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 المؤهالت العلمية
بتقـــــــــدير ممتـــــــــاز مـــــــــ   )تخصـــــــــا الريا ـــــــــيات  بكـــــــــالوريس  ـــــــــي العمـــــــــوم والتربيـــــــــة -

 1660عام  مرتبة الشرف
 1668/ 7/ 19 ي عام بتقدير عام جيد جًدا الدبموم الخاا  ي التربية  -
 .1651/ 5/ 15)تخصا أصول التربية  عام الماجستير  ي التربية  -
  1650/  0/  18)تخصا أصول التربية  دكتوراه الفمسفة  ي التربية  -
 التذرج الوظيفي 

 
 .1667/ 57/0معيد بقسم أصول التربية  -
  .1651/ 1/ 10بتاريخ  رس مساعد بقسم أصول التربيةمد -
 .1650/ 8/ 16مدرس أصول التربية  -

 

 األنشطة العلمية 
 

 :  البحوث العممية5ـ1)
ــــــــة التعمــــــــيم  المشــــــــاركة ببحــــــــث - ــــــــوان أزم ــــــــا  عبــــــــد  بعن ــــــــور ري ــــــــ  أ.د أن بالمشــــــــاركة م

ــــــــرحيم و خــــــــرون  ــــــــة التربيــــــــة ل العممــــــــي التاســــــــ  مــــــــ تمرال ال ــــــــا  كمي تحــــــــديات جامعــــــــة المني
 .1669نو مبر  55 – 56 ي الفترة  التعميم  ي العالم العربي 

تحميل بع  جوانب سياسة التعميم الثانوي  ي مصر عمى  وء مبدأ العدالة  بحث بعنوان -
 تصدرىا كمية التربية جامعة المنيا  مجمة البحث  ي التربية وعمم النفس   االجتماعية: دراسة نقدية

 .1650إبريل  الجزء الراب   المجمد التاس  والعشرون  العدد األول 
بحث بعىىان بعض التىجهاث المعاصرة إلصالح التعليم قبل الجامعي بمصر في عصر الليبراليت  -

مجلت البحث في التربيت وعلم الىفس، تصذرها كليت التربيت، جامعت المىيا، المجلذ الجذيذة: دراست وقذيت، 

 .8102الثالث والثالثىن، العذد الرابع، أكتىبر 
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 ىيت الثقافيت لطالب الجامعاث المصريت المبتعثيه للذراست بالخارج،بحث بعىىن تىميت الىعي باله -

 .8102المجلت التربىيت لكليت التربيت، جامعت سىهاج ، العذد الرابع والستيه ، أغسطس 

دراست وقذيت في ضىء بىيت القىة بالمجتمع  بىاء اإلوسان الحر في الخطاب الرسمي للسياست التعليميت: -

 . تصدرىا كمية التربية جامعة المنيا  ي التربية وعمم النفس  مجمة البحث ،المصري

 

   اإلشراف عمى الرسائل العممية1ـ1)
 أصول التربية.ماجستير في  شراف عمى رسالةاإل 1ـ2ـ2

 اإلشراف عمى رسالة دكتوراه في أصول التربية. 2.2.2
 

   الم تمرات العممية1ـ1) 
العاشر )الدولي األول( بكمية التربية جامعة المنيا " عضو المجان المنظمة لممؤتمر العممي  - 

إلى  22/11المنيا، في الفترة من  " بجامعةمستقبل كميات التربية في مصر والعمم العربي
   م.23/11/2111
ع و بمجنة التنسيق لمم تمر العممي الثالث لمجنة التربية بالمجمس األعمى لمثقا ة بالتعاون م   -

 عنوان "التربية والتماسك المجتمعي"   ي الفترة من  كمية التربية   تحت
المشاركة  ي  عاليات الم تمر العممي الحادي عشر )الدولي الثاني  لكمية التربية جامعة المنيا   -

 .1659أبريل  14تطوير التعميم وبناء اإلنسان المعاصر 
 تأليف الكتب:  4ـ1)
تأليف كتاب أساليب الدراسات المستقبمية وتطبيقاتيا  ي العموم التربوية : اإلبداع  ي التعميم  -

 . 1651نموذًجا  باالشتراك م  د/ عالء محمد ربي  محمد عمر  دار المعر ة لمطباعة بالمنيا  
  التطبيقة بالكليةاألنشطة 

  المشاركة  ي أعمال الكنتروالت واالمتحانات
 2118إلى العام  2116/2117العامعضو كنترول الدبموم المهنية بالدراسات العميا لألعوام من  1ـ5ـ1
/2119.  
( دور 4/1عميم المفتوح المنعقد بكمية التربية )برنامج الحقوق المستوى تعضو كنترول ال 2ـ5ـ1

 .  2118/ 2117، 2117/ 2116 لمعامين يونيو
/  2118لعام الجامعي  رئيس كنترول الفرقة األولى لمرحمتي الميسانس والبكالوريس 3ـ5ـ1

2119. 
   المشاركة  ي لجان االختبارات الشخصية لقبول الطالب بالكمية0ـ5)
إلى  2117/  2116عضوية لجان المقابالت الشخصية لمرحمة البكالوريوس والميسانس من العام  1ـ6ـ1

2118/2119.   



إلى  2117/  2116عضوية لجان المقابالت الشخصية لمرحمة الدراسات العميا من العام  2ـ6ـ1
2118/2119.    

 
   المشاركة  ي لجان الجدول7ـ5)
 2117/  2116 رئيس لجنة جدول مرحمة البكالوريوس بكمية التربية لمعام الجامعي 1ـ 7ـ 1

 
  األنشطة الجامعية    

 ع و وحدة الجودة بكمية التربية. -
 منسق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية المجتم  بالكمية. -
 .1657/  1650التربية لمعام الجامعي  ع و مكتب التربية العممية بكمية -
 .1657/  1650لجنة المختبرات والمعامل بالكمية لمعام الجامعي ع و  -
 .1657/  1650ع و صندوق التكا ل االجتماعي بالكمية لمعام الجامعي  -
 .1658/  1657ع و لجنة شئون البيئة وتنمية المجتم  لمعام الجامعي  -
 .1659/  1658والطالب لمعام الجامعي ع و لجنة شئون التعميم  -
 .1659/  1658ع و مكتب التربية العممية بكمية التربية لمعام الجامعي  -
 المشاركة  ي ورشة عمل توصيف البرامج والمقررات الدراسية بالكمية. -
المشاركة  ي ورشة عمل عن عر  ومناقشة نتائج التحميل البيئي لمخطة اإلستراتيجية لكمية  -

 بية.التر 
لمحصول عمى االعتماد من قبل الييئة القومية  التربية جامعة المنيا كميةالمشاركة  ي تأىيل  -

 لمجودة واالعتماد.
 برنامج إعداد معمم الكبار ومحو األمية. الئحة إعداد المشاركة  ي -
 المشاركة  ي توصيف برامج الدراسات العميا بقسم أصول التربية بكمية التربية جامعة المنيا. -

   المساىمة  ي إعداد كتب القسم1ـ5)
 النوعية لطالب كمية التربية األصول االجتماعية لمتربيةالمساهمة في إعداد كتاب  1ـ3ـ1

 )كتاب جامعي(.
كمية التربية  الدراسات العميا لطالب والقضايا العصرالتربية المساهمة في إعداد كتاب  2ـ3ـ1

 )كتاب جامعي(.
 )كتاب جامعي(.أصول التربية السكانيةالمساهمة في إعداد كتاب  3ـ3ـ1
   اإلشراف عمى طالب التربية العممية4ـ5) 
 . 2118/2119إلى  2111/2111مرحمة البكالوريوس والميسانس من العام  1ـ4ـ1



 .2118/2119إلى  2111/2111العام  الدراسات العميا منمرحمة  2ـ4ـ1
 
 

 

  األنشطة المجتمعية    
 

نـــــــدوة بعنـــــــون : كـــــــن إيجابًيـــــــا وابتعـــــــد عـــــــن اإلدمـــــــان  التـــــــي أقامتيـــــــا الجمعيـــــــة الشـــــــرعية  -
 .1651 رع القمادير بمركز سمالوط   محا ظة المنيا عام 

ــــــــي دمشــــــــا - ــــــــة بقريت ــــــــة المتكامم ــــــــة البيئي ــــــــات القا م ــــــــي  عالي ــــــــي المشــــــــاركة   و ىاشــــــــم وبن
 .1657خالل شير أغسطس  قمجر عمى مستوى الجامعة

ـــــــة  - ـــــــة الميني ـــــــويين باالشـــــــتراك مـــــــ  األكاديمي ـــــــر الترب ـــــــل المعممـــــــين غي ـــــــي تأىي المشـــــــاركة  
 لممعمم.

ـــــــل  - ـــــــوعي األثـــــــري بقريـــــــة تونـــــــا الجب مركـــــــز ممـــــــوي بمحا ظـــــــة  –المشـــــــاركة  ـــــــي تنميـــــــة ال
 .1658المنيا  من خالل مركز البحوث والدراسات األثرية بجامعة المنيا عام 

 
 

 الذورات التذريبية
 
عمميــــــــة األولــــــــى لقســــــــم المنــــــــاىج وطــــــــرق التــــــــدريس "ق ــــــــايا النشــــــــر ح ــــــــور النــــــــدوة ال -

 .1657/ 55/ 51العممي ومعامل التأثير العربي  كمية التربية   جامعة المنيا  
ــــــــي صــــــــيانة الحاســــــــب ) - ــــــــرة 569  كــــــــود )PC Maintenanceمقدمــــــــة   ــــــــي الفت    

   مركز الحاسب اآللي  جامعة المنيا.1667/ 55/9 – 56/9من 
  1667/ 58/7 – 51/7 ــــــــــــي الفتــــــــــــرة  561مبــــــــــــادا تكنولوجيــــــــــــا المعمومــــــــــــات كــــــــــــود  -

 بمركز الحاسب اآللي  جامعة المنيا.
 – 9/9   ــــــــــــي الفتــــــــــــرة مــــــــــــن 568دورة تقنيــــــــــــات المعمومــــــــــــات واالتصــــــــــــاالت كــــــــــــود ) -

   بمركز الحاسب اآللي  جامعة المنيا.51/9/1667
ـــــــــرة مـــــــــن   564  كـــــــــود )Microsoft Wordدورة معالجـــــــــة النصـــــــــوا ) -  ـــــــــي الفت

   بمركز الحاسب اآللي  جامعة المنيا.1667/  1/8 – 19/7
   ــــــــي الفتــــــــرة مــــــــن 561كــــــــود )  Microsoft Excelدورة الجــــــــداول االلكترونيــــــــة ) -

 بمركز الحاسب اآللي  جامعة المنيا.  11/8/1667 – 59/8
ـــــــــة ) ـــــــــرة 560  كـــــــــود )Power point Microsoftدورة العـــــــــرو  التقديمي ـــــــــي الفت    

   بمركز الحاسب اآللي  جامعة المنيا.1667/  19/8 -10/8من 
ـــــــــــــــة ) - ـــــــــــــــدورة التدريبي ـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن   Internetال   1655/ 59/56 -58/56 ـــــــــــــــي الفت

 بمركز الحاسب اآللي   جامعة المنيا.
 ــــــــــي   GRAPHICS ADOBE PHOTOSHOPبرنــــــــــامج الفوتوشــــــــــوب )-

 .16/1/1650 -18/1الفترة من 
 .1655/ 1/55 -/ 5/55الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي   ي الفترة  -



 1656/ 8/0 -/ 0/ 7االتجاىات الحديثة  ي التدريس   ي الفترة من  -
 .1656 56/0 – 9/0تنظيم الم تمرات العممية  ي الفترة من  -
 .1667 0/0 – 4/0العر  الفعال  ي الفترة من  -
 .1667/ 0/9 -4/9لتعميم المختمفة  ميارات االتصال  ي أنماط ا -
 1667/  16/8 – 18/8معايير الجودة  ي العممية التعميمية  ي الفترة من  -
 1656/ 8/0 -7/0نظام الساعات المعتمدة  ي الفترة من  -
 1651/ 18/55 -17/55إدارة الوقت واالجتماعات  ي الفترة من  -
 58/1/1654 -57/1النشر الدولي  ي الفترة من  -
 1651/ 8/4 -0/4   ي الفترة من end noteالمراج  والكتب األجنبية ) -
 1651/ 17/56 -10/56أخالقيات البحث العممي  ي الفترة من  -
 17/5/1650 -10/5نظم االمتحانات وتقويم الطالب  ي الفترة من  -
 1650/ 14/1 -11/1الجوانب المالية والقانونية  ي الفترة من  -
 
 
 
 

 الخبرات التذريسية
 

 مرحلة الليسانس والبكالوريس:
مقــــــــرر األصــــــــول االجتماعيــــــــة لمتربيــــــــة لمفرقــــــــة األولــــــــى بكميــــــــة التربيــــــــة النوعيــــــــة لمعــــــــام  -

 .1657/  1650الجامعي 
العــــــــام الجــــــــامعي )جميــــــــ  الشــــــــعب  مقــــــــرر أصــــــــول التربيــــــــة الســــــــكانية  لمفرقــــــــة األولــــــــى  -

1650  /1657. 
ـــــــــــى   العـــــــــــام الجـــــــــــامعي   - ـــــــــــة األول ـــــــــــة وق ـــــــــــايا العصـــــــــــر لمفرق ـــــــــــرر التربي /  1650مق

1657. 
مقـــــــــرر مـــــــــدخل إلـــــــــى العمـــــــــوم التربويـــــــــة والنفســـــــــية  لمفرقـــــــــة األولـــــــــى )شـــــــــعبة التربيـــــــــة  -

 .1658/ 1657لعام الجامعي الخاصة  ا
ـــــــام الجـــــــامعي  - ـــــــى )جميـــــــ  الشـــــــعب  الع ـــــــة األول ـــــــة الســـــــكانية   لمفرق ـــــــرر أصـــــــول التربي مق

1657 /1658. 
ـــــــــيم  - ـــــــــا التعم ـــــــــة  شـــــــــعبتي تكنولوجي ـــــــــة الثاني ـــــــــة  لمفرق ـــــــــرر األصـــــــــول الفمســـــــــفية لمتربي مق

 .1658/  1657واإلعالم التربوي  بكمية التربية النوعية  العام الجامعي 
ــــــــرر  - ــــــــيم مق ــــــــا التعم ــــــــى   شــــــــعبتي تكنولوجي ــــــــة األول ــــــــة  لمفرق ــــــــة لمتربي األصــــــــول االجتماعي

 .1659/ 1658واالقتصاد المنزلي  العام الجامعي 
 

 مرحلة الدراسات العليا:
العـــــــام الجـــــــامعي   الواحـــــــد  ـــــــي التربيـــــــة لمـــــــدبموم العـــــــام  مقـــــــرر التربيـــــــة وق ـــــــايا العصـــــــر -

1650  /1657. 



/  1650  العـــــــام الجـــــــامعي  ـــــــي التربيـــــــة العـــــــام الواحـــــــدمقـــــــرر أصـــــــول التربيـــــــة  لمـــــــدبموم  -
1657.  

مقـــــــرر التربيـــــــة وق ـــــــايا العصـــــــر  الـــــــدبموم العـــــــام الواحـــــــد  ـــــــي التربيـــــــة  العـــــــام الجـــــــامعي  -
1657 /1658. 

مقـــــــرر مشـــــــكالت المجتمـــــــ  المدرســـــــي  الـــــــدبموم المينيـــــــة )التوجيـــــــو واإلرشـــــــاد النفســــــــي   -
 .1658/ 1657العام الجامعي 

اجتمــــــــاع التربيــــــــة  الــــــــدبموم الخــــــــاا )أصــــــــول التربيــــــــة   العــــــــام الجــــــــامعي  مقــــــــرر عمــــــــم -
1658  /1659. 

 
 الخبرات اإلدارية

 
 .1657/  1650بكمية التربية جامعة المنيا لمعام الجامعي أمين مجمس قسم أصول التربية  -
مشـــــــرف تنفيـــــــذي بمركـــــــز تنميـــــــة قـــــــدرات أع ـــــــاء ىيئـــــــة التـــــــدريس والقيـــــــادات  جامعـــــــة  -

 المنيا.
 جامعة المنيا. –ع و بوحدة الجودة بكمية التربية   -
 .1659/  1658رئيس كنترول الفرقة األولى لمعام الجامعي  -


