استمارة قاعدة البيانات

( قسم أصول التربيو )
*****
أوالً  :البيانات الشخصية
-------

االسم بالمغة العربية  :د /أحمد عبدا هلل الصغير عبد المقصود إسماعيل
االسم بالمغة االنجميزية Ahmed Abd Allah Elsagheer Abd Elmaksood :
الوظيفة  :مدرس بقسم أصول التربية – كمية التربية – جامعة أسيوط
تاريخ الدرجة 4116/31/53--:

الدرجة  :مدرس بقسم أصول التربية

العنوان  :جميورية مصر العربية -أسيوط – جامعة أسيوط -كمية التربية -قسم أصول التربية
تاريخ الميالد 3;93/31/9-:م

محل الميالد  :محافظة أسيوط –ديروط -قرية نزلة عبد الاله
جية اإلصدار :أسيوط أول

رقم البطاقة493311947114;: :

ت المحمول 1316;15:84 :

ت المنزل )1::(-4597837:
البريد االليكتروني Sagheer_71@yahoo.com :
الموقؼ من التجنيد  :معافى نيائي
الرقم التأميني 493311947114;: :

ثانياً  :المؤىالت

المؤىل

التخصص

تاريخو

بكالوريوس

آداب وتربية

مايو3;;5م

جيد جداً مع مرتبة

دبموم دراسات عميا

دبموم خاص في

3;;8م

جيد جداً

كمية التربية -جامعة

ماجستير

أصول التربية

4114/5 / 53م

ممتاز

كمية التربية -جامعة

دكتوراه

الفمسفة في التربية

4116 /31 / 53

-------

كمية التربية -جامعة

ليسانس

التربية

التقدير

جية الحصول عميو
كمية التربية -جامعة

الشرؼ

أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط

التخصص الدقيؽ  :أصول التربية
التخصص الدقيؽ : E

Foundation of Education

مجال التخصص  :أصول التربية

عدد الرسائل التي أشرؼ عمييا بالكمية  :ماجستير ()6

دكتوراه ---------

عدد الرسائل التي أشرؼ عمييا خارج الكمية  :ماجستير  ---------دكتوراه ()4

ثالثاً  :التسمسل الوظيفي
-------

تاريخ تعيين معيد 3;;6/4/45:م

تاريخ تعيين مدرس مساعد 4114/6/51:م

تاريخ تعيين مدرس 4116/34/48:م

تاريخ تعيين أستاذ مساعد ---------:

تاريخ تعيين أستاذ ----------- :

تاريخ تعيػين أسػتاذ متفػرغ ---------- :

تاريخ تعيين أستاذ غير متفرغ--------------- ------- :

رابعاً :الخبرات واألنشطة

----------------

 عضػو المجنػػة المكمفػػة مػػن قبػػل السػػيد رئػيس مجمػػس الػػوزراع بحعػػداد دراسػػة عػػن حالػػةالتعميم قبل الجامعي بمحافظة أسيوط .

 عضو في المجنة التحضيرية لمؤتمر بعنوان" القدس – التػاريخ والمسػتقبل " والػذعقد بجامعة أسيوط في الفترة من ; 51/4أكتوبر 3;;8م.

 عضو في المجنة التحضػيرية لممػؤتمر العممػي الثػاني بعنػوان" الػدور المتغيػر لممعمػمالعربي في مجتمع الغد -رؤية عربية" والذ عقد بكمية التربية بأسيوط فػى الفتػرة
من  41/3:أبريل 4111م.

 عضػػو فػػي المجنػػة التحضػػيرية لممػػؤتمر العممػػي الخػػامس بعن ػوان" تربيػػة الموىػػوبينوالمتفػػوقين -المػػدخل إلػػى عصػػر التميػػز واإلبػػداع " وال ػذ عقػػد بكميػػة التربيػػة
بأسيوط في الفترة من  37/36ديسمبر 4114م.

 عضػػو فػػي لج ػػان االختبػػارات الشخصػػية لمطػػالب الممتحقػػين بكميػػة التربي ػػة بأسػػػػيوط (التعميم العام – الدراسات العميا"الػدبموم العامػة نظػام العػام الواحػد – نظػام العػامين) منػذ
تعييني مدرساً بالكمية في 4116/34/48م.

 -مشرؼ عمى لجنة األسر بالكمية في العام الدراسي 4119/4118م.

 عضػو بمجمػػس إدارة الخدمػػة العامػػة بكميػػة التربيػػة بقػرار مػػن رئػػيس الجامعػػة فػػي العػػامالدراسي 4133/4131م.

 عضػػو فػػي لجنػػة شػػئون التعمػػيم والطػػالب بكميػػة التربيػػة بأسػػيوط فػػي العػػام الدراسػػي4133/4131م.

 -عضو في لجنة الجودة بقسم أصول التربية بكمية التربية بأسيوط.

 مستشا ارً لمجنة الثقافية بكمية التربية بأسيوط في العام الدراسي 4133/4131م. -قام بكتابة العديد من المقاالت في بعض الصحؼ المصرية .

 -أدلى ببعض األحاديث التميفزيونية في تميفزيون شمال الصعيد .

