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   البيانات الشخصية  -أوال: 

 الباسل ابواليزيد  هعبد الالعبير  االسم

 مصرية  الجنسية 

 مسلمة الديانة  

 م  4/6/1997 تاريخ الميالد 
 01159241193 رقم الهاتف 

 د  معي  جة العلمية  الدر

 " الموهوبين   تعليم"التربوي  علم النفس  التخصص الدقيق  

 عزباء     الحالة االجتماعية

 نزة البحرية    -جهينة -سوهاج    اإلقامةمحل 

 gmail.combeerelbasel986a@  كترونياإللالبريد 

 edu.egelbasel@edu.sohag.beera. بريد المؤسسي  ال
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 .c.vالسيرة الذاتية 

 الباسل ابواليزيد هعبد الالعبير 
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مددد  لددم الددنفت التربددوة بكليددة التربيددة جامعددة سددوهاج اعتبدداراً معيددد بمسددم ع ❖

 ه تاريخ وحتىم 26/12/2019

علددم الددنفت ومسدد ول  رنددام لبوالتربيددة  اآلدابالليسددانت  ددي  عضددو  ددي برنددام  ❖

 بالبرنام التعلم "  مويم مخرجاتمعيار ت" 

قدددل كليدددة التربيدددة جامعدددة بدددوة بلجندددة تودددوير موم الدددنفت الترم علدددممثدددل قسددد ❖

 تاريخه  وحتىم 20/6/2021سوهاج اعتباراً م  تاريخ 

 

 

 

 - العلمية:ؤهالت والم  بيانات اكاديمية ثالثا:

الجامعة التي حصلت  سنة الحصول عليها  التخصص  العلمية  الدرجة
  منها

 التقدير 

الليسانت  ي  
 والتربية  اآلداب

ممتاز مع مرتبة   جامعة سوهاج م 2018/2019 علم النفس
بنسبة   الشرف
91,96 % 

 
المهنية  ي    الدبلوم
 التربية 

عليم  ت 
 الموهوبين  

امتياز        جامعة سوهاج   م  2019/2020
 % 92,50بنسبة  

 
 

 : المؤتمرات العلمية رابعا

 المشاركة  م

األول لاليااااة التربيااااة  المعلاااام  يالماااا تمر الاااادولي فاااا  المشاااااراة بالح ااااور 1
 م2019نوفمبر    28-27.وتحديات(ممارسات  يومتطلبات العصر الرقم

 2019فبراير   18م تمر شباب الباحثين   فيالمشاراة بالح ور   2
 

  ل مان الجودة  األولتمر  اراة في الم  المش  3

 

   ةحضور الورش والدورات التدريبي خامسا:

 الحضور م

   2019مارس   18مصر"   صنائعيةورشة عمل "مبادرة   فيالمشاراة بالح ور  1



 

 

لبرنااامك علاام  التابعااة " توصاايف الباارامك ايااديميااةح ااور ورشااة عماال بعنااوان " 2
 النفس والتي حا ر فيها ا.د/ محمود عباس  

 

للالياااة  الفنااايالمشااااراة بالح اااور فاااي ورشاااة عمااال "مناقشاااة تقريااار زياااارة الااادعم  3
لملفاااااات البااااارامك المخصصاااااة ل عتمااااااد  لألعااااادادودراساااااة الو اااااع الاااااراهن 

 م  9/3/2020
 
 

العملية التعليمة   فيعن "وسائل التعلم عن بعد وتطبيقات اينترنت  تدريبييوم   4
د/هالة عبد العال ومدرب تانولوجيا ايتصايت  حا رت فيها   والتيم  5/11/2020"

 والمعلومات
 

حا ر فيها    والتيالمشاراة بالح ور في ورشه عمل "عن تقويم مخرجات التعلم "  5
 باسط رس ن  صبريأ.د/
  
 

 

 

 اآللي:التدريبية  ي مجال الحاسب  تسادسا: الدورا

 ic3شهادة ال  ❖

 شهادة اساسيات التحول الرقمي  ❖


