيا املعلومات واملواطن اةرقمي  ( ربالل شهر نوفمرب  -3

حضور دورة تدريبي  بعنوان " آةيدات اةتددريع علدي اةبيدث يف قواعدد اةبياندات اةعامليد  و ةد  يف          -4

 م.0292/ اا/  4-3اةفرتة من  

" جمانيدد  اةتعلدديم بددني اةقبددول  املشددارك  باحلضددور يف املددؤمتر اةعلمددي ا ول ةقسددم رت ددول اةرتبيدد    -2

 م.0291واةرفض )رؤي واجتاهات( " عام 

املشارك  باحلضور يف املؤمتر اةعلمدي اةعربدي " اةرتبيد  واةتنميد  اةثقافيد  يف مواجهد  بدديات         -6

 م".0291اةواقع اةعربي ومتغريات اةعصر عام 

رجيد  ومعيدار اةتنافسدي     املشارك  يف جلن  اةتالطيط االسرتاتيجي وبليل اةبيئ  اةداربلي  واخلا -8

 بوحدة اجلودة باةكلي .
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حضددور ورشدد  عمددل بعنددوان" اةتعريددم وشددرو  دعددم وتطددوير اةفاعليدد  اةتعليميدد  بكليدد  اةرتبيدد    -7

 بسوهاج".

حضور ورش  عمل بعنوان "املفاهيم املغلوط  املرتبط  بعملييت اةتعليم واةتعلم ةدي طالب اجلامع   -1

 ومنا ج تصويبها.

ندوان " تو ديم اةدرباما واملقدررات اةدراسدي  وفقادا ملعدايري اقيئد  اةقوميد           حضور ورشد  عمدل بع   -92

 ةضمان جودة اةتعليم واالعتماد".

 حضور ورش  عمل بعنوان " معايري االعتماد اةرباجمي يف اةتعليم اةعاةي وكيفي  إستيفائها. -99

اةعصددر اةرقمددي املشددارك  باحلضددور يف املددؤمتر اةدددوةي ا ول ةكليدد  اةرتبيدد  )املعلددم ومتطلبددات   -90

 م.0291ممارسات وبديات( عام 

حضددور ورشدد  عمددل بعنددوان " تصددميم وانتدداج ا"تددوي اةرقمددي " يف املددؤمتر اةدددوةي ا ول ةكليدد      -93

 اةرتبي  )املعلم ومتطلبات اةعصر اةرقمي ممارسات وبديات(.

املددؤمتر حضددور ورشدد  عمددل بعنددوان " معددايري احلكددم علددي جددودة رسددائل املاجسددتري واةدددكتوراه" يف   -94

 اةدوةي ا ول ةكلي  اةرتبي  )املعلم ومتطلبات اةعصر اةرقمي ممارسات وبديات(.

حضور ورشد  عمدل بعندوان" سدكوبس وابداد اجلامعدات اةعربيد " يف املدؤمتر اةددوةي ا ول ةكليد             -92

 اةرتبي  )املعلم ومتطلبات اةعصر اةرقمي ممارسات وبديات(.

 عات اةطالبي  وجال اةرتبي  اةعملي  باةكلي .املشارك  يف اإلشراف علي بعض اجملمو -96

 ."نشر حبثني كمتطلع ملنح درج  دكتوراه اةفلسف  يف اةرتبي  " ختصص اةرتبي  املقارن  -98

 املشارك  يف جلن  اةتعليم اقجني باةكلي  . -97

 املشارك  يف جلن  تطوير موقع اةكلي . -91

 :ةعملي  باةكلي ا كاشنسيف اةتدريس املقررات اةتاةي  ورحل  اةبكاةوريوس  -02
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 عملي رت ول فلسفي     عملي رت ول اجتماعي  

 (0رتسس تعليم  ناعي )     (9سس تعليم  ناعي )رت

 عملي دور حضان                   عملي تعليم اةكبار

 عملي مشكالت اةطفل واجملتمع

 .ي اةتعليماةرتبي  املقارن  واإلدارة نار( بقسم يحضور حلقات املناقش  واةبيث ) اةسيم -09


