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           السيرة الذاتية
 أوال : المعلومات الشخصية :

 : د/ صبري باسط أحمد السيد        االسم 
 ، سوهاج 21/7/1955:  تاريخ ومحل الميالد

   01650611001موبايل : 
ا لبببببببببب بببببببببب ببببببببببرو بببببببببب  :   البببببببببببببببببببببريببببببببببد 

sabryba@gmail.com   

  
 المؤهالت العلمية :                                                             : ثا يا       
  أسبببببيوخ ، تخصببببب  م اه   جامعة    بسبببببوهاج ،كلية ال ربية  ،ربية  ف  ال   ةالفلسبببببفدك وراه

وموضببببببببوض ا خ بعا الخرافات وا ف ار الخاطعة الشببببببببا عة   .1989،  وطرق تدريس العلوم 
 بمحافظة سوهاج وأثر بر ام  مق رح ف  ال ربية العلمية ضلى مواج   ا خ

   جامعة أسبببببيوخ ، تخصببببب  م اه  وطرق   بسبببببوهاج ،كلية ال ربية   ،ماجسببببب ير ف  ال ربية
ارس ف   وموضببببببوض ا خ المح وم العلم  لنعا ا  شبببببب ة ال   تم .  1984،تدريس العلوم  

 ب قدير ضام مم از . قرية مصرية واس خدامه ف  ال ربية العلمية خ

   ب قدير ضام م  1981، كلية ال ربية بسبببوهاج ، جامعة أسبببيوخ  ،دبلومة خاصبببة ف  ال ربية ،
 جيد جدا .

 كلية ال ربية بسوهاج بب جامعة أسيوخ ، ( بب فيزياء وكيمياءوتربية )تخص   بكالوريوس ضلوم
 م جيد جدا .ب قدير ضا م.1977

 ال درج الوظيف  :: ثالثا
 ، م . 1977معيد بقسم الم اه  وطرق ال دريس ،كلية ال ربية بسوهاج ،جامعة أسيوخ 

  مدرس مسبباضد بقسببم الم اه  وطرق ال دريس ، كلية ال ربية بسببوهاج ، جامعة أسببيوخ
 م .   1984،  

  ، م . 1989مدرس بقسم الم اه  وطرق ال دريس، كلية ال ربية بسوهاج، جامعة أسيوخ 

  م 2015ج، بقسم الم اه  وطرق ال دريس، كلية ال ربية بسوهام فرغ مساضد اس اذ 

 

 ا بحاث العلمية :: رابعا
لل فل المصببري الرابع  خ ال ربية العلمية ف  مجالت ا طفال وأثرها ضلى قرا  ا خ المؤتمر السبب وي  .1

 . 1991. مركز دراسات ال فولة ، جامعة ضين شمس ، ابريل 

معوقات تدريس العلوم ف  المعاهد ا زهرية بمحافظة سببببببببوهاج . المجلة ال ربوية بكلية ال ربية  خ .2
 . 1993ي اير  ،جزء ا ول بسوهاج ، العدد الثامن ، ال
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واقع تدريس مقرر العلوم ل الب شعنة ال عليم االب دا   بكلية ال ربية بسوهاج من وج ة  ظر خ  .3
 .   1996أضضاء هيعة ال دريس وال الب خ المؤتمر العلم  ا ول ، كلية ال ربية بق ا ، ي اير 

أثر خفا سبببببب وات الدراسببببببة بالحلقة االب دا ية ضلى تحصببببببيل ال الميذ لعلوم الحلقة ا ضداد ة  خ .4
 ،واتجباهبات م  حوهبا خ المجلبة العربيبة لل ربيبة ، تو س ، المجلبد الثبامن ضشبببببببببر ، العبدد الثبا    

 . 1998د سمبر

وال خ   .5 المعرفية  الثورة  ضوء  ف   ا ضداد ة  المرحلة  ضلوم  ك ب  ف   الم ضم ة    ولوجية  القيم 
ضوء الثورة المعرفية  خ المؤتمر العلم  الثالث ضشر م اه  ال عليم ف     المعاصرة . دراسة تحليلية

، المجلد ا ول ، القاهرة : الجمعية المصرية للم اه  وطرق ال دريس ،    وال   ولوجية المعاصرة
 م .2001

االتجاه  حو م  ة حف   إسببماضيل محمد ، صبببري باسببط أحمد  خ تقويم ا داء ال دريسبب  و  .6
ال دريس لدم خريج  كلية المعلمين بالناحة قبل وأث اء ممارسببببببة م  ة ال دريس خ، ال دوة 

 .   2002ال ربوية ا ولى : تجارب دول مجلس ال عاون ف  إضداد المعلم، الدوحة، ق ر.  

ضلى ت مية ف م طبيعة العلم لدم    بعا ا  شببب ة المدرسبببية الالصببب ية اسببب خدام  فاضلية ”   .7
لم باه  وطرق ال بدريس دراسببببببببببات ف  ا خ    بمحبافظبة سببببببببببوهباج   ا ضبداد بة طالب المرحلبة  

 الجمعية المصرية للم اه  وطرق ال دريس،  2009  أبريل ، 145،العدد 

داء معلمى العلوم فى بعا مدارس الحلقة ا ضداد ة بسببببببوهاج فى ضببببببوء معايير أ ختقويم  .8
مركز ت وير   - المعلم.خ دراسبببات ف  ال عليم العال : جامعة أسبببيوخ   الجودة الشببباملة  داء 

 235  -   203(:  2015)   8ال عليم الجامع  ع 

(. فاضلية 2018لمياء شبببببعنان أحمد ، صببببببرم باسبببببط أحمد ، دي ا السبببببيد أحمد أحمد. )  .9
اسبببببببببب خبدام القنعبات السببببببببببم ف  ت ميبة بعا المفباريم العلميبة لبدم أطفبال الروضببببببببببة. 

ول : ب اء طفل لمج مع أفضل ف  ظل الم غيرات المعاصرة: جامعة أسيوخ المؤتمرالدول  ا  
 . 711  -   678كلية رياض ا طفال،    - كلية رياض ا طفال، أسيوخ: جامعة أسيوخ    - 

حسببببببببببببببن ضلى حسببن ، شبب  از محمد محمد، صبببرم باسببط أحمد، أسببماء رشبباد خل      .10
يرخ ضلى تسببريع ال مو المعرف  السببيدخ فاضلية بر ام  مق رح باسبب خدام  موذج خ ودي وشببا 

و مو بعا المفاريم الرياضببببببية لدم أطفال ما قبل المدرسببببببةخ مجلة شببببببناب الناحثين ف   
 م 2020أبريل    – العلوم ال ربوية العدد الثالث  

باسببببببببط أحمد، أحمد رجب السببيد ضوضخ فاضلية تدريس   ی محمد زهببران، صبببببر  م ي ضبد العظ  .11
ال  دسببة باسبب خدام اسبب راتيجيات ال علم الم ظم ذاتيام ضل  م ارات اتخاذ القرار لدم تالميذ 

 م 2020أبريل    – المرحلة ا ضداد ةخمجلة شناب الناحثين ف  العلوم ال ربوية العدد الثالث  
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اسببط أحمد، أسببماء رشبباد خل     شبب  از محمد محمد، صبببرم ب حسببببببببببببببن ضلى حسببن ،  .12
السببيدخ فاضلية بر ام  مق رح باسبب خدام  موذج خ ودي وشببايرخ ضلى تسببريع ال مو المعرف  
قبببببل  مببببا  أطفببببال  لببببدم  ال ف ير  م ببببارات  بعا  وت ميببببة  العلميببببة  المفبببباريم  بعا  و مو 

 م 2020يوليو    – المدرسةخمجلة شناب الناحثين ف  العلوم ال ربوية العدد الرابع  

فاضلية اسب خدام  خ کوثر ضبد الرحيم شب اب، صببري باسبط أحمد، والء ضبده محمود رشبوان  .13
مية عل اس راتيجية المح ات العلمية ف  ت فيذ الم    الم عدد ال خصصات ت مية المفاريم ال 

 ۲۰۲۰فبرابر    ۱۸المؤتمر العلم  الخامس لشناب الناحثين   خ لدم أطفال الروضة 

 الخبرات ا كاد مية ::خامسا
ج وب  جامعة  ،    بسببوهاج ال دريس ل الب الليسببا س والنكالوريوس والدراسببات العليا بكلية ال ربية ▪

أسبباليب تدريسببية، أسبباليب ال دريس العالج ، الم اه  ،   ،مقررات ) طرق تدريس العلوم.الوادي  
العلوم  ، ، العلوم العامةاسبب خدام الحاسببب افل  ف  ال دريس، الوسببا ل ال عليمية، الثقافة العلمية

 (ل، طرق تدريس ال فل فالم  امله، ت وير الم   ، أساليب تدريس ال 

 لمعلم  المرحلة االب دا ية )أث اء الخدمة(، ضمن بر ام  ال أهيل ال ربوي.  ال دريس ▪

) طرق تبدريس العلوم،  المعلمين ببالنباحبة ، الممل بة العربيبة السبببببببببعود بة .كليبة  ل الب    ال بدريس ▪
 (1يزياء، فم اه  النحث، الم اه 

 
 :سادسا :ا شراف وم اقشه الرسا ل العلميه :

 
الدرجه   الجامعه  ض وان الرساله  اسم الناحث  م

 العلميه 
 الس ه 

ضبد الرحمن   1
 مسفر طلميس 

بعا م  لنبببات تعليم ال الب المعببباقين جز يبببا ومبببدم  
مراضات ا من جا ب ا دارة المدرسببية ببببببببببب دراسببة ميدا ية  

والثببا ويببة بم  قببة النبباحببة  ضلى المببدارس الم وسبببببببب ببة 
 بالممل ة العربية السعود ة 

كلية  
ال ربية  
 بأسيوخ 

 م 2004 دك وراه 

اسماء رشاد   2
 خل    

ف  تصبويب ال صبورات البديلة    فعالية  موذج بوسب ر
لنعا المفباريم العلميبة والريباضبببببببببيبة لبدم طبالنبات  

 شعنة رياض ا طفال بكلية ال ربية بسوهاج

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2008 ماجس ير 

محمد أحمد   3
ضلى ضلى  
 ا زرق 

اسبببببببب خبدام إسبببببببب راتيجيبة دورة ال علم ف  تبدريس ال حو  
ضلى ال حصببببيل  ل الميذ الصبببب  الخامس االب دا   وأثره  

 المعرف  وال عبير ال  اب  والم ارات االج ماعية لدي م 

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2011 ماجس ير 
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ساميه هاشم   4
ضبد الرحمن  

 سيد

  أثر اسببببببببب خببدام ا لغبباز ال عليميببة  بببال مبيوتر فى 
تبدريس العلوم ضلى ت ميبة المفباريم العلميبة وال ف ير  

 ال اقد لدم طالب الص  ا ول افضدادم

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2014 ماجس ير 

خالبد محمبد   5
 السبيد محمبد 

خأثر اسبببب خدام  مببببوذج اس قصببببا   فبببب  تببببدريس وحببببدة  
ال حصببيل المعرفبب  وت ميببة    حيبببباء ضلببببى   مق رحببببة فبببب  ا 

 الثبا وي خ   ل و ال ف يبر ال اقبد لبدم طبالب الصب  أ  

  كببببببلبببببيبببببة 
  البب ببربببيببببة 
 بسوهاج 

 2014 ماجستير 

دي ا   6
السيدمحمود  
 ضبد العال 

فبباضليببه بر ببام  مق رح ف  مجببال العلوم قببا م ضلى  
قنعببات ال ف ير السبببببببببببم ف  ت ميببه بعا م ببارات  

 ال ف ير والمفاريم العلميه لدم أطفال الروضه

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2015 ماجس ير 

زهراء مص فى   7
محمود ضبد  

 الرحيم 

  فعباليبه بر بام  مق رح قبا م ضلى أ شببببببببب به البذكباءات 
الم عببددة ف  ت ميببه م ببارات ال حببدث وتقببدير الببذات  

 لدم تالميذ الص  الخامس االب دا  

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2015 ماجس ير 

ضبببببببببببد   8 أحبببببالم 
ضبببببببد   الببحبب ببيبب  
 المعبود ضبد   

اثر اسب خدام قصب  الرسبوم الم حركة ف  تدريس م     
ريببباض ا طفبببال الم ور ضلى ت ميبببه الوض  الجمبببال   

 اللغوية لدم أطفال الروضة   وبعا الم ارات 

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2015 ماجس ير 

محمد أحمد   9
ضلى ضلى  
 ا زرق 

فباضليبه اسبببببببب بدام أدوات الجيبل الثبا   القبا م ضلى المبدخل  
ال فباضل  ف  تبدريس القراءه ضلى ت ميبه م بارات الحوار  

 وال  ابه لدم طالب الص  ا ول الثا وي 

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2017 دك وراه 

أسماء رشاد   10
 خل    

فباضليبة بر بام  مق رح بباسببببببببب خبدام  موذج خ ودي   خ
وشبايرخ ضلى تسبريع ال مو المعرف  لنعا المفاريم  
العلميبة والريباضبببببببببيبة وت ميبة بعا م بارات ال ف ير  

 خلدم أطفال ما قبل المدرسة

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2017 دك وراه 

أحمد رجب   11
 السبيد ضوض 

فاضلية اسببببببب راتيجيات ال علم الم ظم ذاتيام ف  تعلم    خ
ال  دسببببببة ضلى ال حصببببببيل المعرف  وت مية م ارات  

 خاتخاذ القرارلدم تالميذ الحلقة ا ضداد ة

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2018 ماجس ير 

فاطمة محمد   12
ضبد الل يف  

 زيدان 

باالك شباف ف  تدريس العلوم    أثر اسب خدام  ال علم  خ
العلميببة وتقببدير الببذات لببدم  ضلى ت ميببة المفبباريم 

 ختالميذ مدارس ال عليم العام الدامجة

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2019 ماجس ير 

أسماء خل    13
 محمد رشوان 

تصببويب    فاضلية اسبب خدام  موذج بايب  لل علم الب ا   فى 
ال صببببورات البديلة لدم أطفال الروضببببة لنعا المفاريم  

 فى مجال العلوم وت وين االتجاه  حو العلوم لدي م 

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2019 ماجس ير 
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مرض  سعد   14
 محمد

اسبببببببب خبدام ال موذج الواقع  ف  تبدريس العلوم ل  ميبة  
المفاريم الصببببحية وبقاء اثر ال علم لدم تالميذ المرحلة  

 ا ب دا ية بمدارس ال عليم المج مع  

كلية  
 ال ربية 

 أسيوخ ب

 2020 ماجس ير 

ضبببببببببببببببده   15 والء 
 محمود رشوان 

فاضلية اسب خدام اسب راتيجية المح ات العلمية ف  ت فيذ  
الم    الم عبدد ال خصببببببببصبببببببببات ضلى ت ميبة المفباريم  

 العلمية وم ارات ال ف ير ا بداض  لدم أطفال الروضة 

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2020 ماجس ير 

مدحم حسين   16
 فراج 
محمد  

الويب    فاضلية اس خدام ال علم المدم  القبا م ضلب  أدوات 
ال حصببببيل    ف  تدريس المحاسببببنة الماليببببة ضلبببب   ٠.٢

المحاسبية لدي   ببببببرام  وت ميببببببة م ببببببارات اسبببببب خدام الب 
 طالب ال عليم الثا وي ال جاري 

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2020 ماجس ير 

أسماء فراج   17
 ضبد الشاف   

أثر اسبببب خدام اسبببب راتيجية خرا ط ال ف ير ف  تدريس مادة  
ال سبوي  ضلى ت مية مفاريم ال سبوي  ا ل  رو   وال ف ير  

 االس دالل  لدم طالنات الثا وية ال جارية الم قدمة 

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2020 ماجس ير 

أحمبد ضببد    إ مبان  18
 الف اح محمد 

المعرف    العببببء  قبببا م ضل   ظريبببة  تعليم   تصببببببببميم 
ف  تبدريس ال يميباء  بباسبببببببب خبدام ت  ولوجيبا ال ولوجرام  

ال ف ير  وم بببارات  العلميبببة  المفببباريم  ال حليل     ل  ميبببة 
 والحس العلم  لدي طالب الص  ا ول الثا وي 

كلية  
ال ربية  
 بسوهاج 

 2020 دك وراه 

 

 المؤتمرات وال دوات العلمية المحلية:: سابعا
المؤتمر السببببب وي الرابع لل فل المصبببببري . مركز دراسبببببات ال فولة ، جامعة ضين شبببببمس ، ابريل   .1

 .   بنحث مشاركة    .   1991

اركة  بببببببببمش  خال ربية العلمية للمواط ةخللجمعية المصرية لل ربية العلمية الخامسالمؤتمر العلم   .2
 م. 1997أغس س 1- يوليو 29 العلمية،ب الجمعية المصرية لل ربية بالحضور

(  ال ربية العلمية وثقافة المج مع للجمعية المصرية لل ربية العلمية )   السادس المؤتمر العلم    .3
  يوليو   31ببببببببب  يوليو   28من   ، ببببببببب الجمعية المصرية لل ربية العلمية   مشاركة بالحضور    ببببببببب

 .   م   2002

( أفضببببببببل تربية العلمية   حو للجمعية المصببببببببرية لل ربية العلمية )  السببببببببابع المؤتمر العلم   .4
  يوليو   03بببببببببب  يوليو   72من    ، بببببببببب الجمعية المصرية لل ربية العلمية  مشاركة بالحضور    بببببببببب

 . م   2003

معوقات ال ربية العلمية ف  الوطن للجمعية المصبببببرية لل ربية العلمية ) ال اسبببببعالمؤتمر العلم   .5
من    ،الجمعية المصرية لل ربية العلمية  ببببب   مشاركة بالحضور  ببببب( العرب  خ ال شخي  والحلول خ

 . م  2005 أغس س 3ب يوليو31
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خ إضداد معلم المرحلة االب دا يةخ ) رؤية مسبببب قبلية (،  المؤتمر العلم  ا ول ل لية ال ربية بق ا ، .6
 . بنحثمشاركة ،  .م1996ي اير  4- 2كلية ال ربية بق ا، جامعة ج وب الوادي:، 

والثورة المصبرية للم اه  وطرق ال دريس )م اه  ال عليم  ةالمؤتمر العلم  الثالث ضشبر للجمعي .7
بببببببببببب الجمعية المصبببرية للم اه  وطرق    بنحثمشببباركة    بببببببببببب  (المعرفية وال   ولوجية المعاصبببرة

 م.2001يوليو  25 ب  24من  ال دريس،
المصبببببببرية للم اه  وطرق ال دريس )م اه  ال عليم  ةالمؤتمر العلم  السبببببببابع ضشبببببببر للجمعي .8

من    ال دريس،بببب الجمعية المصرية للم اه  وطرق   مشاركة بالحضور  بببب (والمس ويات المعيارية
 .م2005يوليو  27 ب  26

وب اء  المصبببرية للم اه  وطرق ال دريس )م اه  ال عليم    ةالمؤتمر العلم  الثامن ضشبببر للجمعي .9
 ب 25من  ال دريس،بببب الجمعية المصرية للم اه  وطرق   مشاركة بالحضور  بببب (ا  سان العرب 

 م .2006يوليو   26

  ةف  ظل العولمة خ كلية ال ربي   عالمؤتمر العلم  العرب  ا ول ،خ ال ربية الوقا ية وت مية المج م .10
 وا ضداد للمؤتمر. مشاركة بالحضور، 2006ابريل 19ب 18بسوهاج ،

المؤتمر العلم  السببببببببب وي خ م باه  ال عليم العبام بين الواقع وم  لنبات ا ل يبة الثبالثبة خكليبة  .11
 مشاركة بالحضور م.2002مارس25،26ال ربية ، جامعة الم صورة ،

ال ميز   .12 ضصبببببببببر  ضلى  المببببدخببببل   ، والم فوقين  الموهوبين  ختربيببببة  الخببببامس  العلم   المؤتمر 
 .مشاركة بالحضور .2002د سمبر 1514،وا بداعخكلية ال ربية ، جامعة أسيوخ ،

المؤتمر العلم  العرب  الثالث خ ال عليم وقضبببببببا ا المج مع المعاصبببببببر خجمعية الثقافة من اجل  .13
 مشاركة بالحضور م ،2008أبريل 20،21ال  مية باالش راك مع جامعة سوهاج ، 

  د سبببببببببمبر  18  ال ربيبة بسبببببببببوهباج، كليبة   ف  ال عليم وال علمخالمبدخبل الم ظومخالب با يبة و  بدوة   .14
 .وا ضداد مشاركة بالحضور  .2002

  م.2004مارس31،30 دوة خ حو والد ة راشبببدة من أجل مج مع راشبببد خكلية ال ربية بسبببوهاج ، .15
 .وا ضداد بالحضور مشاركة

، مركز ضبببببببببمان الجودة   2009 دوة خ ال خ يط االسببببببببب راتيج  ف  العمليات ال عليمية خ ي اير   .16
 واالض ماد ، جامعة سوهاج .

: اربعة سي اريوهات لل عليم المدرس  الصادر : مس قبل ال عليم دوه ضن بعد خحوار حول ك اب .17
 م ٢٠٢٠اك وبر ١٣،خ مك ب ال ربية العرب  لدول الخلي ضن م ظمة ال عاون االق صادي وال  مية

خ مك ب ال ربية العرب  IEA الراب ة الدولية ل قييم ال حصبببببيل ال ربوي دراسبببببات    دوه ضن بعد خ .18
 م2020 وفمبر  12لدول الخلي ،
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 المؤتمرات وال دوات العلمية الخارجية ال   شاركم في ا:: ثام ا
  2002ال بدوة ال ربويبة ا ولى: تجبارب دول مجلس ال عباون ف  إضبداد المعلم ، البدوحبة ، ق ر .  

 بنحثمشاركة   .
 :أ ش ة تربوية مج معية :  ضاشرا
 ضضو ف  الجمعية المصرية للم اه  وطرق ال دريس . ▪
 لل ربية العلمية .ضضو ف  الجمعية المصرية  ▪

 هب . 1422إلقاء محاضرة خ ال ف ير العلم خ بإدارة ال عليم بالناحة ، الممل ة العربية السعود ة ،  ▪
 .2008مارس 31إلقاء محاضرة خ أسلوب حل المشكالت خ بمدرسة ال  ضة للغات بسوهاج  ▪

 (2004/2005ل لية ال ربية بسوهاج )ضام  را د لج ة ا سر ▪

 ( . 2008/2009،  2007/2008 ضامبسوهاج )مس شار اللج ة الرياضية ل لية ال ربية  ▪

 : حصل ضلي ا  ال  ال دريبيةالدورات : ضشر  حادي
 .2004خم ارات االتصال الفعال خ ت مية قدرات أضضاء هيعة ال دريس  هدور  .1

 .2005العلمية خ لت وير كليات ال ربية خ ا شراف ضلى الرسا  عمشرو   هدور  .2

 .ICT 2006ه  دور  .3

 .2006خ الساضات المع مدة خت مية قدرات أضضاء هيعة ال دريس  هدور  .4

 .2006ال دريس بال ق ية خ خت مية قدرات أضضاء هيعة ال دريس  هدور  .5

 .2007خ إضداد مشروع بحث  خت مية قدرات أضضاء هيعة ال دريس  هدور  .6

 .SPSS 2007  هدور  .7

 بكليةال ربية بسوهاج.2007بر ام  ال عليم للمس قبل  INTEL  هدور  .8

أسبببباليب تقويم ال الب واالم حا ات بالمركز القوم  ل  مية قدرات هيعة ال دريس دورة إضداد مدرب   .9
 21/12/2009ب15

 2/2012 تعليم قبل جامع  -دورة  وات  ال علم و خرا ط الم     .10

 2/2012 تعليم قبل جامع  -دورة المراجعة الخارجية  .11

 2/2012  مؤسسات ال عليم قبل الجامع  -دورة ال قويم الذات  و خ ط ال حسين  .12

 .3/2012 ال خ يط االس راتيج  لمؤسسات ال عليم قبل الجامع  .13

خ أسببببببببباليبب القيباس وال قويم ودضبداد المفردة االخ نباريبةخ البذي ضقبدتبه وحبدة إدارة  ضن بعبد  ورة  د .14
 2020أك وبر 20 -19  مشروضات ت وير ال عليم العالى بوزاره ال عليم العال 

 ال   شارك في ا : الدورات ال دريبيةضشر: ثا  
المشبببببباركة ف  تدريب الموج ين والمعلمين بوزارة المعارف بالناحة الممل ة العربية السببببببعود ة )  .1

 (  .  هب5/1420بر ام  كفا ات ال دريس واالتصال ال ربوي 
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  فالمشببببببببباركبة ف  ورشبببببببببة ضمبل ) تقويم الم    ( ببا دارة العبامبة ل  وير الم باه  بوزارة المعبار  .2
 ساضات تدريبيه( 6)   بالرياض.

تخ يط دورة تدريبية لمدرب  الشبببرطة بمركز تدريب الشبببرطة بالناحة ، الممل ة العربية السبببعود ة   .3
 وت فيذها .

المشاركة ف  تدريب معلم  العلوم بسوهاج ضلى أساليب ال قويم لالش راك ف  المسببببببببببببببببببببببببببببببابقة   .4
 ( . TIMSSالعالمية تيمز ) 

للب ات ال ابعة للمجلس القوم  لل فولة   المشباركة ف  تدريب الميسبرات للعمل بالمدارس الصبد قة .5
 )ساضه تدريبيه  720 ( (. 2007، 2005،  2004،  2003وا مومة ) 

بر ام    راتيجيات ال دريس الفعال )ببببببالمشاركة ف  تدريب موج   ضلوم المرحلة االب دا ية ضلى اس .6
 ساضه تدريبيه( 42)  ( . 2004( ) تحسين ال عليم

اال جليزية ، كلية ال ربية بسوهاج  الدورة ال دريبية لمعلم  الرياضيات والعلوم باللغة    المشاركة ف  .7
 ساضه تدريبيه( 12) م13/4/2005ب7،

( بسبوهاج  ال علم ال شبط م اراتالموج ين ومدراء المدارس ضلى )المعلمين و المشباركة ف  تدريب   .8
 ساضه تدريبيه( 64)  (.2006،2007( )اليو يسيف باالش راك مع وزارة ال ربية وال عليموط  ا )

وب ال علم ال شبببببط بالم شببببباه محافظة  المشببببباركة ف  تدريب معلم  المرحلة االب دا ية ضلى أسبببببل .9
 ساضه تدريبيه( 12)  ( .2008سوهاج باالش راك مع جمعية مصر الخير)

المشبببببباركة ف  الدورات ال دريبية الخاصببببببة بإضداد المدارس لالض ماد ال ربوي ال    ظم  ا كلية   .10
 ساضه تدريبيه( 36)  (. 2008وال عليم )  ةال ربية بسوهاج بالمشاركة مع وزارة ال ربي

يم المقررات الدراسبببية خ بمركز توكيد الجودة بالجامعة ف   المشببباركة ف  الدورة ال دريبية خ تصبببم .11
 ساضات تدريبيه( 6) م 12/2009/ 25ب  23الف رة من 

ف  إضبداد حزمبة تبدريبيبة ف  مبادة العلوم لموج       ERPالمشببببببببباركبة مع بر بام  ت وير ال عليم .12
 .2008مل واس راتيجيات ال علم ال شط ، يوليو االعلوم بالمرحلة االب دا ية ف  ضوء ال قويم الش

ورشببببببة ضمل ل دريب موج   العلوم بالمرحلة االب دا ية بأسببببببوان ضلى بر ام  خ ال علم ال شببببببط  .13
بمشباركة مركز    19/2/2009ببببببببببب  5وال قويم الشبامل مدخل ل خ يط وحدة دراسبية خ ف  الف رة من  

 تدريبيه( هساض 90)  ووزارة ال ربية وال عليم.( ERP)ت وير ال عليم 

ا ضلى اسببببببببب خدام الحاسبببببببببب افل  ف   المشببببببببباركة ف  بر ام  تدريب معلم  البيعة والجيولوجي .14
 تدريبيه(ساضه   12)   .  2009مارس   25،   24ال دريس ، مركز تدريب ال ربية وال عليم بسوهاج  

ورش ضمل ل دريب بعا أضضببببببباء هيعه ال دريس بجامعه سبببببببوهاج ضلى إضداد ب وك أسبببببببعلة  .15
 م.2011لمقررات م ف  إطار مشروع ت وير  ظم تقويم ال الب واالم حا ات 
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لثا ويه العامه للمدارس المسب قله بدوله ق ر ف  ماده ال يمياء للعام المشباركه ف  وضبع اسبعله ا .16
 2011/2012الجامع  

تدريب مدرسبببب  ال يمياء بالمدارس المسبببب قله بدوله ق ر ضلى اضداد جدول مواصببببفات االخ نار   .17
 .2011وصياغه ا سعله د سمبر 

ا سبببببببعلة الفعالة ضلى " المرحلة ا ضداد ة معلم أولو  معلم  ال رقية إلىخالمشببببببباركة ف  بر ام    .18
سبباضات  6)   .2012، ي اير  2011 أك وبر أكاد مية المعلم ،   وبعا اسبب راتيجيات ال علم ال شببط

 تدريبيه(

ضلى   ( SEEP) الثببا ويخ ال عليم معلم  ال ببدريبيببة خ تببدريببب الببدورة المشبببببببببباركببه ف  بر ببام  .19
 ساضات تدريبيه( 6) م ٢٠١٢الشامل ي اير  وأساليب ال قويم ال شط ال علم اس راتيجيات

 .2012ف  البرام  ال دريبيه  كاد ميه المعلم لمعلم  ال عليم ا زهري المشاركة  .20

  24)ريب بجامعه سبوهاج  ده مركز ال دتدرينات تدريس العلوم باال جليزيه الذي  عق المشباركة ف  .21
 ساضه تدريبيه(

ت ميبة قبدرات هيعبة  مركز    اهبضقبد    ال  دورة )  ظم االم حبا بات وتقويم ال الب(ف   المشبببببببببباركبة   .22
 (دريبيهساضات ت 6 ) م2020يوليو  ٢٨-٢٧ بجامعه سوهاجال دريس 

( ال   ضقدها مركز ت مية قدرات هيعة اس راتيجيات ال دريس وال علمالمشاركة ف  دورة )  .23
 تدريبيه(  هساض 12)م2020  أغس س 25- 24ال دريس بجامعه سوهاج  

 خ أسبببباليب القياس وال قويم ودضداد المفردة االخ ناريةخضن بعد   البر ام  ال دريب المشبببباركة ف    .24
ضقببببدتببببه   العببببالىالببببذي  ال عليم  ت وير  مشبببببببببروضببببات  إدارة  العببببال   وحببببدة  ال عليم  - 15  بوزاره 

 ساضه تدريبيه( 12)2020وفمبر 16

 الخبرات العملية :
 عود ة ) سابقا( بببببالمعلمين بالناحة،الممل ة العربية السبكلية  قسم الم اه  وطرق ال دريسر يس  .1

 ) سابقا ( .  عود ةبالممل ة العربية الس ، ر يس مركز النحوث ال ربوية بكلية المعلمين بالناحة .2

 ) سابقا (.  عود ةبباحة ، الممل ة العربية السبعون ال الب بكلية المعلمين بالببأمين لج ة ش .3

 ) سابقا(.م س  مشروع محو ا مية بكلية ال ربية بسوهاج و ا ب المدير ال  فيذي  .4

 ب مع مد باكاد ميه المعلم ) سابقا(.مدر  .5

 ت وير  ظم تقويم ال الب واالم حا ات بجامعة سوهاج . لمركز المدير ال  فيذي .6

 أساليب تقويم ال الب واالم حا ات بالمركز القوم  ل  مية قدرات هيعة ال دريس.مدرب مع مد  .7

 .بجامعة سوهاج مجلس إدارة مركز ضمان الجودةضو ض .8

 

 ال وقيع    


