
 السيرة الذاتية
 جرجس لدكتور/ عماد صموئيل وهبةاألستاذ ا

لشئون خدمة كلية التربية وكيل أستاذ أصول التربية ــ 
 جامعة سوهاجــ المجتمع وتنمية البيئة 

 جمهورية مصر العربية
  

 أوالً: بيانات أساسية:
 ماد صموئيل وهبة جرجسدكتور/ عأستاذ  االسم باللغة العربية

 Prof Dr. Emad Samuel Wahba Gerges ة اإلنجليزية      االسم باللغ

لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة كليـة التربيـة وكيل أصول التربية و  أستاذ الوظيفة الحالية            
 ـ جامعة سوهاج         ــ كلية التربية ــالبيئة 

 ــ مصر طمحافظة أسيو  ــ مركز القوصيةبم 1970أغسطس  7 الميالدومحل تاريخ 
 متزوج ويعول الحالة االجتماعية مصري  الجنسية
 واقتصاديات التعليم تربويالتخطيط ال – أصول التربية التخصص

 ـ قسم أصول التربيةــكلية التربية جامعة سوهاج ــ  ــ سوهاجــ  مصر عنوان المراسلة
 01129988130   – 01224781760محمول)جوال(  هاتفال

  2303263/093منزل 
 emadsam2007@yahoo.com البريد اإلليكتروني

 27008072500337 الرقم القومي

 :من األحدث إيل األقدم : التدرج الوظيفينياً ثا

 التاريخ مكان العمل الوظيفة م
وكيــــل كليــــة التربيــــة لشــــئون  1

  البيئة خدمة المجتمع وتنمية
م 2017/ 11/11مـــــــــــــن  سوهاجلتربية ــ جامعة كلية ا

 وحتي تاريخه
ـــي 2016/ 20/8مـــن  سوهاجكلية التربية ــ جامعة  رئيس قسم أصول التربية 2 م إل

 م.2017/ 10/11
قسم أصول التربيـة ـــ كليـة التربيـة ـــ  أستاذ 3

 سوهاججامعة 
م وحتـي 29/3/2017ن م

 تاريخه
يـة التربيـة ـــ قسم أصول التربيـة ـــ كل أستاذ مساعد 4

 سوهاج جامعة 
م 26/12/2011مــــــــــــــــن 
 م28/3/2017وحتي 

ــة  Roterdamجامعـــــة روتـــــردام باحــز زائــر ودراســات مــا بعــد  5 ــي 2008مــن يوني م وحت
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 التاريخ مكان العمل الوظيفة م

 Postdoctoralالـــــدكتورا   
 بدولة هولندا

University  ــــام ــــدا لع ــــة هولن بدول
 م2008/2009 دراسي كامل

 م2009مارس 

 مدرس 6
 

كليـة التربيـة ـــ  قسم أصول التربيـة ـــ
, ثـــم بجامعـــة جامعـــة جنـــود الـــوادي

سوهاج بانفصال فرع سوهاج ليصبح 
 م.2008عام  فيجامعة مستقلة 

م وحتـي 20/6/2004من 
 م25/12/2011

قسم أصول التربيـة ـــ كليـة التربيـة ـــ  مدرس مساعد 7
 جامعة جنود الوادي

م وحتــــي 2000مــــن عــــام 
 م2004عام 

ــ معيد 8 ــة ـ ــةقســم أصــول التربي ــة التربي  ـ كلي
 ــ جامعة أسيوط بسوهاج

م وحتــــي 1992مــــن عــــام 
 م1999عام 

 :من األحدث إيل األقدمالدراسية : املؤهالت اً لثثا
 موضوع الرسالة التقدير املؤهل م
 دكتورا  في فلسفة التربية 1

كليــة التربيــة بســوهاج جامعــة  مــن
 م. 2004عام  جنود الوادي

ــــدكتورا   مــــع درجــــة ال
 التوصــــــــــــية بطبــــــــــــع
الرســالة وتــداولها بــين 

 الجامعات

لــــــبعا النقابــــــات  يالــــــدور التربــــــو 
فـــت ي المهنيـــة فـــت المجتمـــع المصـــر 

 ضــــــوا بعــــــا التغيــــــرات المعاصــــــرة
 )دراسة ميدانية(

 ماجستير في التربية 2
كليـة من  "تخصص أصول التربية"

التربيــــة بســــوهاج جامعــــة جنــــود 
 م.1999عام  الوادي

ـــــــــدير ماجســـــــــتير  بتق
 ممتاز

وى لــبعا بــرامط الطفــال الــدور التربــ
التليفزيونيـــة فـــت التنشـــئة السياســـية 

ـــــل المصـــــرى ـــــة) للطف  دراســـــة تحليلي
 (.ميدانية

ــــة 3 ــــوم خــــاص فــــي التربي عــــام  دبل
 م1996

كليــــة التربيــــة بســــوهاج جامعــــة مــــن   جيد جدا  بتقدير 
 جنود الوادي

عـــام  بكـــالوريوس العلـــوم والتربيـــة 4
 م1992

مـــع  جيـــد جـــدا  بتقـــدير 
 مرتبة الشرف

كليــــة التربيــــة بســــوهاج جامعــــة ن مــــ
 أسيوط

 ًا: السفر يف مهمات علمية خارج البالد:رابع
إلـي  Postdoctoral )دراسـات مـا بعـد الـدكتورا   سافر صاحد السـيرة الذاتيـة فـي مهمـة علميـة

لعـام دراسـي  بدولة هولنددا (Erasmus University Rotterdam) روتردامآرامسوس جامعة 
 م.2009م وحتي مارس 2008يونية كامل خالل الفترة من 
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 البحوث العلمية:ًا: خامس

 :من بينها ما يليالعلمية مجموعة من البحوز  جرااقام صاحد السيرة الذاتية بإ

نوع  جهة وتاريخ النشر عنوان البحث م
 البحث

تطوير مدارس التربية الفكرية بمحافظة سـوهاج  1
ضــوا االتجاهــات التربويــة المعاصــرة لتعلــيم  فــي
 .لمعاقين عقليا : دراسة تحليلية ميدانيةا

المجلــــة التربويــــة, كليــــة التربيــــة, 
(, يناير 24جامعة سوهاج, العدد )

 م.2008

بحز 
 منفرد

ر المدرســــــة ادو لتفعيــــــل أ تربويــــــة إســــــتراتيجية 2
فـــي تنميـــة التفكيـــر اإلبـــداعي لـــدي  االبتدائيـــة

 .مفهوم الجودة في التعليمتالميذها في ضوا 

بيـــة, جامعـــة بنـــي مجلـــة كليـــة التر 
ـــــــدد ) (, الجـــــــزا 16ســـــــويف, الع

 م.2009الثاني, يوليو 

بحز 
 منفرد

ــه كمــدخل  3 ــي ومتطلبات ــدريد اإللكترون فلســفة الت
للتنميــــة المهنيــــة المســــتدامة لمعلمــــي التعلــــيم 

 الثانوي العام: دراسة تحليلية ميدانية.

مجلة كلية التربية, جامعة أسيوط, 
ـــد ) (, العـــدد الول, جـــزا 27المجل

 م.2011ول, يناير أ

بحز 
 منفرد

تصــور مقتــرط لتطبيــ  نظــام التعلــيم االفتراضــي  4
 .في كليات التربية في مصر: دراسة ميدانية

مقبـــول النشـــر بمجلـــة البحـــز فـــي 
التربية وعلم النفس, كلية التربيـة, 

(, العدد 24جامعة المنيا, المجلد )
 م. 2011الول, أبريل 

بحز 
 منفرد

طــيط اإلســتراتيجي لتطــوير اســتخدام مــدخل التخ 5
مــــــدارس مرحلــــــة التعلــــــيم الساســــــي وعــــــالج 

 .ميدانيةمشكالتها بمحافظة سوهاج: دراسة 

مجلــــة الثقافــــة والتنميــــة, الســــنة 
ـــــــــــــدد )11) (, مـــــــــــــايو 44(, الع

 م.2011

بحز 
 منفرد

ـــنفس  6 ـــم ال المشـــاركة فـــي إعـــداد كتـــاد عـــن عل
)منشـــور   Positive Psychologyاإليجـــابي 

 .هولندا(باإلنجليزية في 

روتـردام بهولنـدا آراسـموس جامعة 
 .م2009

 مشترك

ــة المهنيــة للمعلمــين فــي  7 تطــوير أدوار الكاديمي
فـــي  مصـــر فـــي مجـــال التنميـــة المهنيـــة للمعلـــم

 ضــــوا االتجاهــــات الحديثــــة فــــي هــــذا المجــــال
 (دراسة ميدانية)

المجلــــة التربويــــة, كليــــة التربيــــة, 
(, يناير 33جامعة سوهاج, العدد )

 م.2013

بحز 
 منفرد

دراســــــة تحليليــــــة للجوانــــــد التربويــــــة لــــــبعا  8
المــدارس الفلســفية المعاصــرة وأوجــه االســتفادة 

 منها في مجال التربية والتعليم في مصر

مجلـــة كليـــة التربيـــة, جامعـــة بنـــي 
ســويف, عــدد أبريــل, الجــزا الول, 

 م.2014أبريل 

بحز 
 منفرد

ـــاا اإلنســـان 9 ـــة مقترحـــة لبن ـــة تربوي  مالمـــح ر ي
ــة المعاصــرة صــريالم  فــي ضــوا الفلســفة النقدي

المــــ تمر العلمــــي الرابــــع )التربيــــة 
ــاا اإلنســان فــي ظــل التحــوالت  وبن

بحز 
 منفرد
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نوع  جهة وتاريخ النشر عنوان البحث م
 البحث

إبريـــــــــل  30-29الديمقراطيـــــــــة(  )دراسة تحليلية(
م, كليـــــة التربيـــــة بشـــــبين 2014

 الكوم, جامعة المنوفية.
واقع المدارس الخاصة وسبل مواجهة مشكالتها  10

ــــة نظــــر أول ــــن وجه ــــين م ــــور والمعلم ــــاا الم ي
ــــبعا  ــــة ب ــــويين )دراســــة ميداني ــــراا الترب والخب

 محافظات صعيد مصر(

ــــدد  ــــة المعاصــــرة, الع ــــة التربي مجل
(, فبرايــــــــــر 32(, الســــــــــنة )99)

 م.2015

بحز 
 منفرد

ر يـــة تربويـــة مقترحـــة لتنميـــة جـــدارات مجتمـــع  11
المعرفـــة لـــدي معلمـــي التعلـــيم العـــام فـــي مصـــر 

 )دراسة ميدانية(

التربيــــــة, جامعـــــــة  مجلــــــة كليـــــــة
(, إبريـــــل 95المنصـــــورة, العـــــدد )

 م.2016

بحز 
 منفرد

تصــور مســتقبلي لمتطلبــات تحقيــ  مبــدأ تكــاف   12
الفــرص التعليميــة فــي مرحلــة التعلــيم الساســي 
 من خالل الشراكة المجتمعية )دراسة ميدانية(

مجلــــة الثقافــــة والتنميــــة, الســــنة 
ـــــــــدد )16) ـــــــــو 105(, الع (, يوني

 م.2016

بحز 
 دمنفر 

تطـــوير بــــرامط إعــــداد معلـــم التعلــــيم الساســــي   13
بكليـــــة التربيـــــة بســـــوهاج فـــــي ضـــــوا الخطـــــة 

ــــــي مصــــــر  ــــــيم ف  -2014اإلســــــتراتيجية للتعل
 م2030

بحز مقبول النشر في مجلـة كليـة 
ــــا, ســــبتمبر  ــــة, جامعــــة بنه التربي

 م.2016

بحز 
 منفرد

 اإلشراف علي الرسائل العلمية: سادسًا:
 مناقشتها وحتكيمها: مت اإلشراف عليها ومت  رسائل -أ 

نوع الرسالة  الباحثاسم  م
 )الدرجة العلمية(

 موضوع الرسالة

إســــتراتيجية مقترحــــة لتــــدعيم أدوار الم سســــات  دكتورا  الحسين حامد محمد حسين    1
ـــات  ـــي تحقيـــ  متطلب ـــة ف ـــر النظامي ـــة غي التربوي

 المن الثقافي لدي الشباد في مصر
ـــة: دراســـة  ماجستير أحمد محمد أحمد نايل 2 ـــة وتطبيقاتهـــا التربوي الفلســـفة البنيوي

 تحليلية
البعـــاد التربويـــة لثقافـــة الجـــودة واالعتمـــاد لـــدى  ماجستير رضا بخيت مصطفي محمد 3

ـــات المصـــرية:  ـــدريس بالجامع ـــة الت أعضـــاا هيئ
 دراسة ميدانية
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نوع الرسالة  الباحثاسم  م

 )الدرجة العلمية(

 موضوع الرسالة

ــــوعي التفاوضــــي لمواجهــــة  دكتورا  محمد معوا عبد الهادي 4 ــــة ال إســــتراتيجية لتنمي
ا مشكالت التعليم الثانوي في مصر فـي ضـوا بع

 متغيرات العصر
تصــور مقتــرط لتطــوير منظومــة التعلــيم الجــامعي  ماجستير حنان فارو  أحمد محمد 5

 في مصر في ضوا مفهوم التعليم اإللكتروني
دور بعا جامعـات الصـعيد فـي خدمـة المجتمـع  ماجستير محمد مروة علي عبد الال  6

ـــر  ات المعاصـــرة: دراســـة فـــي ضـــوا بعـــا المتغي
 ميدانية

ســــحر فتحــــي عبــــد الحــــي  7
 يوسف

التربيـــة السياســـية للشـــباد الجـــامعي مـــن خـــالل  ماجستير
مواقع التواصـل االجتمـاعي اإللكترونـي بعـد ثـورة 

 الخامس والعشرين من يناير
الكفايــة الداخليـــة للتعلـــيم الجـــامعي المفتـــوط فـــي  ماجستير غادة محمد أحمد علي 8

 يدانية علي جامعة سوهاجمصر: دراسة م
حامــــد أبــــو عقــــرد إبــــراهيم  9

 عبد العال
ـــة  ماجستير ـــي ضـــوا فلســـفة التربي ـــل التوحـــد ف ـــة طف تربي

 المجتمعية في مصر: دراسة ميدانية
إسـتراتيجية مقترحـة لتفعيــل المشـاركة المجتمعيــة  ماجستير نشوي محروس عبد الحليم  10

في م سسات رياا الطفال فـي ضـوا معاييرهـا 
 قوميةال

حنان "محمد وفقـي" محمـود  11
 عبد الرحمن

اإلعــداد التربــوي لطــالد كليــات التعلــيم الصــناعي  ماجستير
 في مصر في ضوا بعا االتجاهات الحديثة

عبــد اللطيـــف محمــد بخيــت    12
 عثمان

اســــتراتيجية لتفعيــــل أدوار م سســــات المجتمــــع  ماجستير
المـــدني فـــي التربيـــة الخالقيـــة لطـــالد التعلــــيم 

 امعيالج

 يتم مناقشتها وحتكيمها بعد: يتم اإلشراف عليها وملرسائل  -ب 

 موضوع الرسالة نوع الرسالة )الدرجة العلمية( الباحثاسم  م

 دكتوراة أحمد محمد أحمد نايل 1
 م14/12/2013تاريخ القيد 

 م9/9/2014تاريخ التسجيل 

االنعكاســــات التربويــــة لفلســــفة مــــا بعــــد 
ــيم قبــل بعــا قضــايا التع علــيالحداثــة  ل
 ."دراسة تحليلية" الجامعي

بـــــداع العلمـــــي بالجامعـــــات حاضـــــنات اإل دكتوراةســـحر فتحـــي عبـــد الحـــي  2
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 موضوع الرسالة نوع الرسالة )الدرجة العلمية( الباحثاسم  م

 م15/10/2014تاريخ القيد  يوسف
 م9/6/2015تاريخ التسجيل 

المصرية لتفعيل دور الجامعة فـي خدمـة 
المجتمــــع فــــي ضــــوا متطلبــــات اقتصــــاد 

 ر ية مستقبلية"" المعرفة
ـــــي عبـــــد الـــــال 3   مـــــروة عل

 محمد
 دكتوراة

 م13/1/2015تاريخ القيد 
 م22/3/2016تاريخ التسجيل

القتــه بمتطلبــات وعأبعــاد البحــز التربــوي 
تطوير بعا جواند التعليم الجامعي فـي 

 مصر.
رضــــــا بخيــــــت مصــــــطفي  4

 محمد
 دكتوراة

 م15/12/2014تاريخ القيد 
 م12/1/2016تاريخ التسجيل 

متطلبات تمكـين الجامعـات المصـرية مـن 
يل خـــدماتها مـــدخال  لتحســـين القـــدرة تـــدو 

 "ر ية استراتيجية". لهاالتنافسية 
نشــــــوي محــــــروس عبــــــد  5

 الحليم
 دكتوراة

 م18/10/2016تاريخ القيد 
 تاريخ التسجيل

اســــــــــتراتيجية مقترحــــــــــة لتفعيــــــــــل دور 
م سســـات ريـــاا الطفـــال فـــي التنشـــئة 

 التكنولوجية للطفل المصري.
 ماجستير رجاا التوني حسين علي  6

 م25/11/2012اريخ القيد ت
 م12/1/2014تاريخ التسجيل 

ـــانوي  ـــيم الث ـــد التعل إصـــالط بعـــا جوان
ضـوا معـايير الهيئـة مصـر فـي  فيالعام 

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
عبـد علي علي عبد الحليم  7

 الرحيم
 ماجستير

 م28/4/2015تاريخ القيد 
 م12/4/2016تاريخ التسجيل 

حـــــة إلنشـــــاا مـــــدارس اســـــتراتيجية مقتر 
مصر في بتجريبية ملحقة بكليات التربية 

 ضوا التوجهات المعاصرة.
ـــد  8 ـــد عب ـــوزي محم ـــان ف حن

 الرحيم
 ماجستير

 م26/4/2016تاريخ القيد 
 م 14/3/2017تاريخ التسجيل 

تصـــور مقتـــرط لتنميـــة ثقافـــة المســـاالة 
ــيم الساســي  ــي مــدارس التعل ــة  ف التربوي

 علي ضوا التوجهات المعاصرة.
 ماجستير والا بكر أحمد محمد 9

 م26/4/2016تاريخ القيد 
 م13/6/2017 تاريخ التسجيل

اتجاهات إصالط التعليم الثانوي العام في 
ـــــن  م )دراســـــة 2011-1990مصـــــر م

 تقويمية(.
 ماجستير رغدة أحمد محمود علي 10

 م29/11/2016تاريخ القيد 
 ------ تاريخ التسجيل

ـــات التربويـــة ل طفـــال المعـــوقين  المتطلب
الملتحقــــين بم سســــات ريــــاا الطفــــال 

 بمصر في ضوا االتجاهات المعاصرة
ـــد  11 ـــو الســـعود أحم هـــدي أب

 حسنين
 ماجستير

 م29/4/2017تاريخ القيد 
 -------تاريخ التسجيل 

---------- 

 ---------- ماجستيرأحمــد رمضــان همــام عبـــد  12
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 موضوع الرسالة نوع الرسالة )الدرجة العلمية( الباحثاسم  م

 م29/4/2017تاريخ القيد  العال 
 -------تاريخ التسجيل 

    

 ًا: اخلربات واألنشطة التدريسية:سابع
 :  اخلربات التدريسية لطالب املرحلة اجلامعية األوىل -1

لمرحلـة للفـر  المختلفـة ل في تدريس عديـد مـن المقـررات الدراسـيةشارك صاحد السيرة الذاتية 
 ومن بينها:لطالد كلية التربية بسوهاج  الجامعية الولي

 لشعبةالفرقة وا اسم املقرر م

 الفرقة الولي شعد عامة مبادئ التربية 1
 الفرقة الولي شعبة التعليم الساسي فلسفة التعليم الساسي 2
 الفرقة الولي شعبة التعليم الساسي تاريخ التعليم البتدائي 3
 تربية الطفل ةشعب الوليالفرقة  التنشئة االجتماعية لالطفال 4
 تربية الطفل ةشعب نيةة الثاالفرق تاريخ تربية الطفل  5
 تربية الطفل ةشعب نيةالفرقة الثا دور الحضانة ورياا الطفال 6
 الفرقة الثالثة شعد عامة الصول االجتماعية للتربية 7
 الفرقة الثالثة شعد عامة تاريخ التربية 8
 الفرقة الثالثة شعد عامة تاريخ التعليم 9
 ة الثالثة شعد عامةالفرق التربية ومشكالت المجتمع 10
 شعبة التعليم الساسي الثالثةالفرقة  مهنة التعليم وأدوار المعلم فيها 11
 شعبة التعليم الساسي الثالثةالفرقة  البيئةتعليم الكبار وخدمة  12
 الفرقة الرابعة شعد عامة الصول الفلسفية للتربية 13

 اخلربات التدريسية لطالب الدراسات العليا:  -2

لطـالد الدراسـات العليـا  فـي تـدريس عديـد مـن المقـررات الدراسـيةصـاحد السـيرة الذاتيـة  شارك
 ما يلي: ومن بين هذ  المقرراتبكلية التربية بسوهاج والدبلومات العامة والمهنية 

 الفرقة والشعبة اسم املقرر م

 "طالد الدبلوم المهنية تخصص "التربية الخاصة التربية الخاصة لغير العاديين 1
 قتصادياته"اطالد الدبلوم المهنية تخصص "التخطيط التربوي و  اإلحصاا وتطبيقاته في التربية 2
مشـــــــــروع التخطـــــــــيط التطبيـــــــــ   3

 قتصادياته"اطالد الدبلوم المهنية تخصص "التخطيط التربوي و  الميداني

 "تربية الطفلطالد الدبلوم المهنية تخصص " تربية الطفل 4



 - 8 - 
 الفرقة والشعبة اسم املقرر م

 قتصادياته"اطالد الدبلوم المهنية تخصص "التخطيط التربوي و  لتربويالتنمية والتخطيط ا 5
 قتصادياته"اطالد الدبلوم المهنية تخصص "التخطيط التربوي و  أساليد وفنيات التخطيط التربوي 6
 ة في التربيةالدبلوم العامطالد  تاريخ التربية 7
 ة في التربيةالدبلوم العامطالد  تاريخ التعليم 8
 ة في التربيةالدبلوم العامطالد  ية ومشكالت المجتمعالترب 9

 ة في التربيةالدبلوم العامطالد  الصول االجتماعية للتربية 10

 ة في التربيةالدبلوم العامطالد  الصول الفلسفية للتربية 11

خدال  , مدن بتدائيدة للمسدتوي اجلدامعيالتدريس يف برنامج التأهيل الرتبوي ملعلمدي املرحلدة اال -3
 :التالية قرراتامل

 الفرقة والشعبة اسم املقرر م

  المستوي الثانيطالد  التربية السكانية                        1
 المستوي الولطالد  نظريات في تربية الطفل 2
 المستوي الثالز طالد  مهنة التعليم 3

 المستوي الولطالد  بتدائي ومشكالتهتاريخ التعليم اال 4

 المستوي الرابعطالد  المحلي والعالمي المجتمع 5

 :التالية قرراتاملخال  من   التدريس يف برنامج تأهيل معلمي اللغة اإلجنليزية غري املتخصصني: -4

 الفرقة والشعبة اسم املقرر م

 المستوي الرابعطالد  الصول الفلسفية للتربية 1
 المستوي الثالزطالد  الصول االجتماعية للتربية 2
 المستوي الثالز طالد  ريخ التربيةتا 3

 المستوي الثالزطالد  تاريخ التعليم 4

 المستوي الثالزطالد  التربية ومشكالت المجتمع 5

 اخلربات التدريبية:حماضر والعمل كمدرب و ثامنًا:
بالمرحلة  "منظومة التقويم الرتبوي الشامل"البرنامط التدريبي الخاص بتطبي  مدرد في  -1

والـذي عقـدت فـي الفتـرة مـن  التـابع لـوزارة التربيـة والتعلـيم بجمهوريـة مصـر العربيـة ,البتدائية
 .م7/9/2005حتي  9/7/2005

 "تفعيل وحددات التددريو والتقدويم املدرسدية" البرنامط التـدريبي الخـاص دمدرد في  -2
ت فـي , والتـي عقـدالتـابع لـوزارة التربيـة والتعلـيم بجمهوريـة مصـر العربيـة, بالمدارس المختلفـة

 .م31/8/2006م حتي 19/8/2006الفترة من 
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محاضر ومـدرد فـي عـدة بـرامط تدريبيـة للمعلمـين والعـاملين بمديريـة التربيـة والتعلـيم بسـوهاج  -3

 ومن بينها:

  م.2004ديسمبر  14و  11قواعد العمل بروط الفري  في 
  م2004ديسمبر 16-11إدارة التغيير وأثرها في أسلود عمل العاملين في الفترة. 
  م.2006نوفمبر  29حل المشكالت اإلدارية باستخدام التفكير في 
  م.2006ديسمبر  8كيفية إعداد البحز العلمي في 
  م. 2007مارس  22فبراير, و 28الجودة الشاملة في 

"إسرتاتيجيات مدرد في البرنامط التدريبت الخاص بترقيات معلمي المرحلة اإلعداديـة بعنـوان  -4
م, 2012م حتي شهر ينـاير 2011د خالل الفترة من شهر أكتوبر والذي عق التعلم النشط"

 وذلك بالكاديمية المهنية للمعلمين بسوهاج.

الـذي عقـد بكليـة التربيـة  "منهج رياض األطفا  اجلديد"مدرد في البرنامط التدريبت بعنوان  -5
وجهي جامعة سوهاج بالتعاون مع مشروع تحسين التعلـيم فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة وذلـك لمـ

م, ولمعلمات رياا الطفال فت الفترة مـن 1011يوليو  23-20رياا الطفال في الفترة من 
 م.2012فبراير  22-25

لموجهي ومدراا ووكالا  ""نشر ثقافة املعايري القوميةالبرنامط التدريبي الخاص دمدرد في  -6
م حتـي 21/12/2009, الذي عقد بكلية التربيـة جامعـة سـوهاج فـي الفتـرة مـن رياا الطفال

 وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.م بالتعاون مع 31/12/2009

االجتاهات املعاصرة يف التوجيه الفني للمدارس "البرنامط التـدريبي الخـاص دمدرد في  -7
وزارة المرحلة الثانوية, الذي عقد بكلية التربية جامعة سوهاج بالتعاون مـع لموجهي  الثانوية"
 م.2012خالل الفترة من يناير إلي مارس  تعليم بجمهورية مصر العربيةالتربية وال

لمعلمـي  "االجتاهدات ادديثدة فدد إدارة املدرسدة الثانويدة"مدرد في البرنـامط التـدريبت  -8
ووكالا ومديري المرحلة الثانوية والخاص بترقياتهم للوظائف العلي, والذي عقـد بكليـة التربيـة 

م حتي 1/1/2012شروع تحسين التعليم الثانوى خالل الفترة من جامعة سوهاج بالتعاون مع م
م إلـي 3/3/2012م, والفتـرة مـن 1/3/2012م إلـت 28/2/2012م, والفترة من 4/1/2012
 م .9/3/2012م إلت 6/3/2012م, والفترة من 5/3/2012

 دورات تأهيل املعلمني واملعلمات للعمل بفصو  حمو األمية وتعليم الكبارمدرد في  -9
 ., والتي تنظمها الهيئة العامة لمحو المية وتعليم الكباربالمراكز المختلفة بمحافظة سوهاج

 دورات الرتقيدة للوظدائا األعلدي للمعلمدني والعداملني بالرتبيدة والتعلديممدرد في  -10
وزارة التربيـــة , مديريــة التربيــة والتعلـــيم بمحافظــة ســوهاج بمحافظــة ســوهاج والــذي تنظمـــه ســنويا  

 بجمهورية مصر العربية. والتعليم
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مدرد ضمن مشروع تدريد أعضاا هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بم سسـات التعلـيم العـالي  -11

 Information and Communication نظددم وتكنولوجيددا املعلومددات واالتصدداالتعلــت 

Technology (ICT)  .المسار الساسي والمسار المتقدم بجامعة سوهاج 
 التابع لوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية. سني التعليمبرنامج حتمدرد في  -12

)في مبـادرة تعلـيم  إلعداد ميسرات املدارس الصديقة للفتياتمدرد في الدورات التدريبية  -13
 البنات في مصر( التابعة للمجلس القومي للطفولة والمومة في دورات:

  التدريد الول والثاني قبل الخدمة(Pre Service 1 & 2) ميسرات المدارس  إلعداد
 الصديقة للفتيات.

 التعلم النشط لتدريد ميسرات المدارس الصديقة للفتيات. تاستراتيجيا 

 .تنمية االبتكارية في التدريس لدي ميسرات المدارس الصديقة للفتيات 

الرخصة الدولية لقيادة اداسو مدرد في الدورات التدريبية الم هلة للحصول علي شهادة  -14
بجامعـة  (ICDL)لطالد جامعة سوهاج, والتابعة لمشـروع تـدريد الطـالد علـي  (ICDL)يل اآل

 سوهاج بالتعاون مع المجلس العلي للجامعات.

مدرد في برامط تدريد المعلمين والعاملين بمدارس محافظة سوهاج للوصول بمدارسهم للجودة  -15
 والحصول علي االعتماد الكاديمي.

 دريبية إلعداد المعلم الجامعي التي تعقد بكلية التربية جامعة سوهاج.المشاركة في الدورات الت -16

بمقر فرع الكاديميـة الذي عقد  "أساسيات التوجيه الفنت"البرنامط التدريبي محاضر ومدرد في  -17
 .م2013م حتي يونية 2012, خالل الفترة من أكتوبر المهنية للمعلمين بسوهاج

وذلك بمقر فرع الكاديمية  لخاص بترقيات معلمي الزهراالبرنامط التدريبي محاضر ومدرد في  -18
 م.2013م حتي يونية 2012, خالل الفترة من أكتوبر  المهنية للمعلمين بسوهاج

وذلــك بمقــر فــرع  "مهــارات القيــادة لمــديري المــدارس"البرنــامط التــدريبي محاضــر ومــدرد فــي  -19
 .م2013م حتي أغسطس 2013ر , خالل الفترة من ينايالكاديمية المهنية للمعلمين بسوهاج

الخـاص  محاضر ومدرد في برنامط التنمية المهنية للقيادات المدرسية بعنوان: القيـادة والتغييـر -20
م, وذلك بمقر فرع الكاديميـة المهنيـة 2007لسنة  155بالترقي لكادر المعلمين طبقا  للقانون 

 م.2013م حتي مايو 2013, خالل الفترة من مارس للمعلمين بسوهاج

رنـامط "المجتمــع المدرسـي ومكافـتة التغييــر" المنعقـد بمقــر فـرع الكاديميــة مـدرد فـي البرنــامط ب -21
 .م8/5/2014م إلي 13/3/2014, خالل الفترة من المهنية للمعلمين بسوهاج

برنامط الترقية إلت معلم ومعلم أول بالمرحلة االبتدائيـة المنعقـد بمقـر فـرع الكاديميـة مدرد في  -22
 .مين بسوهاجالمهنية للمعل

مدرد في البرنامط التدريبي "دور الشباد في التصدي لظاهرة العنف في الشارع المصري" الذي  -23
م بديوان مديرية الشباد والرياضة بمحافظـة سـوهاج 2013سبتمبر  12-9عقد في الفترة من 

 بالتعاون مع كلية التربية جامعة سوهاج. 
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ر المـ هلين تربويـا  المنعقـد بمقـر فـرع الكاديميـة برنامط التتهيل التربوي للمعلمين غيـمدرد في  -24

فـي الفتـرة بالتعاون مع كليتي التربية بجامعتي عين شمس وسوهاج  المهنية للمعلمين بسوهاج
  .م2014مايو  10م حتي 2014مارس  28من 

 المنعقـد بمقـر فـرع مدرد في برنامط تطبيقات اإلدارة التربوية لمديري ووكـالا اإلدارات التعليميـة -25
ـــة للمعلمـــين بســـوهاج ـــة المهني م, وشـــهر أغســـطس 2013, خـــالل شـــهر أغســـطس الكاديمي

 م. 2014

 : املشاركة فد املؤمترات والندوات العلمية:تاسعاً 
عدريد نيا النيرينراا رالايدراا رالح اياا الدراسيرف حضيرر  شارك صاحب السيرر  الاايريف  ي 
 رنا براها:   نصر الي  عادا    بعض ك راا اليربرف 

ة "نحـو والديـة راشـدة مـن أجـل مجتمـع أرشـد", والمنعقـدة بالتعـاون بـين كليـة التربيـة بسـوهاج ندو  -1
م, بقاعة المـ تمرات 2004مارس  31إلي  30 في الفترة منومركز الدراسات المعرفية بالقاهرة, 

 الكبرى بفرع الجامعة بسوهاج.
, والمنعقـد سـات التعليميـة""االعتمـاد وضـمان جـودة الم سبعنـوان:  السنوي الثالـز عشـر م تمرال -2

مـع كليـة التربيـة ببنـي سـويف  الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليميةباالشتراك بين 
 م.2005يناير  30إلي  29جامعة القاهرة في الفترة من 

 ,"تكوين المعلم في ضـوا معـايير الجـودة الشـاملة بكليـات التربيـة" العلمي الثالز بعنوان: م تمرال -3
 م.2005أبريل  14إلي  13التربية بقنا جامعة جنود الوادي في الفترة من والمنعقد بكلية 

, والمنعقد "التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة"العلمي العربي الول بعنوان:  م تمرال -4
 م.2006أبريل  19إلي  18سوهاج في الفترة من جامعة كلية التربية ب

عربي الثاني بعنـوان: "التعلـيم الجـامعي الخـاص فـي الـبالد العربيـة: قضـايا آنيـة الم تمر العلمي ال -5
, والمنعقــد بمركــز بحــوز أكاديميــة البحــز العلمــي بســوهاج, وبمشــاركة كــل مــن "وآفــا  مســتقبلية

 27فـي الفتـرة مـن جمعية الثقافة من أجل التنمية وجامعة سـوهاج مـع أكاديميـة البحـز العلمـي, 
 .م2007مارس  28إلي 

كليــة التربيــة , المنعقــدة بنــدوة "معــايير ومواصــفات البحــز العلمــي فــي المنــاهط وطــر  التــدريس" -6
 م.2009أبريل  15جامعة سوهاج في

, والــذي عقــد بــديوان عــام وزارة التربيــة "كــادر المعلــم بــين الحــ  والواجــد"ملتقــي فكــري بعنــوان:  -7
التربيـة والتعلـيم بتفعيـل الحـوار م, وذلـك فـي إطـار اهتمـام وزارة 2009أغسطس  19والتعليم في 

المجتمعي مع النخبة الفكرية حول مستقبل تطوير التعليم قبل الجامعي في مصـر وربطـه بقضـايا 
 المجتمع.
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ــه" -8 جامعــة , المنعقــدة بنــدوة "الحاجــة للتوجيــه واإلرشــاد النفســي وتصــحيح المفــاهيم الخاطئــة حول

أبريل  27 في بجامعة سوهاج رشاد النفسيمركز الخدمة العامة للتوجيه واإل بالتعاون مع  سوهاج
 م.2010

ــــيم والزمــــات المعاصــــرة: الفــــرص الــــدولي الثــــاني )العربــــي الخــــامس( بعنــــوان:  مــــ تمرال -9 "التعل
جمعيـة الثقافـة مـن مـع  بالقـاهرة المركـز القـومي لثقافـة الطفـل, المنعقد بالتعـاون بـين والتحديات"
 م.2010أبريل  29إلي  28في الفترة من  بسوهاج أجل التنمية

المـــ تمر الول لشـــباد البـــاحثين بعنـــوان: "البحـــز العلمـــي وقضـــايا المجتمـــع: تحـــديات الحاضـــر  -10
 م.2010مايو  8وطموحات المستقبل", المنعقد بجامعة سوهاج في 

مـــايو  16المنعقـــد بجامعـــة ســـوهاج فـــي بالكليـــات المختلفـــة المـــ تمر الثالـــز لشـــباد البـــاحثين  -11
 م.2012

ــ -12 ــائط تق ــات" نــدوة "عــرا نت دارة االمتحان ــة وأراا الطــالد فــي نظــم التقــويم وان ويم الورقــة االمتحاني
 م.2012مايو  22المنعقدة بجامعة سوهاج في 

المــ تمر العلمــي الرابــع لكليــة التربيــة جامعــة المنوفيــة بعنــوان: "التربيــة وبنــاا اإلنســان فــي ظــل  -13
 م.2014أبريل  30إلي  29التحوالت الديمقراطية" المنعقد في الفترة من 

 : اخلربات واألنشطة العلمية:عاشراً 
عدة سـنوات )دورات(, وأمـين مجلـس عضوية مجلس قسم أصول التربية بكلية التربية بسوهاج ل -1

 .القسم لعدة دورات

بكليـة  اللجان العلميـة المنبثقـة عـن مجلـس الكليـة" إحدىعضوية لجنة شئون التعليم والطالد " -2
 التربية جامعة سوهاج.

, والمشاركة فـي دارة وحدة توكيد الجودة واالعتماد بكلية التربية جامعة سوهاجعضوية مجلس إ -3
 .تنفيذ أنشطتها الدورية داخل الكلية

 المشاركة في إجراا االختبارات الشخصية للطالد الجدد بالكلية كل عام دراسي. -4

 المشاركة في لجان اإلشراف علي إجراا االنتخابات الطالبية بالكلية لعدة سنوات. -5

 لمشاركة في اإلشراف علي السر والنشطة الطالبية بالكلية.ا -6

الخاصـة بالتـدريد العملـي لطـالد الكليـة علـي ي بعـا مجموعـات التربيـة العمليـة )اإلشراف عل -7
 التدريس بالمدارس(.

في إعداد الجـدوال الدراسـية لعضـاا هيئـة التـدريس  -كعضو لجنة الجدوال بالقسم –المشاركة  -8
 ول التربية.ومعاونيهم بقسم أص

أعمال خدمة المجتمع وتنمية البيئة التـي يكلـف بـه طـالد اإلشراف علي أنشطة و المشاركة في  -9
 شعد التعليم الساسي بالكلية.



 - 13 - 
مـدارس واإلسـهام فـي تفعيـل الالمشاركة في عضوية مجالس المناا واآلبـاا والمعلمـين بـبعا  -10

 أنشطتها وجهودها.
عداد بعا المقرر  -11 ات الدراسية التربوية التي تدرس من خالل قسم أصول المشاركة في تتليف وان

 التربية لطالد الفر  المختلفة بالكلية والتي سب  اإلشارة إليها.

المشاركة في تنظيم المهرجان الثقافي والرياضي والفني الذي أقيم بكلية التربية جامعـة سـوهاج  -12
 م.4/4/2007إلي   1/4خالل الفترة من 

حتــي  22/4ع الفنــي الــذي أقامتــه جامعــة ســوهاج فــي الفتــرة مــن المشــاركة فــي تنظــيم الســبو  -13
 م.24/4/2007

جامعـة سـوهاج فـي  –المشاركة في لجنة وضع معايير الدراسـات العليـا والبحـوز بكليـة التربيـة  -14
 م.2010الفترة من يناير إلي مارس 

ت المشــاركة فــي تنظــيم واإلشــراف علــي الــدورة التخصصــية لكليــات ريــاا الطفــال بالجامعــا -15
 م.2010أبريل  12إلي  9الفترة من  جامعة سوهاج في ـــ كلية التربيةالمصرية الذي نظمته 

أعوام العمل كمستشار لبعا لجان اتحاد الطالد بالكلية وخاصة اللجنة الفنية وذلك لمدة أربع  -16
عـام , فـي الفتـرة مـن خمسـة أعـوام دراسـيةدراسية, وكـذلك لجنـة الجوالـة والخدمـة العامـة لمـدة 

 م.2014م حتي عام 2004

المشــــاركة ضــــمن الفريــــ  المكلــــف بإعــــداد "مشــــروع التطــــوير المســــتمر والتتهيــــل لالعتمــــاد  -17
(CIQAP) م.2013م, و2012" لكلية التربية بجامعة سوهاج وذلك في عامي 

المشاركة في أعمال االمتحانـات والكنتـروالت ببـرامط التعلـيم المفتـوط بجامعـة سـوهاج منـذ عـام  -18
 ريخه.م وحتي تا2009

ــدار  -19 ــاد بــبعا م ــة لملفــات الجــودة والتقــدم لالعتم ــي اإلشــراف والمتابع س محافظــة المشــاركة ف
المشــتركة بــتخميم, ومدرســة بلصــفورة  مدرســة م سســة نيــدة: ســوهاج ومراكزهــا ونجوعهــا مثــل

  االبتدائية )رياا الطفال( بسوهاج.

ســوهاج للعــام الدراســـي  المشــاركة فــي تحكــيم مســابقة الطالــد المثــالي بكليــة التربيــة جامعــة -20
 م.2013-2014

مدير  –وكيل مدرسة  –موجه أول  –ختيار قيادات التربية والتعليم )موجه لجان االمشاركة في  -21
المنعقدة بمديريـة التربيـة والتعلـيم بسـوهاج مدير إدارة تعليمية(  –وكيل إدارة تعليمية  –مدرسة 

 .م2014خالل شهري أغسطس وسبتمبر 

 عضوية اجلمعيات العلمية:ة يف املشارك: حادي عشر
 يشارك صاحد السيرة الذاتية في عضوية بعا الجمعيات العلمية ومن بينها: 

 الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية ومقرها القاهرة. 
 .رابطة خريجي معاهد وكليات التربية ومقرها القاهرة 
 .جمعية الثقافة من أجل التنمية ومقرها سوهاج 
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 :التي مت ادصو  عليها : الدورات التدريبيةعشر ثاني

 تم الحصول علت العديد من الدورات التدريبية مثل: 
الدورات اخلاصة بتنمية القدرات والتي تعقد مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيدادات  -1

 ومن بينها:  امعة سوهاججب

 التاريخ اسم الدورة التدريبية م

 م17/5/2005م إلي 14/5/2005من  التدريس فيات مختارة دورة موضوع 1
 م12/6/2006م إلي 11/6/2006من  دورة توكيد الجودة واالعتماد  2
 م26/7/2006م إلي 23/7/2006من  التربويدورة كفااات البحز  3
 م25/12/2006م إلي 23/12/2006من  دورة كتابة البحوز ونشرها دوليا   4
 م22/2/2007م إلي 20/2/2007 من دورة تصميم مقرر 5
 م24/5/2007م إلي 22/5/2007من  بحثيدورة إعداد مشروع  6
 م25/10/2007م إلي 23/10/2007من  دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالد 7
 م27/6/2011م إلي 25/6/2011من  دورة الساعات المعتمدة 8

البحــــــــوز التنافســــــــية مشــــــــروعات دورة  9
 المحلية والعالمية

 م10/12/2014م إلي 8/12/2014 من

 

 من بينها:ووالتي عقدت بكلية الرتبية بسوهاج دورات تطوير كليات الرتبية مبصر  -2

 التاريخ اسم الدورة التدريبية م

 م2005يوليو  5 – 4من  دورة اإلشراف علي الرسائل العلمية  1
 م2005يوليو  12 –11من  دورة تفعيل وحدات التدريد 2

" منظومة التقويم التربوي الشامل بالمرحلة االبتدائيـةإلعداد مدربي " (TOT)دربني دورة إعداد م -3
 تحـت إشـراف وزارة التربيـة والتعلـيم فـي أكتـوبر السادس مـنالتعليمية بمدينة مدينة البوالتي عقدت 
 م.2005أبريل  20إلي  19الفترة من 

والتــي عقــدت  ,"د المدرســيةتفعيــل وحــدات التــدريإلعــداد مــدربي " (TOT)دورة إعددداد مدددربني  -4
 13الفتـرة مـن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في  أكتوبر السادس منالتعليمية بمدينة مدينة الب

 م.2006أغسطس  15إلي 

بالهيئـة القوميـة لضـمان جــودة بعنـوان "مهـارات العـرا والتقـديم"  (TOT)دورة إعدداد مددربني  -5
 12القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد خالل الفترة من الهيئة بالتعليم واالعتماد, والتي عقدت 

 م.2010أكتوبر  14إلي 

فـي دورات ميسـرات المـدارس الصـديقة للفتيـات )فـي إطـار مبـادرة  إلعداد مددربني  (TOT)دورة -6
 م.2010تعليم البنات في مصر( التابعة للمجلس القومي للطفولة والمومة في عام 
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اخلارجية لنظم اجلودة واالعتماد مبؤسسات التعليم قبدل املراجعة جمموعة دورات يف  -7

وهـي ثـالز دورات مجمعـة والتـي عقـدتها الهيئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد, , اجلامعي
 علي النحو التالي:

 23دورة التقــويم الــذاتي وخطــط التحســين بم سســات التعلــيم قبــل الجــامعي خــالل الفتــرة مــن  -أ 
 م.2010مايو  27مايو إلي 

مـايو  30دورة نواتط التعلم وخرائط المنهط بم سسات التعليم قبـل الجـامعي خـالل الفتـرة مـن  -د 
 م.2010يونيو  3إلي 

 10يونيـو إلـي  6دورة المراجعة الخارجية بم سسـات التعلـيم قبـل الجـامعي خـالل الفتـرة مـن  -ج 
 م.2010يونيو 

وزارة التعلـيم  التي نظمهـا (ICT)يف نظم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  اتدورجمموعة  -8
تدريد أعضاا هيئة التدريس والعاملين بم سسات التعلـيم العـالي العالي بالتعاون مع جامعة سوهاج ل

, وهي تعـادل شـهادة م2006 ديسمبرفي  (ICT)بمصر علي نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 دورات ثماني دورات تدريبية هي:حيز تضمنت هذ  ال (ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر 

(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   

ــات ومعالجتهــا إحصــائيا   (SPSS)ة يف الربنددامج اإلحصددائي دور -9 للتعامــل إليكترونيــا  مــع البيان
(Statistical Analysis Using SPSS)  م.2007وذلك في أغسطس  

بالتعاون مع مشـروع تـدريد أعضـاا هيئـة  دورات مقدمة من شركة مايكروسوفتجمموعة  -11
صـر علـي نظـم وتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت التدريس والعاملين بم سسـات التعلـيم العـالي بم

(ICTP)  م، وهذ  الدورات خاصة د:2006في أكتوبر ونوفمبر E-content, Digital Literacy. 

بمركز اللغـة النجليزيـة بجامعـة سـوهاج واجتيـاز امتحـان التويفـل والحصـول (Tefol) دورة تويفل  -11
 ( درجة.550علي شهادته بمجموع درجات )

)للمبعـوثين أو المسـافرين  ة االجنليزية اخلاصة بإدارة التمثيل الثقايف والبعثاتدورة اللغ -12
 12م إلـــــي 2007نـــــوفمبر 14فـــــي الفتـــــرة مـــــن فـــــي مهمـــــات علميـــــة فـــــي جامعـــــات أجنبيـــــة( 

ــاهرة، تحــت   ,م2007ديســمبر ــة الق ــة التخصصــية  بجامع ــة والترجم ــات الجنبي ــك  بمركــز اللغ وذل
 بالقاهرة. بوزارة  التعليم العاليإشراف اإلدارة  العامة  للبعثات 

 MIS IV Byllaws and) بالجامعــات المســار المتقــدم علــي نظــم االمتحانــات والكنتــروالت دورة -13

Control Affairs Trainee ID: 16 C1812122573921) بجامعـة  بمركز التـدريد بـاإلدارة المركزيـة
 م.2012ديسمبر  22 -19الفترة من سوهاج في 
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القيــادة لميــري المــدارس" بمركــز التــدريد عــن بنعــد )فيــديوكونفرانس( بمديريــة  ورشــة عمــل "مهــارات -14

 م.2013مارس  13التربية والتعليم بسوهاج في 

 7ورشـة عمــل "مواصــفات االختبـار الجيــد" بقاعــة مجلـس الكليــة بكليــة التربيـة جامعــة ســوهاج فــي  -15
 م.2013ديسمبر 

 معة:عشر: املشاركة يف املشروعات التطويرية باجلا لثثا
تم المشاركة كعضو فري  تنفيذي في العديد مـن المشـروعات التطويريـة بكليـة التربيـة بسـوهاج 

 وهي:
, والمنفــذ مــن خــالل كليــة مشــروع تــدعيم دور كليــة التربيــة فــي محــو الميــة بمحافظــة ســوهاج -1

 .التربية جامعة سوهاج

, والمنفذ من خـالل بسوهاجمشروع تقويم المخرجات التعليمية بشعبة تربية الطفل بكلية التربية  -2
 .كلية التربية جامعة سوهاج

مشــروع تــدريد أعضــاا هيئــة التــدريس والعــاملين بم سســات التعلــيم العــالي بمصــر علــي نظــم  -3
, والمنفـــذ مـــن خـــالل وزارة التعلـــيم العـــالي داخـــل (ICTP)وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت 

 الجامعات المصرية.

تحـت , وذلـك الميـة بمحافظـات جمهوريـة مصـر العربيـةمشروع بحثي عـن تقـويم فصـول محـو  -4
 إشراف المركز القومي للبحوز التربوية والتنمية بالقاهرة.

, والمنفـذ مـن خـالل كليـة التربيـة مشروع توكيـد الجـودة واالعتمـاد بكليـة التربيـة جامعـة سـوهاج -5
 .جامعة سوهاج

بكليـة التربيـة, والمنفـذ مـن  دارةنمية قدرات الجهاز اإلداري علي اسـتخدام تكنولوجيـا اإلمشروع ت -6
 .كلية التربية جامعة سوهاجخالل 

" (CIQAP)المشاركة ضمن الفري  المكلف بإعداد "مشروع التطوير المستمر والتتهيل لالعتماد  -7
 م.2013م, و2012لكلية التربية بجامعة سوهاج وذلك في عامي 

 : صاحو السرية الذاتية
 جسة جردكتور/ عماد صموئيل وهبأستاذ 
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