
1 

 

 
 
 

 

 
 C.V سٌرة ذاتٌة
 

 البٌانات الشخصٌة: –أوال 
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 :)الحالة الوظيفية( التدرج الوظٌفى -ثانٌا
بنـا  عمـى  عـن طريـا التكميـ  جامعـة المنيـا –كمية التربيـة بـ أصول التربيةبقسم  معيدالتعيين فى وظيفة  .2

 (.م12/1/1006)قرار مجمس الجامعة إعتبارا من تاريخ 

بنــا  عمــى قــرار  جامعــة المنيــا –بـــكمية التربيــة  أصددول التربيددة بقسددم مدددرس مسددا دالتعيــين فــي وظيفــة  .8
 (.م26/22/1022)مجمس الجامعة إعتبارًا من تاريخ 

بنـــا  عمــى قـــرار مجمـــس  جامعـــة المنيــا –كمية التربيــةبــــ أصدددول التربيدددة مددددرس بددددقسمالتعيــين فـــي وظيفــة  .3
 (.م12/20/1025)الجامعة إعتبارًا من تاريخ 

 

 كمية التربية              
 ول التربيةأصقسم         
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 :المؤهالت العلمٌة -ثالثا

مرتبدددة  مددد  – إمتيددداز)بتقـــدير عـــام  (م1005 /12/5)فـــي  والتربيدددة العمدددومبكدددالوريوس عمـــى  ةحاصـــم .2
 ( عمى مستوى الكمية.االول(، والترتيب )الشرف

  (جيدد جددا( بتقـدير عـام )المنيدا جامعدة – التربيدة كميدةبـ ) فى التربية الدبموم الخاصعمى درجة  ةحاصم .8
 .(م1007/ 16/5)بنا  عمى قرار مجمس الجامعة إعتبارا من تاريخ 

 جامعدة المنيدا( –)كميدة التربيدة  بدد (أصدول التربيدة)تخصـ   في التربيدة الماجستيرعمى درجة  ةحاصم .3
تحــت عنــوان  (م10/7/1022)بنــا  عمــى قــرار مجمــس الجامعــة إعتبــارًا مــن تــاريخ  )ممتدداز(بتقــدير عــام 

 ".دراسة تقويمية -تعامالت أ ضاء هيئة التدريس م  الطالب في ضوء المعايير األخالقية "

جامعددة  –)كميددة التربيددة بـــ  ()أصددول التربيددةتخصــ   دكتددوراا الفمسددفة فددي التربيددةعمــى درجــة  ةحاصــم .2
"مقومات الهوية تحت عنوان  م(17/6/1025)بنا  عمى قرار مجمس الجامعة إعتبارًا من تاريخ   المنيا(

 .الثقافية لدى التالميذ في ضوء تنوع مدارس التعميم االساسي"
 

 المنشورة:األبحاث  -رابعا

تصور "جامعة المنيا تحت عنوان  –في مجمة البحث في التربية وعمم النفس بكمية التربية  فردي بحث .2
، السادس والعشرون"، المجمد مقترح لتحسين العالقة بين أ ضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعة

 م.1021، كتوبرالعدد الثاني، أ
"مخاطر جامعة المنيا تحت عنوان  –في مجمة البحث في التربية وعمم النفس بكمية التربية  فردي بحث .8

 م.1024، المجمد التاس  والعشرون، العدد الثاني، أكتوبر،  العولمة  مى الهوية الثقافية في التعميم"
"المشكالت عنوان جامعة المنيا تحت  –في مجمة البحث في التربية وعمم النفس بكمية التربية  فردي بحث .3

"، المجمد الواحد والثالثون، العدد ضو هيئة التدريس والطالب الجامعيالتي تؤثر  مى التعامالت بين  
 م.1025األول، يوليو، 

"أزمة  جامعة المنيا تحت عنوان –في مجمة البحث في التربية وعمم النفس بكمية التربية  فردي بحث .2
ودور مؤسسات اإل داد في مواجهتها"، المجمد الراب  والثالثون، الو ى االجتما ي لدى الطالب المعمم 

 م.1027العدد الثاني، أبريل، 
بناء جامعة المنيا تحت عنوان "  –في مجمة البحث في التربية وعمم النفس بكمية التربية  بحث مشترك .5

قوة بالمجتم  اإلنسان الحر في الخطاب الرسمي لمسياسة التعميمية .. دراسة نقدية في ضوء بنية ال
 .1027، بريلأ"، المصري
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 المؤتمرات:  -خامسا

الخامس والعشرون لمجمعية المصرية لمتربية  السنويالمؤتمر العممي الحضور والمشاركة ضمن فاعميات  .2
والذي عقد في قاعة المؤتمرات بدار  ة"التعميم ومجتم  المعرف"نظم ن بـــ اعنو المقارنة واإلدارة التعميمية ب

  .(م1026يناير  16-15)جامعة عين شمس في الفترة من  –الضيافة 
الحضور والمشاركة ضمن فاعميات المؤتمر العممي السنوي السادس والعشرون لمجمعية المصرية لمتربية  .8

تطوير التعميم العالي بالوطن العربي في  صر التكنولوجيا الفائقة "التعميمية بعنوان بـــ المقارنة واإلدارة 
 15-14)جامعة عين شمس في الفترة من  –والذي عقد في قاعة المؤتمرات بدار الضيافة  "والتنافسية 

  م(.1027يناير 
بعنوان بـــ  لكمية التربية لمطفولة المبكرة ثالثالالحضور والمشاركة ضمن فاعميات المؤتمر العممي السنوي  .3

والذي عقد  " آفاق مستقبمية إلسهامات كميات التربية لمطفولة المبكرة في خدمة المجتم  وتنمية البيئة"
  م(.1027 مارسمن  82 ) في بجامعة المنيافي قاعة المؤتمرات 

.. بناء اإلنسان الحر في الخطاب الرسمي لمسياسة التعميمية بعنوان "  بورقة عمل الحضور والمشاركة .2
الحادي ضمن فاعميات المؤتمر العممي السنوي  "دراسة نقدية في ضوء بنية القوة بالمجتم  المصري

 " تطوير التعميم وبناء اإلنسان المعاصر"بعنوان بـــ  جامعة المنيابالدولي الثاني( ) عشر لكمية التربية
  م(.1027 أبريل 12) يوم األربعا  الموافاوذلك مبنى تكنولوجيا المعمومات والذي عقد في 

 
 :)كمشارك( الندوات وورش العمل -سادسا
كمية التربية  -بقاعة المناقشات ( وخرائط المنهج توصيف البرامج والمقررات) حضور ورشة عمل بعنوان .2

 م(.14/20/1024-13)جامعة المنيا في الفترة من  -
. 22/5/8622" بتاريخ وطنية االستاذ الجامعي حقوق انسانية ومسؤولية" حضور ندوة تعريفية بعنوان .8

 بكمية التربية قاعة المناقشات وحاضر فيها أ.د. حسن سند عميد كمية الحقوا بالمنيا.

 االثنينيوم وذلك بكمية التربية جامعة المنيا  "أخالقيات البحث العممي"ندوة تعريفية بعنوان  حضور .3
 م(.1025-20-10)الموافا 

يوم   اإلدارية اإليجابية واألمل من معالم جوهر جمال الحياة""السمات ندوة تعريفية بعنوان  حضور .2
 م(.1025-20-12)الثالثا  الموافا 

ة المنيا وذلك يوم األحد بكمية التربية جامع code Ethics "الكود األخالقي"ندوة تعريفية بعنوان  حضور .5
 م(.1025-22-3) الموافا

"قضايا النشر العممي ومعامل التآثير الندوة العممية األولى لقسم المناهج وطرا التدريس بعنوان حضور  .2
-22-23)بمركز الحاسب اآللي بجامعة المنيا بقاعة المؤتمرات والمناقشات وذلك يوم  العربي"
 م(.1025
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 -scival: A tool for evidence) سيفال بعنوانخاصة بالنشر العممي ورشة عمل  حضور .2
based research planning)  -  22/28/8622بمبنى الحاسب االلي يوم الثالثا  الموافا . 

" بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا تنفيذ جائزة مصر لمتميز الحكوميحضور ورشة عمل خاصة "  .2
 .م 12/1/1027المعمومات بجامعة المنيا" وذلك يوم الخميس الموافا 

م( بقا ة 1027-1-15)الموافا  االربعا يوم  "1010رؤية مصر "بعنوان  تثقيفيةندوة  حضور .8
 جامعة المنيا. -المناقشات بكمية التربية

التي عقدتها وحدة إدارة   "ومواجهة الحريق الكوارثو  مخاطرلاإدارة " بعنوان  تثقيفيةندوة  حضور .26
 -م( بقا ة المناقشات بكمية التربية1027-1-3)الموافا  الثالثا يوم األزمات والكوارث بالكمية وذلك 

 جامعة المنيا.
-1-4)الموافا  األربعا يوم  "لقبستلما وم مو  الذكاء االصطنا ي"ندوة تعريفية بعنوان  حضور .22

 م(.1027
التي عقدتها وحدة  آثارا"الطالق التعسفي ووسائل حماية المرأة من "بعنوان  تثقيفيةندوة  حضور .28

بقا ة  م(1027-2-24)يوم الثالثا  الموافا مناهضة العن  ضد المرأة بجماعة المنيا وذلك 
 .جامعة المنيا -المناقشات بكمية التربية

 
 

 (:)كمحاضر الندوات وورش العمل -سابعا
بسفارة مهارات البحث في المصادر االلكترونية   مى الجامعة طالبريب تد) ورشة عمل بعنوان .2

 .(8622/8622لمعام الجامعي ) مكتبة األسكندرية فرع جامعة المنيا -(المعرفة
 

 :التدرٌبٌة الدورات -ثامنا

التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة ( معايير الجودة في العممية التدريسيةحضور دورة ) .2
 م(.15/2/1020-14)في الفترة من  بجامعة المنيا التدريس والقيادات

التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس ( مهارات االتصال في أنماط التعميمحضور دورة ) .8
 م(.3/3/1020-2)في الفترة من  بجامعة المنيا والقيادات

 التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات( تنظيم المؤتمرات العمميةحضور دورة ) .3
 م(.22/3/1020-20)في الفترة من  بجامعة المنيا

بجامعة  التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات( العرض الفعالحضور دورة ) .2
 م(.26/3/1020-25)في الفترة من  المنيا

 التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات( التخطيط االستراتيجيحضور دورة ) .5
 م(.11/3/1020-11)في الفترة من  بجامعة المنيا
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التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس  نظم االمتحانات وتقويم الطالب(حضور دورة ) .2
 م(.13/3/1020-12)في الفترة من  بجامعة المنيا والقيادات

 International Computer (ICDL V.4.0) (رخصة القيادة الدولية لمكمبيوتر) دورةاجتياز  .2

Driving Licence (م1021-2-24) التي نظمها مركز المنارة بالمنيا وذلك يوم. 
دورة تعمم  بعد حضور (English Proficiency Exam- EPE)اجتياز امتحان الكفا ة المغوية  .2

جامعة  – بكمية األلسن التي نظمها مركز اختبارات المغات األجنبية المغة األجنبية لألغراض الخاصة
 م(.1021-1-4)بتاريخ  المنيا

دارة المراج  العممية(البحث في قوا د البيانات ا)دورة  اجتياز .8 التي نظمها  (Endnote) لعالمية، وا 
 . (م7/4/1023-4)في الفترة من جامعة المنيا  –مركز تكنولوجيا المعمومات 

 تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقياداتمركز  التي نظمها (R1 –)النشر الدولي دورة  حضور .20
 م(. 21/21/1023-22)في الفترة من  بجامعة المنيا

التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس  (R4 –)أخالقيات البحث العممي دورة حضور  .22
 . (م1/1/1025-2)في الفترة من  بجامعة المنيا والقيادات

مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس ( T3 –)نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب دورة حضور  .28
  .(م11/1/1024-11)في الفترة من  بجامعة المنيا والقيادات

في الفترة جامعة المنيا  –تكنولوجيا المعمومات التي نظمها مركز  (Advanced Word)دورة  اجتياز  .23
 م(.6/1/1024-4)من 

 جامعة المنيا –تكنولوجيا المعمومات التي نظمها مركز  (Advanced Power Point) دورة اجتياز .22
 م(.21/1/1024-7)في الفترة من 

 
 

 :واعمال الجودة اللجان العلمٌة -تاسعا

لمعام الجامعي  جامعة المنيابالتربية  كميةعن مجمس  المنبثقة (لجنة المختبرات)عضو  .2
  .(م1025/1026)
جامعة المنيا  –بقسم أصول التربية بكمية التربية  (ومقررات الماجستيرتوصيف برنامج )لجنة  عضو .8

 م(.1025/1026)لمعام الجامعي 
 جامعة المنيا للعام –كلية التربية بوحدة الجودة ب (لكلٌة التربٌة إعداد الدراسة الذاتٌة)عضو في فريق  .3

 م(.8622/8622)الجامعي 
جامعة المنيا لمعام الجامعي  –كمية التربية  (الجودة ضمان المتابعة وتقييم األداء بوحدة)لجنة  عضو .2

 م(.1025/1026)
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جامعة المنيا لمعام الجامعي  –كمية التربية  (إ داد وتحرير مجمة أخبار الجودة)هيئة  عضو .5
 م(.1025/1026)
جامعة المنيا لمعام الجامعي  –كمية التربية  (الجودة ضمان الفريق التنفيذي بوحدة)عضو في  .2

 م(.1025/1026)
بالدبموم و األمية وتعميم الكبار( إ داد معمم محشعبة )لالئحة المعدة لا وصياغة إ دادعضو لجنة  .2

  م(.1025/1026)لمعام الجامعي المهني 
 .بطة التربويين العربرابعامل عضو  .2
وفقا لمقرار  الفريق التنفيذي لممراجعة والمتابعة بفريق إ داد ممف جائزة مصر لمتميز الحكوميعضو  .8

  م(.82/8/8628بتاريخ ) اإلداري لعميد الكمية الصادر 
جامعة المنيا لمعام الجامعي  –كمية التربية  الجودة(ضمان )المتابعة وتقييم األداء بوحدة رئيس لجنة  .26
 م(.1026/1027)

 

 مهام أخرى:  -عاشرا

بنا   بكمية التربية جامعة المنيا واال تماد الجودة ضمان وحدةل التنفيذي مديرالنائب منصب في التعيين  .2
 .(م1027 /16/1) عمى قرار مجمس الجامعة إعتبارًا من تاريخ 

 :التربٌة العملٌة -حادي عشر
المغة دبموم العام الواحد تخصص:  مجمو ات التربية العممية لطالب اإلشراف الخارجي  مى بعض .22

 م(.1025/1026)لمعام الجامعي جتماع(  مم االعربية و 
البكالريوس تخصص )تعميم أساسي  مجمو ات التربية العممية لطالب اإلشراف الخارجي  مى بعض .28

 م(.1026/1027)لمعام الجامعي  (ولغة  ربية  موم،
 منذ )مرحمتي البكالوريوس، والدراسات العميا(لــــ  اإلشراف  مى طالب التدريب الميدانيفي  المشاركة .23

 م. 8628حتى  8622عام 
 

 أعمال الكنترول والمراقبة: -عشر ثانً

 م(.1025/1026)لمعام الجامعي  دبموم العام الواحد -سات العميا كنترول الدرا عضو .2
 م(.1026/1027)لمعام الجامعي  الدبموم المهني –كنترول الدراسات العميا  عضو .8
لمعام الجامعي  دبموم العام الواحد( -الدراسات العميا )أ مال المراقبة الخاصة بمرحمة المشاركة في  .3

 م(.1025/1026)
 جامعة أسيوط( –)أ مال الكنترول الخاصة ببرنامج التعميم المفتوح لطالب كمية الحقوق المشاركة في  .2

 م(.1025/1026)لمعام الجامعي 
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جامعة أسيوط(  –)أ مال المراقبة الخاصة ببرنامج التعميم المفتوح لطالب كمية الحقوق المشاركة في  .5
 م(.1025/1026)لمعام الجامعي 

 
 

 :بٌان برسائل الماجستٌر للطالب المقٌدٌن -عشر لثثا
/ 8622)قيد التسجيل( بقسم أصول التربية لمعام الجامعي  ) اإلشراف  مى طالب ماجستيرفي  المشاركة .2

 م(8628
 

 

 
 المجال التدرٌسً:  -عشر رابع

 األنشطة التدريسية: تدريس مقررات بقسم أصول التربية: -

 العام الجامعي الشعبة الفرقة الكود المقرر

 األولى ED111 المعمم ومهنة التعميم
عربي، بيولوجي، تاريخ، 

 8622/8622 ، ت.أ أنجميزيخاصةتربية 

 م8622/ 8622 كيميا  الرابعة ED429 أصول التربية
 8622/8622 ت.أ عموم األولى ED211 التربية وقضايا العصر

 األولى  األصول االجتماعية والثقافية لمتربية
 تربية نوعية 

 م8622/8628 موسيقى( –)إعالم 

 م.8622/8628 سياسات التعميم الدبموم المهني ED516 التخطيط التعميمي

 الثالثة ED321 وتطبيقاته التعميمية الفكر التربوي
لغة رياضيات، و  كيميا ،

 عربية
 م.8622/8628

 م.8622/8628 تعميم أساسي عموم الثالثة ED320 أصول تعميم الكبار

 الثانية ED221 المدرسة والمجتمع
برامج خاصة بالمغة 
 اإلنجميزية 

 رياضيات( )كيميا ،
 م.8622/8628

 

 

 االشراف    االسم م

 1026 د. وائل  ادل  بد الحكم - مي أحمد مقرباالشتراك م  أ.د.  يحيي داخمي هالة -2
 1026 اسماء محمد أحمد   .د –االشتراك م  أ.د. أحمد محمد أحمد  أحمد حسنغادة  -1
 1026 د.هاشم فتح اهلل  م.أ. -االشتراك م  أ.د. ازا محمد أحمد سالم  نهى محمد كمال  -1
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 مقررات قسم أصول التربية:المساهمة الفعمية في  -
 المساهمة بموضو ات فر ية مثل:

لمعام الجامعي  أصول التربية لمرحمة البكالوريوسفي مقرر الثقافة المدرسية: الثقافة و موضوع  -
 .م8622/8622

لمعام الجامعي  ريوسو األصول االجتماعية والثقافية لمتربية لمرحمة البكالفي مقرر موضوع الهوية الثقافية:  -
 م.8622/8628

 

 االرشاد األكاديمي والريادة العممية: -
التعميم االبتدائي تخص  لغة انجميزية، وشعبة عام تخص  عربي، طالبات شعبة و مرشد اكاديمي لطالب  -

 .8622/8622العام الجامعي  وبيولوجي، وتاريخ
كيميا ، وأولى تعميم أساسي عموم العام طالبات شعبة أولى تربية خاصة، ورابعة و مرشد اكاديمي لطالب  -

 .8622/8622الجامعي 
طالبات شعبة التعميم االبتدائي تخص  لغة انجميزية، وشعبة عام تخص  عربي، و مرشد اكاديمي لطالب  -

 .8622/8622وبيولوجي، وتاريخ العام الجامعي 
 .8622/8622الجامعي  العام طالبات أولى تربية نوعية تخص  اعالم وموسيقىو مرشد اكاديمي لطالب  -
 .8622/8628مرشد اكاديمي لطالب وطالبات ثالثة عربي، وكيميا ، ورياضيات، ت.أ عموم العام الجامعي  -

 

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة : -عشر خامس

"الحاجة بمدرسة الناصرية االبتدائية بالمنيا بعنوان   لطالب الصف الخامس والسادس االبتدائيتثقيفية إلقا  ندوة  .2
 م(.1025-20-2) وذلك يوم األربعا  الموافا  إلى اإلنتماء وغرس وتنمية تمك القيمة في نفوس الطالب"

معا نحو " بالمنيا وذلك بعنوان –بمركز بني مزار لمعممي معهد الرواد األزهري الخاص  إلقا  ندوة تثقيفية .1
 (.م1024 -20 -12تعزيز هويتنا الثقافية" بتاريخ )

)المعرض المحمي لمسابقة معرض العموم  المشاركين في تحكيم مشاري  الطالبالمشاركة الفعالة في  .3
 م(. 1026)بمحافظة المنيا عام الخا  بمديرية التربية والتعميم ( ISEF-2019) والهندسة المصري(

لألطفال اليتامى  كمية التربية جامعة المنياالتي نظمتها  يوم اليتيم( حتفاليةالمشاركة في تنظيم )ا .2
 م(.1025/1026)لمعام الجامعي  بالجمعية الشرعية بقرية دماريس بالمنيا

بالمنيا وذلك  –بمركز بني مزار معهد الرواد األزهري الخاص ب وأولياء األمور لمعممي إلقا  ندوة تثقيفية .3
                 " بتاريخ "دور الثقافة المدرسية في تنمية الو ي االجتما ي لدى التالميذ بعنوان

 (.م1027 -1 -13)
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)دور المؤسسات في تنمية الو ي الثقافي لدى الشباب( ببرنامج  حول حمقة تثقيفيةالمشاركة في  .4
يوم السبت وذلك  فزيون بمحافظة المنيايالمذاع بقناة الصعيد بمبنى اإلذاعة والتم 1010شباب مصر 

 م.1027/ 7/1الموافق 
المذاع بقناة )التنشئة االجتما ية والمجتم ( ببرنامج ست الستات  حول حمقة تثقيفيةالمشاركة في  .5

 م.1027/ 10/1وذلك يوم السبت الموافق  فزيون بمحافظة المنيايالصعيد بمبنى اإلذاعة والتم
 


