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 انزبسيخ يكبٌ انؼًم انىظيفخ و
 أغستتتتتتتتتتطس 01متتتتتتتتتتن  سوهاجكمية التربية تت جامعة  رئيس قسم أصول التربية 0

 01م إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 0104
 م.0105 نوفمبر

أصتتتتتتتتتول التربيتتتتتتتتتة  أستتتتتتتتتتاذ 1
)اجتماعيات التربية والتخطيط 

 التربوي(

ل التربيتتة تتتتت كميتتة التربيتتة تتتتت قستتم أصتتو
 سوهاججامعة 

م 0105مارس  07ن م
 حتي تاريخه

قستتم أصتتول التربيتتة تتتتت كميتتة التربيتتة تتتتت  أستاذ مساعد 2
 سوهاججامعة 

 04متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
 إلتتتتتتيم 0100ديستتتتتتمبر

 م06/1/0105
باحتتث زائتتر ودراستتات متتا بعتتد  3

 Postdoctoralالتتتتتدكتورا   
 بدولة هولندا

 Erasmus)روتردام آراسموس جامعة 

University Rotterdam)  بدولتتة
 م0116/0117 دراسيالمعام لهولندا 

 إلتتيم 0116متتن يونيتتة 
 م0117مارس 

 مدرس 4
 

قستتم أصتتول التربيتتة تتتتت كميتتة التربيتتة تتتتت 
ثتتتتم بجامعتتتتة  ،جامعتتتتة جنتتتتوب التتتتوادي

نفصتتتتتال فتتتتترع ستتتتتوهاج عتتتتتد استتتتتوهاج ب
عتتتتتام  فتتتتتيليصتتتتتبع جامعتتتتتة مستتتتتتقمة 

 م.0116

م 0112يوليتتو  04متتن 
ستتتتتتتتتتتمبر دي 03 إلتتتتتتتتتتتي
 م0100

قستتم أصتتول التربيتتة تتتتت كميتتة التربيتتة تتتتت  مدرس مساعد 5
 جامعة جنوب الوادي

أغستتتتتتتتتتطس  05 متتتتتتتتتتن
يوليتتو  03م إلتي 0111
 م0112

 قستتتتم أصتتتتول التربيتتتتة تتتتتت كميتتتتة التربيتتتتة ديمع 6
 تت جامعة أسيوط بسوهاج

ديستتتتتتتتتتتتتمبر  04متتتتتتتتتتتتتن
 04إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  م0770

 م0111أغسطس

 :األقذويٍ األحذس إيل انذساصيخ : املؤهالد بً نضصب
 يىضىع انشصبنخ انزقذيش املؤهم و
 دكتتتتتتتتورا  فتتتتتتتي فمستتتتتتتفة التربيتتتتتتتة 0

كميتة  من "تخصص أصول التربية"
التربيتتتتة بستتتتوهاج جامعتتتتة جنتتتتوب 

 م. 0112عام  الوادي

متتتتع درجتتتتة التتتتدكتورا  
التوصتتتتتتتتتتتتية بطبتتتتتتتتتتتتع 
الرستتالة وتتتداولها بتتين 

 الجامعات

لتتتتتتبعا النقابتتتتتتات  يالتتتتتتدور التربتتتتتتو 
ت فتتتي المهنيتتتة فتتتت المجتمتتتع المصتتتر 

 ضتتتتتتوا بعتتتتتتا التغيتتتتتترات المعاصتتتتتترة
 )دراسة ميدانية(

"تخصتتتص  ماجستتتتير فتتتي التربيتتتة 0
كميتتة التربيتتة متتن  أصتتول التربيتتة"

بتقتتتتتتتتتدير ماجستتتتتتتتتتير 
 ممتاز

التتدور التربتتوع لتتبعا بتترام  ا طفتتال 
التميفزيونيتتتة فتتتت التنشتتتئة السياستتتية 
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 يىضىع انشصبنخ انزقذيش املؤهم و
عام  بسوهاج جامعة جنوب الوادي

 م.0777
 دراستتتتتة تحميميتتتتتة) لمطفتتتتتل المصتتتتترع

 (.انيةميد
عتتتتام  دبمتتتتوم ختتتتاص فتتتتي التربيتتتتة 1

 م0774
كميتتتتة التربيتتتتة بستتتتوهاج جامعتتتتة متتتتن   جيد جدا  

 جنوب الوادي
عتتتام  بكتتتالوريوس العمتتتوم والتربيتتتة 2

 م0770
متتتع مرتبتتتة  جيتتتد جتتتدا  

 الشرف
كميتتتتة التربيتتتتة بستتتتوهاج جامعتتتتة متتتتن 
 أسيوط

 :يصشًب: انضفش يف يهًبد ػهًيخ خبسط ساثؼ
إلتي  Postdoctoral )دراسات ما بعد التدكتورا   ي مهمة عمميةسافر صاحب السيرة الذاتية ف

لعتام دراستي  ثذونخ هىنُدذا (Erasmus University Rotterdam)سورشداو آسامسىس عبيؼخ 
 م.0117م وحتي مارس 0116خالل الفترة من يونية 

 :حبىس ػهًيخحتكيى خبيضًب: 
عددها في مجال التربية  العممية من البحوثكبيرة مجموعة بتحكيم قام صاحب السيرة الذاتية 

كمية التربية التربوية بمجمة ال)مثل:  مصر في مجالت عممية وتربوية في( بحثا  31)من  يقرب
جامعة سوهاج، ومجمة كمية التربية جامعة أسيوط، ومجمة كمية التربية جامعة المنوفية، والمجمة 

المممكة عديد من المجالت العممية والتربوية بو  ،التربوية لتعميم الكبار بكمية التربية جامعة أسيوط(
 – في مجاالت: أصول التربيةا خرع، العربية العربية السعودية وسمطنة عمان وعديد من الدول 

الفكر تاريخ  – فمسفة التربية – اجتماعيات التربية – اقتصاديات التعميم – التخطيط التربوي
 – دور الحضانة ورياا ا طفال – اإلدارة التعميمية – اإلعالم التربوي – تاريخ التعميم – وعالترب

دم   – لذوي االحتياجات الخاصة التربية الخاصة – تعميم الكبار – ا صول االجتماعية لمتربية
التنمية المهنية  – الجامعات الذكية – السياسة التعميمية – ذوع االحتياجات الخاصة مع العاديين

التربية وا من  – مهنة التعميم – صناعة القرار التربوي –  مهنيةمجتمعات التعمم ال – لممعممين
  .التحول الرقمي لمجامعات –مجتمع المعرفة – المعرفة ياتاقتصاد – الفكري والثقافي

 صبدصًب: ػضىيخ هيئخ حتشيش جمالد ػهًيخ:
 المجالت التالية:عضو بهيئة تحرير صاحب السيرة الذاتية 

 ربية جامعة سوهاج.المجمة التربوية بكمية الت 
  بكمية التربية جامعة سوهاج.في العموم التربوية مجمة شباب الباحثين 
  مجمتةSohag University International Journal of Educational 

Research (SUIJER)  
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 :انزي مت إػذادهب انجحىس انؼهًيخًب: ثؼصب
 :من بينها ما يمي العمميةمجموعة من البحوث  جرااقام صاحب السيرة الذاتية بإ

 َىع انجحش عهخ وربسيخ انُشش ػُىاٌ انجحش و
تطوير مدارس التربية الفكرية بمحافظتة   0

ضتتوا االتجاهتتات التربويتتة  فتتيستتوهاج 
المعاصرة لتعميم المعتاقين عقميتا : دراستة 

 .تحميمية ميدانية

 ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،المجمتتتتتة التربويتتتتتة
ينتاير  ،(02العتدد ) ،جامعة ستوهاج

 م.0116

 ث منفردبح

ر المدرسة ادو لتفعيل أ تربوية إستراتيجية  0
فتتي تنميتتة التفكيتتر اإلبتتداعي  االبتدائيتتة

مفهتوم الجتودة لدي تالميتذها فتي ضتوا 
 .في التعميم

جامعتتتة بنتتتي  ،مجمتتتة كميتتتة التربيتتتة
 ،الجتزا الثتاني ،(04العدد ) ،سويف
 م.0117يوليو 

 بحث منفرد

فمستتتفة التتتتدريب اإللكترونتتتي ومتطمباتتتته   1
ل لمتنميتتتتتة المهنيتتتتتة المستتتتتتدامة كمتتتتتدخ

لمعممتتتي التعمتتتيم الثتتتانوي العتتتام: دراستتتة 
 تحميمية ميدانية.

 ،جامعتة أستيوط ،مجمة كميتة التربيتة
جتتتتزا  ،العتتتتدد ا ول ،(05المجمتتتتد )

 م.0100يناير  ،أول

 بحث منفرد

تصتتتتور مقتتتتترح لتطبيتتتتي نظتتتتام التعمتتتتيم   2
االفتراضي في كميات التربية فتي مصتر: 

 .دراسة ميدانية

متتتتة البحتتتتث فتتتتي التربيتتتتة وعمتتتتم مج
 ،جامعة المنيتا ،كمية التربية ،النفس

أبريتتتل  ،العتتتدد ا ول ،(02المجمتتتد )
 م. 0100

 بحث منفرد

استتتتخدام متتتدخل التخطتتتيط اإلستتتتراتيجي   3
لتطوير مدارس مرحمة التعمتيم ا ساستي 
وعتتتالج مشتتتتكالتها بمحافظتتتة ستتتتوهاج: 

 .ميدانيةدراسة 

الستتتتتنة  ،مجمتتتتتة الثقافتتتتتة والتنميتتتتتة
متتتتتتتتتتتتتتتايو  ،(22العتتتتتتتتتتتتتتتدد ) ،(00)

 م.0100

 بحث منفرد

تطتتتتتتتتتوير أدوار ا كاديميتتتتتتتتتة المهنيتتتتتتتتتة   4
لممعممتتتين فتتتي مجتتتال التنميتتتة المهنيتتتة 

فتتي ضتتوا االتجاهتتات  مصتتر فتتي لممعمتتم
دراستتتتتة ) الحديثتتتتتة فتتتتتي هتتتتتذا المجتتتتتال

 (ميدانية

 ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،المجمتتتتتة التربويتتتتتة
ينتاير  ،(11العتدد ) ،جامعة ستوهاج

 م.0101

 بحث منفرد

اسة تحميمية لمجوانتب التربويتة لتبعا در   5
المتتتتدارس الفمستتتتفية المعاصتتتترة وأوجتتتته 
االستتتتتتفادة منهتتتتتا فتتتتتي مجتتتتتال التربيتتتتتة 

 والتعميم في مصر

جامعتتتة بنتتتي  ،مجمتتتة كميتتتة التربيتتتة
 ،الجتتتزا ا ول ،عتتدد أبريتتل ،ستتويف
 م.0102أبريل 

 بحث منفرد
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 َىع انجحش عهخ وربسيخ انُشش ػُىاٌ انجحش و
مالمتتتتع رؤيتتتتة تربويتتتتة مقترحتتتتة لبنتتتتاا   6

ة فتتتي ضتتتوا الفمستتتف المصتتتري اإلنستتتان
 )دراسة تحميمية( النقدية المعاصرة

المتتتتتؤتمر العممتتتتتي الرابتتتتتع )التربيتتتتتة 
وبنتتتاا اإلنستتتان فتتتي ظتتتل التحتتتوالت 

إبريتتتتتتتتتتتل  11-07الديمقراطيتتتتتتتتتتتة( 
كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة بشتتتتتتتبين  ،م0102
 جامعة المنوفية. ،الكوم

 بحث منفرد

واقتتع المتتدارس الخاصتتة وستتبل مواجهتتة   7
مشكالتها من وجهة نظر أولياا ا متور 

ن والخبتتتراا التربتتتويين )دراستتتة والمعممتتتي
 ميدانية ببعا محافظات صعيد مصر(

العتتتتتدد  ،مجمتتتتتة التربيتتتتتة المعاصتتتتترة
فبرايتتتتتتتتتتتتر  ،(10الستتتتتتتتتتتتنة ) ،(77)

 م.0103

 بحث منفرد

رؤيتتتة تربويتتتة مقترحتتتة لتنميتتتة جتتتدارات   01
مجتمتتتع المعرفتتتة لتتتدي معممتتتي التعمتتتيم 

 العام في مصر )دراسة ميدانية(

جامعتتتتتتتة  ،مجمتتتتتتتة كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة
إبريتتتتتتل  ،(73العتتتتتتدد ) ،ورةالمنصتتتتتت
 م.0104

 بحث منفرد

تصور مستقبمي لمتطمبتات تحقيتي مبتدأ   00
تكتتتتافؤ الفتتتترص التعميميتتتتة فتتتتي مرحمتتتتة 
التعمتتتيم ا ساستتتتي متتتتن ختتتتالل الشتتتتراكة 

 المجتمعية )دراسة ميدانية(

الستتتتتنة  ،مجمتتتتتة الثقافتتتتتة والتنميتتتتتة
يونيتتتتتتتتتتتو  ،(013العتتتتتتتتتتتدد ) ،(04)

 م.0104

 بحث منفرد

عمتتتتتم التعمتتتتتيم تطتتتتتوير بتتتتترام  إعتتتتتداد م  00
ا ساستتتي  بكميتتتة التربيتتتة بستتتوهاج فتتتي 
ضتتوا الخطتتة اإلستتتراتيجية لمتعمتتيم فتتي 

 م0111 -0102مصر 

 ،جامعتتتة بنهتتتا ،مجمتتتة كميتتتة التربيتتتة
الجتزا  ،(001العدد ) ،(06المجمد )

الصتتتتتتفحات  ،م0105إبريتتتتتتل  ،(0)
055- 061. 

 بحث منفرد

 واقتع وتحتديات :التعميم في قري ستوهاج  01
 مل()ورقة ع وطموحات

المتتتتؤتمر العممتتتتي الستتتتادس لثقافتتتتة 
القرية بعنوان )قري سوهاج... نظترة 

وزارة الثقافتتتة بالتعتتتاون  ،مستتتتقبمية(
متتع جامعتتة ستتوهاج والهيئتتة العامتتة 

 -04الفتتتترة متتتن  ،لقصتتتور الثقافتتتة
 م.0106فبراير  06

 منفرد

مشتتتتكالت تعمتتتتيم المعتتتتاقين عقميتتتتا  فتتتتي   02
محافظتتة ستتوهاج وستتبل مواجهتهتتا فتتي 

 هات التربوية المعاصرةضوا االتجا

مؤتمر ذوي اإلعاقة في ضتوا رؤيتة 
الهيئتتتتتتتتة  ،وزارة الثقافتتتتتتتتة ،م0111

فتتتتتتترع  ،العامتتتتتتتة لقصتتتتتتتور الثقافتتتتتتتة
 م.0106ديسمبر  07 ،سوهاج

 منفرد

 منفردا ول بعنتتتتتتتوان المتتتتتتتؤتمر العممتتتتتتتي دارس متبين انتشتار ال الثقافة المجتمعية  03
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 َىع انجحش عهخ وربسيخ انُشش ػُىاٌ انجحش و
فتتتتتي  ونتتتتتدرة المتتتتتوارد الماليتتتتتة الخاصتتتتتة

 مجتمع صعيد مصر
 

نيتتتتتتتة التعمتتتتتتتيم بتتتتتتتين القبتتتتتتتول )مجا
قستتتتم  ،(واتجاهتتتتات والتتتترفا: رؤي 
كميتة التربيتة جامعتة  ،أصول التربيتة

المجمتتتتة التربويتتتتة، كميتتتتة  ،ستتتتوهاج
التربيتتتتتة، جامعتتتتتة ستتتتتوهاج، العتتتتتدد 

 م.0107(، أغسطس 42)
رؤيتتتتة إلصتتتتالح التعمتتتتيم الثتتتتانوي العتتتتام   04

بمصر في ضوا معتايير الهيئتة القوميتة 
 االعتمادلضمان جودة التعميم و 

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
الثالتتتتتتث، أبريتتتتتتل  العتتتتتتدد ،ستتتتتتوهاج
 م0101

 بحث مشترك مع:
 وزي زيدانفد. محمد  

 أ. رجاا التوني حسين

المضتتتتامين التربويتتتتة لتتتتبعا القضتتتتايا   05
الفمستتتتفية متتتتن منظتتتتور فكتتتتر متتتتا بعتتتتد 

 الحداثة

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،تربويتتتتتةال

الختتتتامس، أكتتتتتوبر  العتتتتدد ،ستتتتوهاج
 م0101

 بحث مشترك مع:
أ.د. مصتتتطفي محمتتتد أحمتتتد 

 رجب
 أحمد محمد أحمد نايلأ. 

استتتتتراتيجية مقترحتتتتة إلنشتتتتاا متتتتدارس   06
 تجريبية ممحقة بكميات التربية في مصر

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة

الختتتامس، أكتتتتوبمر  العتتتدد ،جستتتوها
 م0101

 بحث مشترك مع:
 د. حامد حمادة أبو جبل 

أ. عمي عبد الحمتيم عمتي عبتد 
 الرحيم

توجهتتات بحتتوث التربيتتة اإلستتالمية فتتي   07
مواجهتتتتة بعتتتتا الستتتتمبيات المجتمعيتتتتة 

 المعاصرة

الستتتتتنة  ،مجمتتتتتة الثقافتتتتتة والتنميتتتتتة
أكتتتتتتتتتتتوبر  ،(023العتتتتتتتتتتدد ) ،(01)

 م.0107

 بحث مشترك مع:
 . خمف محمد البحيريد أ. 

 أمينة خمف محمد آدمأ. 

رؤية مستقبمية إلنشاا حاضنات اإلبداع   01
العممتتي بالجامعتتات المصتترية فتتي ضتتوا 

 متطمبات اقتصاد المعرفة

شتتتباب العممتتتي الختتتامس لمتتتؤتمر ال
 07-06 ،جامعة سوهاج ،الباحثين
 م.0101فبراير 

 بحث مشترك مع:
د المعتتتتتين ستتتتتعد بتتتتتد. ع أ. 

 الدين هندي
 حر فتحي عبدالحيسأ. 

دور حاضنات اإلبداع العممي بالجامعات   00
المصتتتترية فتتتتي دعتتتتم جتتتتدارات مجتمتتتتع 
المعرفتتتتة لتتتتدي طتتتتالب الجامعتتتتة: رؤيتتتتة 

 مقترحة

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
 م.0101 ،(؟؟؟العدد ) ،سوهاج

 بحث مشترك مع:
د. عتتتتتد المعتتتتتين ستتتتتعد  أ. 

 الدين هندي
 حر فتحي عبدالحيسأ. 

تصتتور مقتتترح لتتتدويل التعمتتيم الجتتامعي   00
المصتتتري فتتتي ضتتتوا بعتتتا التوجهتتتات 

 المعاصرة

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
 .م0101 ،(؟؟؟العدد ) ،سوهاج

 بحث مشترك مع:
 د. محمود السيد عباس أ. 

 رضا بخيت مصطفيأ. 
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 َىع انجحش عهخ وربسيخ انُشش ػُىاٌ انجحش و
فستتتتتتتية متتتتتتتداخل تحقيتتتتتتتي القتتتتتتتدرة التنا  01

لمجامعتتتتتتتتات المصتتتتتتتترية فتتتتتتتتي ضتتتتتتتتوا 
 التصنيفات الدولية )دراسة ميدانية(

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
الستتتتتتابع، أبريتتتتتتل  العتتتتتتدد ،ستتتتتتوهاج
 م0100

 بحث مشترك مع:
 أ. د. محمود السيد عباس 

 رضا بخيت مصطفيأ. 

مقومات حصانة أكاديمية  عضاا هيئة   02
ي الجامعتتتتتات فتتتتتي ضتتتتتوا التتتتتتدريس فتتتتت

 التشريع المصري

مجمتتتة شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم 
التربويتتتتتة، كميتتتتتة التربيتتتتتة، جامعتتتتتة 

 .م0101سوهاج، 

 بحث مشترك مع:
 أحمد حسين الصغيرأ.د. 
 مروة محمد أمينأ. 

آليات معاصرة لدعم مبتدأ تكتافؤ الفترص   03
 التعميمية في مصر

شتتتتباب البتتتتاحثين، ستتتتوهاج لمجمتتتتة 
(، متتارس 0عتتدد )ال جامعتتة ستتوهاج،

 م.0100

 بحث مشترك مع:
 فيصل الراوي رفاعيأ.د. 
عمي عبد الحميم عمي أ. 

 عبد الرحيم
دور الجامعتتتتتتة فتتتتتتي توعيتتتتتتة الطتتتتتتالب   04

بمختتتاطر الجتتترائم عبتتتر مواقتتتع التواصتتتل 
 االجتماعي

شتتتتباب البتتتتاحثين، ستتتتوهاج لمجمتتتتة 
(، متتارس 0العتتدد ) جامعتتة ستتوهاج،

 م.0100

 بحث مشترك مع:
 حمدد. محمد السيد م

أحمد رمضان همام عبد أ. 
 العال

مشتتتتكالت البحتتتتث التربتتتتوي فتتتتي مصتتتتر   05
وستتتبل مواجهتهتتتا فتتتي ضتتتوا متطمبتتتات 

 الرابعة الثورة الصناعية

شتتتتباب البتتتتاحثين، ستتتتوهاج لمجمتتتتة 
(، متتارس 0العتتدد ) جامعتتة ستتوهاج،

 م.0100

 بحث مشترك مع:
 أ. د. محمود السيد عباس 

 مروة عمي عبد الال أ. 

يتتتتتتة بمتتتتتتدارس التعمتتتتتتيم العدالتتتتتتة التعميم  06
ا ساسي من وجهة نظر أولياا ا مور: 

 دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج

شتتتتباب البتتتتاحثين، ستتتتوهاج لمجمتتتتة 
(، متتارس 0العتتدد ) جامعتتة ستتوهاج،

 م.0100

 بحث مشترك مع:
 أ. د. فيفي أحمد توفيي 

 إسراا عبد  قرينأ. 

    
07  What Education Creates the Greatest Happiness for the 

Greatest Number?. Erasmus University Rotterdam 

(Holland)، Social Sciences، Department of Sociology، 
Happiness Research Program 2009، Holland. 

أوراي بحثية أثناا 
المهمة العممية 

بجامعة 
Erasmus 

University 
Rotterdam 

 -م0116بهولندا 
 م0117

11  Affect of Education on Happiness in Nations by Use Meta 
Analyses of Different Publications on Education and 
Happiness. 

10  Greater Happiness For A Greater Number: Is That Possible? 

If So، How?، Chapter for Book on Positive Psychology for 

Arabic World، Edited By: Prof. Ruut Veenhoven، Dr. Emad 

Samuel. 
  Positive Psychologyالمشتاركة فتي إعتداد كتتاب عتن عمتم التنفس اإليجتابي   10

، م0117جامعة آراسموس روتردام بهولنتدا ، )منشور باإلنجميزية في هولندا(
 مشترك مع عدة مؤلفين.
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 اإلششاف ػهي انشصبئم انؼهًيخ: ًب:صبيُ
 شزهب وحتكيًهب: يُبقمت اإلششاف ػهيهب ومت  سصبئم -أ 

َىع انشصبنخ  انجبحشاصى  و
)انذسعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انشصبنخ
 واجلبيؼخ

الحستتتتتتين حامتتتتتتد محمتتتتتتد   0
 حسين   

 دكتورا 
 م0117

إستتراتيجية مقترحتة لتتدعيم أدوار المؤسستتات 
التربويتتة غيتتر النظاميتتة فتتي تحقيتتي متطمبتتات 

 ا من الثقافي لدي الشباب في مصر

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 عة سوهاججام

 ماجستير أحمد محمد أحمد نايل  0
 م0100

الفمسفة البنيويتة وتطبيقاتهتا التربويتة: دراستة 
 تحميمية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

رضتتتتتتا بخيتتتتتتت مصتتتتتتطفي   1
 محمد

 ماجستير
 م0100

ا بعاد التربوية لثقافة الجتودة واالعتمتاد لتدع 
أعضاا هيئة التتدريس بالجامعتات المصترية: 

 دراسة ميدانية

ميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة ك
 جامعة سوهاج

محمتتتتتتتتد معتتتتتتتتوا عبتتتتتتتتد   2
 الهادي

 دكتورا 
 م0101

إستتتراتيجية لتنميتتة التتوعي التفاوضتتي لمواجهتتة 
بعتتا مشتتكالت التعمتتيم الثتتانوي فتتي مصتتر فتتي 

 ضوا متغيرات العصر

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

محمد بخيتت عبتد المطيتف   3
 عثمان

 ماجستير
 م0101

المجتمتتع استتتراتيجية لتفعيتتل أدوار مؤسستتات 
المتتدني فتتي التربيتتة ا خالقيتتة لطتتالب التعمتتيم 

 الجامعي

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير حنان فاروي أحمد محمد  4
 م0102

تصتتتتتور مقتتتتتترح لتطتتتتتوير منظومتتتتتة التعمتتتتتيم 
الجتامعي فتتي مصتتر فتتي ضتتوا مفهتتوم التعمتتيم 

 اإللكتروني

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 متتتتتروة عمتتتتتي عبتتتتتد التتتتتال   5
 محمد

 يرماجست
 م0102

دور بعتتتتتا جامعتتتتتات الصتتتتتعيد فتتتتتي خدمتتتتتة 
المجتمتتتتتتع فتتتتتتي ضتتتتتتوا بعتتتتتتا المتغيتتتتتترات 

 المعاصرة: دراسة ميدانية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ستتتحر فتحتتتي عبتتتد الحتتتي   6
 يوسف

 ماجستير
 م0102

التربية السياسية لمشباب الجتامعي متن ختالل 
مواقتتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي اإللكترونتتتي بعتتتد 

 من ينايرثورة الخامس والعشرين 

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير غادة محمد أحمد عمي  7
 م0102

الكفاية الداخمية لمتعميم الجامعي المفتتوح فتي 
 مصر: دراسة ميدانية عمي جامعة سوهاج

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

حامتتد أبتتتو عقتترب إبتتتراهيم   01
 عبد العال

 ماجستير
 م0102

يتتة تربيتتة طفتتل التوحتتد فتتي ضتتوا فمستتفة الترب
 المجتمعية في مصر: دراسة ميدانية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

نشتتتتتتوي محتتتتتتروس عبتتتتتتد   00
 الحميم 

 ماجستير
 م0103

إستتتتتتتتراتيجية مقترحتتتتتتتة لتفعيتتتتتتتل المشتتتتتتتاركة 
المجتمعية في مؤسستات ريتاا ا طفتال فتي 

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج
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َىع انشصبنخ  انجبحشاصى  و
)انذسعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انشصبنخ
 واجلبيؼخ

 ضوا معاييرها القومية
حنتتتتتتتان "محمتتتتتتتد وفقتتتتتتتي"   00

 محمود عبد الرحمن
 يرماجست
 م0105

اإلعتتتتتداد التربتتتتتتوي لطتتتتتالب كميتتتتتتات التعمتتتتتتيم 
الصتتتتتناعي فتتتتتي مصتتتتتر فتتتتتي ضتتتتتوا بعتتتتتا 

 االتجاهات الحديثة

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير رجاا التوني حسين عمي  01
 م0106

إصتتالح بعتتا جوانتتب التعمتتيم الثتتانوي العتتام 
فتتي مصتتر فتتي ضتتوا معتتايير الهيئتتة القوميتتة 

 لضمان جودة التعميم واالعتماد.

ميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة ك
 جامعة سوهاج

 ماجستير عمر إيمان محمد رياا  02
 م0106

متتتتردود بتتتترام  تنميتتتتة قتتتتدرات أعضتتتتاا هيئتتتتة 
التدريس عمي ا داا المهني لممعمتم الجتامعي 
بالجامعتات المصتترية فتي ضتتوا خبترات بعتتا 

 .الدول )جامعة أسيوط انموذجا (

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة أسيوط

 دكتورا  أحمد محمد أحمد نايل  03
 م0106

االنعكاستات التربويتتة لفمستفة متتا بعتد الحداثتتة 
عمتتتتي بعتتتتا قضتتتتايا التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي 

 "دراسة تحميمية".

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير محمد مها محمد رياا  04
 م0106

موقتتف البرلمتتان المصتتري متتن قضتتايا التعمتتيم 
حتتتتتتتي  0771الجتتتتتتامعي فتتتتتتي الفتتتتتتترة متتتتتتن 

لتعمتتتيم م وانعكاستتتاتها عمتتتي إصتتتالح ا0101
 دراسة تحميمية نقدية. –وتطوير  

 ،كميتتتتتتة التربيتتتتتتة
 اجامعة بنه

ابتستتتام الستتتيد ثابتتتت عبتتتد   05
 الرحمن

 ماجستير
 م0107

الكفايتتتتات المهنيتتتتة لممعمتتتتم الداعمتتتتة لمتعمتتتتيم 
 اإللكتروني في مرحمة التعميم الثانوي

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

حربتتتتي الحميتتتتدي محستتتتن   06
ديجان المطيري )وافتد متن 

 يت(الكو 

 ماجستير
 م0107

التخطتتتتتيط االستتتتتتراتيجي لمواجهتتتتتة ا زمتتتتتات 
التعميميتتتة بالمتتتتدارس الثانويتتتة بالكويتتتتت فتتتتي 

 ضوا تحديات مجتمع المعرفة

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

عمتتتتي عمتتتتي عبتتتتد الحمتتتتيم   07
 عبد الرحيم

 ماجستير
 م0107

استتتراتيجية مقترحتتة إلنشتتاا متتدارس تجريبيتتة 
ضتتتتوا  ممحقتتتتة بكميتتتتات التربيتتتتة بمصتتتتر فتتتتي

 التوجهات المعاصرة.

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير أمينة خمف محمد آدم  01
 م0107

نتتتائ  الدراستتتات التربويتتة فتتتي مجتتال التربيتتتة 
الوقائيتتتة اإلستتتالمية بتتتين النظريتتتة والتطبيتتتي. 

 كمية تربية جامعة سوهاج

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

سماا سالمة رضوان عبتد   00
 العظيم

ماجستير 
 م0107

تصتتتور مقتتتترح لتطتتتوير ريتتتاا ا طفتتتال فتتتي 
ضتتوا التوجهتتات التربويتتة المعاصتترة )دراستتة 

 ميدانية بمحافظة أسوان( 

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة أسوان
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َىع انشصبنخ  انجبحشاصى  و
)انذسعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انشصبنخ
 واجلبيؼخ

هتتتتتاني مصتتتتتطفت حستتتتتن   00
 أحمد

 

تطوير ا داا المؤسست في المدرسة الثانويتة  م0107دكتورا  
العامتتة فتتي ضتتوا متتدخل العالقتتات اإلنستتانية 

 )دراسة ميدانية(

يتتتتتتتة التربيتتتتتتتة كم
بقنتتتتتتتتا جامعتتتتتتتتة 

 جنوب الوادي
خمتيس صتتابر فهمتتت عبتتد   01

 ربه

 

ماجستير 
 م0101

رؤيتتتتة تربويتتتتة لرعايتتتتة التالميتتتتذ المهمشتتتتين 
بالمرحمتتة االبتدائيتتة فتتي ضتتوا بعتتا مواثيتتي 

 حقوي الطفل

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
جامعتتتتتتتتة بنتتتتتتتتي 

 سويف
رضتتتتتتا بخيتتتتتتت مصتتتتتتطفي   02

 محمد
 دكتورا 
 م0101

ن متطمبتتتتات تمكتتتتين الجامعتتتتات المصتتتترية متتتت
تتتتتتدويل ختتتتتدماتها متتتتتدخال  لتحستتتتتين القتتتتتدرة 

 التنافسية لها "رؤية استراتيجية"

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ستتتحر فتحتتتي عبتتتد الحتتتي   03
 يوسف

 دكتورا 
 م0101

حاضنات اإلبداع العممي بالجامعات المصترية 
لتفعيل دور الجامعتة فتي خدمتة المجتمتع فتي 
ضتتتتتوا متطمبتتتتتات اقتصتتتتتاد المعرفتتتتتة "رؤيتتتتتة 

 مستقبمية"

يتتتتتتتة التربيتتتتتتتة كم
 جامعة سوهاج

دعتتتتتاا خمتتتتتف ا  خميفتتتتتة   04
 إبراهيم 

 

 ماجستير
 م0101 

الخطة االستراتيجية المدرسية متدخال  لتحقيتي 
متطمبتتتتات االعتمتتتتاد ا كتتتتاديمي فتتتتي متتتتدارس 

 التعميم ا ساسي في محافظة سوهاج

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير مروة محمد أحمد أمين  05
 م0101 

صتتتانة أكاديميتتتة  عضتتتاا تصتتتور مقتتتترح لح 
هيئتتتتتتة التتتتتتتدريس بالجامعتتتتتتات فتتتتتتي ضتتتتتتوا 

 التشريعات المصرية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ماجستير  سالم عارف شحات أحمد  06
 م0101

تتتدعيم مقومتتات النظتتام االجتمتتاعي بمتتدارس 
فتي ضتوا معتايير  التعميم ا ساسي فتي مصتر

 جودة المناخ التربوي

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

عمتتتتتي عبتتتتتد التتتتتال  متتتتتروة   07
 محمد

 دكتورا 
 م0100

أبعتتتتاد البحتتتتث التربتتتتوي وعالقتتتتته بمتطمبتتتتات 
تطتتتوير بعتتتا جوانتتتب التعمتتتيم الجتتتامعي فتتتي 

 مصر.

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ماجستير  دعاا محمد إبراهيم محمد  11
 م0100

دور معممتتتي متتتدارس التعمتتتيم الثتتتانوي الفنتتتي 
الصتتناعي فتتي تنميتتة القتتيم االقتصتتادية لتتدي 

)دراستتتة ميدانيتتتة بمحافظتتتات جنتتتوب  الطتتتالب
 الصعيد(

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
بقنتتتتتتتتا جامعتتتتتتتتة 

 جنوب الوادي

ماجستير  إسراا عبد  قرين السيد  10
 م0100

متطمبتتات تحقيتتي العدالتتة التعميميتتة بمتتدارس 
التعمتتيم ا ساستتي عمتتي ضتتوا متتواد الدستتتور 

 المصري

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج
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َىع انشصبنخ  انجبحشاصى  و
)انذسعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انشصبنخ
 واجلبيؼخ

أحمتتد رمضتتان همتتام عبتتد   10
 العال

ماجستير 
 م0100

دور الجامعتتة فتتي الوقايتتة متتن الجريمتتة عبتتر 
 مواقع التواصل االجتماعي "دراسة ميدانية".

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ماجستير    عمي حسن عبد الال  هبة  11
 م0100

التمكين المهني لخريجي كميات التربية مدخل 
 لتحقيي الميزة التنافسية: دراسة ميدانية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة أسيوط

 يزى يُبقشزهب وحتكيًهب ثؼذ: يزى اإلششاف ػهيهب وملصبئم س -ة 

 يىضىع انشصبنخ َىع انشصبنخ )انذسعخ انؼهًيخ( انجبحشاصى  و

حنتتان "محمتتد وفقتتي" محمتتود   0
 عبد الرحمن

 دكتورا 
 م04/0/0106تاريخ القيد 

 م03/3/0106تاريخ التسجيل 

واقتتع توظيتتف الترجمتتة فتتي البحتتث والتتت ليف 
التربيتة بمصتر فتي ضتوا التربوي في كميتات 

 متطمبات مجتمع المعرفة.
حنتتتتتان فتتتتتوزي محمتتتتتد عبتتتتتد   0

 الرحيم
 ماجستير

 م04/2/0104تاريخ القيد 
 م 02/1/0105تاريخ التسجيل 

تصتتتتتور مقتتتتتترح لتنميتتتتتة ثقافتتتتتة المستتتتتاالة 
التربويتة فتي متدارس التعمتيم ا ساستي عمتي 

 ضوا التوجهات المعاصرة.
 ماجستير رغدة أحمد محمود عمي  1

 م07/00/0104خ القيد تاري
 م06/1/0106 تاريخ التسجيل

المتطمبتتتتتتات التربويتتتتتتة ليطفتتتتتتال المعتتتتتتوقين 
الممتحقين بمؤسسات رياا ا طفال بمصتر 

 .في ضوا االتجاهات المعاصرة
هتتتتتدي أبتتتتتو الستتتتتعود أحمتتتتتد   2

 حسنين
 ماجستير

 م07/2/0105تاريخ القيد 
 م03/3/0106 تاريخ التسجيل

تربويتتتتتتة تصتتتتتتور مقتتتتتتترح لتفعيتتتتتتل ا دوار ال
لمؤسسات المجتمع المدني تجا  المترأة ذات 

 .االحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج
 ماجستير ياسمين محمد سعد موسي  3

 م0106/ 05/00تاريخ القيد 
 م02/3/0107تاريخ التسجيل 

واقتتتتع تحقيتتتتي الفاعميتتتتة التعميميتتتتة بتتتتالتعميم 
ا ساستتتتي ومتطمبتتتتات تظويرهتتتتا فتتتتي ضتتتتوا 

 التوجهات المعاصرة
 دكتورا  خمف محمد آدم أمينة  4

 م0101/ 04/0تاريخ القيد 
 م02/2/0101تاريخ التسجيل 

الهويتتتة المهنيتتتة لمعممتتتي التعمتتتيم العتتتام فتتتي 
مصتتر وعالقتهتتا بمجتمعتتات التتتعمم المهنيتتة 

 المعاصرةالعالمية في ضوا بعا النماذج 
عمتتي عبتتد الحمتتيم عمتتي عبتتد   5

 الرحيم
 دكتورا 

 م00/00/0107تاريخ القيد 
 م0101/-/--تسجيل تاريخ ال

استتتراتيجية مقترحتتة لتطبيتتي بعتتا ا ليتتات 
لتحقيتتتتي مبتتتتدأ تكتتتتافؤ  الداعمتتتتة المعاصتتتترة

 الفرص التعميمية في التعميم ا ساست
 دكتورا  مروة محمد أحمد أمين  6

 م05/00/0101تاريخ القيد 
 م0101/--/--تاريخ التسجيل

دور الديمقراطيتتتتتة االلكترونيتتتتتة فتتتتتي تفعيتتتتتل 
لمصرية التربية السياسية لطالب الجامعات ا

   الصناعية الرابعة مي ضوا الثورةع
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 يىضىع انشصبنخ َىع انشصبنخ )انذسعخ انؼهًيخ( انجبحشاصى  و

 ماجستير   أبو الحسن هند حسني  7
 م04/00/0107تاريخ القيد 

 م02/1/0100 تاريخ التسجيل

صتتتتور مقتتتتترح لمتطمبتتتتات تنميتتتتة جوانتتتتب ت
 التربية اإلبداعية لدي أطفال الروضة

 ماجستير رضوان الشيماا الدردير  01
 م07/00/0101تاريخ القيد 

 م0101/--/--تاريخ التسجيل

القضتتتتايا التربويتتتتة المتضتتتتتمنة فتتتتي رستتتتتوم 
الكاريكتتتاتير فتتتي بعتتتا الصتتتحف والمجتتتالت 

م حتتتتت 0100الفتتتترة متتتن المصتتترية ختتتالل 
 م: دراسة تحميمية0101

خميفتتتتتتتة  دعتتتتتتتاا خمتتتتتتتف ا   00
 إبراهيم

 دكتورا 
 م05/00/0101تاريخ القيد 

 م0100/--/--تاريخ التسجيل

خال  لنشتر مدالمدرسي االستراتيجي التخطيط 
ة لتدي معممتي التعمتيم ا ساستي نثقافة الرقم

 في ظل انعاكاسات الثورة الصناعية الرابعة
عبتتتتتتد  بهتتتتتاا أحمتتتتتد الستتتتتيد  00

 المطيف
 دكتورا 

 م04/0/0100تاريخ القيد 
 م0100/--/--تاريخ التسجيل

 يتم التسجيل بعدلم 

 ماجستير   أنور محمد السيد تماضر  01
 م07/2/0100قيد تاريخ ال

 م0100/--/--تاريخ التسجيل

 يتم التسجيل بعدلم 

محمتتتتتتتود عستتتتتتتران  شتتتتتتتيرين  02
 محمود

 ماجستير
 م07/2/0100تاريخ القيد 

 م0100/--/--تاريخ التسجيل

 يتم التسجيل بعدلم 

 اجلبيؼخ:بنكهيخ واملشبسكخ يف املششوػبد انزطىيشيخ ثًب: ربصؼ
يتة بستوهاج تم المشاركة كعضو فريي تنفيذي في العديد متن المشتروعات التطويريتة بكميتة الترب

 وهي:
والمنفتتذ متتن ختتالل كميتتة  ،مشتتروع تتتدعيم دور كميتتة التربيتتة فتتي محتتو ا ميتتة بمحافظتتة ستتوهاج -0

 .التربية جامعة سوهاج

والمنفذ من ختالل  ،مشروع تقويم المخرجات التعميمية بشعبة تربية الطفل بكمية التربية بسوهاج -0
 .كمية التربية جامعة سوهاج

يس والعتتاممين بمؤسستتات التعمتتيم العتتالي بمصتتر عمتتي نظتتم مشتتروع تتتدريب أعضتتاا هيئتتة التتتدر  -1
والمنفتتتذ متتتن ختتتالل وزارة التعمتتتيم العتتتالي داختتتل  ،(ICTP)وتكنولوجيتتتا المعمومتتتات واالتصتتتاالت 

 الجامعات المصرية.

تحتت وذلتك  ،مشروع بحثي عتن تقتويم فصتول محتو ا ميتة بمحافظتات جمهوريتة مصتر العربيتة -2
 وية والتنمية بالقاهرة.إشراف المركز القومي لمبحوث الترب
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والمنفتذ متن ختالل كميتة التربيتة  ،مشروع توكيتد الجتودة واالعتمتاد بكميتة التربيتة جامعتة ستوهاج -3
 .جامعة سوهاج

والمنفتذ متن  ،نمية قدرات الجهاز اإلداري عمي استتخدام تكنولوجيتا اإلدارة بكميتة التربيتةمشروع ت -4
 .خالل كمية التربية جامعة سوهاج

" (CIQAP)فريي المكمف بإعداد "مشروع التطوير المستمر والت هيل لالعتماد المشاركة ضمن ال -5
 م.0101و ،م0100لكمية التربية بجامعة سوهاج وذلك في عامي 

مجمتس وذلك بفرار  ،المشاركة في وضع الئحة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج -6
 م.03/00/0106شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج بتاريخ 

 ًا: اخلرباد واألَشطخ انزذسيضيخ:ػبشش
 :  اخلرباد انزذسيضيخ نطالة املشحهخ اجلبيؼيخ األوىل -1

ممرحمتة لمفتري المختمفتة ل في تدريس عديتد متن المقتررات الدراستيةشارك صاحب السيرة الذاتية 
 ومن بينها:لطالب كمية التربية بسوهاج  الجامعية ا ولي

 وانشؼجخانفشقخ  اصى املقشس و

 الفرقة ا ولي شعب عامة مبادئ التربية 0
 الفرقة ا ولي شعبة التعميم ا ساسي فمسفة التعميم ا ساسي 0
 الفرقة ا ولي شعبة التعميم ا ساسي تاريخ التعميم ا بتدائي 1
 تربية الطفل ةشعب ا وليالفرقة  التنشئة االجتماعية لالطفال 2
 تربية الطفل ةشعب نيةرقة الثاالف تاريخ تربية الطفل  3
 تربية الطفل ةشعب نيةالفرقة الثا دور الحضانة ورياا ا طفال 4
 الفرقة الثالثة شعب عامة ا صول االجتماعية لمتربية 5
 الفرقة الثالثة شعب عامة تاريخ التربية 6
 الفرقة الثالثة شعب عامة تاريخ التعميم 7
 رقة الثالثة شعب عامةالف التربية ومشكالت المجتمع 01
 شعبة التعميم ا ساسي الثالثةالفرقة  مهنة التعميم وأدوار المعمم فيها 00
 شعبة التعميم ا ساسي الثالثةالفرقة  البيئةتعميم الكبار وخدمة  00
 الفرقة الرابعة شعب عامة ا صول الفمسفية لمتربية 01

 اخلرباد انزذسيضيخ نطالة انذساصبد انؼهيب:  -2

لطتالب الدراستات العميتا  فتي تتدريس عديتد متن المقتررات الدراستيةرك صتاحب الستيرة الذاتيتة شا
 ما يمي: ومن بين هذ  المقرراتبكمية التربية بسوهاج والدبمومات العامة والمهنية 

 انفشقخ وانشؼجخ اصى املقشس و

 اصة"المهنية تخصص "التربية الخ الدبمومةطالب  التربية الخاصة لغير العاديين 0
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 انفشقخ وانشؼجخ اصى املقشس و

 قتصادياته"االمهنية تخصص "التخطيط التربوي و  الدبمومةطالب  اإلحصاا وتطبيقاته في التربية 0
مشتتتتتتتروع التخطتتتتتتتيط التطبيتتتتتتتي  1

 قتصادياته"االمهنية تخصص "التخطيط التربوي و  الدبمومةطالب  الميداني

 "تربية الطفلالمهنية تخصص " الدبمومةطالب  تربية الطفل 2
 قتصادياته"االمهنية تخصص "التخطيط التربوي و  الدبمومةطالب  خطيط التربويالتنمية والت 3
 قتصادياته"االمهنية تخصص "التخطيط التربوي و  الدبمومةطالب  أساليب وفنيات التخطيط التربوي 4
 ة في التربيةالعام الدبمومةطالب  تاريخ التربية 5
 ةة في التربيالعام الدبمومةطالب  تاريخ التعميم 6
 ة في التربيةالعام الدبمومةطالب  التربية ومشكالت المجتمع 7

 ة في التربيةالعام الدبمومةطالب  ا صول االجتماعية لمتربية 01

 ة في التربيةالعام الدبمومةطالب  ا صول الفمسفية لمتربية 00

 الخاصة في التربية طالب الدبمومة اجتماعيات التربية 00
 الب الدبمومة الخاصة في التربيةط أصول التربية  01

 ،ثزذائيخ نهًضزىي اجلدبيؼيانزذسيش يف ثشَبيظ انزأهيم انرتثىي ملؼهًي املشحهخ اال -3
 :انزبنيخ قشساداملخالل يٍ 

 انفشقخ وانشؼجخ اصى املقشس و

 طالب المستوي ا ول فمسفة التعميم االبتدائي 0
 ا ولالمستوي طالب  المجتمع المحمي والعالمي 0
  المستوي الثانيطالب  التربية السكانية                        1
  الثانيالمستوي طالب  مهنة التعميم 2

 الثالثالمستوي طالب  نظريات في تربية الطفل 3
 الرابعالمستوي طالب  بتدائي ومشكالتهالتعميم اال 4

 قشساداملخالل يٍ  ،انزذسيش يف ثشَبيظ رأهيم يؼهًي انهغخ اإلجنهيزيخ غري املزخصصني -4
 :انزبنيخ

 انفشقخ وانشؼجخ اصى املقشس و

 المستوي الثالثطالب  ا صول االجتماعية لمتربية 0
 المستوي الثالث طالب  تاريخ التربية 0

 المستوي الثالثطالب  تاريخ التعميم 1

 المستوي الثالثطالب  التربية ومشكالت المجتمع 2
 المستوي الرابعب طال ا صول الفمسفية لمتربية 3
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 اخلرباد انزذسيجيخ:حمبضش وانؼًم كًذسة و :حبدي ػشش
بالمرحمة  "يُظىيخ انزقىيى انرتثىي انشبيم"البرنام  التدريبي الخاص بتطبيي مدرب في  -0

والتذي عقتدت فتي الفتترة متن  التتابع لتوزارة التربيتة والتعمتيم بجمهوريتة مصتر العربيتة ،ا بتدائية
 .م5/7/0113حتي  7/5/0113

 "رفؼيم وحدذاد انزدذسيت وانزقدىيى املذسصديخ" البرنام  التتدريبي الختاص بمدرب في  -0
والتتي عقتدت فتي  ،التتابع لتوزارة التربيتة والتعمتيم بجمهوريتة مصتر العربيتة ،بالمدارس المختمفتة

 .م10/6/0114م حتي 07/6/0114الفترة من 

يريتة التربيتة والتعمتيم بستوهاج محاضر ومتدرب فتي عتدة بترام  تدريبيتة لممعممتين والعتاممين بمد -1
 ومن بينها:

  م.0112ديسمبر  02و  00قواعد العمل بروح الفريي في 
  م.0112ديسمبر 04-00إدارة التغيير وأثرها في أسموب عمل العاممين في الفترة 
  م.0114نوفمبر  07حل المشكالت اإلدارية باستخدام التفكير في 
  م.0114ديسمبر  6كيفية إعداد البحث العممي في 
  م. 0115مارس  00و ،فبراير 06الجودة الشاممة في 

"إصرتاريغيبد مدرب في البرنام  التدريبت الخاص بترقيات معممي المرحمة اإلعداديتة بعنتوان  -2
 ،م0100م حتي شهر ينتاير 0100والذي عقد خالل الفترة من شهر أكتوبر  انزؼهى انُشط"

 وذلك با كاديمية المهنية لممعممين بسوهاج.

التذي عقتد بكميتة التربيتة  "يُهظ سيبض األطفبل اجلذيذ"مدرب في البرنام  التدريبت بعنوان  -3
جامعة سوهاج بالتعاون مع مشروع تحسين التعمتيم فتي مرحمتة الطفولتة المبكترة وذلتك لمتوجهي 

ولمعممات رياا ا طفال فت الفترة متن  ،م0100يوليو  01-01رياا ا طفال في الفترة من 
 م.0100 فبراير 00-03

لموجهي ومدراا ووكالا  ""َشش صقبفخ املؼبيري انقىييخالبرنام  التدريبي الخاص بمدرب في  -4
م حتتي 00/00/0117الذي عقد بكمية التربيتة جامعتة ستوهاج فتي الفتترة متن  ،رياا ا طفال

 وزارة التربية والتعميم بجمهورية مصر العربية.م بالتعاون مع 10/00/0117

االجتبهبد املؼبصشح يف انزىعيه انفُي نهًذاسس "لتتدريبي الختاص بالبرنام  امدرب في  -5
وزارة الذي عقد بكمية التربية جامعة سوهاج بالتعاون متع  ،المرحمة الثانويةلموجهي  انضبَىيخ"

 م.0100خالل الفترة من يناير إلي مارس  التربية والتعميم بجمهورية مصر العربية

لمعممتي  هدبد ادذيضدخ فدد إداسح املذسصدخ انضبَىيدخ""االجتبمدرب في البرنتام  التتدريبت  -6
والذي عقتد بكميتة التربيتة  ،ووكالا ومديري المرحمة الثانوية والخاص بترقياتهم لموظائف ا عمي

م حتي 0/0/0100جامعة سوهاج بالتعاون مع مشروع تحسين التعميم الثانوع خالل الفترة من 
م إلتي 1/1/0100والفتترة متن  ،م0/1/0100م إلتت 06/0/0100والفترة من  ،م2/0/0100
 م .7/1/0100م إلت 4/1/0100والفترة من  ،م3/1/0100



 - 04 - 

 دوساد رأهيم املؼهًني واملؼهًبد نهؼًم ثفصىل حمى األييخ ورؼهيى انكجبسمدرب في  -7
 .والتي تنظمها الهيئة العامة لمحو ا مية وتعميم الكبار ،بالمراكز المختمفة بمحافظة سوهاج

 انرتقيدخ نهىظدبئا األػهدي نهًؼهًدني وانؼدبيهني ثبنرتثيدخ وانزؼهديى دوسادمدرب في  -01
وزارة التربيتتتة  ،مديريتتة التربيتتة والتعمتتتيم بمحافظتتة ستتوهاج بمحافظتتة ستتوهاج والتتذي تنظمتتته ستتنويا  

 والتعميم بجمهورية مصر العربية.

عتالي مدرب ضمن مشروع تدريب أعضاا هيئة التدريس ومعاونيهم والعاممين بمؤسستات التعمتيم ال -00
 Information and Communication َظددى وركُىنىعيددب املؼهىيددبد واالرصددبالدعمتتت 

Technology (ICT)  .المسار ا ساسي والمسار المتقدم بجامعة سوهاج 
 التتابع لتوزارة التربيتة والتعمتيم بجمهوريتة مصتر العربيتة ثشَبيظ حتضدني انزؼهديىمدرب فتي  -00

 .م0115م حتي عام 0112خالل الفترة من عام 

)في مبتادرة تعمتيم  إلػذاد ييضشاد املذاسس انصذيقخ نهفزيبدمدرب في الدورات التدريبية  -01
 البنات في مصر( التابعة لممجمس القومي لمطفولة وا مومة في دورات:

  التدريب ا ول والثاني قبل الخدمة(Pre Service 1 & 2) ميسرات المدارس  إلعداد
 الصديقة لمفتيات.

 مم النشط لتدريب ميسرات المدارس الصديقة لمفتيات.التع تاستراتيجيا 

 .تنمية االبتكارية في التدريس لدي ميسرات المدارس الصديقة لمفتيات 

انشخصخ انذونيخ نقيبدح ادبصت مدرب في الدورات التدريبية المؤهمة لمحصول عمي شهادة  -02
بجامعتة  (ICDL) والتابعة لمشتروع تتدريب الطتالب عمتي ،لطالب جامعة سوهاج (ICDL)اآليل 

 سوهاج بالتعاون مع المجمس ا عمي لمجامعات.

مدرب في برام  تدريب المعممين والعاممين بمدارس محافظة سوهاج لموصول بمدارسهم لمجودة  -03
 والحصول عمي االعتماد ا كاديمي.

 اج.المشاركة في الدورات التدريبية إلعداد المعمم الجامعي التي تعقد بكمية التربية جامعة سوه -04

بمقر فرع ا كاديميتة الذي عقد  "أساسيات التوجيه الفنت"البرنام  التدريبي محاضر ومدرب في  -05
 .م0101م حتي يونية 0100خالل الفترة من أكتوبر  ،المهنية لممعممين بسوهاج

وذلك بمقر فرع ا كاديمية  الخاص بترقيات معممي ا زهرالبرنام  التدريبي محاضر ومدرب في  -06
 م.0101م حتي يونية 0100خالل الفترة من أكتوبر  ، عممين بسوهاجالمهنية لمم

وذلتتك بمقتتر فتترع  "مهتتارات القيتتادة لمتتديري المتتدارس"البرنتتام  التتتدريبي محاضتتر ومتتدرب فتتي  -07
 .م0101م حتي أغسطس 0101خالل الفترة من يناير  ،ا كاديمية المهنية لممعممين بسوهاج

الختاص  لمقيادات المدرسية بعنوان: القيتادة والتغييتر محاضر ومدرب في برنام  التنمية المهنية -01
وذلك بمقر فرع ا كاديميتة المهنيتة  ،م0115لسنة  033بالترقي لكادر المعممين طبقا  لمقانون 

 م.0101م حتي مايو 0101خالل الفترة من مارس  ،لممعممين بسوهاج
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نعقتد بمقتتر فترع ا كاديميتتة رنتام  "المجتمتتع المدرستي ومكافت ة التغييتتر" الممتدرب فتي البرنتتام  ب -00
 .م6/3/0102م إلي 01/1/0102خالل الفترة من  ،المهنية لممعممين بسوهاج

برنام  الترقية إلت معمم ومعمم أول بالمرحمة االبتدائيتة المنعقتد بمقتر فترع ا كاديميتة مدرب في  -00
 .المهنية لممعممين بسوهاج

اهرة العنف في الشارع المصري" الذي مدرب في البرنام  التدريبي "دور الشباب في التصدي لظ -01
م بديوان مديرية الشباب والرياضة بمحافظتة ستوهاج 0101سبتمبر  00-7عقد في الفترة من 

 بالتعاون مع كمية التربية جامعة سوهاج. 

برنام  الت هيل التربوي لممعممين غيتر المتؤهمين تربويتا  المنعقتد بمقتر فترع ا كاديميتة مدرب في  -02
فتي الفتترة بالتعاون مع كميتي التربية بجامعتي عين شمس وسوهاج  ن بسوهاجالمهنية لممعممي

  .م0102مايو  01م حتي 0102مارس  06من 
المنعقتد بمقتر فترع  مدرب في برنام  تطبيقات اإلدارة التربوية لمديري ووكتالا اإلدارات التعميميتة -03

ر أغستتتطس وشتتته ،م0101ختتتالل شتتتهر أغستتتطس  ،ا كاديميتتتة المهنيتتتة لممعممتتتين بستتتوهاج
 م.0102

منسي لمدورات التدريبية التي عقدت لمسادة الموجهين والمعممين المشرفين عمتي طتالب التربيتة  -04
م بمقتر كميتة التربيتة 0107العممية بكمية التربية بسوهاج خالل الفتترة متن يوليتو حتتي نتوفمبر 

والتتي  ،(عمميتةالمتقدمتة لششتراف عمتي التربيتة ال التدورة التدريبيتةجامعة سوهاج تحتت عنتوان )
 ( معمم وموجه.231بمغ عدد المتدربين بها )

بمركز نظتم المعموامتات بجامعتة ستوهاج ومركتز تنميتة  (TOTإعداد مدربين )دورات  مدرب بعدة -05
 ومؤسستتاتختتارج الجامعتتة القتتدرات والقيتتادات الجامعيتتة بجامعتتة ستتوهاج وبالعديتتد متتن الهيئتتات 

 .المعتمدة والمشهرة المجتمع المدني

 الدورة التدريبية تنظيم  -06

 : املشبسكخ فد املؤمتشاد وانُذواد انؼهًيخ:ػشش صبَي
عدييد ميا الميرتمراا والايدواا والحلاياا الدراسيية حضيور  شارك صاحب السيير  الااتيية  ي 
 وما بياها:   مصر الت  عادا    بعض كلياا التربية 

بتين كميتة التربيتة بستوهاج  والمنعقتدة بالتعتاون ،ندوة "نحتو والديتة راشتدة متن أجتل مجتمتع أرشتد" -0
بقاعة المتؤتمرات  ،م0112مارس  10إلي  11 في الفترة من ،ومركز الدراسات المعرفية بالقاهرة

 الكبرع بفرع الجامعة بسوهاج.
والمنعقتد  ،"االعتمتاد وضتمان جتودة المؤسستات التعميميتة"بعنتوان:  السنوي الثالتث عشتر مؤتمرال -0

متع كميتة التربيتة ببنتي ستويف  ربية المقارنة واإلدارة التعميميةالجمعية المصرية لمتباالشتراك بين 
 م.0113يناير  11إلي  07جامعة القاهرة في الفترة من 

 ،"تكوين المعمم في ضتوا معتايير الجتودة الشتاممة بكميتات التربيتة" العممي الثالث بعنوان: مؤتمرال -1
 م.0113أبريل  02إلي  01ن التربية بقنا جامعة جنوب الوادي في الفترة موالمنعقد بكمية 
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والمنعقد  ،"التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة"العممي العربي ا ول بعنوان:  مؤتمرال -2
 م.0114أبريل  07إلي  06سوهاج في الفترة من جامعة كمية التربية ب

يتة: قضتايا آنيتة المؤتمر العممي العربي الثاني بعنتوان: "التعمتيم الجتامعي الختاص فتي التبالد العرب -3
وبمشتتاركة كتتل متتن  ،والمنعقتتد بمركتتز بحتتوث أكاديميتتة البحتتث العممتتي بستتوهاج ،"وآفتتاي مستتتقبمية

 05فتي الفتترة متن  ،جمعية الثقافة من أجل التنمية وجامعة ستوهاج متع أكاديميتة البحتث العممتي
 م.0115مارس  06إلي 

كميتتة التربيتتة المنعقتتدة ب ،يس"نتتدوة "معتتايير ومواصتتفات البحتتث العممتتي فتتي المنتتاه  وطتتري التتتدر  -4
 م.0117أبريل  03جامعة سوهاج في

والتتذي عقتتد بتتديوان عتتام وزارة التربيتتة  ،"كتتادر المعمتتم بتتين الحتتي والواجتتب"ممتقتتي فكتتري بعنتتوان:  -5
وذلتك فتي إطتار اهتمتام وزارة التربيتة والتعمتيم بتفعيتل الحتوار  ،م0117أغسطس  07والتعميم في 

حول مستقبل تطوير التعميم قبل الجامعي في مصتر وربطته بقضتايا المجتمعي مع النخبة الفكرية 
 المجتمع.

جامعتتة المنعقتتدة ب ،نتتدوة "الحاجتتة لمتوجيتته واإلرشتتاد النفستتي وتصتتحيع المفتتاهيم الخاطئتتة حولتته" -6
أبريل  05 في بجامعة سوهاج مركز الخدمة العامة لمتوجيه واإلرشاد النفسيبالتعاون مع  سوهاج
 م.0101

"التعمتتتتيم وا زمتتتتات المعاصتتتترة: الفتتتترص ي الثتتتتاني )العربتتتتي الختتتتامس( بعنتتتتوان: التتتتدول متتتتؤتمرال -7
جمعيتة الثقافتة متن متع  بالقتاهرة المركتز القتومي لثقافتة الطفتلالمنعقد بالتعتاون بتين  ،والتحديات"
 م.0101أبريل  07إلي  06في الفترة من  بسوهاج أجل التنمية

لعممتتتي وقضتتتايا المجتمتتتع: تحتتتديات الحاضتتتر المتتتؤتمر ا ول لشتتتباب البتتتاحثين بعنتتتوان: "البحتتتث ا -01
 م.0101مايو  6المنعقد بجامعة سوهاج في  ،وطموحات المستقبل"

متتتايو  04المنعقتتتد بجامعتتتة ستتتوهاج فتتتي بالكميتتتات المختمفتتتة المتتتؤتمر الثالتتتث لشتتتباب البتتتاحثين  -00
 م.0100

دارة ا -00 المتحانتتات" نتتدوة "عتترا نتتتائ  تقتتويم الورقتتة االمتحانيتتة وأراا الطتتالب فتتي نظتتم التقتتويم وا 
 م.0100مايو  00المنعقدة بجامعة سوهاج في 

المتتؤتمر العممتتي الرابتتع لكميتتة التربيتتة جامعتتة المنوفيتتة بعنتتوان: "التربيتتة وبنتتاا اإلنستتان فتتي ظتتل  -01
 م.0102أبريل  11إلي  07التحوالت الديمقراطية" المنعقد في الفترة من 

"تجديتتد الخطتتاب التربتتوي فتتي التتبالد  المتتؤتمر العممتتي العربتتي العاشتتر )التتدولي الستتابع( بعنتتوان -02
أبريتل  02-01 ،المنعقد بجامعة سوهاج بالتعاون متع جمعيتة الثقافتة متن أجتل التنميتة ،العربية"
 م.0104
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المتتؤتمر العممتتي العربتتي الحتتادي عشتتر )التتدولي الثتتامن( بعنتتوان "التعمتتيم وثقافتتة العمتتل الحتتر متتن  -03
 -0 ،عاون متع جمعيتة الثقافتة متن أجتل التنميتةالمنعقد بجامعة سوهاج بالت ،التآخي إلي التراخي

 م.0104مايو  1

وزارة الثقافتتة  ،المتتؤتمر العممتتي الستتادس لثقافتتة القريتتة بعنتتوان )قتتري ستتوهاج... نظتترة مستتتقبمية( -04
 م.0106فبراير  06 -04الفترة من  ،بالتعاون مع جامعة سوهاج والهيئة العامة لقصور الثقافة

فترع  ،الهيئتة العامتة لقصتور الثقافتة ،وزارة الثقافتة ،م0111 مؤتمر ذوي اإلعاقة في ضوا رؤيتة -05
 م.0106ديسمبر  07 ،سوهاج

بعنتوان )مجانيتة التعمتيم  ،المؤتمر العممي ا ول لقسم أصول التربية بكمية التربية جامعتة ستوهاج -06
 جامعة سوهاج. ،كمية التربية ،م0107فبراير  02 ،بين القبول والرفا: رؤي  واتجاهات(

م، وزارة 0107اكتتتوبر  6وير منظومتتة شتتهادة الصتتالحية لشتتاغمي وظتتائف التعمتتيم، متتؤتمر تطتت -07
 . ا كاديمية المهنية لممعممي بمدينة السادس من أكتوبربالتعاون مع  التربية والتعميم

أمين المؤتمر الدولي ا ول لكمية التربية جامعة سوهاج بعنوان )المعمم ومتطمبات العصتر الرقمتي  -01
 م، والمشاركة ضمن لجان التنظيم لهذا المؤتمر.0107نوفمبر  06-05(، ممارسات وتحديات

بمركتتتز  م0101فبرايتتتر  06 المتتتؤتمر العممتتتي الختتتامس لشتتتباب البتتتاحثين بجامعتتتة ستتتوهاج فتتتي -00
 المؤتمرات الدولي بجامعة سوهاج.

متتتارس  01المتتتؤتمر العممتتتي الستتتادس لشتتتباب البتتتاحثين )التتتدولي ا ول( بجامعتتتة ستتتوهاج فتتتي  -00
 كز المؤتمرات الدولي بجامعة سوهاج.، بمر م0100

المشتتاركة فتتي تنظتتيم وحضتتور الممتقتتي التربتتوي الستتنوي لقستتم أصتتول التربيتتة بعنتتوان )مستتتقبل  -01
م، بكميتتة 0101ديستتمبر  02التعمتتيم فتتي ضتتوا الثتتورة الصتتناعية الرابعتتة: واقتتع وتحتتديات( فتتي 

 .التربية جامعة سوهاج
 Update in) (رونتتا: تجربتتة جامعتتة ستتوهاجبعنتتوان )الجديتتد فتتي فيتتروس كو  المتتؤتمر العممتتي -02

Covid-19: Sohag University Experience)  المقتتام بتتالمركز التتدولي لممتتؤتمرات
 م0101نوفمبر  11بجامعة سوهاج في 

 : اخلرباد واألَشطخ انؼهًيخ:ػشش صبنش
وأمتين مجمتس  ،عتدة ستنوات )دورات(عضو مجمس قسم أصتول التربيتة بكميتة التربيتة بستوهاج ل -0

 .سم لعدة دوراتالق

بكميتة  المجتان العمميتة المنبثقتة عتن مجمتس الكميتة" إحتدععضو لجنتة شتئون التعمتيم والطتالب " -0
 التربية جامعة سوهاج.

والمشتاركة فتي  ،عضو مجمس إدارة وحدة توكيد الجودة واالعتمتاد بكميتة التربيتة جامعتة ستوهاج -1
 .تنفيذ أنشطتها الدورية داخل الكمية
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م حتتتي 0104ختتالل الفتتترة متتن عتتام  عتتدة دوراتستتوهاج لجامعتتة ة عضتتو مجمتتس كميتتة التربيتت -2
 .تاريخه

عضتتو مجمتتس إدارة وحتتدة التنميتتة المهنيتتة لممعممتتين والعتتاممين بالتربيتتة والتعمتتيم بكميتتة التربيتتة  -3
 جامعة سوهاج.

 المشاركة في إجراا االختبارات الشخصية لمطالب الجدد بالكمية كل عام دراسي. -4

 اف عمي إجراا االنتخابات الطالبية بالكمية لعدة سنوات.المشاركة في لجان اإلشر  -5

 المشاركة في اإلشراف عمي ا سر وا نشطة الطالبية بالكمية. -6

الخاصتة بالتتدريب العممتي لطتالب الكميتة عمتي ي بعتا مجموعتات التربيتة العمميتة )اإلشراف عم -7
 التدريس بالمدارس(.

الجدوال الدراستية  عضتاا هيئتة التتدريس في إعداد  -كعضو لجنة الجدوال بالقسم –المشاركة  -01
 ومعاونيهم بقسم أصول التربية.

أعمال خدمة المجتمع وتنمية البيئة التتي يكمتف بته طتالب اإلشراف عمي أنشطة و المشاركة في  -00
 شعب التعميم ا ساسي بالكمية.

ل متدارس واإلستهام فتي تفعيتالالمشاركة في عضوية مجالس ا مناا وا بتاا والمعممتين بتبعا  -00
 أنشطتها وجهودها.

عداد بعا المقررات الدراسية التربوية التي تدرس من خالل قسم أصول  -01 المشاركة في ت ليف وا 
 التربية لطالب الفري المختمفة بالكمية والتي سبي اإلشارة إليها.

المشاركة في تنظيم المهرجان الثقافي والرياضي والفني الذي أقيم بكمية التربية جامعتة ستوهاج  -02
 م.2/2/0115إلي   0/2الفترة من خالل 

حتتتي  00/2المشتتاركة فتتي تنظتتيم ا ستتبوع الفنتتي التتذي أقامتتته جامعتتة ستتوهاج فتتي الفتتترة متتن  -03
 م.02/2/0115

جامعتة ستوهاج فتي  –المشاركة في لجنة وضع معايير الدراستات العميتا والبحتوث بكميتة التربيتة  -04
 م.0101الفترة من يناير إلي مارس 

شتتراف عمتتي التتدورة التخصصتتية لكميتتات ريتتاا ا طفتتال بالجامعتتات المشتتاركة فتتي تنظتتيم واإل -05
 م.0101أبريل  00إلي  7الفترة من  جامعة سوهاج في تتت كمية التربيةالمصرية الذي نظمته 

أعوام العمل كمستشار لبعا لجان اتحاد الطالب بالكمية وخاصة المجنة الفنية وذلك لمدة أربع  -06
عتام فتي الفتترة متن  ،خمستة أعتوام دراستيةدمتة العامتة لمتدة وكتذلك لجنتة الجوالتة والخ ،دراسية
 م.0102م حتي عام 0112

المشتتتتاركة ضتتتتمن الفريتتتتي المكمتتتتف بإعتتتتداد "مشتتتتروع التطتتتتوير المستتتتتمر والت هيتتتتل لالعتمتتتتاد  -07
(CIQAP) م.0101و ،م0100" لكمية التربية بجامعة سوهاج وذلك في عامي 

ام  التعمتيم المفتتوح بجامعتة ستوهاج منتذ عتام المشاركة في أعمال االمتحانتات والكنتتروالت ببتر  -01
 م وحتي تاريخه.0117
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س محافظتتة المشتتاركة فتتي اإلشتتراف والمتابعتتة لممفتتات الجتتودة والتقتتدم لالعتمتتاد بتتبعا متتدار  -00
ومدرستتة بمصتتفورة  ،المشتتتركة بتت خميم مدرستتة مؤسستتة نيتتدة: ستتوهاج ومراكزهتتا ونجوعهتتا مثتتل

  االبتدائية )رياا ا طفال( بسوهاج.

ركة فتتي تحكتتيم مستتابقة الطالتتب المثتتالي بكميتتة التربيتتة جامعتتة ستتوهاج لمعتتام الدراستتتي المشتتا -00
 م.0101-0102

مدير  –وكيل مدرسة  –موجه أول  –ختيار قيادات التربية والتعميم )موجه لجان االمشاركة في  -01
ستوهاج المنعقدة بمديريتة التربيتة والتعمتيم بمدير إدارة تعميمية(  –وكيل إدارة تعميمية  –مدرسة 

 .م0102خالل شهري أغسطس وسبتمبر 

( لكميتة  SWOTالمشاركة في إجراا تحميل البيئتة الداخميتة والبيئتة الخارجيتة )التحميتل الربتاعت  -02
والمشاركة في إعداد الخطتة االستتراتيجية لكميتة التربيتة جامعتة ستوهاج  ،التربية جامعة سوهاج

 م.0101/0102 -م 0117/0101ليعوام 

( لتتبعا متتدارس  SWOTبيئتتة الداخميتتة والبيئتتة الخارجيتتة )التحميتتل الربتتاعت إجتتراا تحميتتل ال -03
التعمتتتيم ا ساستتتي )الحمقتتتتين االبتدائيتتتة واإلعداديتتتة( بمحافظتتتة ستتتوهاج ضتتتمن إجتتترااات بحتتتث 
بعنوان: استخدام مدخل التخطتيط اإلستتراتيجي لتطتوير متدارس مرحمتة التعمتيم ا ساستي وعتالج 

الستنة  ،بحتث منشتور فتي مجمتة الثقافتة والتنميتة ،ميدانيتة مشكالتها بمحافظة ستوهاج: دراستة
 .م0100مايو  ،(22العدد ) ،(00)

المشتتاركة فتتي حضتتور اجتماعتتات لجنتتة قطتتاع الدراستتات التربويتتة المنعقتتدة بتتالمجمس ا عمتتي  -04
 م.0107لمجامعات خالل عام 

س الجمهوريتة سوهاج في دعم المبادرة الرئاسية )مبادرة فخامة رئتيالمشاركة في جهود جامعة  -05
 م.0100شهر فبراير بداية من  "حياة كريم"(

 املشبسكخ يف أَشطخ خذيخ اجملزًغ ورًُيخ انجيئخ:ػشش:  غثسا
 ضةمنىننذةالظىىىالندواتىالتورووظىوالتثقوفوةظىللالة وىوالطةيملونىىىىمجمورظىمنىالندواتىىتنظوم

هىالنةدواتىمةيىىىكلوظىالتربوظىجيمطظىدوهيجىفيىمجيلىخدمظىالمجتمعىوتنموظىالبوئظىمنىبونىهة ى
ىولي:

، )مواجهتها قضية محو ا مية وتعميم الكبار ودور طالب كمية التربية في) بعنوان ندوة تنظيم -0
 .م0107مارس  06االثنين 

ا ربعاا ، تنظيم ندوة بعنوان )دور طالب كمية التربية في مواجهة قضية محو ا مية وتعميم الكبار( -0
 .م0107نوفمبر  01

، عن كيفية إجراا اإلسعافات ا ولية لممصاب( وورشة عمل إلسعافات ا وليةا (بعنوان ندوةتنظيم  -1
  .م0106 ديسمبر 3 -2الثالثاا وا ربعاا 

 م0107ديسمبر  01الثالثاا ، بعنوان )اإلسعافات ا ولية وكيفية القيام بها( ندوةتنظيم  -2
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ديسمبر  00 -01يومي ، تنظيم الخيمة التمريضية بالتعاون مع كمية التمريا جامعة سوهاج -3
  .م0107

فبراير  06الخميس ، )عميه المعمم وأمراا الكالم تحت شعار )صوتك أمانة حافظ بعنوان ندوةتنظيم  -4
 .م0107

 .م0106ديسمبر  00ا ربعاا (، فيتامينات مذاكرة) بعنوان ندوةتنظيم  -5

 06 -04من  (،التعديالت الدستورية ودور طالب كمية التربية تجاهها)عن  مجموعة ندواتتنظيم  -6
 .م0107بريل إ

مارس  01ا ربعاا ، بعنوان )تموث الماا والغذاا وتفادي ا ضرار الناتجة عنهما( ندوة تنظيم -7
 .م0107

فبراير  06الخميس ، بعنوان )فيروس كورونا المستجد: ا عراا وسبل الوقاية( ندوةتنظيم  -01
  .م0101

 .م0107أكتوبر  00السبت الموافي ، بعنوان )االكتشاف المبكر لسرطان الثدي( ندوةتنظيم  -00

 .م0107نوفمبر  4ا ربعاا الموافي ، بعنوان )جيل واعي( ندوةتنظيم  -00

ا حد الموافي ، (المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر)كيفية تنفيذ ندوة عن تنظيم  -01
 .م0107ديسمبر  03

  .م0101فبراير  04ا حد (ت تأنشطة ريادة ا عمال المقدمة لمشباب والفتيا)ندوة عن تنظيم  -02

 الكلوةظىىصةولىىحالمذيركظىكوكولىكلوظىالتربوظىلذئونىخدمةظىالمجتمةعىوتنموةظىالبوئةظىفةيىىىىىى
رلةةيىجةةيئفضىنفضةةلىكلوةةظىفةةيىمجةةيلىخدمةةظىالمجتمةةعىوتنموةةظىالبوئةةظىبجيمطةةظىدةةوهيج ىوالفةةوفىىىىى

ى:م8102مىو8102بيلمركفىاألولىفيىالمكرجينىالبوئىىلجيمطظىدوهيجىلطيموونىمتتيلوونى
كمية التربية عمي المركز ا ول بين الكميات النظرية بجامعة سوهاج في مجاالت حماية  حصول -0

البيئة والتوعية بمشكالت وقضايا المجتمع وتنمية البيئة ضمن مهرجان ومسابقات حماية البيئة 
لعامين متتالين وخدمة المجتمع الذي عقد بمقر جمعية حماية البيئة بكمية العموم جامعة سوهاج 

 م. 0107يونيه  05-03الفترة من ، و م0106مايو  6-4ل الفترة من خال 

، تكريم وكالة الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في عيد العمم ا ول لجامعة سوهاج -0
 م.0106ديسمبر  00لثالثاا ا

 المجتمعىالمدنيىوالمؤدديتىالحكوموظىبروتوكوالتىتطيونىواتفيقيتىمعىمؤدديتىردضىرقدى
ىي:ومنىبونك
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، يوم جمعية تنمية وحماية البيئة بسوهاج تعاون بين كمية التربية وبين بروتوكول توقيع -0
 .م0107مارس  01ا ربعاا 

بمركزها  بين كمية التربية وبين الهيئة العامة لمحو ا مية وتعميم الكبار بروتوكول تعاون توقيع -0
 .م0107فمبر نو  04يوم الثالثاا الرئيسي بالقاهرة وفرعها بمحافظة سوهاج، 

 بين كمية التربية وبين مؤسسة أيادي مصرية لمتنمية وت هيل الشباب بروتوكول تعاون توقيع -1
 .م0106أكتوبر  01ا ربعاا بسوهاج، يوم 

 شركة سما الدولية لمتدريب واالستشارات بين كمية التربية وبين بروتوكول تعاون توقيع -2
أكتوبر  00االثنين ة وفرعها بمدينة سوهاج، يوم بالقاهر  يبمقرها الرئيس وتكنولوجيا المعمومات

 .م0106
م بمقرها والتكنولوجيا والتعمي توقيع بروتوكول بين كمية التربية وا كاديمية ا سترالية لمعموم -3

 .م0107مايو  7ا ربعاا الرئيسي بالقاهرة وفرعها بمدينة سوهاج، يوم 
ج وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بروتوكول تعاون بين كمية التربية جامعة سوها توقيع -4

 .م0101يونيه  4يوم السبت ، بسوهاج

 :انزي مت ادصىل ػهيهب انذوساد انزذسيجيخ: ػشش خبيش

 تم الحصول عمت العديد من الدورات التدريبية مثل: 
انذوساد اخلبصخ ثزًُيخ انقذساد وانزي رؼقذ مبشكز رًُيخ قذساد أػضبء هيئخ انزذسيش وانقيدبداد  -1

 ويٍ ثيُهب:  بيؼخ صىهبطجب

 التاريخ اسم الدورة التدريبية م

 م05/3/0113م إلي 02/3/0113من  التدريس فيدورة موضوعات مختارة  0
 م00/4/0114م إلي 00/4/0114من  دورة توكيد الجودة واالعتماد  0
 م04/5/0114م إلي 01/5/0114من  التربويدورة كفااات البحث  1
 م03/00/0114م إلي 01/00/0114من  ونشرها دوليا   دورة كتابة البحوث 2

 م00/0/0115م إلي 01/0/0115من  دورة تصميم مقرر 3

 م02/3/0115م إلي 00/3/0115من  بحثيدورة إعداد مشروع  4

 م03/01/0115م إلي 01/01/0115من  دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب 5

 م05/4/0100لي م إ03/4/0100من  دورة الساعات المعتمدة 6

 م01/00/0102م إلي 6/00/0102من البحتتتوث التنافستتتية مشتتتروعات دورة  7
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 التاريخ اسم الدورة التدريبية م

 المحمية والعالمية
 

 يٍ ثيُهب:ووانزي ػقذد ثكهيخ انرتثيخ ثضىهبط دوساد رطىيش كهيبد انرتثيخ مبصش  -2

 التاريخ اسم الدورة التدريبية م

 م0113يوليو  3 – 2من  دورة اإلشراف عمي الرسائل العممية  0

 م0113يوليو  00 –00من  دورة تفعيل وحدات التدريب 0

" منظومتة التقتويم التربتوي الشتامل بالمرحمتة االبتدائيتةإلعتداد متدربي " (TOT)دوسح إػذاد يدذسثني  -3
 تحتت إشتراف وزارة التربيتة والتعمتيم فتي أكتتوبر السادس متنالتعميمية بمدينة مدينة البوالتي عقدت 
 م.0113ريل أب 01إلي  07الفترة من 

مدينة البوالتي عقدت  ،"تفعيل وحدات التدريب المدرسيةإلعداد مدربي " (TOT)دوسح إػذاد يذسثني  -4
 03إلتي  01الفترة متن تحت إشراف وزارة التربية والتعميم في  أكتوبر السادس منالتعميمية بمدينة 

 م.0114أغسطس 

بالهيئة القومية لضمان جتودة التعمتيم " بعنوان "مهارات العرا والتقديم (TOT)دوسح إػذاد يذسثني  -5
إلتي  00الهيئة القوميتة لضتمان جتودة التعمتيم واالعتمتاد ختالل الفتترة متن بوالتي عقدت  ،واالعتماد

 م.0101أكتوبر  02

في دورات ميسرات المدارس الصتديقة لمفتيتات )فتي إطتار مبتادرة تعمتيم  (TOT)دوسح إػذاد يذسثني  -6
 07 إلتي 05خالل الفتترة متن بالقاهرة مس القومي لمطفولة وا مومة البنات في مصر( التابعة لممج

 .م0101 أكتوبر

والتي  ،املشاعؼخ اخلبسعيخ نُظى اجلىدح واالػزًبد مبؤصضبد انزؼهيى قجم اجلبيؼيجمًىػخ دوساد يف  -7
 وهي ثالث دورات مجمعة عمي النحو التالي: ،عقدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 01دورة التقتتويم التتذاتي وخطتتط التحستتين بمؤسستتات التعمتتيم قبتتل الجتتامعي ختتالل الفتتترة متتن  -أ 
 م.0101مايو  05مايو إلي 

متايو  11دورة نوات  التعمم وخرائط المنه  بمؤسسات التعميم قبتل الجتامعي ختالل الفتترة متن  -ب 
 م.0101يونيو  1إلي 

 01يونيتو إلتي  4ختالل الفتترة متن  دورة المراجعة الخارجية بمؤسستات التعمتيم قبتل الجتامعي -ج 
 م.0101يونيو 

وزارة التعمتيم العتالي  التتي نظمهتا (ICT)يف َظى وركُىنىعيب املؼهىيدبد واالرصدبالد  اددوسجمًىػخ  -8
تدريب أعضاا هيئة التدريس والعاممين بمؤسسات التعميم العالي بمصتر بالتعاون مع جامعة سوهاج ل
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وهتتتي تعتتتادل شتتتهادة  ،م0114 ديستتتمبرفتتتي  (ICT)صتتتاالت عمتتتي نظتتتم وتكنولوجيتتتا المعمومتتتات واالت
 حيث تضمنت هذ  الدورات ثماني دورات تدريبية هي: (ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر 

(1) Basic Concepts of IT 

(2) Using Computer and Managing File (Windows) 

(3) Word Processing 

(4) Spreadsheets 

(5) Introduction to PC Maintenance and Protection 

(6) Presentations 

(7) Database 

(8) Information and Communication   

لمتعامتتتتل إليكترونيتتتتا  متتتتع البيانتتتتات ومعالجتهتتتتا إحصتتتتائيا   (SPSS)ح يف انربَددددبيظ اإلحصددددبئي دوس -9
(Statistical Analysis Using SPSS)  م.0115وذلك في أغسطس  

بالتعاون مع مشروع تدريب أعضاا هيئة التدريس  يخ يٍ ششكخ يبيكشوصىفذدوساد يقذجمًىػخ  -11
 (ICTP)والعاممين بمؤسستات التعمتيم العتالي بمصتر عمتي نظتم وتكنولوجيتا المعمومتات واالتصتاالت 

 .E-content، Digital Literacy م، وهذ  الدورات خاصة ب:0114في أكتوبر ونوفمبر 

ا نجميزية بجامعة سوهاج واجتياز امتحان التويفل والحصول عمي بمركز المغة (Tefol) دوسح رىيفم  -11
 ( درجة.331شهادته بمجموع درجات )

)لممبعوثين أو المسافرين في مهمات  دوسح انهغخ االجنهيزيخ اخلبصخ ثئداسح انزًضيم انضقبيف وانجؼضبد -12
وذلتك    ،م0115ديستمبر 00م إلتي 0115نتوفمبر 02فتي الفتترة متن عممية فتي جامعتات أجنبيتة( 

بمركز المغات ا جنبية والترجمة التخصصية  بجامعة القاهرة، تحت إشراف اإلدارة  العامتة  لمبعثتات 
 بالقاهرة. بوزارة  التعميم العالي

 MIS IV Byllaws and Control) ثبجلبيؼبد املضبس املزقذو ػهي َظى االيزحبَبد وانكُرتوالد دوسح -13

Affairs Trainee ID: 16 C1812122573921) بجامعتة ستوهاج  بمركتز التتدريب بتاإلدارة المركزيتة
 م.0100ديسمبر  00 -07الفترة من في 

"مهتتارات القيتتادة لميتتري المتتدارس" بمركتتز التتتدريب عتتن برعتتد )فيتتديوكونفرانس( بمديريتتة  وسشددخ ػًددم -14
 م.0101مارس  01التربية والتعميم بسوهاج في 

 5الكميتة بكميتة التربيتة جامعتة ستوهاج فتي  بقاعتة مجمتس وسشخ ػًم "يىاصدفبد االخزجدبس اجليدذ" -15
 م.0101ديسمبر 

 ػضىيخ اجلًؼيبد انؼهًيخ:املشبسكخ يف ػشش:  صبدس
 يشارك صاحب السيرة الذاتية في عضوية بعا الجمعيات العممية ومن بينها: 

 الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ومقرها القاهرة. 
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 يات التربية ومقرها القاهرة.رابطة خريجي معاهد وكم 
 .جمعية الثقافة من أجل التنمية ومقرها سوهاج 

 

 : صبحت انضريح انزاريخ
 خدكزىس/ ػًبد صًىئيم وهجأصزبر 

لشئون خدمة المجتمع كمية التربية وكيل تت  (اجتماعيات التربية والتخطيط التربوي) أستاذ أصول التربية
 تت جامعة سوهاجوتنمية البيئة 

  110 – 10007766011 /    110 – 10002560541 هاتف:
 110 – 10007766011 واتس:
 emadsam2007@yahoo.comإيميل: 

 قسم أصول التربية -كمية التربية -جامعة سوهاج -سوهاج  -العنوان: مصر

 05116150311115الرقم القومي:  

mailto:emadsam2007@yahoo.com

