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 الشخصية البيانات  أوالً:  
 مهاود  حشمت عبد الصابر أحمداالسم:  (1)

 العربية المراغة، سوهاج، ج. مصر   1987/ 9/ 19 تاريخ وجهة الميالد:  (2)

 متزوج، ولدي اثنين من االوالد  الحالة االجتماعية: (3)

 جامعة سوهاج  –  مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات كلية التربية : الوظيفة (4)

 سوهاج ثان، مدينة ناصر: سوهاج، العنوان (5)

 : المناهج وطرق التدريس التخصص العام (6)

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات   التخصص الدقيق: (7)

 heshmat2010@gmail.com:  البريد اإللكتروني  (8)
heshmat_math@edu.sohag.edu.eg  

 https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/Heshmat_AbdelSaber  الموقع االلكتروني: (9)

 املؤهالت العلمية ثانيًا:  
 التقدير  تاريخ احلصول   الكلية/ اجلامعة  املؤهل   م 

(1)  
بكالوريوس العلوم والتربية تخصص 

 "رياضيات" 
  - كلية التربية

ممتاز مع مرتبة   م 2008  ويوني دور   جامعة سوهاج 
 الشرف 

(2)  
الدبلوم المهنية في التربية"شعبة  

 تكنولوجيا تعليم" 
  - كلية التربية

 جيد جدا   م 2009/ 26/10 جامعة سوهاج 

  - كلية التربية الدبلوم الخاصة في التربية   (3)
 جيد جدا   م 2010/ 29/11 سوهاج جامعة 

(4)  
الماجستير في التربية تخصص "المناهج  

 وطرق تدريس الرياضيات" 
  - كلية التربية

 م  21/5/2014 جامعة سوهاج 

ممتاز مع التوصية بطباعة 
  الرسالة على نفقة الجامعة
وتبادلها بين الجامعات  
 المصرية ومراكز البحوث 

(5)  
دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص 
 "مناهج وطرق تدريس الرياضيات " 

  - كلية التربية
 م 2017 جامعة سوهاج 

مع  منح درجة الدكتوراه 
التوصية بطباعة الرسالة 

  على نفقة الجامعة
وتبادلها بين الجامعات  
 المصرية ومراكز البحوث 
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 ثالثًا: اخلربات الوظيفية  
 تاريخ االنتهاء  تاريخ االستالم  الكلية/ اجلامعة  الوظيفة  م 

 معيد بقسم المناهج وطرق التدريس  (1)
 ( معيد)

جامعة   - كلية التربية
 16/6/2014 10/1/2010 سوهاج 

(2)  
مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق  

 التدريس 
 )محاضر( 

  -كلية التربية  
- 12- 26 17/6/2014 جامعة سوهاج 

2017 

(3)  
مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس  

 "تخصص طرق تدريس الرياضيات" 
 )أستاذ مساعد( 

  -كلية التربية  
 حتى اآلن  2017-12- 27 جامعة سوهاج 

 : عليها  الرسائل العلمية اجلامعية التي مت احلصول  رابعًا: 
 دكتوراه الفلسفة يف الرتبية مناهج وطرق تدريس، ختصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات. :  الدكتوراه 

قائم على النظرية التواصلية باستخدام التعلم االلكتروني  فاعلية برنامج مقترح في هندسة الفراكتال  موضوعها: "  
 ".  الطالب الفائقين بالمرحلة الثانوية التوليدي لدى على تنمية القوة الرياضياتية والتفكير التشاركي 

 : ماجستي مناهج وطرق التدريس، ختصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات. املاجستي  
على تنمية   2.0 الرياضيات قائم على النظرية التواصلية باستخدام الويب  فاعلية برنامج إثرائي في  موضوعها: "  

بالمرحلة   الفائقين  الطالب  لدى  المعرفي  والتحصيل  المصرية  الرياضيات  بهوية  والوعي  النشط  المتفتح  التفكير 
 ".ديةاإلعدا

ا: اخلربات املهنية يف جمال التدريس اجلامعي: 
ً
 خامس

 سنوات تدريس املقرر  عدد الساعات  مستوى املقرر  اسم املقرر  م 

(1)  

 –بكالوريوس )الفرقة الرابعة  تطبيقات حاسب الي 
 رياضيات(  -تعليم ابتدائي 

 ساعتان نظري  
 ساعتان عملي

2017 -2018 
2018 -2019 
2019 -2020 

 نبذة عن المقرر: 

نحو توظيف التقنية في تعليم  الطالب واتجاهات ومهارات معارف تنمية إلى المقرر هذا يهدف
   ويتضمن هذا المقرر الموضوعات األتية:الرياضيات، 

 توظيف التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات ▪
 كتابة الرياضيات بالحاسب اآللي وفق األسس العلمية        ▪
 البرمجيات الهندسية الديناميكية        ▪
    Geometry Sketchpadبرنامج  ▪
 وتطوير تدريس الرياضيات     GeoGebraبرنامج  ▪
 وتطوير تدريس الرياضيات        Web 2.0أدوات الجيل الثاني للويب  ▪
 االختبارات االلكترونية وتطوير تقويم الرياضيات  ▪
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  ، على المناقشات العلمية واألنشطة التعاونية، وتقديم المحاضرات   في هذا المقررويعتمد التدريس  
المثمر  المقرر  ويسعى والتعلم  التفكير  فرص  االمتحان إلتاحة  خالل  من  المقرر  تقييم  ويتم   ،

 (. 10%(، واعمال الطالب الفصلية )% 20%(، واالمتحان العملي) 70التحريري )

(2)  

 مناهج التعليم االبتدائي 
 بكالوريوس 

  -الفرقة الرابعة تعليم ابتدائي)
 رياضيات + علوم

 2018- 2017 ساعات نظرية  4

 نبذة عن المقرر 

  التعليم   شعبة  الرابعة  الفرقة  طالب  واتجاهات  ومهارات  معارف  تنمية  إلى  المقرر  هذا  يهدف
   ويتضمن هذا المقرر الموضوعات األتية: .االبتدائي التعليم مرحلة في المناهج نحو االبتدائي
 دراسته.  وأهمية المنهج مفهوم: األول  الموضوع

 المنهج.  بناء أسس: الثاني  الموضوع 
 المدرسي. المنهج مكونات: الثالث الموضوع
 الدراسية.  المناهج تنظيمات: الرابع الموضوع

 الدراسية.  المناهج تقويم: الخامس الموضوع 
التدريس   المقررويعتمد  هذا  وتقديم   في  التعاونية،  واألنشطة  العلمية  المناقشات  على 

، ويتم تقييم المقرر من خالل إلتاحة فرص التفكير والتعلم المثمر  المقرر ويسعى  ،المحاضرات
 (. 20%(، واعمال الطالب الفصلية )% 80االمتحان التحريري )

(3)  

 تدريس مصغر 
 بكالوريوس 

  -تعليم ابتدائي الثالثةالفرقة )
 رياضيات 

 ساعة نظرية  
 ساعتان عملي

2017 -2018 
2018 -2019 
2019 -2020 

 نبذة عن المقرر 

  االبتدائي   التعليم  شعبة  الثالثة  التدريسية لطالب الفرقة  الكفايات  تنمية  إلى  المقرر  هذا  يهدف
   هذا المقرر الموضوعات األتية:الوجه األمثل، ويتضمن  على بالتدريس للقيام تؤهلهم  التي

 ( األهداف -األسس – المفهوم) المصغر التدريس ▪
 التدريس  تخطيط كفايات ▪
 التدريس   تنفيذ كفايات ▪
 التدريس  تقويم كفايات ▪
 المصغر  التدريس لكفايات التدريسية األداءات مالحظة بطاقات ▪
 الفصل في التدريس تنفيذ سير لعملية عملي نموذج  ▪

التدريس   المقررويعتمد  هذا  وتقديم   في  التعاونية،  واألنشطة  العلمية  المناقشات  على 
، ويتم تقييم إلتاحة فرص التفكير والتعلم المثمر  المقرر  ويسعى  ، والتدريس الفعلي،المحاضرات

%(، واعمال الطالب   20%(، واالمتحان العملي)  70المقرر من خالل االمتحان التحريري )
 %(.  10الفصلية )

(4)  

تأهيل تربوي )المستوى   دراسات بيئية 
 األول( 

 2018- 2017 ساعتان نظري 
2018 -2019 

 نبذة عن المقرر 
المستوى األول تأهيل تربوي   طالب  واتجاهات  ومهارات  معارف  تنمية  إلى  المقرر  هذا  يهدف

  ويتضمن هذا المقرر الموضوعات األتية: النظام البيئي كوحدة متكاملة.و البيئة،  نحو
 . الموضوع األول: مدخل على البيئة
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 . الموضوع الثاني: المشكالت البيئية
  .التربية المائية الموضوع الثالث: 

 . (النفايات االلكترونية)  : البيئة والتحديات التكنولوجيةالرابعالموضوع 
التدريس   المقررويعتمد  هذا  وتقديم   في  التعاونية،  واألنشطة  العلمية  المناقشات  على 

، ويتم تقييم المقرر من خالل إلتاحة فرص التفكير والتعلم المثمر  المقرر ويسعى  ،المحاضرات
 االمتحان التحريري ، واعمال الطالب الفصلية. 

(5)  

 طرق تدريس رياضيات
تأهيل تربوي )المستوى  

المستوى   –  الثالث 
 ( الرابع 

 نظري ساعتان 
2017 -2018 
2018 -2019 
2019 -2020 

 نبذة عن المقرر 

رياضيات   تخصص  الثالث  المستوى  التربوي  التأهيل  طالب  تزويد  إلى  المقرر  هذا  يهدف 
التربوية  االتجاهات  ضوء  في  الرياضيات  لتدريس  الالزمة  األساسية  والمهارات  بالمعارف 

 المعاصرة، ويتضمن هذا المقرر الموضوعات األتية: 
  الموضوع األول: محتويات مادة الرياضيات 

  األهداف العامة لتدريس الرياضياتالموضوع الثاني: 
  الموضوع الثالث: األهداف السلوكية لتدريس الرياضيات 

  الموضوع الرابع: التخطيط لتدريس الرياضيات
 الموضوع الخامس: بعض طرائق واستراتيجيات تدريس الرياضيات 

 الموضوع السادس: تقويم تدريس الرياضيات 
التدريس   المقررويعتمد  هذا  وتقديم   في  التعاونية،  واألنشطة  العلمية  المناقشات  على 

، ويتم تقييم المقرر من خالل إلتاحة فرص التفكير والتعلم المثمر  المقرر ويسعى  ،المحاضرات
 االمتحان التحريري ، واعمال الطالب الفصلية. 

(6)  

 –بكالوريوس )الفرقة الرابعة  طرق تدريس رياضيات
 رياضيات(  -تعليم ابتدائي 

 ساعتان نظري  
 ساعتان عملي

2018 -2019 
2019 -2020 

 نبذة عن المقرر 

مادة الرياضيات بمرحلة التعليم االبتدائي، في  عداد الطالب لتدريس  الى إالمقرر  هذا  يهدف  
 ويتضمن هذا المقرر الموضوعات األتية: ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة، 

 الموضوع األول: طبيعة الرياضيات 
  الموضوع الثاني: محتويات مادة الرياضيات وأساليب تدريسها 
 .رحلة االبتدائية الموضوع الثالث: استخدام اليدويات في تعليم الرياضيات للم

 . االبتدائيةالموضوع الرابع: توظيف األلعاب التعليمية في تدريس الرياضيات للمرحلة 
 الموضوع الخامس: نظريات في تعليم وتعلم الرياضيات

وتقديم  التعاونية،  واألنشطة  العلمية  المناقشات  على  المقرر  هذا  في  التدريس  ويعتمد 
المحاضرات، ويسعى المقرر إلتاحة فرص التفكير والتعلم المثمر، ويتم تقييم المقرر من خالل 

  10  %(، واعمال الطالب الفصلية )  20%(، واالمتحان العملي)  70االمتحان التحريري )
% .)  

  – بكالوريوس )الفرقة الثانية   مبادئ تدريس   (7)
 جميع التخصصات

 2019- 2018 ساعتان نظري 
2019 -2020 
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 نبذة عن المقرر 

إكساب الطالب المبادئ واالستراتيجيات وطرق التدريس التي تمكنهم يهدف هذا المقرر الى  
 ويتضمن هذا المقرر الموضوعات األتية:  ، من القيام بالتدريس

 مفاهيم ومصطلحات متعلقة بالتدريس . ▪
 التخطيط للتدريس .  ▪
 التدريسية .  صياغة األهداف ▪
 مهارات التدريس . ▪
 بعض طرق وأساليب التدريس .  ▪
 التقويم  ▪

وتقديم  التعاونية،  واألنشطة  العلمية  المناقشات  على  المقرر  هذا  في  التدريس  ويعتمد 
المحاضرات، ويسعى المقرر إلتاحة فرص التفكير والتعلم المثمر، ويتم تقييم المقرر من خالل 

( التحريري  العملي)  70االمتحان  واالمتحان  الفصلية   %20(،  الطالب  واعمال   ،)%
%(10 .) 

(8)  

تدريس الحاسب  طرق 
 دراسات عليا )دبلوم تربوي(  االلي 

 ساعتان نظري  
 ساعتان عملي

2018 -2019 
2019 -2020 

 نبذة عن المقرر 

الكومبيوتر ومهارات وقيم واتجاهات الطالب لتدريس مقرر    معارفتنمية  الى    المقررهذا    يهدف
لكي يصبحوا معلمين متميزين في المستقبل ،  بالمراحل التعليمية المختلفة  وتكنولوجيا المعلومات

 ويتضمن هذا المقرر الموضوعات األتية: . القريب 
 مهارات تخطيط الدروس   :الموضوع األول 
 األهداف التعليمية في مادة الحاسب األلي   :الموضوع الثاني

 مهارات تنفيذ الدروس في مادة الحاسب األلي  :الموضوع الثالث
 طرائق واستراتيجيات تدريس الحاسب اآللي  :الموضوع الرابع 

 الموضوع الخامس:  تقنيات التعليم وتطبيقاتها في تدريس الحاسب اآللي 
 أوال : الوسائط المتعددة وتدريس الحاسب اآللي ▪
 سب األلي ثانيا : أدوات الجيل الثاني للويب وتطوير تدريس الحا ▪
 ثالثا : التعلم المدمج وتطوير تدريس الحاسب اآللي  ▪
 رابعا : استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب وتدريس الحاسب االلي  ▪
 خامسا : استراتيجية الفصل المقلوب / المعكوس وتدريس الحاسب االلي  ▪

 الموضوع السادس:  تقويم تعليم الحاسب االلي
التعلم المدمج، حيث يتم تقديم الجانب النظري للمقرر  على    في هذا المقررويعتمد التدريس  

 من خالل بيئة تعلم الكتروني متزامن، ويتم تقديم الجانب العملي وجها  لوجه.
االمتحان  خالل  من  المقرر  تقييم  ويتم  المثمر،  والتعلم  التفكير  فرص  إلتاحة  المقرر  ويسعى 

 (. 10ل الطالب الفصلية )%%(، واعما 20%(، واالمتحان العملي) 70التحريري )

 اإلدارية اخلربات  سادسًا:  
 حتى االن.  2017-12- 4في الفترة من   جامعة سوهاج  – مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التربية   (1)
 . عضو مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بجامعة سوهاج (2)
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أحد أعضاء الفريق المسئول عن استكمال  .  جامعة سوهاج – وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية  عضو (3)
 ملفات االعتماد للبرامج االتية:  

 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم األساسي )الحلقة األولى(، تخصص الرياضيات.  (أ) 
 عبة الرياضيات. برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية ش (ب) 

أحد   (، وهو 2019  -2018)  مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية بسوهاج عضو مجلس إدارة  (4)
 . المشروعات التابعة لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي

، أحد أعضاء الفريق  تربية بسوهاج تنفيذ أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية الالمشاركة في   (5)
 المسئول عن تنفيذ المخرجات األتية:  

 دراسة الوضع الراهن  (أ) 
 مراكز ومعامل مجهزة ومطورة  (ب) 
 برامج تعليمية معدة وفقا  للمعايير األكاديمية للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  (ج) 

 (. 2019- 2018لفترة )في اجامعة سوهاج  –  عضو لجنة شئون التعليم والطالب بكلية التربية  (6)
 (. 2019  -2018  -2017بكلية التربية في الفترة من )   مقابالت واختيار الطالب الجددالمشاركة في   (7)
 (. 2019  -  2018المشاركة في إعداد الئحة تدريس العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية بكلية التربية )  (8)
تقديم لجائزة مصر للتمييز الحكومي، أحد أعضاء الفريق المسئول عن  إعداد ملف كلية التربية للالمشاركة في   (9)

 محور الُممكنات. 

 : سابعًا: املؤلفات العلمية 
  )أ( حبوث منشورة: 

( المدعمة ببيئة تعلم  PDEODEاستخدام استراتيجية األبعاد السداسية ) (.  2020)  حشمت عبد الصابر أحمد. (1)
الرياضيات   تدريس  في  الرياضياتية  الكترونية  للمشكالت  اإلبداعي  الحل  مهارات  لتنمية 

جامعة  مجلة البحث العلمي في التربية:  .  واالستيعاب المفاهيمي لدى طالب المرحلة الثانوية
 التربوية والعلوم  لآلداب البنات    كليةشمس،   عين

ة باستخدام بيئة تعلم  أثر نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية التواصلي(.  2018حشمت عبد الصابر أحمد. )  (2)
والتفكير   الرياضياتية  الترابطات  تنمية  الفراكتال على  تدريس هندسة  في  الكتروني تشاركي 

بحث مقدم لمؤتمر شباب الباحثين الرابع  .  اإلبداعي لدى الطالب الفائقين بالمرحلة الثانوية 
البحث العلمي في  ( بعنوان "  دور  2018ابريل     18-17)    –  المنعقد بجامعة سوهاج  

 التنمية المستدامة " 
فاعلية برنامج مقترح في هندسة الفراكتال قائم على النظرية التواصلية باستخدام  (.  2017)  حشمت عبد الصابر أحمد. (3)

تنمية على  التشاركي  االلكتروني  الرياضياتية  التعلم  بالمرحلة    القوة  الفائقين  الطالب  لدى 
 (، جزء أول. 7(، العدد ) 20ت، المجلد ) مجلة تربويات الرياضيا . الثانوية
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فاعلية برنامج مقترح في هندسة الفراكتال قائم على النظرية التواصلية باستخدام  (.  2017)حشمت عبد الصابر أحمد.   (4)
تنمية على  التشاركي  االلكتروني  بالمرحلة    التعلم  الفائقين  الطالب  لدى  التوليدي  التفكير 

 (، جزء أول. 7(، العدد ) 20، المجلد ) مجلة تربويات الرياضيات. الثانوية
فاعلية برنامج إثرائي في الرياضيات على تنمية التحصيل المعرفي والوعي بهوية  (.  2015حشمت عبد الصابر أحمد. )  (5)

مجلة تربويات الرياضيات،  .  الرياضيات المصرية لدى الطالب الفائقين بالمرحلة اإلعدادية 
 (، جزء أول. 3(، عدد )18المجلد ) 

 واجلامعة   خدمة اجملتمع   يف أنشطة  ثامنًا:  
خالل العام الجامعي   دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية حول التصحيح االلكتروني  (1)

(2018 -2019 ) 
خالل العام الجامعي   دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول االختبارات االلكترونية التصحيح االلكتروني  (2)

 ( وذلك ضمن أنشطة مركز القياس والتقويم بجامعة سوهاج. 2019- 2018)
العلمي الرابع لشباب الباحثين، الذي عقدته جامعة سوهاج، بعنوان " دور   عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر (3)

 2018ابريل   18  –  17. خالل الفترة  البحث العلمي في التنمية المستدامة
 (.   2016  –  2015تصميم المواقع التعليمية خالل العام الجامعي )  على كلية التربية تدريب طالب   (4)
  –  2011خالل العام الجامعي )  على استخدام ادوات الجيل الثاني في التدريستدريب طالب كلية التربية  (5)

2012 .) 

 العلمية   املؤمترات والندوات :  تاسعاً 
 نوع املشاركة  انعقاد املؤمتر مكان   فرتة انعقاد املؤمتر عنوان املؤمتر م 

(1) 

المؤتمر الدولي األول بكلية 
   سوهاج جامعة – التربية 

)المعلم ومتطلبات العصر 
 الرقمي: ممارسات وتحديات(

- 27في الفترة  
نوفمبر   28

2019 

المركز الدولي 
  –للمؤتمرات 

 جامعة سوهاج 

 
 الحضور والتنظيم

وعضو لجنة تسجيل  
 المؤتمر 

(2) 

المؤتمر العلمي الرابع لشباب  
جامعة  الذي عقدته الباحثين، 

دور البحث   سوهاج، بعنوان "
 العلمي في التنمية المستدامة " 

 في الفترة من 
ابريل   18- 17)

 م(  2018
 جامعة سوهاج 

أثر نموذج  المشاركة ببحث عنوانه: " 
تدريسي مقترح قائم على النظرية  

الكتروني  التواصلية باستخدام بيئة تعلم 
تشاركي في تدريس هندسة الفراكتال  

على تنمية الترابطات الرياضياتية 
والتفكير اإلبداعي لدى الطالب  

 "  الفائقين بالمرحلة الثانوية

(3) 

المؤتمر العلمي السابع عشر،  
الذي عقدته الجمعية المصرية 

التربية  ، بعنوان "للتربية العلمية

 في الفترة من 
(10  -11  

  2015أغسطس  
 م( 

دار الضيافة جامعة  
 عين شمس

 
 الحضور والمناقشات
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العلمية وتحديات الثورة  
 " التكنولوجية

(4) 

المؤتمر العلمي الخامس عشر،  
الذي عقدته الجمعية المصرية  
لتربويات الرياضيات، بعنوان  

"تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية  
 مهارات القرن الحادي والعشرين" 

 في الفترة من 
أغسطس   9-  8)

 م(  2015

دار الضيافة جامعة  
 عين شمس

 
 الحضور والمناقشات

(5) 

المؤتمر العلمي الخامس عشر،  
الذي عقدته الجمعية المصرية  

للمناهج وطرق التدريس، بعنوان  
اعداد المعلمين في الجامعات  "

 من أجل التميز" 

 في الفترة من 
(12  -13  

  2015أغسطس  
 م( 

دار الضيافة جامعة  
 عين شمس

 
 والمناقشاتالحضور 

(6) 

المؤتمر العلمي االول لشباب  
جامعة  الذي عقدته الباحثين، 

البحث العلمي   سوهاج، بعنوان " 
 "  وقضايا المجتمع 

 في الفترة من 
  2010مايو  8)

 م(
  جامعة سوهاج 

 الحضور والمناقشات

 : الدورات التدريبية وورش العمل احلاصل عليها: عاشراً 
 : كمدرب  افيه   تشارك )أ( الدورات التدريبية التي  

 مكان انعقاد الدورة  فرتة انعقاد الدورة  موضوع الدورة  م 

(1)  
  "Microsoft Teamsالتعلم عن بعد باستخدام " 

الفئة المستهدفة: أعضاء هيئة التدريس والهيئة  
 المعاونة بكليات الجامعة

 2020أكتوبر  5
مركز  -جامعة سوهاج

الخدمات المعرفية  
 بالجامعة وااللكترونية 

(2)  
 دورة متقدمة في االشراف على التربية العملية 
الفئة المستهدفة: موجهي التربية والتعليم  

 ومشرفي التربية العملية 
 2020أكتوبر   4-6

جامعة   - كلية التربية
 سوهاج

(3)  
التحليل االحصائي للبيانات ودراسة الوضع  

 الراهن
فبراير   23-27

2020 
األكاديمية المهنية 

 سوهاج للمعلمين ب

 م 2019ابريل  8 دورة تدريبية بعنوان "التصحيح االلكتروني "  (4)
جامعة   – كلية التربية 

 سوهاج
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 مكان انعقاد الدورة  فرتة انعقاد الدورة  موضوع الدورة  م 

(5)  
دورة تدريبية بعنوان "التصحيح االلكتروني 

 Remarkوفنيات التعامل مع برنامج 
Office Omr 10  " 

 م 2019ابريل  16
  –مركز القياس والتقويم 

 جامعة سوهاج 

(6)  
تدريبية بعنوان " استخدام أدوات الجيل  دورة 

 الثاني للويب في التدريس" 
 م2011

جامعة   – كلية التربية 
 سوهاج

جامعة   – كلية التربية  م2015 دورة تدريبية بعنوان " تصميم المواقع التعليمية"   (7)
 سوهاج

 : كمتدرب   افيه   ت التي شارك   وورش العمل   )ب( الدورات التدريبية
 مكان انعقاد الدورة  فرتة انعقاد الدورة  موضوع الدورة  م 

(1)  
تقويم   لمنظومة  الحقيقي  التطوير  األسئلة  بنوك 
والمتطلبات..   )المفاهيم  الطالب  تحصيل 

 اإلجراءات التنفيذية.. نماذج تطبيقية( 
 2020سبتمبر  29

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  
المملكة العربية السعودية  -بالجبيل 

 )الكترونيا ( 

والتقويم    (2) القياس  )أساليب  بعنوان  تدريبية  دورة 
 وإعداد المفردة االختبارية(   

سبتمبر   13 -12
2020 

مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة 
 مشروعات تطوير التعليم العالي 

 )الكترونيا ( 

  -ورشة عمل " تقنيات التعليم اإللكتروني    (3)
 " تطبيقات عملية 

-9-3الخميس 
2020 

الكترونيا  : منصة الباحثين 
 "إيفاد"  ناألكاديميي

محاضرة" دور البحث العلمي في تنمية    (4)
الكترونيا  : منصة الباحثين  2020-9-1الثالثاء  اقتصاد المعرفة" 

 "إيفاد"  ناألكاديميي

أسس مراجعة داخلية لمراكز ووحدات القياس    (5)
 والتقويم 

،  29السبت واألحد 
 م 2020أغسطس  30

مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة 
 مشروعات تطوير التعليم العالي 

 )الكترونيا ( 

 بنوك األسئلة   (6)
،  22السبت واألحد 

 م 2020أغسطس  23

مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة 
 مشروعات تطوير التعليم العالي 

 )الكترونيا ( 

 إعداد جدول المواصفات   (7)
أغسطس  20 الخميس

 م2020
مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة 

 مشروعات تطوير التعليم العالي 

(8)  
اعداد االختبارات أون   ورشة عمل بعنوان " 

الين باستخدام الموقع االلكتروني   
(TEST MOZ  ) " 

-6-4الخميس 
2020 

كلية التربية في جامعة سوهاج   
بالتعاون مع كلية التربية للعلوم 

 العراق   –ة كربالء االنسانية في جامع
  )الكترونيا  (
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 مكان انعقاد الدورة  فرتة انعقاد الدورة  موضوع الدورة  م 

(9)  
ورشة عمل بعنوان: مناقشة تقرير زيارة الدعم  
الفني للكلية لدراسة الوضع الراهن إلعداد  

 ملفات البرامج المخصصة لالعتماد
كلية  -وحدة ضمان الجودة   2020مارس  9االثنين 

 جامعة سوهاج  – التربية 

لكليات  استراتيجيات التدريس والتعلم الفعال   (10)
 2020( يناير 9-8) ومعاهد التعليم العالي 

مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج،  
بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان  

 جودة التعليم واالعتماد 

نظم االمتحانات وتقويم الطالب لكليات    (11)
 2020( يناير 2-1) ومعاهد التعليم العالي 

مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج،  
بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان  

 جودة التعليم واالعتماد 

كلية  -وحدة ضمان الجودة   2019ديسمبر  11 توصيف البرامج االكاديمية   (12)
 جامعة سوهاج  – التربية 

ورشة عمل بعنوان: سكوبس واتحاد الجامعات    (13)
 . العربية 

( نوفمبر  27-28)
 جامعة سوهاج – كلية التربية  2019

بعنوان: معايير الحكم على جودة  ورشة عمل   (14)
 .  رسائل الماجستير والدكتوراه 

( نوفمبر  27-28)
2019 

 جامعة سوهاج – كلية التربية 

ورشة عمل بعنوان: تصميم وانتاج المحتوى    (15)
 .  الرقمي 

( نوفمبر  27-28)
2019 

 جامعة سوهاج – كلية التربية 

(16)  
المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم  

 العالي 
9-10-2019 

نوفمبر   12-14
2019 

مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج،  
بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان  

 جودة التعليم واالعتماد 

توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج    (17)
 التعلم لمؤسسات التعليم العالي

اكتوبر   27-29
2019 

مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج،  
القومية لضمان  بالتعاون مع الهيئة  

 جودة التعليم واالعتماد 

اكتوبر   24-22 التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي   (18)
2019 

مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج،  
بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان  

 جودة التعليم واالعتماد 

التخطيط االستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم    (19)
 العالي 

اكتوبر   13-15
2019 

مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج،  
بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان  

 جودة التعليم واالعتماد 

اكتوبر   22-21 مكافحة الفساد والتعريف يه    (20)
2019 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  
 التدريس بجامعة سوهاج. 
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 مكان انعقاد الدورة  فرتة انعقاد الدورة  موضوع الدورة  م 

معايير االعتماد البرامجي في التعليم العالي    (21)
كلية  -وحدة ضمان الجودة   2019أكتوبر  9 وكيفية استيفائها 

 جامعة سوهاج  – التربية 

كلية  -وحدة ضمان الجودة   2019يونيو  26 االعتماد البرامجي: المفاهيم واالساسيات  (22)
 جامعة سوهاج  – التربية 

(23)  
 دورة تدريبية بعنوان 

 " and exams University"

"banks Question Digital 

 م  2019مارس  28
 

مركز تطوير التعليم الطبي بجامعة  
سوهاج بالتعاون مع هيئة التبادل 

 DAADالعلمي األلماني 

(24)  
 دورة تدريبية بعنوان  

"Constructive Assessment for "

"learning 

 م  2019مارس 21
 

مركز تطوير التعليم الطبي بجامعة  
سوهاج بالتعاون مع هيئة التبادل 

 DAADالعلمي األلماني 

(25)  
 دورة تدريبية بعنوان 

 Proposal Writing for Post "
"Docs 

 م  2019مارس 10
 

مركز تطوير التعليم الطبي بجامعة  
سوهاج بالتعاون مع هيئة التبادل 

 DAADالعلمي األلماني 

 2019مارس  7-5 تدريبية بعنوان "إدارة التحفيز" دورة   (26)
مركز تطوير التعليم الطبي بجامعة  
سوهاج بالتعاون مع هيئة التبادل 

 DAADالعلمي األلماني 

(27)  
ورشة عمل بعنوان" استخدام تطبيقات  
كلية  -وحدة ضمان الجودة   م 2019يناير16 التعلم االلكتروني في التعليم الجامعي"

 جامعة سوهاج  – التربية 

(28)  
ورشة عمل بعنوان" االستراتيجيات الحديثة  

 في التدريس" 
كلية  -وحدة ضمان الجودة   م2019يناير 14

 جامعة سوهاج  – التربية 

(29)  
ورشة عمل بعنوان" توصيف البرامج 

والمقررات الدراسية وفقا  لمعايير الهيئة  
 التعليم واالعتماد"القومية لضمان جودة 

كلية  -وحدة ضمان الجودة   م 2019أبريل  9
 جامعة سوهاج  – التربية 

(30)  

ورشة عمل بعنوان" توصيف البرامج 
والمقررات الدراسية وفقا  لمعايير الهيئة  
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

(2 ") 

كلية  -وحدة ضمان الجودة   م 2019أبريل  21
 جامعة سوهاج  – التربية 

صياغة المفردة دورة تدريبية بعنوان "  (31)
 "بنوك األسئلة  إعدادو  االختبارية

- 2- 10في الفترة من 
الى الفترة   2019

 م12-2-2019

مركز القياس والتقويم بوزارة 
 التعليم العالي  
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 مكان انعقاد الدورة  فرتة انعقاد الدورة  موضوع الدورة  م 

(32)  
دورة تدريبية بعنوان" االختبارات  

 االلكترونية"

- 2- 19في الفترة من 
الى الفترة   2019

 م20-2-2019

مركز القياس والتقويم بوزارة 
 التعليم العالي 

(33)  
دورة تدريبية بعنوان" التقويم الجامعي في  

 ضوء معايير الجودة" 
 م 2019ابريل  29

 -مركز القياس والتقويم
 جامعة سوهاج 

(34)  
ورشة عمل بعنوان" تخطيط البحث 

التربوي" التي عقدتها الجمعية المصرية  
 للمناهج وطرق التدريس 

 م 2018ديسمبر   1
جامعة عين   –دار الضيافة  

 شمس 

الدورة التدريبية في تدريب المدربين    (35)
"TOT " 

  21في الفترة من 
الى   2017ديسمبر 

 2018يناير   1الفترة 

مركز التدريب على نظم  
تكنولوجيا المعلومات  

  -" ICTPواالتصاالت " 
 جامعة سوهاج 

(36)  
تصميم المقررات  دورة تدريبية بعنوان " 

 "  االلكترونية والتقويم االلكتروني 

مايو   14في الفترة من 
  16الى الفترة  2016

 2016مايو 

جامعة   - مركز القياس والتقويم
 سوهاج 

(37)  

 دورة تدريبية بعنوان 
3-Week Course In Conversational 

And Information Technology 

Related English. 
 

 

الى    م 2016أبريل  4
ابريل   21الفترة 

2016 

مركز الخدمات االلكترونية  
 جامعة سوهاج  -  والمعرفية 

 دورة اساسيات اللغة الفرنسية   (38)
فبراير   13في الفترة من 

  14الى الفترة  2016
 2016مارس 

الفرنسية بمركز  وحدة اللغة  
الخدمة العامة للغات  

كلية اآلداب جامعة  -والترجمة 
 سوهاج 

(39)  
 دورة تدريبية بعنوان " 

 Cloud Application Developer 

with IBM Blue mix " 

م الى  2016مارس  24
 الفترة  

مركز الخدمات االلكترونية  
 جامعة سوهاج  -  والمعرفية 

(40)  
التحليل االحصائي دورة تدريبية بعنوان" 

لنتائج االختبارات والمقاييس باستخدام 
spss " 

ديسمبر   1في الفترة من 
  3الى الفترة  2015

 2015ديسمبر 

جامعة   - مركز القياس والتقويم
 سوهاج 
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 مكان انعقاد الدورة  فرتة انعقاد الدورة  موضوع الدورة  م 

(41)  
أليات التدريب على  دورة تدريبية بعنوان "

 "البحث في قواعد البيانات العالمية

نوفمبر   3في الفترة من 
  4الى الفترة  2015

 2015نوفمبر 

جامعة   - مركز القياس والتقويم
 سوهاج 

(42)  
التقويم القائم على  دورة تدريبية بعنوان" 

 " المعايير واالختبارات االلكترونية

  23في الفترة من 
الى   2014 رسبتمب

سبتمبر   25الفترة 
2014 

جامعة   - مركز القياس والتقويم
 سوهاج 

(43)  
 دورة تدريبية بعنوان  

36-hour English Proficiency 

Course 
 م 2014مارس  31

مركز الخدمة العامة للغات  
كلية اآلداب جامعة  -والترجمة 

 سوهاج 

(44)  
 دورة تدريبية بعنوان 

 Statistical Analysis Using 

SPSS 

 م2014

مركز التدريب على نظم  
تكنولوجيا المعلومات  

  -" ICTPواالتصاالت " 
 وهاج جامعة س 

 دورة تدريبية بعنوان   (45)
 Endnote 

 م2014

مركز التدريب على نظم  
تكنولوجيا المعلومات  

  -" ICTPواالتصاالت " 
 جامعة سوهاج 

(46)  
 دورة تدريبية بعنوان 

"MIS Iv Bylaws And Control 

Affairs " 
 م2013

مركز التدريب على نظم  
تكنولوجيا المعلومات  

جامعة   -"ICTPواالتصاالت "
 سوهاج 

(47)  
دورة تدريبية بعنوان" عرض نتائج تقويم  

وأراء الطالب في نظم   اإلمتحانيةالورقة 
 التقويم وإدارة االمتحانات" 

جامعة   - مركز القياس والتقويم 2012مايو  22
 سوهاج 

(48)  
دورة تدريبية بعنوان" إعداد اإلطار  

 لالختبارات"  المفاهيمي

  مارس 5في الفترة من 
  7الى الفترة  م  2012

 م2012 مارس

جامعة   - مركز القياس والتقويم
 سوهاج 
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 مكان انعقاد الدورة  فرتة انعقاد الدورة  موضوع الدورة  م 

(49)  
دورة تدريبية بعنوان" إعداد الالئحة 
 التنفيذية إلدارة أعمال االمتحانات"

  فبراير  20في الفترة من 
الى الفترة  م  2012

 م 2012 فبراير  23

جامعة   - مركز القياس والتقويم
 سوهاج 

(50)  
ورشة عمل بعنوان" كيفية عمل موقع لكل  

 تدريس على موقع الجامعة"عضو هيئة 
- 10-16في الفترة 

2012 
  -مشروع البوابة االلكترونية 

 جامعة سوهاج 

(51)  
دورة تدريبية بعنوان" إعداد المعايير  

والمواصفات القياسية لنظم االمتحانات  
 وتقويم الطالب"

  فبراير 5في الفترة من 
  8الى الفترة  م  2012

 م 2012 فبراير

جامعة   - والتقويممركز القياس 
 سوهاج 

(52)  
دورة تدريبية بعنوان" تصحيح االستبيانات  

 إلكترونيا "

  فبراير  21في الفترة من 
الى الفترة  م  2012

 م 2010 فبراير  22

 -مركز القياس والتقويم
 جامعة سوهاج 

ورشة عمل بعنوان" كيفية التقدم لمشروع   (53)
 مشروع اعتماد المعامل" – تعليمي 

- 1-17في الفترة  
2010 

  - وحدة إدارة المشروعات
 جامعة سوهاج 

(54)  
 الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر

(ICDL ) 2009  جامعة سوهاج  م 

(55)  
 دورة تدريبية بعنوان 

" Development of Thinking and 

Managerial Skills " Behavioral 

Approach" 

يونيو   29في الفترة من 
  9م  الى الفترة  2008

 م 2008يوليو 

مركز تطوير الدراسات العليا  
  – كلية الهندسة   -والبحوث 

 جامعة القاهرة

(56)  
 دورة تدريبية بعنوان 

" Development of Thinking and 

Managerial Skills " Managerial 

Approach" 

يناير   28في الفترة من 
  7الفترة   م  الى 2008

 م 2008فبراير 

مركز تطوير الدراسات العليا  
  – كلية الهندسة   -والبحوث 

 جامعة القاهرة

(57)  
 دورة تدريبية بعنوان 

" Microsoft Innovative Teacher 

Training " 
 جامعة سوهاج  م2007-2008

(58)  
إعداد معلمي دورة تدريبية بعنوان "

المستقبل على برامج الحاسب اآللي  
 وتطبيقاته المختلفة

 جامعة سوهاج.  م2007-2008
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 اجلوائز  :  حادي عشر 
المراكز المتقدمة في مؤتمر شباب   أحدحصول على للالتكريم في عيد العلم األول بجامعة سوهاج  (1

 2018الباحثين الرابع 

   اسوب اخلربات يف جمال احل ثاني عشر:  
 المستوى برامج الحاسوب

 ( ICDLممتاز )حاصل على الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر  مايكروسوفت أوفيس 

برنامج التعليم  
 اإللكتروني 

في تدريس   تم استتخدامه  حيثE-Learning في التعلم االلكتروني  moodleبرنامج   (1)
 جامعة سوهاج.  –مقرر طرق تدريس الحاسب االلى لطالب الدبلوم العامة لكلية التربية  

 لتصميم محتوى الكتروني تفاعلي.   CourseLabبرنامج   (2)
 لتصميم محتوى الكتروني تفاعلي.   Articulate Storyline 2.0برنامج   (3)

إلنشاء االختبارات االلكترونية    wonder share quiz creator 4.5برنامج   (4)
 التفاعلية 

 لعمل شروحات وفيديوهات تعليمية.   TechSmith camtasia Studio 8برنامج   (5)
. يمكن االطالع على  blogger  ،wordpressالمدونات والشبكات االجتماعية مثل:   (6)

 األمثلة االتية من تصميمي  

➢ http://math-21.blogspot.com.eg / 
➢ http://fractal2020.blogspot.com.eg / 
➢ http://egy-math.blogspot.com.eg / 

 أخرى  

 (. ICDLحاصل علي شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر ) (1)

 في التحليل اإلحصائي للبحوث التربوية.     SPSSإجادة استخدام برنامج   (2)

 .   Endnoteإجادة استخدام برنامج   (3)

 .   Photoshop csإجادة استخدام برنامج  (4)

    FrontPageإجادة استخدام برنامج  (5)

 Remark office omrاجادة التعامل مع برامج التصحيح االلكتروني مثل:  (6)

 IIB  ،Fast testإجادة التعامل مع برامج بنوك األسئلة مثل:  (7)

 جمال ضمان اجلودة   يف اخلربات  ثالث عشر:  
 تم حضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال ضمان الجودة، ومنها: 

(  9-8في الفترة ) استراتيجيات التدريس والتعلم الفعال لكليات ومعاهد التعليم العالي:  بعنوان دورة تدريبية  (1)
 مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ب2020يناير  

http://math-21.blogspot.com.eg/
http://math-21.blogspot.com.eg/
http://math-21.blogspot.com.eg/
http://fractal2020.blogspot.com.eg/
http://fractal2020.blogspot.com.eg/
http://fractal2020.blogspot.com.eg/
http://egy-math.blogspot.com.eg/
http://egy-math.blogspot.com.eg/
http://egy-math.blogspot.com.eg/
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( يناير  2-1م العالي في الفترة )نظم االمتحانات وتقويم الطالب لكليات ومعاهد التعلي:  دورة تدريبية بعنوان  (2)
 مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ب 2020

كلية  - وحدة ضمان الجودة ب 2019ديسمبر  11توصيف البرامج االكاديمية في الفترة  :  دورة تدريبية بعنوان  (3)
 جامعة سوهاج  – التربية 

  2019نوفمبر  14- 12في الفترة   المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي:  نوان دورة تدريبية بع (4)
 مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ب

- 27في الفترة  توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي :  دورة تدريبية بعنوان  (5)
مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  ب 2019اكتوبر   29

 واالعتماد
مركز ضمان  ب  2019اكتوبر   24-22  في الفترة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي :  دورة تدريبية بعنوان  (6)

 لقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد الجودة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الهيئة ا 
  2019أكتوبر  9في الفترة  معايير االعتماد البرامجي في التعليم العالي وكيفية استيفائها:  دورة تدريبية بعنوان  (7)

 جامعة سوهاج  – كلية التربية  -وحدة ضمان الجودة  ب
وحدة ضمان  ب  2019يونيو  26رة في الفت  االعتماد البرامجي:   المفاهيم واالساسيات:  دورة تدريبية بعنوان  (8)

 جامعة سوهاج  –كلية التربية  -الجودة  
" في الفترة  University exams and Digital Question banks""   دورة تدريبية بعنوان  (9)

مركز تطوير التعليم الطبي بجامعة سوهاج بالتعاون مع هيئة التبادل العلمي األلماني  ب   م  2019مارس  28
DAAD 

مارس  21" في الفترة  Constructive Assessment for learning""   دورة تدريبية بعنوان  (10)
 DAADمركز تطوير التعليم الطبي بجامعة سوهاج بالتعاون مع هيئة التبادل العلمي األلماني  ب   م 2019

رشة عمل بعنوان" توصيف البرامج والمقررات الدراسية وفقا  لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  و  (11)
 جامعة سوهاج  – كلية التربية  - وحدة ضمان الجودة  بم  2019أبريل    9واالعتماد" في الفترة  

لضمان جودة التعليم    ورشة عمل بعنوان" توصيف البرامج والمقررات الدراسية وفقا  لمعايير الهيئة القومية (12)
 جامعة سوهاج  – كلية التربية - وحدة ضمان الجودة بم 2019أبريل  21(" في الفترة  2واالعتماد )

مركز القياس  بم  2019ابريل   29دورة تدريبية بعنوان" التقويم الجامعي في ضوء معايير الجودة" في الفترة   (13)
 جامعة سوهاج  -والتقويم 

. أحد أعضاء الفريق المسئول عن استكمال  جامعة سوهاج – بكلية التربية وحدة ضمان الجودة واالعتماد  عضو (14)
 ملفات االعتماد للبرامج االتية:    

 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم األساسي )الحلقة األولى(، تخصص الرياضيات.  •
 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة الرياضيات.  •

أحد   (، وهو 2019  -2018)  مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية بسوهاج ارة عضو مجلس إد (15)
 . المشروعات التابعة لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي
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فريق  ، أحد أعضاء ال تنفيذ أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية بسوهاج المشاركة في   (16)
 المسئول عن تنفيذ المخرجات األتية:    

 دراسة الوضع الراهن  •
 مراكز ومعامل مجهزة ومطورة  •
 برامج تعليمية معدة وفقا  للمعايير األكاديمية للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  •

 

 
 
 


