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 المؤهالت العلمية :
 

   )كلية التربية -مع مرتبة الشرف  جدا  بتقد ر جيد ليسان  اآلداب طالتربية  )شعبة اللغة العربية

 م7688 جامعة أسيور–بسوهاج

 جامعة أسيور -كلية التربية -ممتاز جستير فى التربية )مناه  طررا تدر   اللغة العربية( بتقد رما

 م7660

 )جامعة جنوب الوادى -كلية التربية -دكتوراه  الفلسفة فى التربية )مناه  طررا تدر   اللغة العربية

 م7669
 

 الخبرات العلمية:
 

   م78/7/7686جامعة أسيور من  -ة بسوهاجكلية التربي-معيدة بقسم المناه  طررا التدر 

  م0/72/7660جامعة  أسيور من  -تربية بسوهاجكلية ال–التدر  مدرس مساعد بقسم المناه  طررا 

   م02/6/7669جامعة جنوب الوادى من   -كلية التربية بسوهاج-مدرس بقسم المناه  طررا التدر 

 01/72جامعة جنوب الوادى من -بسوهاج كلية التربية-مساعد بقسم المناه  طررا التدر   أستاذ /

 م0222

   م01/1/0272جامعة سوهاج من -كلية التربية-أستاذ بقسم المناه  طررا التدر 
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 التدر   الجامعى-7
 

 :مرحلة البكالور وس               

  

 )ر اض أرفال( الفرقة الرابعة رفولة -* مفاهيم د نية 

 لة ) ر اض أرفال(* مفاهيم لغو ة" الفرقة الرابعة رفو

 الفرقة الثانية تعليم أساسى علمى–*  تعليم القراءة طالكتابة 

 الفرقة الثانية تعليم أساسى أدبى-* تعليم القراءة طالكتابة  

 الفرقة الرابعة تعليم أساسى لغة عربية -طالدراسات اإلسالمية * ررا تدر   اللغة العربية  

 الفرقة الرابعة رفولة–* اناشيد 

 ا تدر   اللغة العربية ثالثة عربى عام* رر

 * ررا تدر   اللغة العربية ثالثة عربى أساسى

 

 الماجستير طالدكتوراه(الدبلومه ،مرحلة الدراسات العليا )

 الماجستير طالدكتوراه* مقرر التخصص )ررا تدر   اللغة العربية(  لطالب 

 لفرقة األطلى )نظام العامين(ا –*ررا تدر   اللغة العربية لطالب الدبلومة العامة   

 الفرقة الثانية )نظام العامين( -*ررا تدر   التربية اإلسالمية لطالب الدبلومة العامة  

 نظام العام -العامة-* ررا تدر   اللغة العربية أطلى دبلوم  

 *ررا  تدر   اللغة العربية طالدراسات اإلسالمية " تكميلى ماجستير"  

 التربوى برنام  التأهيل      

 * ررا تدر   اللغة العربية " المستوى الثالث تخصص لغة عربية"  

 

 

 

 رسائل الماجستير طالدكتوراه  التى قمت بمناقشتها -0
 

 جامعـــة ســـوهاج-بكليـــة التربيـــةللباحـــث / نـــور محمـــد حســـن الرماد رســـالة ماجســـتير مناقشـــة  -7

ر ة "تر ز" فى تنمية مهـارات طالمعنونة "اثر تدر   البالغة باستخدام بعض استراتيجيات نظ

 م.0272التذطا البالغى طالتفكير اإلبداعى لدى رالبات الثانو ة األزهر ة، بتار خ 
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جامعـــة ســـوهاج -بكليـــة التربيـــةمناقشـــة رســـالة الماجســـتيرللباحثة/ زهـــراء مصـــطفى محمـــود  -0

تحــد  طالمعنونــة" فابرنــام  مقتــر  قــائم علــى انشــطة الــذكاءات المتعــددة فــى تنميــة مهــارات ال

 م0272طتقد ر الذات لدى تالميذ الصف الخام  االبتدائى " طذلك بتار خ 

 

 جامعـــة ســـوهاج-بكليـــة التربيـــةمناقشـــة رســـالة الماجســـتيرللباحثة/ فـــائزة أحمـــد عبـــد العظـــيم  -2

طالمعنونة" فاعليـة اسـتخدام اسـتراتيجية التكامـل للمعلومـات المجـزاة فـى تـدر   القـراءة علـى 

قرائــى طالمهــارات الحياتيــة لــدى تالميــذ الصــف األطل االعــدادى " طذلــك تنميــة مهــارات الفهــم ال

 م0272بتار خ 

 جامعــة ســـوهاج-بكليــة التربيــة مناقشــة رســالة الماجســتيرللباحثة/ زهــراء مصــطفى محمــود   -2

طالمعنونــة" فابرنــام  مقتــر  قــائم علــى انشــطة الــذكاءات المتعــددة فــى تنميــة مهــارات التحــد  

 م0272يذ الصف الخام  االبتدائى " طذلك بتار خ طتقد ر الذات لدى تالم

 

جامعـــة ســـوهاج -بكليـــة التربيـــةمناقشـــة رســـالة الماجســـتيرللباحثة/ فـــائزة أحمـــد عبـــد العظـــيم   -5

طالمعنونة" فاعليـة اسـتخدام اسـتراتيجية التكامـل للمعلومـات المجـزاة فـى تـدر   القـراءة علـى 

لــدى تالميــذ الصــف األطل االعــدادى " طذلــك تنميــة مهــارات الفهــم القرائــى طالمهــارات الحياتيــة 

 م0272بتار خ 

 

ـــو االيمـــين  -9 ـــى محمـــد أب ـــة التربيـــةمناقشـــة رســـالة الماجســـتيرللباحثة/ من ـــة ســـوهاج -بكلي جامع

طالمعنونـة" فاعليــة نمـوذج الــتعلم التوليـدى فــى تــدر   النحـو علــى اكتسـاب المفــاهيم النحو ــة 

ــدى تالم ــداعى ل ــر االب ــار خ طتنميــة بعــض مهــارات التفكي ــك بت ــانى اإلعــدادى" طذل ــذ الصــف الث ي

 م0275

 

جامعـة أســيور -مناقشـة رسـالة الماجسـتير المقدمــة مـن الباحثـة/ ر ــم سـيد ابوز ـد بكليــة التربيـة -1

بعنوان" فاعلية تصور مقتر  لتدر   مقرر اللغة العربية للصف األطل الثانوى فى ضـوء ابعـاد 

 م0271الذاتية الثقافية لتنمية الموارنة، 

 

جامعة أسيور بعنـوان –كلية التربية بقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ عصام أحمد منا -8

" فاعلية برنام  مبنى على مهارات الوعى الصوتى فى تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ 

 م0271"، اإلعداد ةالمرحلة 
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جامعة سوهاج -ية التربيةكلب مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ رمضان بخيت خليفة -6

بعنوان" فاعلية استخدام التساؤل الذاتى فـى تـدر   القـراءة علـى الفهـم القرائـى طتنميـة بعـض 

 م.0278الصف الثانى اإلعدادى األزهرى"،  تالميذمهارا الكتابة لدى 

 

جامعـة -بكلية التربيـة حسن على عبد العال مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث -72

بعنــوان " فاعليــة اســتخدام اســتراتيجية التكامــل التعــاطنى للمهــام المجزئــة فــ  تــدر   ســوهاج 

ــة ــدى رالبــات الثانو ــة األزهر  "،  النصــوا األدبيــة علــى التحصــيل المعرفــى طالتــذطا األدبــى ل

 م0276

-بكليـة التربيـةمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة/ فارمة معـاذ محمـد محمـد   -77

" بعنوان) تقو م برنام  الفراشة بالصفوف الثالثة األطلـى مـن الحلقـة االبتدائيـة جامعة سوهاج 

 م 0276،  فى ضوء المستو ات المعيار ة للمنه 

 

-بكليـة التربيـةمناقشـة رسـالة الماجسـتير المقدمـة مـن المعيـدة/ بسـمة رـه محمـد حسـن  -70

مية فى ضوء اهتمامـات بعنوان ) فاعلية تدر   طحدة مقترحة فى التربية اإلسال جامعة سوهاج

الطـالب قـائم علـى النظر ـة التوا ـلية باسـتخدام اإلدمـود لتنميـة التحصـيل طالقـيم األخالقيـة لــدى 

 .0276رالب الصف األطل الثانوى( ، 

 

-بكليـة التربيـةمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ أحمـد فـؤاد السـيد أحمـد "  -72

لم المـدم  فـى تـدر   التربيـة الد نيـة اإلسـالمية لـدى بعنـوان )أثـر اسـتخدام الـتعجامعة سوهاج 

 .0276رالب الصف األطل الثانوى( ، 

 

كليـة ب مناقشة رسالة الماجسـتير المقدمـة مـن الباحثـة/ غـادة عبـد الحـى خليـل تـاج الـد ن -72

" تخصص مناه  زرـرا تـدر   اللغـة العربيـة طالدراسـات اإلسـالمية"  التربية، جامعة أسيور

على المدخل الجمالى فى تدر   النصوا األدبية إلكساب مهارات التذطا  قائم بعنوان ) برنام 

 0276األدبى طالتفكير التأملى(، 

 

 

 جامعة سوهاج-اإلشراف على رسائل الماجستير طالدكتوراه طالمسجلين بكلية التربية-2

 

 رسالة دكتوراه للباحثة/ رشا على أحمد )مدرس مساعد بالكلية( -7

 رسالة دكتوراه للباحثة/ بسمة ره )مدرس مساعد بالكلية( -0
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 فائزة أحمد ) من الحارج( حثة/رسالة دكتوراه للبا -2

 رسالة دكتوراه للباحث / رمضان بخيت )من الخارج(  -2

 رسالة دكتوراه للباحثة/ فارمة معاذ محمد )من الخارج( -5

 (من الخارج) محمد هالةرسالة دكتوراه للباحثة/  -9

 رسالة ماجستير للباحث / أحمد محمود أحمد )من الخارج( -1

 للباحثة / أسماء رمضان عيد )من الخارج( اجستيرمرسالة  -8

 

 

 علميةالبحو  التحكيم -2

م طبيانهــا 0202إلــى  0272مــن عــام اآلتيــة ت بتحكــيم العد ــد مــن البحــو  العلميــة فــى المجــالت قمــ

 كالتالى:

 مجلة كلية التربية بسوهاج-7

 مجلة كلية التربية بالمنوفية  -0

 مجلة الثقافة طالمعرفة بسوهاج-2

 جامعة سوهاج -مجلة شباب الباحثين فى العلوم التربو ة-2 

 

 

 

 جودة التعليم العالىخا ة بالنشطة األ-5
 
 

عضو فى فر ق العمل الخاا ببرنام  اللغة العربية طالدراسات اإلسالمية للتعليم العام  -7

 بجامعة سوهاج لكليةللحصول على الجودة طاالعتماد 

 

عضو فى فر ق العمل الخاا ببرنام  اللغة العربية طالدراسات اإلسالمية للتعليم  -0

 بجامعة سوهاج لكليةماد دة طاالعتللحصول على الجو األساسى
 

 

 

 اإلشتراك فى طرش العمل كمدرب-9
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شاركت كمدرب فى البرنام  التدر بى  لمنه  ر اض األرفال لمعلمات ر اض  -7

األرفال بالتعاطن بين كلية التربية بسوهاج طمشرطع تحسين الطفولة المبكرة فى 

 م0277 وليو  09-02الفترة من 

لمنه  ر اض األرفال لمعلمات ر اض   شاركت كمدرب فى البرنام  التدر بى -0

األرفال بالتعاطن بين كلية التربية بسوهاج طمشرطع تحسين الطفولة المبكرة فى 

 م0270فبرا ر  70-6الفترة من 

شاركت كمدرب فى البرنام  التدر بى  للتعلم النشط بالتعاطن مع كلية التربية   -2

 م0277د سمبر  06-09 بسوهاج طمشرطع تحسين التعليم الثانوى فى الفترة من

شاركت كمدرب فى برنام  التدر   المصغر  لطالب الدبلوم العام نظام العام  -2

 الواحد بشكل دطرى

شاركت كمدرب لمشرفى التربية العملية تخصص ررا تدر   اللغة العربية    -5

 م0276طالدراسات اإلسالمية فى عام 

الماجستير طالدكتوراه المعلم الجامعى لباحثى  إعدادشاركت كمدرب فى برنام    -9

 فى جميع كليات الجامعة بصفة دطر ة

 

 

 الدطرات -1
 

 ICDLالحصول على دطرة  -7

الحصول على دطرات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدر   طالقيادات الجامعية بجامع  -0

 م0228/ 76/8الى  06/1سوهاج فى الفترة من 

ية طذلك ضمن مشرطع الحصول على دطرات إلعداد بنوك أسئلة لمقررات كلية الترب  -2

 تطو ر نظم تقو م الطالب طاإلمتحانات

 MIS IV Bylaws and Controlدطرة المسار المتخصص   الحصول على  -2

Affairs  طالتى عقدها مركز التدر ب على نظم طتكنولوجيا المعلومات طاالتصاالت

  بجامعة سوهاج

 

 

 اإلشراف على األنشطة الال فية-8
 

 الشعر ة بكلية التربية بسوهاجتحكيم المسابقات -7     

 اإلشراف على المكتبة كعضو فى لجنة المكتبات-0     

 تحكيم المسابقات الخا ة بحفظ القرآن الكر م بكلية التربية بسوهاج-2     
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 التربية بسوهاجكلية  –تحكيم المسابقات الخا ة بحفظ األحاد ث النبو ة الشر فة -2      

 

 

 عضو ة اللجان-6

 ضو فى اللجان اآلتية:شاركت كع

 

 مجل  قسم المناه  طررا التدر   -7

 لجنة المكتبات  -0

 لجنة شؤطن البيئة طخدمة المجتمع -2

 لجنة العالقات الثقافية طالدراسات العليا -2

 لجنة شئؤطن التعليم طالطالب -5

 مجل  كلية التربية بسوهاج  -9

 

 

 

 المشاركة فى المؤتمرات طالنشار الجامعى طانشطة أخرى -72
 

 
   م، 0228 وليـو  72-6الثـامن للجمعيـة المصـر ة للقـراءة طالمعرفـة المنعقـد فـى الفتـرة مـن العلمـى ركت  فى المـؤتمر شا -7 

 طذلك من خالل المساهمة فى المناقشات البناءة.

م ، 0272 وليـو  00-07للجمعية المصر ة للقراءة طالمعرفة المنعقد فـى الفتـرة مـن العلمى العاشر شاركت فى المؤتمر   -0  

 طذلك من خالل المساهمة فى المناقشات البناءة..

 حضور المؤتمر الدولى الذى تعقده جمعية الثقافة من أجل المعرفة بجامعة سوهاج" وبشكل دورى. -3

 م2102حضور مؤتمر التأثير العربى بكلية التربية جامعة سوهاج  -4

) المعلة  ومتللاةاا الع ةر بعنةوا   وهةوجامعةة سةوهاج -حضور المؤتمر الدولى األول بكليةة التربيةة -5
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