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 أوالً: ثيبَبد أسبسيخ:
ىماد صموئيل وهبةعدكتور/ أستاذ  االسم بالمغة العربية

ىProf Dr. Emad Samuel Wahba Gerges االسم بالمغة اإلنجميزية      

 الوظيفة الحالية            
قتتائم بعمتتل  – (اجتماعيتتات التربيتة والتط تتي  التربتتو ) أصتتول التربيتتة أستتاذ

لشتتئون طدمتتة المجتمتتي وتنميتتتة كميتتتة التربيتتة وكيتتل  -عميتتد كميتتة التربيتتة 
 معة سوهاج         ت جاتتالبيئة 

ىمصر – محافظة أسيو  – مركز القوصية –م 0771أغس س  7ىالميالدومحل تاريخ 

ىمصر   الجنسية

 متزوج ويعولىالحالة االجتماعية

ىاجتماعيات التربية  –التط ي  التربو  – أصول التربيةىالتطصص

ىت قسم أصول التربيةتتكمية التربية تت سوهاج تت جامعة سوهاج تت  مصرىعنوان المراسمة

 112 – 10027777011     112 – 10220770771 هاتفال

 112 – 10027777011 واتس

 emadsam2007@yahoo.com البريد اإلليكتروني

 :يٍ األحدس إيل األقدوواإلدازي  : انزدزط انىظيفيَيبً صب

 نزبزيخا يكبٌ انؼًم انىظيفخ و
كميتة التربيتة  قائم بعمتل عميتد 0

 جامعة سوهاج
حتي م 2122يناير  07من  سوهاجكمية التربية تت جامعة 

 7م ومتتتتن 2122متتتتارس  7
م حتتتتتتتتتتتتي 2122نتتتتتتتتتتتوفمبر 

 تاريطه.
وكيتتتتل كميتتتتة التربيتتتتة لشتتتتئون  2

 طدمة المجتمي وتنمية البيئة 
م 2107نتتتتتتتتوفمبر 00متتتتتتتن  سوهاجكمية التربية تت جامعة 

 وحتي تاريطه
م 2107أغستتت س  21متتتن  سوهاجكمية التربية تت جامعة  رئيس قسم أصول التربية 1

 م.2107نوفمبر  01إلي 
أستتتتتتتتتتتاذ أصتتتتتتتتتتول التربيتتتتتتتتتتة  0

)اجتماعيات التربية والتط ي  
قستتتم أصتتتول التربيتتتة تتتتت كميتتتة التربيتتتة تتتتت 

 سوهاججامعة 
م 2107متتتتتتتارس  27ن متتتتتتت

 حتي تاريطه

mailto:emadsam2007@yahoo.com
mailto:emadsam2007@yahoo.com
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 نزبزيخا يكبٌ انؼًم انىظيفخ و
 التربو (

بيتتتة تتتتت كميتتتة التربيتتتة تتتتت قستتتم أصتتتول التر  أستاذ مساعد 5
 سوهاججامعة 

م 2100ديستتتتتتمبر 27متتتتتتن 
 م27/1/2107 إلي

باحتتث زائتتر ودراستتات متتا بعتتد  7
 Postdoctoralالتتتتتتدكتورا   
 بدولة هولندا

 Erasmus)روتردام آراسموس جامعة 

University Rotterdam)  بدولتتتة
 م2117/2117 دراسيالمعام لهولندا 

 إلتتتتتتيم 2117متتتتتتن يونيتتتتتتة 
 م2117مارس 

 مدرس 7
 

قستتتم أصتتتول التربيتتتة تتتتت كميتتتة التربيتتتة تتتتت 
ثتتتتتم بجامعتتتتتة  ،جامعتتتتتة جنتتتتتوب التتتتتواد 

نفصتتتتتال فتتتتتر  ستتتتتوهاج عتتتتتد استتتتتوهاج ب
عتتتتتتام  فتتتتتتيليصتتتتتتبة جامعتتتتتتة مستتتتتتتقمة 

 م.2117

 إلتيم 2110يوليتو  27من 
 م2100ديسمبر  25

قستتتم أصتتتول التربيتتتة تتتتت كميتتتة التربيتتتة تتتتت  مدرس مساعد 7
 جامعة جنوب الواد 

م 2111أغستتت س  27 متتتن
 م2110يوليو  25إلي 

 قستتتتم أصتتتتول التربيتتتتة تتتتتت كميتتتتة التربيتتتتة ديمع 7
 تت جامعة أسيو  بسوهاج

 م0772ديستتتتتتمبر  07متتتتتتن
 م2111أغس س 27إلي 

 :يٍ األحدس إيل األقدواندزاسيخ ادلؤهالد انزدزط انؼهًي و: بً نضصب
 يىضىع انسسبنخ انزقديس ادلؤهم و
 دكتتتتتتتتورا  فتتتتتتتي فمستتتتتتتفة التربيتتتتتتتة 0

كميتة  من "بيةتطصص أصول التر "
التربيتتتتة بستتتتوهاج جامعتتتتة جنتتتتوب 

 م. 2110عام  الواد 

متتتتي درجتتتتة التتتتدكتورا  
التوصتتتتتتتتتتتتية ب بتتتتتتتتتتتتي 
الرستتالة وتتتداولها بتتين 

 الجامعات

لتتتتتتبعا النقابتتتتتتات   التتتتتتدور التربتتتتتتو 
فتتتت   المهنيتتتة فتتتت المجتمتتتي المصتتتر 

 ضتتتتتو  بعتتتتتتا التغيتتتتتترات المعاصتتتتتترة
 )دراسة ميدانية(

"تطصتتتص  ماجستتتتير فتتتي التربيتتتة 2
كميتتة التربيتتة متتن  يتتة"أصتتول الترب

 بستتتتوهاج جامعتتتتة جنتتتتوب التتتتواد 
 م.0777عام 

بتقتتتتتتتتتتدير ماجستتتتتتتتتتتير 
 ممتاز

التدور التربتول لتبعا بترامط األ فتتال 
التميفزيونيتتتة فتتتت التنشتتتئة السياستتتية 

 دراستتتتتة تحميميتتتتتة) لم فتتتتتل المصتتتتترل
 (.ميدانية

عتتتتام  دبمتتتتوم طتتتتاص فتتتتي التربيتتتتة 1
 م0777

كميتتتتة التربيتتتتة بستتتتوهاج جامعتتتتة متتتتن    جيد جدا  
 وب الواد جن

عتتتام  بكتتتالوريوس العمتتتوم والتربيتتتة 0
 م0772

متتتي مرتبتتتة  جيتتتد جتتتدا  
 الشرف

كميتتتتة التربيتتتتة بستتتتوهاج جامعتتتتة متتتتن 
 أسيو 
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 :يصسًب: انسفس يف يهًبد ػهًيخ خبزط زاثؼ
 Postdoctoral )دراستتات متتا بعتتد التتدكتورا   ستتافر صتتاحب الستتيرة الذاتيتتة فتتي مهمتتة عمميتتة

لعتام  ثدونرخ هىنُردا (Erasmus University Rotterdam)زوررسداو آزامسىس عبيؼخ إلي 
 م.2117م وحتي مارس 2117دراسي طالل الفترة من يونية 

 :حبىس ػهًيخحتكيى خبيسًب: 
عددها في مجال التربية  العمميةمن البحوث كبيرة مجموعة بتحكيم قام صاحب السيرة الذاتية 

كمية التربية التربوية بمجمة المثل: ) مصر في مجالت عممية وتربوية في( بحثا  51)من  يقرب
جامعة سوهاج، ومجمة كمية التربية جامعة أسيو ، ومجمة كمية التربية جامعة المنوفية، والمجمة 

المممكة وعديد من المجالت العممية والتربوية ب ،التربوية لتعميم الكبار بكمية التربية جامعة أسيو (
 – في مجاالت: أصول التربيةاألطرل، العربية الدول العربية السعودية وسم نة عمان وعديد من 

الفكر تاريخ  – فمسفة التربية – اجتماعيات التربية – اقتصاديات التعميم – التط ي  التربو 
 – دور الحضانة ورياا األ فال – اإلدارة التعميمية – اإلعالم التربو  – تاريخ التعميم – ولالترب

دمط  – لذو  االحتياجات الطاصة التربية الطاصة – ميم الكبارتع – األصول االجتماعية لمتربية
التنمية المهنية  – الجامعات الذكية – السياسة التعميمية – ذول االحتياجات الطاصة مي العاديين

التربية واألمن  – مهنة التعميم – صناعة القرار التربو  –  مجتمعات التعمم المهنية – لممعممين
  .التحول الرقمي لمجامعات –مجتمي المعرفة – المعرفة ياتقتصادا – الفكر  والثقافي

 سبدسًب: ػضىيخ هيئخ حتسيس جمالد ػهًيخ:
 المجالت التالية:عضو بهيئة تحرير صاحب السيرة الذاتية 

  المجمة التربوية بكمية التربية جامعة سوهاج.عضو ورئيس هيئة تحرير 
  بكمية التربية العموم التربوية  فيمجمة شباب الباحثين عضو ورئيس هيئة تحرير

 جامعة سوهاج.
  مجمة عضو ورئيس هيئة تحريرSohag University International Journal of 

Educational Research (SUIJER) 

 بالمممكة المتحدة )بري انيا(  عضو هيئة تحرير مجمة الدراسات البيئةMember of 

the editorial board of the OSP Journal of Environmental Studies 
(https://www.ospublishers.com/Journal-of-Environmental-Studies-

JES.html#Editorial_Board). 
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 :انزي مت إػدادهب انجحىس انؼهًيخًب: ثؼسب
 :من بينها ما يميالعممية مجموعة من البحوث  جرا قام صاحب السيرة الذاتية بإ

 َىع انجحش نُشسعهخ وربزيخ ا ػُىاٌ انجحش و
ت توير متتدارس التربيتة الفكريتتة بمحافظتتة   0

ضتتتو  االتجاهتتتات التربويتتتة  فتتتيستتتوهاج 
المعاصتترة لتعمتتيم المعتتاقين عقميتتا : دراستتة 

 .تحميمية ميدانية

 ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،المجمتتتتتة التربويتتتتتة
ينتاير  ،(20العتدد ) ،جامعة سوهاج

 م.2117

 بحث منفرد

درستة ر المادو لتفعيتل أ تربوية إستراتيجية  2
فتتتي تنميتتتة التفكيتتتر اإلبتتتداعي  االبتدائيتتتة

مفهتتوم الجتتودة لتتد  تالميتتذها فتتي ضتتو  
 .في التعميم

جامعتتتة بنتتتي  ،مجمتتتة كميتتتة التربيتتتة
 ،الجز  الثتاني ،(07العدد ) ،سويف
 م.2117يوليو 

 بحث منفرد

فمستتتفة التتتتتدريب اإللكترونتتتي ومت مباتتتتته   1
كمتتتتتتدطل لمتنميتتتتتتة المهنيتتتتتتة المستتتتتتتدامة 

لثتتتانو  العتتتام: دراستتتة لمعممتتتي التعمتتتيم ا
 تحميمية ميدانية.

 ،جامعتة أستيو  ،مجمة كمية التربيتة
جتتتتز   ،العتتتتدد األول ،(27المجمتتتتد )

 م.2100يناير  ،أول

 بحث منفرد

تصتتتتتور مقتتتتتترح لت بيتتتتت  نظتتتتتام التعمتتتتتيم   0
االفتراضتي فتي كميتتات التربيتة فتي مصتتر: 

 .دراسة ميدانية

مجمتتتتة البحتتتتث فتتتتي التربيتتتتة وعمتتتتم 
جامعتتتتتتة  ،كميتتتتتتة التربيتتتتتتة ،التتتتتتنفس
 ،العتتدد األول ،(20المجمتد ) ،المنيتا
 م. 2100أبريل 

 بحث منفرد

استتتتتطدام متتتتدطل التط تتتتي  اإلستتتتتراتيجي   5
لت تتوير متتدارس مرحمتتة التعمتتيم األساستتي 
وعتتتتتالج مشتتتتتكالتها بمحافظتتتتتة ستتتتتوهاج: 

 .ميدانيةدراسة 

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

 م.2100

 بحث منفرد

ر أدوار األكاديميتتتتتتتتتتة المهنيتتتتتتتتتتة ت تتتتتتتتتتوي  7
لممعممتتتتين فتتتتي مجتتتتال التنميتتتتة المهنيتتتتة 

فتتي ضتتو  االتجاهتتتات  مصتتر فتتي لممعمتتم
 (دراسة ميدانية) الحديثة في هذا المجال

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

 م.2101

 بحث منفرد

دراستتة تحميميتتة لمجوانتتب التربويتتة لتتبعا   7
فمستتتتتفية المعاصتتتتترة وأوجتتتتته المتتتتتدارس ال

االستفادة منها في مجال التربية والتعمتيم 
 في مصر

جامعتتتة بنتتتي  ،مجمتتتة كميتتتة التربيتتتة
 ،الجتتز  األول ،عتتدد أبريتتل ،ستتويف
 م.2100أبريل 

 بحث منفرد

 بحث منفردلعممتتتتتي الرابتتتتتي )التربيتتتتتة المتتتتتؤتمر امالمتتتتتة رؤيتتتتتة تربويتتتتتة مقترحتتتتتة لبنتتتتتا    7
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 َىع انجحش نُشسعهخ وربزيخ ا ػُىاٌ انجحش و
فتتتتي ضتتتتو  الفمستتتتفة  المصتتتتر  اإلنستتتتان

 )دراسة تحميمية( النقدية المعاصرة
وبنتتتا  اإلنستتتان فتتتي ظتتتل التحتتتوالت 

إبريتتتتتتتتتتتل  11-27الديمقرا يتتتتتتتتتتتة( 
كميتتتتتتة التربيتتتتتتتة بشتتتتتتتبين  ،م2100
 جامعة المنوفية. ،الكوم

واقتتتي المتتتدارس الطاصتتتة وستتتبل مواجهتتتة   7
مشكالتها متن وجهتة نظتر أوليتا  األمتور 
والمعممتتتتين والطبتتتترا  التربتتتتويين )دراستتتتة 

 فظات صعيد مصر(ميدانية ببعا محا

العتتتتتدد  ،مجمتتتتتة التربيتتتتتة المعاصتتتتترة
فبرايتتتتتتتتتتتتتر  ،(12الستتتتتتتتتتتتنة ) ،(77)

 م.2105

 بحث منفرد

رؤيتتتتة تربويتتتتة مقترحتتتتة لتنميتتتتة جتتتتدارات   01
مجتمي المعرفة لد  معممي التعمتيم العتام 

 في مصر )دراسة ميدانية(

جامعتتتتتتتتة  ،مجمتتتتتتتتة كميتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة
إبريتتتتتتل  ،(75العتتتتتتدد ) ،المنصتتتتتتورة

 م.2107

 بحث منفرد

ور مستتتقبمي لمت مبتتات تحقيتت  مبتتدأ تصتت  00
تكتتتتتافؤ الفتتتتترص التعميميتتتتتة فتتتتتي مرحمتتتتتة 
التعمتتتتيم األساستتتتي متتتتن طتتتتالل الشتتتتراكة 

 المجتمعية )دراسة ميدانية(

الستتتتتنة  ،مجمتتتتتة الثقافتتتتتة والتنميتتتتتة
يونيتتتتتتتتتتتو  ،(015العتتتتتتتتتتتدد ) ،(07)

 م.2107

 بحث منفرد

ت تتتتتتوير بتتتتتترامط إعتتتتتتداد معمتتتتتتم التعمتتتتتتيم   02
 األساستتتي  بكميتتتة التربيتتتة بستتتوهاج فتتتي
ضتتتو  الط تتتة اإلستتتتراتيجية لمتعمتتتيم فتتتي 

 م2111 -2100مصر 

 ،جامعتتتة بنهتتتا ،مجمتتة كميتتتة التربيتتتة
 ،(001العتتتتتتتتتتدد ) ،(27المجمتتتتتتتتتتد )
 ،م2107إبريتتتتتتتتتتتتل  ،(2الجتتتتتتتتتتتتز  )
 .271 -077الصفحات 

 بحث منفرد

 واقتتي وتحتتديات :التعمتيم فتتي قتتر  ستوهاج  01
 )ورقة عمل( و موحات

المتتتتؤتمر العممتتتتي الستتتتادس لثقافتتتتة 
ان )قتتتتتر  ستتتتتوهاج... القريتتتتتة بعنتتتتتو 

وزارة الثقافتتتتتتتة  ،نظتتتتتترة مستتتتتتتقبمية(
بالتعتتتتتتاون متتتتتتي جامعتتتتتتة ستتتتتتوهاج 
 ،والهيئتتتتة العامتتتتة لقصتتتتور الثقافتتتتة

فبرايتتتتتتتتتر  27 -27الفتتتتتتتتتترة متتتتتتتتتن 
 م.2107

 منفرد

مشتتتتتكالت تعمتتتتتيم المعتتتتتاقين عقميتتتتتا  فتتتتتي   00
محافظتتتة ستتتوهاج وستتتبل مواجهتهتتتا فتتتي 

 ضو  االتجاهات التربوية المعاصرة

و  رؤيتة مؤتمر ذو  اإلعاقة في ض
الهيئتتتتتتتتة  ،وزارة الثقافتتتتتتتتة ،م2111

فتتتتتتتر   ،العامتتتتتتتة لقصتتتتتتتور الثقافتتتتتتتة
 م.2107ديسمبر  07 ،سوهاج

 منفرد

 منفرداألول بعنتتتتتتتوان المتتتتتتتؤتمر العممتتتتتتتي دارس متتبتين انتشتتار ال الثقافتة المجتمعيتتة  05
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 َىع انجحش نُشسعهخ وربزيخ ا ػُىاٌ انجحش و
في مجتمتي  وندرة الموارد المالية الطاصة

 صعيد مصر
 

)مجانيتتتتتتتة التعمتتتتتتتيم بتتتتتتتين القبتتتتتتتول 
قستتتم  ،(واتجاهتتتات والتتترفا: رؤ  
كميتة التربيتة جامعتة  ،أصول التربية

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

 م.2107(، أغس س 70)
نحتتتو بنتتتا  معتتتايير لتنميتتتة ثقافتتتة ريتتتادة   07

)ورقتتتتة  األعمتتتتال لتتتتد   تتتتالب الجامعتتتتة
 عمل(

 
 
 

 لمنتتتد  العممتتي الثتتاني لضتتمان الجتتودةا
دمتتتاج فنتتتون بعنتتتوان )رؤيتتتة توجيهيتتتة إل

ريتتادة األعمتتتال والمهتتتارات الحياتيتتتة فتتتي 
البرامط التعميمية كمدطل لت وير منظومة 
التعمتتيم العتتالي العربتتي فتتي ضتتو  معتتايير 

، مركتتز ضتتمان الجتتودة، ضتتمان الجتتودة(
 م. 2120نوفمبر  11جامعة سوهاج، 

 منفرد

رؤيتتتتة إلصتتتتالح التعمتتتتيم الثتتتتانو  العتتتتام   07
يتتة بمصتتر فتتي ضتتو  معتتايير الهيئتتة القوم

 لضمان جودة التعميم واالعتماد

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
الثالتتتتتتث، أبريتتتتتتل  العتتتتتتدد ،ستتتتتتوهاج
 م2121

 بحث مشترك مي:
 وز  زيدانفد. محمد  

 أ. رجا  التوني حسين

المضتتتتتامين التربويتتتتتة لتتتتتبعا القضتتتتتايا   07
 الفمسفية من منظور فكر ما بعد الحداثة

ب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم شتتتبامجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
الطتتتتامس، أكتتتتتوبر  العتتتتدد ،ستتتتوهاج
 م2121

 بحث مشترك مي:
أ.د. مصتت في محمتتد أحمتتتد 

 رجب
 أحمد محمد أحمد نايلأ. 

استتتتتتراتيجية مقترحتتتتتة إلنشتتتتتا  متتتتتدارس   07
 تجريبية ممحقة بكميات التربية في مصر

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،ميتتتتتة التربيتتتتتةك ،التربويتتتتتة
الطتتتامس، أكتتتتوبمر  العتتتدد ،ستتتوهاج
 م2121

 بحث مشترك مي:
 د. حامد حمادة أبو جبل 

أ. عمي عبد الحميم عمتي عبتد 
 الرحيم

توجهتتتات بحتتتوث التربيتتتة اإلستتتالمية فتتتي   21
مواجهتتتتتة بعتتتتتا الستتتتتمبيات المجتمعيتتتتتة 

 المعاصرة

الستتتتتنة  ،مجمتتتتتة الثقافتتتتتة والتنميتتتتتة
أكتتتتتتتتتتتوبر  ،(005العتتتتتتتتتتدد ) ،(21)

 م.2107

 بحث مشترك مي:
 د. طمف محمد البحير  أ. 
 أمينة طمف محمد آدمأ. 

رؤية مستقبمية إلنشا  حاضتنات اإلبتدا    20
العممتتتي بالجامعتتتات المصتتترية فتتتي ضتتتو  

 مت مبات اقتصاد المعرفة

شتتتباب العممتتتي الطتتتامس لمتتتؤتمر ال
-07 ،جامعتتتتة ستتتتوهاج ،البتتتتاحثين

 م.2121فبراير  07

 بحث مشترك مي:
عتتتتين ستتتتعد د المبتتتتد. ع أ. 

 الدين هند 
 سحر فتحي عبدالحيأ. 

 بحث مشترك مي:شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة دور حاضنات اإلبدا  العممتي بالجامعتات   22
عتتتتتين ستتتتتعد د. عتتتتتد الم أ. 
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 َىع انجحش نُشسعهخ وربزيخ ا ػُىاٌ انجحش و
المصتتتتترية فتتتتتي دعتتتتتم جتتتتتدارات مجتمتتتتتي 
المعرفتتتتة لتتتتتد   تتتتتالب الجامعتتتتتة: رؤيتتتتتة 

 مقترحة

جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
 م.2121 ،(؟؟؟العدد ) ،سوهاج

 الدين هند 
 سحر فتحي عبدالحيأ. 

تصتتتور مقتتتترح لتتتتدويل التعمتتتيم الجتتتامعي   21
المصتتتتر  فتتتتي ضتتتتو  بعتتتتا التوجهتتتتات 

 المعاصرة

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
 .م2121 ،(؟؟؟العدد ) ،سوهاج

 بحث مشترك مي:
 د. محمود السيد عباس أ. 
 رضا بطيت مص فيأ. 

داطل تحقي  القدرة التنافسية لمجامعات م  20
المصتترية فتتي ضتتو  التصتتنيفات الدوليتتة 

 )دراسة ميدانية(

شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم مجمتتتة 
جامعتتتتتة  ،كميتتتتتة التربيتتتتتة ،التربويتتتتتة
الستتتتتتابي، أبريتتتتتتل  العتتتتتتدد ،ستتتتتتوهاج
 م2120

 بحث مشترك مي:
 أ. د. محمود السيد عباس 
 رضا بطيت مص فيأ. 

ة ألعضتا  هيئتة مقومات حصانة أكاديميت  25
التتتتتتتدريس فتتتتتتي الجامعتتتتتتات فتتتتتتي ضتتتتتتو  

 التشريي المصر 

مجمتتتة شتتتباب البتتتاحثين فتتتي العمتتتوم 
التربويتتتتتة، كميتتتتتة التربيتتتتتة، جامعتتتتتة 

 .م2121سوهاج، 

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

آليتات معاصترة لتدعم مبتدأ تكتافؤ الفترص   27
 التعميمية في مصر

بتتتتاحثين، شتتتتباب الستتتتوهاج لمجمتتتتة 
(، متتارس 0العتتدد ) جامعتتة ستتوهاج،

 م.2120

 بحث مشترك مي:
 فيصل الراو  رفاعيأ.د. 
عمي عبد الحميم عمي أ. 

 عبد الرحيم
دور الجامعة في توعيتة ال تالب بمطتا ر   27

 الجرائم عبر مواقي التواصل االجتماعي
شتتتتباب البتتتتاحثين، ستتتتوهاج لمجمتتتتة 

(، متتارس 0العتتدد ) جامعتتة ستتوهاج،
 م.2120

 ترك مي:بحث مش
 د. محمد السيد محمد

أحمد رمضان همام عبد أ. 
 العال

مشكالت البحث التربو  في مصتر وستبل   27
مواجهتهتتتتا فتتتتي ضتتتتو  مت مبتتتتات الثتتتتورة 

 الرابعة الصناعية

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

 م.2120

 بحث مشترك مي:
 أ. د. محمود السيد عباس 
 الال مروة عمي عبد أ. 

العدالتتتتتتتة التعميميتتتتتتتة بمتتتتتتتدارس التعمتتتتتتتيم   27
األساسي من وجهتة نظتر أوليتا  األمتور: 

 دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج

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

 م.2120

 بحث مشترك مي:
 أ. د. فيفي أحمد توفي  
 إسرا  عبد  قرينأ. 

تقدير الهوية الوهنية لدى هعلوي   11

التعلين العام في هصر )دراسة 

 هيدانية(

شتتتتباب البتتتتاحثين، ستتتتوهاج لمجمتتتتة 
 ؟؟؟؟؟ جامعة سوهاج،

 بحث مشترك مي:
 .طمف محمد البحير أ.د. 
 دمأمينة طمف محمد آأ. 
 

10  What Education Creates the 
Greatest Happiness for the 
Greatest Number?.  

Erasmus University 

Rotterdam (Holland)، Social 

Sciences، Department of 

Sociology، Happiness 

أورا  بحثية أثنا  
المهمة العممية 

 Erasmusبجامعة 
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 َىع انجحش نُشسعهخ وربزيخ ا ػُىاٌ انجحش و
Research Program 2009، 
Holland. 

University 
Rotterdam 

 -م2117بهولندا 
 م2117

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

Erasmus University 

Rotterdam (Holland)، Social 

Sciences، Department of 

Sociology، Happiness 

Research Program 2009، 
Holland. 

11  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. 
)منشور باإلنجميزية   Positive Psychologyالمشاركة في إعداد كتاب عن عمم النفس اإليجابي   10

 ، مشترك مي عدة مؤلفين.م2117جامعة آراسموس روتردام بهولندا ، في هولندا(

 اإلشساف ػهي انسسبئم انؼهًيخ: :بً صبيُ
 يُبقشزهب وحتكيًهب: مت اإلشساف ػهيهب ومت  زسبئم -أ 

َىع انسسبنخ  انجبحشاسى  و
)اندزعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انسسبنخ
 واجلبيؼخ

الحستتتتتتين حامتتتتتتد محمتتتتتتد   0
 حسين   

 دكتورا 
 م2117

إستراتيجية مقترحتة لتتدعيم أدوار المؤسستات 
تحقيتت  مت مبتتات  التربويتتة غيتتر النظاميتتة فتتي

 األمن الثقافي لد  الشباب في مصر

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير أحمد محمد أحمد نايل  2
 م2100

الفمسفة البنيوية وت بيقاتها التربويتة: دراستة 
 تحميمية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

رضتتتتتتا بطيتتتتتتت مصتتتتتت في   1
 محمد

 ماجستير
 م2100

عتمتاد لتدل األبعاد التربوية لثقافة الجودة واال
أعضا  هيئة التتدريس بالجامعتات المصترية: 

 دراسة ميدانية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

محمتتتتتتتتد معتتتتتتتتوا عبتتتتتتتتد   0
 الهاد 

 دكتورا 
 م2101

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

 ضو  متغيرات العصر

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

عبتد الم يتف  محمد بطيت  5
 عثمان

 ماجستير
 م2101

استتتراتيجية لتفعيتتل أدوار مؤسستتات المجتمتتي 
المتتدني فتتي التربيتتة األطالقيتتة ل تتالب التعمتتيم 

 الجامعي

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة تصتتتتتور مقتتتتتترح لت تتتتتوير منظومتتتتتة التعمتتتتتيم  ماجستير حنان فارو  أحمد محمد  7
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َىع انسسبنخ  انجبحشاسى  و
)اندزعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انسسبنخ
 واجلبيؼخ

الجتامعي فتتي مصتتر فتي ضتتو  مفهتتوم التعمتتيم  م2100
 كترونياإلل

 جامعة سوهاج

 متتتتتروة عمتتتتتي عبتتتتتد التتتتتال   7
 محمد

 ماجستير
 م2100

دور بعتتتتتا جامعتتتتتات الصتتتتتعيد فتتتتتي طدمتتتتتة 
المجتمتتتتتتي فتتتتتتي ضتتتتتتو  بعتتتتتتا المتغيتتتتتترات 

 المعاصرة: دراسة ميدانية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ستتتحر فتحتتتي عبتتتد الحتتتي   7
 يوسف

 ماجستير
 م2100

ل التربية السياسية لمشباب الجامعي متن طتال 
مواقتتي التواصتتتل االجتمتتاعي اإللكترونتتتي بعتتتد 

 ثورة الطامس والعشرين من يناير

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير غادة محمد أحمد عمي  7
 م2100

الكفاية الداطمية لمتعميم الجامعي المفتوح فتي 
 مصر: دراسة ميدانية عمي جامعة سوهاج

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

هيم حامتتد أبتتو عقتترب إبتترا  01
 عبد العال

 ماجستير
 م2100

تربيتتة  فتتل التوحتتد فتتي ضتتو  فمستتفة التربيتتة 
 المجتمعية في مصر: دراسة ميدانية

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

نشتتتتتتو  محتتتتتتروس عبتتتتتتد   00
 الحميم 

 ماجستير
 م2105

إستتتتتتتتراتيجية مقترحتتتتتتتة لتفعيتتتتتتتل المشتتتتتتتاركة 
المجتمعية فتي مؤسستات ريتاا األ فتال فتي 

 ضو  معاييرها القومية

ة التربيتتتتتتتة كميتتتتتتت
 جامعة سوهاج

حنتتتتتتتان "محمتتتتتتتد وفقتتتتتتتي"   02
 محمود عبد الرحمن

 ماجستير
 م2107

اإلعتتتتتداد التربتتتتتو  ل تتتتتالب كميتتتتتات التعمتتتتتيم 
الصتتتتتناعي فتتتتتي مصتتتتتر فتتتتتي ضتتتتتو  بعتتتتتا 

 االتجاهات الحديثة

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير رجا  التوني حسين عمي  01
 م2107

إصتتالح بعتتا جوانتتب التعمتتيم الثتتانو  العتتام 
صتتر فتتي ضتتو  معتتايير الهيئتتة القوميتتة فتتي م

 لضمان جودة التعميم واالعتماد.

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير عمر إيمان محمد رياا  00
 م2107

متتتردود بتتترامط تنميتتتة قتتتدرات أعضتتتا  هيئتتتتة 
التدريس عمي األدا  المهني لممعمم الجتامعي 
بالجامعتات المصترية فتي ضتو  طبترات بعتتا 

 .وذجا (الدول )جامعة أسيو  انم

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة أسيو 

 دكتورا  أحمد محمد أحمد نايل  05
 م2107

االنعكاسات التربويتة لفمستفة متا بعتد الحداثتة 
عمتتتي بعتتتتا قضتتتتايا التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي 

 "دراسة تحميمية".

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير محمد مها محمد رياا  07
 م2107

متتيم موقتتف البرلمتتان المصتتر  متتن قضتتايا التع
حتتتتتتتي  0771الجتتتتتتامعي فتتتتتتي الفتتتتتتترة متتتتتتن 

م وانعكاستتتاتها عمتتتي إصتتتالح التعمتتتيم 2101

 ،كميتتتتتة التربيتتتتتة
 اجامعة بنه
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َىع انسسبنخ  انجبحشاسى  و
)اندزعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انسسبنخ
 واجلبيؼخ

 دراسة تحميمية نقدية. –وت وير  
ابتستتام الستتيد ثابتتت عبتتد   07

 الرحمن
 ماجستير
 م2107

الكفايتتتتات المهنيتتتتة لممعمتتتتم الداعمتتتتة لمتعمتتتتيم 
 اإللكتروني في مرحمة التعميم الثانو 

بيتتتتتتتة كميتتتتتتتة التر 
 جامعة سوهاج

حربتتتتي الحميتتتتد  محستتتتن   07
ديجان الم ير  )وافتد متن 

 الكويت(

 ماجستير
 م2107

التط تتتتتي  االستتتتتتراتيجي لمواجهتتتتتة األزمتتتتتات 
التعميميتتتة بالمتتتدارس الثانويتتتة بالكويتتتت فتتتي 

 ضو  تحديات مجتمي المعرفة

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

عمتتتتي عمتتتتي عبتتتتد الحمتتتتيم   07
 عبد الرحيم

 ماجستير
 م2107

اتيجية مقترحتة إلنشتتا  متدارس تجريبيتتة استتر 
ممحقتتتتة بكميتتتتات التربيتتتتة بمصتتتتر فتتتتي ضتتتتو  

 التوجهات المعاصرة.

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

 ماجستير أمينة طمف محمد آدم  21
 م2107

نتتتائط الدراستتات التربويتتة فتتي مجتتال التربيتتة 
الوقائيتتة اإلستتالمية بتتين النظريتتة والت بيتت . 

 كمية تربية جامعة سوهاج

التربيتتتتتتتة كميتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

سما  سالمة رضوان عبتد   20
 العظيم

ماجستير 
 م2107

تصتتتور مقتتتترح لت تتتوير ريتتتاا األ فتتتال فتتتي 
ضتتو  التوجهتتات التربويتتة المعاصتترة )دراستتة 

 ميدانية بمحافظة أسوان( 

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة أسوان

هتتتتتاني مصتتتتت فت حستتتتتن   22
 أحمد

 

ثانويتة ت وير األدا  المؤسست في المدرسة ال م2107دكتورا  
العامتتة فتتي ضتتو  متتدطل العالقتتات اإلنستتانية 

 )دراسة ميدانية(

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
بقنتتتتتتتتا جامعتتتتتتتتة 

 جنوب الواد 
طمتيس صتابر فهمتت عبتتد   21

 ربه

 

ماجستير 
 م2121

رؤيتتتتة تربويتتتتة لرعايتتتتة التالميتتتتذ المهمشتتتتين 
بالمرحمتتة االبتدائيتتة فتتي ضتتو  بعتتا مواثيتت  

 حقو  ال فل

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
جامعتتتتتتتتة بنتتتتتتتتي 

 سويف
بطيتتتتتتت مصتتتتتت في  رضتتتتتتا  20

 محمد
 دكتورا 
 م2121

مت مبتتتتات تمكتتتتين الجامعتتتتات المصتتتترية متتتتن 
تتتتتتدويل طتتتتتدماتها متتتتتدطال  لتحستتتتتين القتتتتتدرة 

 التنافسية لها "رؤية استراتيجية"

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ستتتحر فتحتتتي عبتتتد الحتتتي   25
 يوسف

 دكتورا 
 م2121

حاضنات اإلبدا  العممي بالجامعات المصترية 
ي طدمتة المجتمتي فتتي لتفعيتل دور الجامعتة فتت

ضتتتتتو  مت مبتتتتتات اقتصتتتتتاد المعرفتتتتتة "رؤيتتتتتة 
 مستقبمية"

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

دعتتتتا  طمتتتتف ا  طميفتتتتتة   27
 إبراهيم 

 

 ماجستير
 م2121 

الط ة االستراتيجية المدرسية متدطال  لتحقيت  
مت مبتتتات االعتمتتتاد األكتتتاديمي فتتتي متتتدارس 

 التعميم األساسي في محافظة سوهاج

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة تصتتتور مقتتتترح لحصتتتانة أكاديميتتتة ألعضتتتا   ماجستير مروة محمد أحمد أمين  27
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َىع انسسبنخ  انجبحشاسى  و
)اندزعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انسسبنخ
 واجلبيؼخ

هيئتتتتتتة التتتتتتتدريس بالجامعتتتتتتات فتتتتتتي ضتتتتتتو   م2121 
 التشريعات المصرية

 جامعة سوهاج

ماجستير  سالم عارف شحات أحمد  27
 م2121

تتتدعيم مقومتتات النظتتام االجتمتتاعي بمتتدارس 
و  معتايير فتي ضت التعميم األساسي فتي مصتر

 جودة المناخ التربو 

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

متتتتتروة عمتتتتتي عبتتتتتد التتتتتال    27
 محمد

 دكتورا 
 م2120

أبعتتتتاد البحتتتتث التربتتتتو  وعالقتتتتته بمت مبتتتتات 
ت تتتوير بعتتتا جوانتتتب التعمتتتيم الجتتتامعي فتتتي 

 مصر.

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ماجستير  دعا  محمد إبراهيم محمد  11
 م2120

متتتيم الثتتتانو  الفنتتتي دور معممتتتي متتتدارس التع
الصتتناعي فتتي تنميتتة القتتيم االقتصتتادية لتتد  
ال تتتالب )دراستتتة ميدانيتتتة بمحافظتتتات جنتتتوب 

 الصعيد(

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
بقنتتتتتتتتا جامعتتتتتتتتة 

 جنوب الواد 

ماجستير  إسرا  عبد  قرين السيد  10
 م2120

مت مبتتات تحقيتت  العدالتتة التعميميتتة بمتتدارس 
التعمتتيم األساستتي عمتتي ضتتو  متتواد الدستتتور 

 المصر 

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

أحمتتد رمضتتان همتتام عبتتد   12
 العال

ماجستير 
 م2120

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

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة سوهاج

ماجستير   عمي حسن عبد الال  هبة  11
 م2120

التمكين المهني لطريجي كميات التربية مدطل 
 ي  الميزة التنافسية: دراسة ميدانيةلتحق

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 جامعة أسيو 

محمتتتتتتتتد عبتتتتتتتتد الناصتتتتتتتتر   10
 القناو  إبراهيم

 دكتورا 
 م2120 

استراتيجية مقترحة لتحقي  التميز المؤسستي 
الثانوية الصناعية في ضو  بعتا  بالمدارس

 النماذج العالمية المعاصرة

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
جامعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 المنصورة
 دكتورا  ي محمودوفا  محمود عم  15

 م2122 
ت تتتوير البحتتتث التربتتتو  بكميتتتات التربيتتتة فتتتي 
ضتتتتو  مت مبتتتتات مجتمتتتتتي المعرفتتتتة )دراستتتتتة 

 ميدانية بجنوب الصعيد(

 كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة
جامعتتتتتتتتة  بقنتتتتتتتتا

 جنوب الواد 
ياستتتتتتتمين محمتتتتتتتد ستتتتتتتعد   17

 موسي
 ماجستير

 م2122 
واقتتتتي تحقيتتتت  الفاعميتتتتة التعميميتتتتة بتتتتالتعميم 

ضتتتتتو   األساستتتتتي ومت مبتتتتتات تظويرهتتتتتا فتتتتتي
 التوجهات المعاصرة

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 سوهاججامعة 

عمتتتتي عبتتتتد الحمتتتتيم عمتتتتي   17
 عبد الرحيم

 دكتورا 

 م2122 
استتتتراتيجية مقترحتتتة لت بيتتت  بعتتتا ا ليتتتات 
المعاصتتتتترة لتحقيتتتتت  مبتتتتتدأ تكتتتتتافؤ الفتتتتترص 

 التعميمية في التعميم األساست

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 سوهاججامعة 

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة تصتتتور مقتتتترح لتفعيتتتل بعتتتا أدوار التعمتتتيم  ماجستيرعتتتال  توفيتتت  محمتتتد أبتتتو   17
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َىع انسسبنخ  انجبحشاسى  و
)اندزعخ 
 انؼهًيخ(

انكهيخ  يىضىع انسسبنخ
 واجلبيؼخ

 سوهاججامعة  الطاص في اإلصالح التعميمي في مصر م2122 العال
 ماجستير راندا ممدوح ممموك غالي  17

 م2122
االتجاهات الحديثة في ت وير التعميم الثتانو  

 المهني في مصر: دراسة تقويمية
كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 

 أسيو جامعة 
 متتيمنيتترة فهتتد ستتعود العج  01

 )باحثة وافدة من الكويت(
 ماجستير

 م2122
دور المدرستتتة الثانويتتتة بالكويتتتت فتتتي تنميتتتة 
مهتتارات التفكيتتر اإلبتتداعي لتتد  ال تتالب فتتي 

 ضو  مجتمي المعرفة

 كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة
جامعتتتتتتتتة  بقنتتتتتتتتا

 جنوب الواد 
 دكتورا  أحمد عصام محمد حامد  00

 م2122
تحقي  الميزة التنافسية لمتعميم الثانو  الفني 

 اعي في ضو  اليقظة االستراتيجيةالصن
كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 

 أسوانجامعة 
 دكتورا  أمينة طمف محمد آدم  02

 م2122
الهويتتتة المهنيتتتة لمعممتتتي التعمتتتيم العتتتام فتتتي 
مصر وعالقتها بمجتمعات التعمم المهنيتة فتي 

 .ضو  بعا النماذج العالمية المعاصرة

كميتتتتتتتة التربيتتتتتتتة 
 سوهاججامعة 

 يزى يُبقشزهب وحتكيًهب ثؼد: مليزى اإلشساف ػهيهب وزسبئم  -ة 

َىع انسسبنخ )اندزعخ  انجبحشاسى  و
 انؼهًيخ(

 يىضىع انسسبنخ

حنتتان "محمتتد وفقتتي" محمتتود   0
 عبد الرحمن

 دكتورا 
 م07/0/2107تاريخ القيد 

 م05/5/2107تاريخ التسجيل 

واقتتي توظيتتتف الترجمتتتة فتتي البحتتتث والتتتت ليف 
التربتتو  فتتي كميتتات التربيتتة بمصتتر فتتي ضتتو  

 بات مجتمي المعرفة.مت م
هتتتتتد  أبتتتتتو الستتتتتعود أحمتتتتتد   2

 حسنين
 ماجستير

 م27/0/2107تاريخ القيد 
 م05/5/2107 تاريخ التسجيل

تصتتتتتتتور مقتتتتتتتترح لتفعيتتتتتتتل األدوار التربويتتتتتتتة 
لمؤسستات المجتمتي المتدني تجتا  المتترأة ذات 

 .االحتياجات الطاصة بمحافظة سوهاج
 دكتورا  مروة محمد أحمد أمين  1

 م07/00/2121تاريخ القيد 
 م07/0/2120تاريخ التسجيل

تفعيتتتتتتل دور الديمقرا يتتتتتتة االلكترونيتتتتتتة فتتتتتتي 
التربية السياستية ل تالب الجامعتات المصترية 

  .عمي ضو  الثورة الصناعية الرابعة
 ماجستير   أبو الحسن هند حسني  0

 م27/00/2107تاريخ القيد 
 م00/1/2120 تاريخ التسجيل

تربيتة صور مقترح لمت مبات تنميتة جوانتب الت
 .اإلبداعية لد  أ فال الروضة

 ماجستير رضوان الشيما  الدردير  5
 م27/00/2121تاريخ القيد 

 م01/7/2120تاريخ التسجيل

القضتتتتتايا التربويتتتتتة المتضتتتتتمنة فتتتتتي رستتتتتوم 
الكاريكتتتاتير فتتتي بعتتتا الصتتتحف والمجتتتتالت 

م حتتتتتت 2100المصتتتترية طتتتتالل الفتتتتترة متتتتن 
 .م: دراسة تحميمية2121
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َىع انسسبنخ )اندزعخ  انجبحشاسى  و
 انؼهًيخ(

 يىضىع انسسبنخ

فتتتتتتتة طمي دعتتتتتتتا  طمتتتتتتتف ا   7
 إبراهيم

 دكتورا 
 م07/00/2121تاريخ القيد 

 م07/5/2120 تاريخ التسجيل

التط تي  االستتراتيجي المدرستي متدطال  لنشتتر 
ثقافتتة الرقمنتتة لتتد  معممتتي التعمتتيم األساستتي 

 .في ظل انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة
عبتتتتتد  بهتتتتتا  أحمتتتتتد الستتتتتيد  7

 الم يف
 دكتورا 

 م07/2/2120تاريخ القيد 
 م05/2/2120 تسجيلتاريخ ال

استتراتيجية مقترحتة لمواجهتة الهتدر التعميمتي 
بمرحمتتتة التعمتتتيم األساستتتي بمصتتتر فتتتت ضتتتو  

 .األزمات المجتمعية المعاصرة
 ماجستير تماضر أنور محمد السيد   7

 م27/0/2120تاريخ القيد 
 م00/0/2122تاريخ التسجيل

المردود التربتو  لمتدارس العمتوم والتكنولوجيتا 
( عمتي STEMرياضيات )ستيم والهندسة وال

 .المجتمي المصر  في ضو  فمسفتها
محمتتتتتتتود عستتتتتتتران  شتتتتتتتيرين  7

 محمود
 ماجستير

 م27/0/2120تاريخ القيد 
 م00/00/2120تاريخ التسجيل

استتتراتيجية مقترحتتة لتفعيتتل دور الجامعتتة فتتي 
تنميتتة ثقافتتة ريتتادة األعمتتال لتتد   البهتتا فتتي 

 .ضو  التوجهات االقتصادية المعاصرة
د رمضتتتتان همتتتتام عبتتتتد أحمتتتت  01

 العال
 دكتورا 

 م07/01/2120تاريخ القيد 
 م2122/--/--تاريخ التسجيل

انعكاسات السياسات المالية عمت اإلنفا  
عمت التعميم في ضْو  التوجهات االقتصادية 

م 0770المصرية طالل الفترة من 
  .م2121إلت

محمتتتود عبتتتد الحميتتتد أحمتتتد   00
 محمد

 دكتورا 
 م07/01/2120تاريخ القيد 

 م2122/--/--تاريخ التسجيل

لمعموماتية ااستراتيجية مقترحة لدعم الثقافة 
في ضو   لدل معممي التعميم األساسي

 .مت مبات مجتمعات التعمم

 دكتورا  إسرا  عبد  قرين السيد  02
 م07/01/2120تاريخ القيد 

 م2122/--/--تاريخ التسجيل

المت مبات التربوية لمتمكين المهني 
و  االحتياجات الطاصة واالجتماعي لذ

وآليات السياسة التعميمية في تحقيقها 
 .)تصور مقترح(

 دكتورا  محمد أحمد محمد مناز    01
 م00/00/21220تاريخ القيد 

 م2122/--/--تاريخ التسجيل

 لم يتم تسجيل موضو  حتي تاريطه

 دكتورا  ياسر قدر  سميمان عميان  00
 م00/00/21220تاريخ القيد 

 م2122/--/--تاريخ التسجيل

 لم يتم تسجيل موضو  حتي تاريطه

 دكتورا  فا مة حامد محمد ع ية  05
 م00/00/21220تاريخ القيد 

 لم يتم تسجيل موضو  حتي تاريطه
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َىع انسسبنخ )اندزعخ  انجبحشاسى  و
 انؼهًيخ(

 يىضىع انسسبنخ

 م2122/--/--تاريخ التسجيل
 دكتورا  دعا  محمد إبراهيم محمد  07

 م00/00/21220تاريخ القيد 
 م2122/--/--تاريخ التسجيل

 تاريطه لم يتم تسجيل موضو  حتي

 ماجستير عبد الحميم وال  عوا  07
 م00/00/21220تاريخ القيد 

 م2122/--/--تاريخ التسجيل

 لم يتم تسجيل موضو  حتي تاريطه

 اجلبيؼخ:بنكهيخ وادلشبزكخ يف ادلشسوػبد انزطىيسيخ ثًب: ربسؼ
هاج تم المشاركة كعضو فري  تنفيذ  في العديد من المشروعات الت ويريتة بكميتة التربيتة بستو 

 وهي:
والمنفتتذ متتن طتتالل كميتتة  ،مشتترو  تتتدعيم دور كميتتة التربيتتة فتتي محتتو األميتتة بمحافظتتة ستتوهاج -0

 .التربية جامعة سوهاج

والمنفتتذ متتن  ،مشتترو  تقتتويم المطرجتتات التعميميتتة بشتتعبة تربيتتة ال فتتل بكميتتة التربيتتة بستتوهاج -2
 .طالل كمية التربية جامعة سوهاج

عتتاممين بمؤسستتات التعمتتيم العتتالي بمصتتر عمتتي نظتتم مشتترو  تتتدريب أعضتتا  هيئتتة التتتدريس وال -1
والمنفتتتذ متتتن طتتتالل وزارة التعمتتتيم العتتتالي داطتتتل  ،(ICTP)وتكنولوجيتتتا المعمومتتتات واالتصتتتاالت 

 الجامعات المصرية.

تحتت وذلتك  ،مشرو  بحثي عن تقتويم فصتول محتو األميتة بمحافظتات جمهوريتة مصتر العربيتة -0
 لتنمية بالقاهرة.إشراف المركز القومي لمبحوث التربوية وا

والمنفتذ متن طتالل كميتة التربيتة  ،مشرو  توكيد الجودة واالعتمتاد بكميتة التربيتة جامعتة ستوهاج -5
 .جامعة سوهاج

والمنفتذ متن  ،نمية قدرات الجهاز اإلدار  عمي استطدام تكنولوجيا اإلدارة بكمية التربيتةمشرو  ت -7
 .طالل كمية التربية جامعة سوهاج

لمكمتتتتف بإعتتتتداد "مشتتتترو  الت تتتتوير المستتتتتمر والت هيتتتتل لالعتمتتتتاد المشتتتتاركة ضتتتتمن الفريتتتت  ا -7
(CIQAP) م.2101و ،م2102" لكمية التربية بجامعة سوهاج وذلك في عامي 

رار قتتوذلتتك ب ،المشتتاركة فتتي وضتتي الئحتتة وحتتدة مناهضتتة العنتتف ضتتد المتترأة بجامعتتة ستتوهاج -7
 م.25/02/2107مجمس شئون طدمة المجتمي وتنمية البيئة بجامعة سوهاج بتاريخ 
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 ًا: اخلرباد واألَشطخ انزدزيسيخ:ػبشس
 :  اخلرباد انزدزيسيخ نطالة ادلسحهخ اجلبيؼيخ األوىل -1

ممرحمتة لمفتر  المطتمفتة ل في تدريس عديد من المقررات الدراستيةشارك صاحب السيرة الذاتية 
 ومن بينها:ل الب كمية التربية بسوهاج  الجامعية األولي

 جخانفسقخ وانشؼ اسى ادلقسز و

 الفرقة األولي شعب عامة مبادئ التربية 0
 الفرقة األولي شعبة التعميم األساسي فمسفة التعميم األساسي 2
 الفرقة األولي شعبة التعميم األساسي تاريخ التعميم األبتدائي 1
 تربية ال فل ةشعب األوليالفرقة  التنشئة االجتماعية لال فال 0
 تربية ال فل ةشعب نيةلثاالفرقة ا تاريخ تربية ال فل  5
 تربية ال فل ةشعب نيةالفرقة الثا دور الحضانة ورياا األ فال 7
 الفرقة الثالثة شعب عامة األصول االجتماعية لمتربية 7
 الفرقة الثالثة شعب عامة تاريخ التربية 7
 الفرقة الثالثة شعب عامة تاريخ التعميم 7
 لثالثة شعب عامةالفرقة ا التربية ومشكالت المجتمي 01
 شعبة التعميم األساسي الثالثةالفرقة  مهنة التعميم وأدوار المعمم فيها 00
 شعبة التعميم األساسي الثالثةالفرقة  البيئةتعميم الكبار وطدمة  02
 الفرقة الرابعة شعب عامة األصول الفمسفية لمتربية 01

 اخلرباد انزدزيسيخ نطالة اندزاسبد انؼهيب:  -2

ل تالب الدراستات العميتا  فتي تتدريس عديتد متن المقتررات الدراستيةحب السيرة الذاتية شارك صا
 ما يمي: ومن بين هذ  المقرراتبكمية التربية بسوهاج والدبمومات العامة والمهنية 

 انفسقخ وانشؼجخ اسى ادلقسز و

 المهنية تطصص "التربية الطاصة" الدبمومة الب  التربية الطاصة لغير العاديين 0
 قتصادياته"االمهنية تطصص "التط ي  التربو  و  الدبمومة الب  اإلحصا  وت بيقاته في التربية 2
مشتتتتتتتترو  التط تتتتتتتتي  الت بيتتتتتتتت   1

 قتصادياته"االمهنية تطصص "التط ي  التربو  و  الدبمومة الب  الميداني

 "تربية ال فلالمهنية تطصص " الدبمومة الب  تربية ال فل 0
 قتصادياته"االمهنية تطصص "التط ي  التربو  و  الدبمومة الب  التربو التنمية والتط ي   5
 قتصادياته"االمهنية تطصص "التط ي  التربو  و  الدبمومة الب  أساليب وفنيات التط ي  التربو  7
 ة في التربيةالعام الدبمومة الب  تاريخ التربية 7
 ة في التربيةالعام الدبمومة الب  تاريخ التعميم 7
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 انفسقخ وانشؼجخ اسى ادلقسز و

 ة في التربيةالعام الدبمومة الب  التربية ومشكالت المجتمي 7

 ة في التربيةالعام الدبمومة الب  األصول االجتماعية لمتربية 01

 ة في التربيةالعام الدبمومة الب  األصول الفمسفية لمتربية 00

 الطاصة في التربية  الب الدبمومة اجتماعيات التربية 02
 لدبمومة الطاصة في التربية الب ا أصول التربية  01

 ،ثزدائيخ نهًسزىي اجلبيؼيانزدزيس يف ثسَبيظ انزأهيم انرتثىي دلؼهًي ادلسحهخ اال -3
 :انزبنيخ قسزادادلخالل يٍ 

 انفسقخ وانشؼجخ اسى ادلقسز و

  الب المستو  األول فمسفة التعميم االبتدائي 0
 األولالمستو   الب  المجتمي المحمي والعالمي 2
  المستو  الثاني الب  ربية السكانية                       الت 1
  الثانيالمستو   الب  مهنة التعميم 0

 الثالثالمستو   الب  نظريات في تربية ال فل 5
 الرابيالمستو   الب  بتدائي ومشكالتهالتعميم اال 7

خرالل يرٍ  ،انزدزيس يف ثسَبيظ رأهيم يؼهًي انهغرخ اإللهيييرخ  رري ادلزيصصرن -4
 :انزبنيخ قسزادادل

 انفسقخ وانشؼجخ اسى ادلقسز و

 المستو  الثالث الب  األصول االجتماعية لمتربية 0
 المستو  الثالث  الب  تاريخ التربية 2

 المستو  الثالث الب  تاريخ التعميم 1

 المستو  الثالث الب  التربية ومشكالت المجتمي 0
 مستو  الرابيال الب  األصول الفمسفية لمتربية 5

 اخلرباد انزدزيجيخ:حمبضس وانؼًم كًدزة و :حبدي ػشس
 "يُظىيررخ انزقررىيى انرتثررىي انشرربيم"البرنتتامط التتتدريبي الطتتاص بت بيتت  متتدرب فتتي  -0

والتذ  عقتدت فتتي  التتتابي لتوزارة التربيتة والتعمتتيم بجمهوريتة مصتر العربيتتة ،بالمرحمتة األبتدائيتة
 .م7/7/2115حتي  7/7/2115الفترة من 

 "رفؼيم وحداد انزدزيت وانزقرىيى ادلدزسريخ" البرنامط التدريبي الطتاص بمدرب في  -2
والتتي عقتدت فتي  ،التابي لتوزارة التربيتة والتعمتيم بجمهوريتة مصتر العربيتة ،بالمدارس المطتمفة

 .م10/7/2117م حتي 07/7/2117الفترة من 
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التربيتة والتعمتيم بستوهاج  محاضر ومدرب في عتدة بترامط تدريبيتة لممعممتين والعتاممين بمديريتة -1
 ومن بينها:

  م.2110ديسمبر  00و  00قواعد العمل بروح الفري  في 
  ديستتتمبر 07-00إدارة التغييتتتر وأثرهتتتا فتتتي أستتتموب عمتتتل العتتتاممين فتتتي الفتتتترة

 م.2110
  م.2117نوفمبر  27حل المشكالت اإلدارية باستطدام التفكير في 
  م.2117ديسمبر  7كيفية إعداد البحث العممي في 
  م. 2117مارس  22و ،فبراير 27الجودة الشاممة في 

متتتتتدرب فتتتتتتي البرنتتتتتتامط التتتتتتتدريبت الطتتتتتتاص بترقيتتتتتات معممتتتتتتي المرحمتتتتتتة اإلعداديتتتتتتة بعنتتتتتتوان  -0
م حتتي 2100والتذ  عقتد طتالل الفتترة متن شتهر أكتتوبر  "إسرتاريغيبد انزؼهى انُشر""

 وذلك باألكاديمية المهنية لممعممين بسوهاج. ،م2102شهر يناير 

الذ  عقد بكمية التربية  "يُهظ زيبض األطفبل اجلديد"في البرنامط التدريبت بعنوان  مدرب -5
جامعة سوهاج بالتعاون مي مشرو  تحسين التعميم في مرحمتة ال فولتة المبكترة وذلتك لمتوجهي 

ولمعممتات ريتاا األ فتال فتت الفتترة  ،م0100يوليتو  21-21ريتاا األ فتال فتي الفتترة متن 
 م.2102فبراير  25-22من 

لمتوجهي ومتتدرا   ""َشررس صقب ررخ ادلؼرربيري انقىييررخالبرنتامط التتتدريبي الطتاص بمتدرب فتي  -7
التتتتتذ  عقتتتتتد بكميتتتتتة التربيتتتتتة جامعتتتتتة ستتتتتوهاج فتتتتتي الفتتتتتترة متتتتتن  ،ووكتتتتتال  ريتتتتتاا األ فتتتتتال

وزارة التربية والتعميم بجمهوريتة مصتر م بالتعاون مي 10/02/2117م حتي 20/02/2117
 العربية.

االجتبهبد ادلؼبصسح يف انزىعيه انفُي نهًدازس "يبي الطاص بالبرنامط التدر مدرب في  -7
التذ  عقتد بكميتة التربيتتة جامعتة ستوهاج بالتعتاون متتي  ،المرحمتتة الثانويتةلمتوجهي  انضبَىيرخ"

 م.2102طالل الفترة من يناير إلي مارس  وزارة التربية والتعميم بجمهورية مصر العربية

لمعممتي  احلديضخ  ر  إدازح ادلدزسرخ انضبَىيرخ""االجتبهبد مدرب في البرنتامط التتدريبت  -7
والتتذ  عقتتتد بكميتتتة  ،ووكتتال  ومتتتدير  المرحمتتة الثانويتتتة والطتتاص بترقيتتتاتهم لموظتتائف األعمتتتي

التربيتتتة جامعتتتة ستتتوهاج بالتعتتتاون متتتي مشتتترو  تحستتتين التعمتتتيم الثتتتانول طتتتالل الفتتتترة متتتتن 
والفتتتترة  ،م0/1/2102م إلتتت 27/2/2102والفتتترة متتن  ،م0/0/2102م حتتتي 0/0/2102

 م .7/1/2102م إلت 7/1/2102والفترة من  ،م5/1/2102م إلي 1/1/2102من 

دوزاد رأهيم ادلؼهًن وادلؼهًبد نهؼًم ثفصرىل حمرى األييرخ ورؼهريى مدرب فتي  -7
والتتي تنظمهتا الهيئتة العامتة لمحتو األميتة وتعمتيم  ،بالمراكز المطتمفة بمحافظة سوهاج انكجبز
 .الكبار
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 قيخ نهىظبئ  األػهي نهًؼهًن وانؼربيهن ثبنرتثيرخ وانزؼهريىدوزاد انرتمتدرب فتي  -01
وزارة التربيتتة  ،مديريتتة التربيتتة والتعمتتيم بمحافظتتة ستتوهاج بمحافظتتة ستتوهاج والتتذ  تنظمتته ستتنويا  

 والتعميم بجمهورية مصر العربية.

متتدرب ضتتمن مشتترو  تتتدريب أعضتتا  هيئتتة التتتدريس ومعتتاونيهم والعتتاممين بمؤسستتات التعمتتيم  -00
 Information and َظرررى وركُىنىعيرررب ادلؼهىيررربد واالرصررربالدعمتتتت  العتتتالي

Communication Technology (ICT)  .المسار األساسي والمسار المتقدم بجامعة سوهاج 
 التتابي لتوزارة التربيتة والتعمتيم بجمهوريتة مصتر العربيتة ثسَبيظ حتسن انزؼهيىمتدرب فتي  -02

 .م2117م حتي عام 2110طالل الفترة من عام 

)في مبادرة تعميم  إلػداد ييسساد ادلدازس انصديقخ نهفزيبددرب في الدورات التدريبية م -01
 البنات في مصر( التابعة لممجمس القومي لم فولة واألمومة في دورات:

  التدريب األول والثاني قبل الطدمة(Pre Service 1 & 2) ميسرات المدارس  إلعداد
 الصديقة لمفتيات.

 لنش  لتدريب ميسرات المدارس الصديقة لمفتيات.التعمم ا تاستراتيجيا 

 .تنمية االبتكارية في التدريس لد  ميسرات المدارس الصديقة لمفتيات 

انسخصررخ اندونيررخ نقيرربدح متتدرب فتتي التتدورات التدريبيتتة المؤهمتتة لمحصتتول عمتتي شتتهادة  -00
والتابعتتتة لمشتتترو  تتتتدريب ال تتتالب عمتتتي  ،ل تتتالب جامعتتتة ستتتوهاج (ICDL)احلبسرررت ا يل 

(ICDL) .بجامعة سوهاج بالتعاون مي المجمس األعمي لمجامعات 

متتدرب فتتي بتترامط تتتدريب المعممتتين والعتتاممين بمتتدارس محافظتتة ستتوهاج لموصتتول بمدارستتهم  -05
 لمجودة والحصول عمي االعتماد األكاديمي.

 المشاركة في الدورات التدريبية إلعداد المعمم الجامعي التي تعقد بكمية التربية جامعة سوهاج. -07

بمقتتتر فتتتر  التتتذ  عقتتتد  "أساستتتيات التوجيتتته الفنتتتت"البرنتتتامط التتتتدريبي محاضتتتر ومتتتدرب فتتتي  -07
 .م2101م حتي يونية 2102طالل الفترة من أكتوبر  ،األكاديمية المهنية لممعممين بسوهاج

وذلتتتك بمقتتتر فتتتر   الطتتتاص بترقيتتتات معممتتتي األزهتتترالبرنتتتامط التتتتدريبي محاضتتتر ومتتتدرب فتتتي  -07
 م.2101م حتي يونية 2102طالل الفترة من أكتوبر  ، ن بسوهاجاألكاديمية المهنية لممعممي

وذلتتك بمقتتر فتتر   "مهتتارات القيتتادة لمتتدير  المتتدارس"البرنتتامط التتتدريبي محاضتتر ومتتدرب فتتي  -07
م حتتتتي أغستتتت س 2101طتتتالل الفتتتترة متتتن ينتتتاير  ،األكاديميتتتة المهنيتتتة لممعممتتتين بستتتوهاج

 .م2101

 يتتتادات المدرستتتية بعنتتتوان: القيتتتادة والتغييتتترمحاضتتتر ومتتتدرب فتتتي برنتتتامط التنميتتتة المهنيتتتة لمق -21
وذلتتتتك بمقتتتتر فتتتتر   ،م2117لستتتتنة  055الطتتتتاص بتتتتالترقي لكتتتتادر المعممتتتتين  بقتتتتا  لمقتتتتانون 

 م.2101م حتي مايو 2101طالل الفترة من مارس  ،األكاديمية المهنية لممعممين بسوهاج

بمقتر فتر  األكاديميتة  رنتامط "المجتمتي المدرستي ومكافت ة التغييتر" المنعقتدمدرب في البرنتامط ب -20
 .م7/5/2100م إلي 01/1/2100طالل الفترة من  ،المهنية لممعممين بسوهاج
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برنامط الترقية إلت معمم ومعمم أول بالمرحمة االبتدائية المنعقد بمقر فتر  األكاديميتة مدرب في  -22
 .المهنية لممعممين بسوهاج

العنتتف فتتي الشتتار  المصتتر "  متتدرب فتتي البرنتتامط التتتدريبي "دور الشتتباب فتتي التصتتد  لظتتاهرة -21
م بتديوان مديريتة الشتباب والرياضتة بمحافظتة 2101ستبتمبر  02-7الذ  عقد في الفترة من 

 سوهاج بالتعاون مي كمية التربية جامعة سوهاج. 

برنامط الت هيل التربو  لممعممين غير المؤهمين تربويا  المنعقتد بمقتر فتر  األكاديميتة مدرب في  -20
فتتي بالتعتتاون متتي كميتتتي التربيتتة بجتتامعتي عتتين شتتمس وستتوهاج  وهاجالمهنيتتة لممعممتتين بستت

   .م2100مايو  01م حتي 2100مارس  27الفترة من 
المنعقد بمقتر فتر   مدرب في برنامط ت بيقات اإلدارة التربوية لمدير  ووكال  اإلدارات التعميمية -25

ستتت س وشتتتهر أغ ،م2101طتتتالل شتتتهر أغستتت س  ،األكاديميتتتة المهنيتتتة لممعممتتتين بستتتوهاج
 م.2100

منستت  لمتتدورات التدريبيتتتة التتتي عقتتدت لمستتتادة المتتوجهين والمعممتتين المشتتترفين عمتتي  تتتالب  -27
م بمقتر كميتة 2107التربية العممية بكمية التربية بسوهاج طالل الفترة متن يوليتو حتتي نتوفمبر 

 ،(ةالمتقدمة لإلشتراف عمتي التربيتة العمميت الدورة التدريبيةالتربية جامعة سوهاج تحت عنوان )
 ( معمم وموجه.051والتي بمغ عدد المتدربين بها )

بمركز نظم المعموامات بجامعتة ستوهاج ومركتز تنميتة  (TOTإعداد مدربين )دورات  مدرب بعدة -27
 ومؤسستتاتطتارج الجامعتة القتدرات والقيتادات الجامعيتة بجامعتتة ستوهاج وبالعديتد متن الهيئتتات 

 .المعتمدة والمشهرة المجتمي المدني

 اخلرباد واألَشطخ يف جمبل اجلىدح واالػزًبد:ػشس:  صبَي
طتالل  جامعتة ستوهاج ا دابالمشاركة في المراجعة الداطمية ألعمال الجودة واالعتماد بكميتة  -1

 .م، بتكميف من مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة سوهاج2120عام 

والمؤسستتات المشتاركة فتتي عضتتوية فتتر  المراجعتتة الطارجيتتة واالعتمتتاد بعديتتد متتن المتتدارس  -1
 التعميمية في مرحمة التعميم قبل الجامعي ومن بينها: 

 .زٌارة اعتماد قبل جامعى لمدرسة  اللغات االعدادٌة باأللمونٌوم اعدادى بمجافظة قنا 

 قنا. زٌارة اعتماد قبل جامعى لروضة مدرسة نجع الٌمنى رٌاض اطفال بمحافظة 

  مبــــارك الرسمٌة لغات ابتدائً بمحافظة قنا. -زٌارة اعتماد قبل جامعى سوزان 

  زٌااارة اعتماااد قباال جااامعى روضااة مدرسااة مجمعااة بنااى ماار ال ااباحٌة رٌاااض اطفااال
 بمحافظة أسٌوط.

  زٌارة اعتماد قبل جامعى روضة اطفال مدرسة ابوخلٌل االبتدائٌة رٌاض اطفال بمحافظاة
 .أسٌوط

 .زٌارة اعتماد قبل جامعى مدرسة قوص الرسمٌة للغات األعدادٌة اعدادى بمحافظة قنا 

 .زٌارة اعتماد روضة مدرسة العرٌ ة للتعلٌم االساسى رٌاض اطفال بمحافظة أسٌوط 

https://admin.naqaae.eg/higher/team/20623
https://admin.naqaae.eg/higher/team/20623
https://admin.naqaae.eg/higher/team/21708
https://admin.naqaae.eg/higher/team/21708
https://admin.naqaae.eg/higher/team/25448
https://admin.naqaae.eg/higher/team/27159
https://admin.naqaae.eg/higher/team/27159
https://admin.naqaae.eg/higher/team/27160
https://admin.naqaae.eg/higher/team/27160
https://admin.naqaae.eg/higher/team/27937
https://admin.naqaae.eg/higher/team/27937
https://admin.naqaae.eg/higher/team/28622
https://admin.naqaae.eg/higher/team/28622
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 .زٌارة اعتماد روضة مدرسة الروٌجات االبتدائٌة رٌاض اطفال بمحافظة أسٌوط 

العمتتتل كتتترئيس فريتتت  بعديتتتد متتتن فتتتر  المراجعتتتة الطارجيتتتة واالعتمتتتاد بعديتتتد متتتن المتتتدارس  -2
 نها:  يوالمؤسسات التعميمية في مرحمة التعميم قبل الجامعي ومن ب

 .زٌارة اعتماد لمدرسة عثمان غزالى الرسمٌة لغات ابتدائى بمحافظة أسٌوط 

  زٌارة اعتماد روضة الحسٌن بن علً للتعلٌم االساسً بالحواتكة رٌاض اطفاال بمحافظاة
 .وطسٌأ

 .زٌارة اعتماد مدرسة السٌدة نفسٌة اإلعدادٌة بنات اإلعدادٌة بمحافظة أسوان 

  بمحافظة قنازٌارة اعتماد روضة مدرسة على أبو شهباء األبتدائٌة رٌاض األطفال. 

 زٌارة اعتماد روضة سوالم أبنوب رٌاض األطفال بمحافظة أسٌوط. 

 .زٌارة اعتماد عرب العوامر رٌاض األطفال بمحافظة أسٌوط 

  سنوات بمحافظة أسوان 3زٌارة اعتماد موط الثانوٌة التجارٌة مشتركة ثانوي تجاري. 

  .زٌارة اعتماد كوم مطاى االبتدائٌة رٌاض األطفال بمحافظة المنٌا 

 

د متتتن التتتدورات التدريبيتتتة متتتن الهيئتتتة القوميتتتة لضتتتمان جتتتودة التعمتتتيم الحصتتتول عمتتتي عديتتت -3
 واالعتماد وهي:

 وٌم الذاتً وضمان جودة التعلٌم لمؤسسات التعلٌم قبل الجامعً.التق 

 تقوٌم نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعلٌم قبل الجامعى. 

 لمؤسسات التعلٌم قبل الجامعً دورة المراجعة الخارجٌة.  

 ٌن الخارجٌٌن لمؤسسات التعلٌم قبل الجامعً.االختبار المجمع للمراجع 

  نظم معلومات المراجعون الخارجٌون للتعلٌم قبل الجامعى. 

  مهارات العرض والتقدٌم. 

 معى تدرٌب مدربى المراجعٌن الخارجٌٌن لمؤسسات التعلٌم قبل الجا(TOT). 

 .المراجعة الخارجٌة لمؤسسات التعلٌم قبل الجامعى: دورة متقدمة 

 .ًاالختبار للمراجعٌن الخارجٌٌن لمؤسسات التعلٌم قبل الجامع 

 .الدورة التنشٌطٌة لمستجدات ومهارات المراجعة الخارجٌة 

 .الدورة التنشٌطٌة لمستجدات ومهارات المراجعة الخارجٌة لمؤسسات رٌاض األطفال 

 .الدورة المكثفة لمراجع الخارجً لمؤسسات رٌاض االطفال 

  مهااارات كتابااة التقااارٌر وفنٌااات المراجعااة الخارجٌااة المتقدمااة لمؤسسااات التعلااٌم قباال
 .الجامعً

 

 

https://admin.naqaae.eg/higher/team/28655
https://admin.naqaae.eg/higher/team/28655
https://admin.naqaae.eg/higher/team/29551
https://admin.naqaae.eg/higher/team/29551
https://admin.naqaae.eg/higher/team/30244
https://admin.naqaae.eg/higher/team/30244
https://admin.naqaae.eg/higher/team/30583
https://admin.naqaae.eg/higher/team/30583
https://admin.naqaae.eg/higher/team/31303
https://admin.naqaae.eg/higher/team/32550
https://admin.naqaae.eg/higher/team/32550
https://admin.naqaae.eg/higher/team/32551
https://admin.naqaae.eg/higher/team/32551
https://admin.naqaae.eg/higher/team/32855
https://admin.naqaae.eg/higher/team/33189
https://admin.naqaae.eg/higher/team/33189
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128161
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128162
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128162
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128163
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128163
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128165
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128165
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128165
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128177
https://admin.naqaae.eg/course/reservations/reservation/128177
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 اد انؼهًيخ:: ادلشبزكخ    ادلؤمتساد وانُدوػشس نشصب
عديد من المؤتمرات والندوات والحمقات الدراستية التتي حضور  شارك صاحب السيرة الذاتية في

 ومن بينها:في مصر عقدت في بعا كميات التربية 
والمنعقتدة بالتعتاون بتين كميتة التربيتة بستوهاج  ،ندوة "نحو والدية راشتدة متن أجتل مجتمتي أرشتد" -0

بقاعتتتتة  ،م2110متتتارس  10إلتتتتي  11 فتتتتي الفتتتترة متتتن ،ةومركتتتز الدراستتتات المعرفيتتتتة بالقتتتاهر 
 المؤتمرات الكبرل بفر  الجامعة بسوهاج.

والمنعقتد  ،"االعتمتاد وضتمان جتودة المؤسستات التعميميتة"بعنتوان:  السنو  الثالث عشر مؤتمرال -2
يف مي كمية التربيتة ببنتي ستو  الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميميةباالشتراك بين 

 م.2115يناير  11إلي  27جامعة القاهرة في الفترة من 

 ،"تكوين المعمم في ضو  معايير الجودة الشتاممة بكميتات التربيتة" العممي الثالث بعنوان: مؤتمرال -1
 م.2115أبريل  00إلي  01التربية بقنا جامعة جنوب الواد  في الفترة من والمنعقد بكمية 

 ،"التربيتتتة الوقائيتتتة وتنميتتتة المجتمتتتي فتتتي ظتتتل العولمتتتة"وان: العممتتتي العربتتتي األول بعنتتت متتتؤتمرال -0
 م.2117أبريل  07إلي  07سوهاج في الفترة من جامعة كمية التربية والمنعقد ب

المؤتمر العممي العربي الثاني بعنوان: "التعميم الجامعي الطتاص فتي التبالد العربيتة: قضتايا آنيتة  -5
وبمشتاركة كتتل متتن  ،يميتتة البحتتث العممتي بستتوهاجوالمنعقتد بمركتتز بحتوث أكاد ،"وآفتا  مستتتقبمية

 27فتي الفتترة متن  ،جمعية الثقافة من أجل التنمية وجامعة سوهاج مي أكاديميتة البحتث العممتي
 م.2117مارس  27إلي 

كميتة التربيتتة المنعقتتدة ب ،نتدوة "معتتايير ومواصتفات البحتتث العممتي فتتي المنتاهط و تتر  التتدريس" -7
 .م2117أبريل  05جامعة سوهاج في

والتتذ  عقتتد بتتديوان عتتام وزارة التربيتتة  ،"كتتادر المعمتتم بتتين الحتت  والواجتتب"ممتقتتي فكتتر  بعنتتوان:  -7
وذلك في إ ار اهتمتام وزارة التربيتة والتعمتيم بتفعيتل الحتوار  ،م2117أغس س  07والتعميم في 

المجتمعتتي متتي النطبتتة الفكريتتة حتتول مستتتقبل ت تتوير التعمتتيم قبتتل الجتتامعي فتتي مصتتر ورب تته 
 المجتمي. بقضايا

جامعتتة المنعقتتدة ب ،نتتدوة "الحاجتتة لمتوجيتته واإلرشتتاد النفستتي وتصتتحية المفتتاهيم الطا ئتتة حولتته" -7
 27 فتتي بجامعتتة ستتوهاج مركتتز الطدمتتة العامتتة لمتوجيتته واإلرشتتاد النفستتيبالتعتتاون متتي  ستتوهاج
 م.2101أبريل 

صتتتترة: الفتتتترص "التعمتتتتيم واألزمتتتتات المعاالتتتتدولي الثتتتتاني )العربتتتتي الطتتتتامس( بعنتتتتوان:  متتتتؤتمرال -7
جمعيتة الثقافتة متن متي  بالقتاهرة المركز القتومي لثقافتة ال فتلالمنعقد بالتعاون بين  ،والتحديات"
 م.2101أبريل  27إلي  27في الفترة من  بسوهاج أجل التنمية
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المتتؤتمر األول لشتتباب البتتاحثين بعنتتوان: "البحتتث العممتتي وقضتتايا المجتمتتي: تحتتديات الحاضتتر  -01
 م.2101مايو  7لمنعقد بجامعة سوهاج في ا ،و موحات المستقبل"

متتتايو  07المنعقتتتد بجامعتتتة ستتتوهاج فتتتي بالكميتتتات المطتمفتتتة المتتتؤتمر الثالتتتث لشتتتباب البتتتاحثين  -00
 م.2102

دارة االمتحانتتات"  -02 نتتدوة "عتترا نتتتائط تقتتويم الورقتتة االمتحانيتتة وأرا  ال تتالب فتتي نظتتم التقتتويم وا 
 م.2102مايو  22المنعقدة بجامعة سوهاج في 

مر العممتتي الرابتتي لكميتتة التربيتتة جامعتتة المنوفيتتة بعنتتوان: "التربيتتة وبنتتا  اإلنستتان فتتي ظتتل المتتؤت -01
 م.2100أبريل  11إلي  27التحوالت الديمقرا ية" المنعقد في الفترة من 

المتتؤتمر العممتتي العربتتي العاشتتر )التتدولي الستتابي( بعنتتوان "تجديتتد الط تتاب التربتتو  فتتي التتبالد  -00
أبريتل  20-21 ،ة سوهاج بالتعاون مي جمعية الثقافتة متن أجتل التنميتةالمنعقد بجامع ،العربية"
 م.2107

المتؤتمر العممتي العربتي الحتاد  عشتتر )التدولي الثتامن( بعنتوان "التعمتتيم وثقافتة العمتل الحتر متتن  -05
 -2 ،المنعقد بجامعة سوهاج بالتعاون مي جمعية الثقافتة متن أجتل التنميتة ،التآطي إلي التراطي

 م.2107مايو  1

وزارة الثقافتتة  ،لمتؤتمر العممتي الستتادس لثقافتة القريتة بعنتتوان )قتر  ستوهاج... نظتترة مستتقبمية(ا -07
فبرايتتتر  27 -27الفتتتترة متتتن  ،بالتعتتتاون متتتي جامعتتتة ستتتوهاج والهيئتتتة العامتتتة لقصتتتور الثقافتتتة

 م.2107

فتر   ،الهيئتة العامتة لقصتور الثقافتة ،وزارة الثقافة ،م2111مؤتمر ذو  اإلعاقة في ضو  رؤية  -07
 م.2107ديسمبر  07 ،سوهاج

بعنتوان )مجانيتة التعمتيم  ،المؤتمر العممي األول لقسم أصول التربية بكمية التربية جامعة سوهاج -07
 جامعة سوهاج. ،كمية التربية ،م2107فبراير  20 ،بين القبول والرفا: رؤ   واتجاهات(

م، وزارة 2107 اكتتتوبر 7متتؤتمر ت تتوير منظومتتة شتتهادة الصتتالحية لشتتاغمي وظتتائف التعمتتيم،  -07
 . األكاديمية المهنية لممعممي بمدينة السادس من أكتوبربالتعاون مي  التربية والتعميم

أمتتين المتتؤتمر التتدولي األول لكميتتتة التربيتتة جامعتتة ستتوهاج بعنتتتوان )المعمتتم ومت مبتتات العصتتتر  -21
م، والمشتاركة ضتتمن لجتتان التنظتتيم لهتتذا 2107نتتوفمبر  27-27الرقمتي ممارستتات وتحتتديات(، 

 لمؤتمر.ا
بمركتتتز  م2121فبرايتتتر  07 المتتتؤتمر العممتتتي الطتتتامس لشتتتباب البتتتاحثين بجامعتتتة ستتتوهاج فتتتي -20

 المؤتمرات الدولي بجامعة سوهاج.



 - 20 - 

متتتارس  01المتتتؤتمر العممتتتي الستتتادس لشتتتباب البتتتاحثين )التتتدولي األول( بجامعتتتة ستتتوهاج فتتتي  -22
 ، بمركز المؤتمرات الدولي بجامعة سوهاج.م2120

ر الممتقتتي التربتتو  الستتنو  لقستتم أصتتول التربيتتة بعنتتوان )مستتتقبل المشتتاركة فتتي تنظتتيم وحضتتو  -21
م، بكميتتة 2121ديستتمبر  20التعمتتيم فتتي ضتتو  الثتتورة الصتتناعية الرابعتتة: واقتتي وتحتتديات( فتتي 

 .التربية جامعة سوهاج
 Update in) (بعنتوان )الجديتد فتي فيتتروس كورونتا: تجربتة جامعتة ستوهاج المتؤتمر العممتي -20

Covid-19: Sohag University Experience)  المقتتام بتتالمركز التتدولي لممتتؤتمرات
 .م2121نوفمبر  11بجامعة سوهاج في 

 : اخلرباد واألَشطخ انؼهًيخ:ػشسزاثغ 
رئيس مجمس إدارة وحدة النشر العممي بكمية التربية جامعة سوهاج فتي الفتترة متن ينتاير حتتي  -0

 م.2122مارس 

مجمتة  –ستوهاج الثالثتة وهتي )المجمتة اتربويتة رئيس هيئة تحرير مجالت كميتة التربيتة جامعتة  -0
فتتتي الفتتتترة متتتن ينتتتاير حتتتتي متتتارس مجمتتتة كميتتتة التربيتتتة بالمغتتتة األجنبيتتتة(  –شتتتباب البتتتاحثين 

 م.2122

وأمتين مجمتس  ،عتدة ستنوات )دورات(عضو مجمس قسم أصول التربية بكميتة التربيتة بستوهاج ل -2
 .القسم لعدة دورات

بكميتة  المجتان العمميتة المنبثقتة عتن مجمتس الكميتة" دلإحتعضو لجنة شئون التعميم وال تالب " -1
 التربية جامعة سوهاج.

والمشتاركة فتي  ،عضو مجمس إدارة وحدة توكيد الجودة واالعتماد بكمية التربيتة جامعتة ستوهاج -0
 .تنفيذ أنش تها الدورية داطل الكمية

م حتتتي 2107طتتالل الفتتترة متتن عتتام  عتتدة دوراتستتوهاج لجامعتتة عضتتو مجمتتس كميتتة التربيتتة  -5
 .تاريطه

عضتو مجمتس إدارة وحتتدة التنميتة المهنيتتة لممعممتين والعتتاممين بالتربيتة والتعمتتيم بكميتة التربيتتة  -7
 جامعة سوهاج.

 المشاركة في إجرا  االطتبارات الشطصية لم الب الجدد بالكمية كل عام دراسي. -7

 وات.المشاركة في لجان اإلشراف عمي إجرا  االنتطابات ال البية بالكمية لعدة سن -7

 المشاركة في اإلشراف عمي األسر واألنش ة ال البية بالكمية. -7

الطاصتة بالتتدريب العممتي ل تالب الكميتة عمتي ي بعا مجموعات التربية العمميتة )اإلشراف عم -01
 التدريس بالمدارس(.

في إعداد الجدوال الدراسية ألعضا  هيئة التتدريس  -كعضو لجنة الجدوال بالقسم –المشاركة  -00
 قسم أصول التربية.ومعاونيهم ب
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أعمال طدمة المجتمي وتنمية البيئة التي يكمف بته  تالب اإلشراف عمي أنش ة و المشاركة في  -02
 شعب التعميم األساسي بالكمية.

متدارس واإلستهام فتي تفعيتل الالمشاركة في عضوية مجالس األمنا  وا با  والمعممين بتبعا  -01
 أنش تها وجهودها.

عتتداد بعتتا  -00 المقتتررات الدراستتية التربويتتة التتتي تتتدرس متتن طتتالل قستتم المشتتاركة فتتي تتت ليف وا 
 أصول التربية ل الب الفر  المطتمفة بالكمية والتي سب  اإلشارة إليها.

المشتتاركة فتتي تنظتتيم المهرجتتان الثقتتافي والرياضتتي والفنتتي التتذ  أقتتيم بكميتتة التربيتتة جامعتتة  -05
 م.0/0/2117إلي   0/0سوهاج طالل الفترة من 

حتتتي  22/0األستتبو  الفنتتي التتذ  أقامتتته جامعتتة ستتوهاج فتتي الفتتترة متتن المشتتاركة فتتي تنظتتيم  -07
 م.20/0/2117

جامعتة ستوهاج فتي  –المشاركة في لجنة وضي معايير الدراسات العميا والبحوث بكميتة التربيتة  -07
 م.2101الفترة من يناير إلي مارس 

لجامعتتات المشتتاركة فتتي تنظتتيم واإلشتتراف عمتتي التتدورة التطصصتتية لكميتتات ريتتاا األ فتتال با -07
 م.2101أبريل  02إلي  7الفترة من  جامعة سوهاج في تتت كمية التربيةالمصرية الذ  نظمته 

العمتتل كمستشتتار لتتبعا لجتتان اتحتتاد ال تتالب بالكميتتة وطاصتتة المجنتتة الفنيتتة وذلتتك لمتتدة أربتتي  -07
فتي الفتترة متن  ،طمستة أعتوام دراستيةوكذلك لجنة الجوالة والطدمة العامة لمدة  ،أعوام دراسية

 م.2100م حتي عام 2110عام 

المشتتتتاركة ضتتتتمن الفريتتتت  المكمتتتتف بإعتتتتداد "مشتتتترو  الت تتتتوير المستتتتتمر والت هيتتتتل لالعتمتتتتاد  -21
(CIQAP) م.2101و ،م2102" لكمية التربية بجامعة سوهاج وذلك في عامي 

المشاركة في أعمال االمتحانات والكنتروالت ببترامط التعمتيم المفتتوح بجامعتة ستوهاج منتذ عتام  -20
 حتي تاريطه.م و 2117

س محافظتتة المشتتاركة فتتي اإلشتتراف والمتابعتتة لممفتتات الجتتودة والتقتتدم لالعتمتتاد بتتبعا متتدار  -22
ومدرستتة بمصتتفورة  ،المشتتتركة بتت طميم مدرستتة مؤسستتة نيتتدة: ستتوهاج ومراكزهتتا ونجوعهتتا مثتتل

   االبتدائية )رياا األ فال( بسوهاج.

جامعتتة ستتوهاج لمعتتام الدراستتي  المشتتاركة فتتي تحكتتيم مستتابقة ال التتب المثتتالي بكميتتة التربيتتة -21
 م.2101-2100

 –وكيتتل مدرستتة  –موجتته أول  –طتيتتار قيتتادات التربيتتة والتعمتتيم )موجتته لجتتان االمشتتاركة فتتي  -20
المنعقتتدة بمديريتتة التربيتتة والتعمتتيم متتدير إدارة تعميميتتة(  –وكيتتل إدارة تعميميتتة  –متدير مدرستتة 

 .م وحتي تاريطه2101بداية من عام بسوهاج 

( لكميتة  SWOTي إجرا  تحميل البيئة الداطمية والبيئة الطارجية )التحميتل الربتاعت المشاركة ف -25
والمشاركة في إعداد الط ة االستراتيجية لكميتة التربيتة جامعتة ستوهاج  ،التربية جامعة سوهاج

 م.2101/2100 -م 2117/2101لألعوام 
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( لتتبعا متتدارس  SWOT إجتترا  تحميتتل البيئتتة الداطميتتة والبيئتتة الطارجيتتة )التحميتتل الربتتاعت -27
التعمتتيم األساستتي )الحمقتتتين االبتدائيتتتة واإلعداديتتة( بمحافظتتة ستتتوهاج ضتتمن إجتترا ات بحتتتث 
بعنوان: استطدام مدطل التط ي  اإلستراتيجي لت توير متدارس مرحمتة التعمتيم األساستي وعتالج 

لستنة ا ،بحتث منشتور فتي مجمتة الثقافتة والتنميتة ،مشكالتها بمحافظة سوهاج: دراسة ميدانيتة
 .م2100مايو  ،(00العدد ) ،(00)

المشتتاركة فتتي حضتتور اجتماعتتات لجنتتة ق تتا  الدراستتات التربويتتة المنعقتتدة بتتالمجمس األعمتتي  -27
 م.2107لمجامعات طالل عام 

ستتتوهاج فتتتي دعتتتم المبتتتادرة الرئاستتتية )مبتتتادرة فطامتتتة رئتتتيس المشتتتاركة فتتتي جهتتتود جامعتتتة  -27
 م.2120شهر فبراير بداية من  الجمهورية "حياة كريم"(

عضو لجنة التحويالت لم تالب بتين كميتة التربيتة جامعتة ستوهاج وكميتات التربيتة المنتاظرة فتي  -27
 الجامعات األطر  لعدة أعوام.

عضو لجنة تنسي  ال الب بين الشعب المطتمفة بالفرقة األولي لمشعب العامتة والفرقتة الثالثتة  -11
 لتنسي  شعب التعميم األساسي بكمية التربية جامعة سوهاج.

بنظتام بكميتة التربيتة جامعتة ستوهاج مرحمة البكالوريوس والميستانس و لجنة ت وير الئحة عض -10
   .م2121عام الساعات المعتمدة 

بنظتتام الستتاعات جامعتتة ستتوهاج تتتت بكميتتة التربيتتة  عضتتو لجنتتة ت تتوير الئحتتة الدراستتات العميتتا -12
   .م2121عام المعتمدة 

 يخ انجيئخ:ادلشبزكخ يف أَشطخ خديخ اجملزًغ ورًُػشس:  خبيس
 ضامنىننذاطظىىىالندواتىالتورووظىوالتثػوغوظىللطالبىوالطامملونىىمجمورظىمنىالندواتىىتنظوم

كلوظىالتربوظىجممطظىدوهمجىفيىمجملىخدمظىالمجتمعىوتنموظىالبوئظىمنىبونىهذهىالندواتىمامىى
ىولي:

، )هتهامواج قضية محو األمية وتعميم الكبار ودور  الب كمية التربية في) بعنوان ندوة تنظيم -0
 .م2107مارس  07االثنين 

، تنظيم ندوة بعنوان )دور  الب كمية التربية في مواجهة قضية محو األمية وتعميم الكبار( -2
 .م2107نوفمبر  01األربعا  

، عن كيفية إجرا  اإلسعافات األولية لممصاب( وورشة عمل اإلسعافات األولية (بعنوان ندوةتنظيم  -1
  .م2107 برديسم 5 -0الثالثا  واألربعا  

 م2107ديسمبر  01الثالثا  ، بعنوان )اإلسعافات األولية وكيفية القيام بها( ندوةتنظيم  -0

ديسمبر  00 -01يومي ، تنظيم الطيمة التمريضية بالتعاون مي كمية التمريا جامعة سوهاج -5
  .م2107
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 27ميس الط، )عميه المعمم وأمراا الكالم تحت شعار )صوتك أمانة حافظ بعنوان ندوةتنظيم  -7

 .م2107فبراير 

 .م2107ديسمبر  02األربعا  (، فيتامينات مذاكرة) بعنوان ندوةتنظيم  -7

 -07من (، التعديالت الدستورية ودور  الب كمية التربية تجاهها)عن  مجموعة ندواتتنظيم  -7
 .م2107بريل إ 07

مارس  21بعا  األر ، بعنوان )تموث الما  والغذا  وتفاد  األضرار الناتجة عنهما( ندوة تنظيم -7
 .م2107

فبراير  27الطميس ، بعنوان )فيروس كورونا المستجد: األعراا وسبل الوقاية( ندوةتنظيم  -01
  .م2121

 .م2107أكتوبر  02السبت المواف  ، بعنوان )االكتشاف المبكر لسر ان الثد ( ندوةتنظيم  -00

 .م2107نوفمبر  7األربعا  المواف  ، بعنوان )جيل واعي( ندوةتنظيم  -02

األحد المواف  ، (المشروعات المتوس ة والصغيرة والمتناهية الصغر)كيفية تنفيذ ندوة عن يم تنظ -01
 .م2107ديسمبر  05

  .م2121فبراير  07األحد  (أنش ة ريادة األعمال المقدمة لمشباب والفتيات)ندوة عن تنظيم  -00

 لكلواظىىاصاولىىالمذمركظىكوكولىكلوظىالتربوظىلذئونىخدمظىالمجتمعىوتنمواظىالبوئاظىفايىحىىى
رلاايىجاامئزةىنفضاالىكلوااظىفاايىمجااملىخدمااظىالمجتمااعىوتنموااظىالبوئااظىبجممطااظىدااوهمج ىوالغااوزىى

ى:م8102مىو8102بملمركزىاألولىفيىالمؼرجمنىالبوئىىلجممطظىدوهمجىلطمموونىمتتملوونى
حصول كمية التربية عمي المركز األول بين الكميات النظرية بجامعة سوهاج في مجاالت حماية  -0

ية بمشكالت وقضايا المجتمي وتنمية البيئة ضمن مهرجان ومسابقات حماية البيئة والتوع
لعامين البيئة وطدمة المجتمي الذ  عقد بمقر جمعية حماية البيئة بكمية العموم جامعة سوهاج 

 م. 2107يونيه  27-25الفترة من ، و م2107مايو  7-7طالل الفترة من متتالين 

، تمي وتنمية البيئة في عيد العمم األول لجامعة سوهاجتكريم وكالة الكمية لشئون طدمة المج -2
 م.2107ديسمبر  00لثالثا  ا

طالل عامين عمي التوالي المركز الطامس إفريقيا المشاركة في حصول جامعة سوهاج عمي  -1
لمجامعات  "UI GreenMetric" من هيئة التصنيف الدولتم( 2120م، وعام 2121)عام 

والمحافظة معيار التعميم والبحث العممي  استيفا من طالل  ،صديقة البيئة واألكثر استدامة
 Education and Research (ED) and Related to)البيئة وتحقي  االستدامة عمي 

Sustainability Offered). 
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 المجتمااعىالماادنيىوالم دداامتىىىىبروتوكااو تىتطاامونىواتغمماامتىمااعىم دداامتىىىىىىراادةىىرػاادىى
ىالحكوموظىومنىبونؼم:

، يوم جمعية تنمية وحماية البيئة بسوهاج تعاون بين كمية التربية وبين بروتوكول توقيي -0
 .م2107مارس  21األربعا  

 بين كمية التربية وبين الهيئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار بروتوكول تعاون توقيي -2
 .م2107نوفمبر  27يوم الثالثا  بمركزها الرئيسي بالقاهرة وفرعها بمحافظة سوهاج، 

 بين كمية التربية وبين مؤسسة أياد  مصرية لمتنمية وت هيل الشباب بروتوكول تعاون توقيي -1
 .م2107أكتوبر  01األربعا  بسوهاج، يوم 

 شركة سما الدولية لمتدريب واالستشارات بين كمية التربية وبين بروتوكول تعاون توقيي -0
 22االثنين وهاج، يوم بالقاهرة وفرعها بمدينة س يبمقرها الرئيس وتكنولوجيا المعمومات

 .م2107أكتوبر 
م بمقرها والتكنولوجيا والتعمي توقيي بروتوكول بين كمية التربية واألكاديمية األسترالية لمعموم -5

 .م2107مايو  7األربعا  الرئيسي بالقاهرة وفرعها بمدينة سوهاج، يوم 
ضا  المرأة وال فل بروتوكول تعاون بين كمية التربية جامعة سوهاج وجمعية تحسين أو  توقيي -7

 .م2121يونيه  7يوم السبت ، بسوهاج

 المذمركظىفيىفمرلومتىومدمبػمتىاألدبوعىالبوئيىالذيىوػممىدنووًمىبجممطظىدوهمجىوالغوزى
 بمراكزىمتػدمظىفوهىدنووًم.

 المذمركظىفيىتدرومىجؼودىكلواظىالتربواظىجممطاظىداوهمجىفايىمجاملىتطلاومىالكبامرىوخدماظىىىىىىىىىى
 ورةىفيىمجملىمحوىنموظىالداردون. ىوتحػوقىنردادىكبالبوئظ

 المذمركظىفايىاشذاراعىرلايىالادوراتىالتدروبواظىرلايىالتادروسىفايىفصاولىتطلاومىالكبامرىىىىىىىىىىىى
 مىةلطدةىنروام.8181ومحوىاألموظىالمػممظىبكلوظىالتربوظىبداوظىمنىرممى

 ى82المذمركظىفيىننذاطظىمركازىمنمهضاظىالطناعىضادىالمارنةىبجممطاظىداوهمجىفايىالغتارةىمانىىىىىىىىىىىى
 م.8181دودمبرىى01تيىنوفمبرىوح

 المذمركظىفيىننذطظىمدوروظىالتضممنىا جتممريىفايىمحمفظاظىداوهمجىبملتطامونىماعىجمطواظىىىىىىى
تنموظىالمجتمعىوتحداونىنوضامعىالمارنةىوالطغالىضامنىمذاروعىمكمفحاظىنداونىنذاكملىرمالىىىىىىىىىىى
األطغملىمنىخاللىالتطلومىوالمنغذىبملتطمونىمعىمنظمظىالوونودوعىوبرنممجىالعذاءىالطملمواظىى

ىنظمظىالطملىالدولوظ.ىىوم
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 :انزي مت احلصىل ػهيهب اندوزاد انزدزيجيخ: ػشس سبدس

 تم الحصول عمت العديد من الدورات التدريبية مثل: 
اندوزاد اخلبصخ ثزًُيخ انقدزاد وانزي رؼقد مبسكي رًُيخ قدزاد أػضبء هيئخ انزدزيس وانقيبداد  -1

 ويٍ ثيُهب:  بيؼخ سىهبطجب

 التاريخ اسم الدورة التدريبية م

 م07/5/2115م إلي 00/5/2115من  التدريس فيدورة موضوعات مطتارة  0
 م02/7/2117م إلي 00/7/2117من  دورة توكيد الجودة واالعتماد  2
 م27/7/2117م إلي 21/7/2117من  التربو دورة كفا ات البحث  1
 م25/02/2117م إلي 21/02/2117من  دورة كتابة البحوث ونشرها دوليا   0

 م22/2/2117م إلي 21/2/2117من  دورة تصميم مقرر 5

 م20/5/2117م إلي 22/5/2117من  بحثيدورة إعداد مشرو   7

 م25/01/2117م إلي 21/01/2117من  دورة نظم االمتحانات وتقويم ال الب 7

 م27/7/2100م إلي 25/7/2100من  دورة الساعات المعتمدة 7

7 
ة البحتتتوث التنافستتتيمشتتتروعات دورة 

 المحمية والعالمية
 م01/02/2100م إلي 7/02/2100من 

 

 يٍ ثيُهب:ووانزي ػقدد ثكهيخ انرتثيخ ثسىهبط دوزاد رطىيس كهيبد انرتثيخ مبصس  -2

 التاريخ اسم الدورة التدريبية م

 م2115يوليو  5 – 0من  دورة اإلشراف عمي الرسائل العممية  0

 م2115يو يول 02 –00من  دورة تفعيل وحدات التدريب 2

" منظومتة التقتويم التربتو  الشتامل بالمرحمتة االبتدائيتةإلعداد متدربي " (TOT)دوزح إػداد يدزثن  -3
 تحت إشتراف وزارة التربيتة والتعمتيم فتي أكتوبر السادس منالتعميمية بمدينة مدينة البوالتي عقدت 

 م.2115أبريل  21إلي  07الفترة من 

والتتتي عقتتدت  ،"تفعيتتل وحتتدات التتتدريب المدرستتيةبي "إلعتتداد متتدر  (TOT)دوزح إػررداد يرردزثن  -4
الفتترة متتن تحتت إشتراف وزارة التربيتة والتعمتيم فتي  أكتتوبر الستادس متنالتعميميتة بمدينتة مدينتة الب

 م.2117أغس س  05إلي  01
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بالهيئتتة القوميتتة لضتتمان جتتودة بعنتتوان "مهتتارات العتترا والتقتتديم"  (TOT)دوزح إػررداد يرردزثن  -5
الهيئتة القوميتة لضتمان جتودة التعمتيم واالعتمتاد طتالل الفتترة متن بوالتتي عقتدت  ،دالتعميم واالعتما

 م.2101أكتوبر  00إلي  02

في دورات ميسرات المدارس الصديقة لمفتيات )في إ ار مبتادرة تعمتيم  (TOT)دوزح إػداد يدزثن  -6
 07 إلي 07رة من طالل الفتبالقاهرة البنات في مصر( التابعة لممجمس القومي لم فولة واألمومة 

 .م2101 أكتوبر

 ،ادلساعؼخ اخلبزعيخ نُظى اجلىدح واالػزًبد مبؤسسبد انزؼهيى قجم اجلربيؼيجمًىػخ دوزاد يف  -7
وهتي ثتالث دورات مجمعتتة عمتي النحتتو  ،والتتي عقتدتها الهيئتتة القوميتة لضتمان جتتودة التعمتيم واالعتمتتاد

 التالي:

 21عمتيم قبتل الجتامعي طتالل الفتترة متن دورة التقتويم التذاتي وط ت  التحستين بمؤسستات الت -أ 
 م.2101مايو  27مايو إلي 

متايو  11دورة نواتط التعمم وطرائ  المنهط بمؤسسات التعميم قبل الجامعي طالل الفتترة متن  -ب 
 م.2101يونيو  1إلي 

 01يونيتو إلتي  7دورة المراجعة الطارجية بمؤسسات التعميم قبتل الجتامعي طتالل الفتترة متن  -ج 
 م.2101يونيو 

وزارة التعميم العالي  التي نظمها (ICT)يف َظى وركُىنىعيب ادلؼهىيبد واالرصبالد  اددوزًىػخ جم -8
تتدريب أعضتتا  هيئتة التتتدريس والعتاممين بمؤسستتات التعمتيم العتتالي بالتعتاون متتي جامعتة ستتوهاج ل

وهتتي تعتتادل  ،م2117 ديستتمبرفتتي  (ICT)بمصتتر عمتتي نظتتم وتكنولوجيتتا المعمومتتات واالتصتتاالت 
حيث تضمنت هذ  الدورات ثماني دورات تدريبية  (ICDL)الرطصة الدولية لقيادة الكمبيوتر شهادة 
 هي:

(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   

لمتعامتتتل إليكترونيتتتا  متتتي البيانتتتات ومعالجتهتتتا إحصتتتائيا   (SPSS)ح يف انربَررربيظ اإلحصررربئي دوز -9
(Statistical Analysis Using SPSS)  م.2117وذلك في أغس س  
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أعضتتا  هيئتتة  بالتعتتاون متتي مشتترو  تتتدريب دوزاد يقديررخ يررٍ شررسكخ يبيكسوسررى ذجمًىػررخ  -11
التدريس والعاممين بمؤسسات التعميم العتالي بمصتر عمتي نظتم وتكنولوجيتا المعمومتات واالتصتاالت 

(ICTP)  م، وهتتتتذ  التتتتدورات طاصتتتتة ب:2117فتتتتي أكتتتتتوبر ونتتتتوفمبر E-content، Digital 

Literacy. 

ل والحصتول بمركتز المغتة األنجميزيتة بجامعتة ستوهاج واجتيتاز امتحتان التويفت(Tefol) دوزح رىيفرم  -11
 ( درجة.551عمي شهادته بمجمو  درجات )

)لممبعتوثين أو المستافرين فتي  دوزح انهغخ االلهيييخ اخلبصخ ثرئدازح انزًضيرم انضقربيف وانجؼضربد -12
  ،م2117ديستمبر 02م إلتي 2117نتوفمبر 00في الفتترة متن مهمات عممية في جامعات أجنبية( 

ية  بجامعتة القتاهرة، تحتت إشتراف اإلدارة  العامتة  وذلك  بمركز المغات األجنبية والترجمة التطصصت
 بالقاهرة. لمبعثات بوزارة  التعميم العالي

 MIS IV Byllaws and) ثبجلبيؼربد ادلسربز ادلزقردو ػهري َظرى االيزحبَربد وانكُررتوالد دوزح -13

Control Affairs Trainee ID: 16 C1812122573921) بجامعتة  بمركز التدريب باإلدارة المركزية
 م.2102ديسمبر  22 -07الفترة من وهاج في س

"مهتارات القيتادة لميتر  المتدارس" بمركتز التتدريب عتن بدعتد )فيتديوكونفرانس( بمديريتة  وزشخ ػًرم -14
 م.2101مارس  01التربية والتعميم بسوهاج في 

 7بقاعتة مجمتس الكميتة بكميتة التربيتة جامعتة ستوهاج فتي  وزشخ ػًم "يىاصفبد االخزجبز اجليد" -15
 م.2101 ديسمبر

 ػضىيخ اجلًؼيبد انؼهًيخ:ادلشبزكخ يف ػشس:  ثغسب
 يشارك صاحب السيرة الذاتية في عضوية بعا الجمعيات العممية ومن بينها: 

  عضو الهيئة االستشارية وهيئتة التحكتيم فتي عديتد متن المجتالت التربويتة داطتل جمهوريتة
 مصر العربية وطارجها.

 ممتتي لترقيتتات األستتاتذة واألستتاتذة المستتاعدين عضتتو بقتتوائم المحكمتتين لفحتتص اإلنتتتاج الع
 تطصص أصول التربية والتط ي  التربو .

 .عضو لجنة الترقيات لموظائف القيادية بمديرية التربية والتعميم بمحافظة سوهاج 

  الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ومقرها القاهرةعضو. 
  ربية ومقرها القاهرة.راب ة طريجي معاهد وكميات التعضو 
  جمعية الثقافة من أجل التنمية ومقرها سوهاج.عضو 

 .عضو هيئة تحرير مجمة الدراسات البيئية بجامعة سوهاج 
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 : صبحت انسريح انراريخ
 خدكزىز/ ػًبد صًىئيم وهجأسزبذ 

دمة لشئون طكمية التربية وكيل تت  (اجتماعيات التربية والتط ي  التربو ) أستاذ أصول التربية
 تت جامعة سوهاجالمجتمي وتنمية البيئة 

  112 – 10027777011 /    112 – 10220770771هاتف: 
 112 – 10027777011 واتس:
 emadsam2007@yahoo.comإيميل: 

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