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 الدكتور / أحمد حسٌن عبد المعطى محمد 
 بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوطأستاذ  أصول التربٌة والتخطٌط التربوي 

أصول  التربٌة بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوطرئٌس قسم   

بكلٌة التربٌة بجامعة سابقاً لجودة ومدٌر وحدة التعاون الدولً ومدٌر وحدة ضمان ا
 اسٌوط

 ومدٌر مركز تعلٌم الكبار بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط حالٌاً 
  

 السٌرة الذاتٌة ملف
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 البٌانات الشخصٌة  : 
 م ــــــــــــــــاالس أحمد حسٌن عبد المعطى محمد  :

 تارٌخ المٌالد  م9/4/4994: 

شييار   أدمييد دسيي    -الييدور المييام   – 4بيير   –الشييبا  أبييرا   -: اسييٌو  
 االزهر -الباقوري 

 وا   ــــــــــالعن

بكلٌة التربٌة بجامعية اسيٌو   والتم ٌ  التربوياصول التربٌة استاذ : 
. 

 الوظٌفة الدالٌة

Moaty_2002_2003@yahoo.com                 البرٌد االلكترونى 

 و  ـــــــــــفتلٌ  84882344343 –  4663334/833: 

 : المؤهالت العلمٌة وتارٌخها
  م بتقدٌر جٌد جدا 4993ٌونٌو  -شعبة  بٌعة وكٌمٌاء –بكالورٌو  فى العلوم والتربٌة

 مع مرتبة الشرف م  كلٌة التربٌة بجامعة أسٌو  . 
  بتقدٌر عام جٌد جداً م  كلٌة التربٌة بجامعة اسٌو  فى  –الدبلوم الماص فى التربٌة

 مادة التمصص ) اقتصادٌات تعلٌم ( . –م 49/44/4993
  م  كلٌة  ممتازم بتقدٌر عام 43/48/4884أصول تربٌة  فى  –ماجستٌر فى التربٌة

التربٌة بجامعة أسٌو  بعنوا  " دور كلٌات التربٌة فى تنمٌة وعى  البها ببعض 
 التددٌات التربوٌة للعولمة  "

  م، م  كلٌة التربٌة بجامعة 42/9/4884فى أصول تربٌة  –دكتوراه الفلسفة فى التربٌة
أسٌو   بعنوا  " المت لبات المهنٌة لمرٌجى كلٌات التربٌة فى ضوء المتغٌرات 

 " .العصرٌة : دراسة تقوٌمٌة 
  بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌو  بتارٌخ  –استاذ اصول التربٌة والتم ٌ  التربوي المساعد

 م43/4/4844
  ٌ التربوي بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌو  بتارٌخ  استاذ اصول التربٌة والتم

 م .43/6/4843

 : الوظٌفًالتدرٌج 
  م.4/9/4993ادارة سادل سلٌم اعتبارا م   –مدر  لمادة العلوم بالتربٌة والتعلٌم 
 ٌم . 3/2/4993و  م  ـة أسٌـة بجامعـد بقسم أصول التربٌة ، بكلٌة التربٌـمع 
 م 49/44/4884بٌة بجامعة أسٌو  اعتباراً م  مدر  مساعد أصول التربٌة بكلٌة التر 
 م . 43/9/4884  ـمدر  بقسم أصول التربٌة بكلٌة التربٌة بجامعة أسٌو  اعتباراً م 
  ومدٌر وددة الجودة استاذ مساعد بقسم التربٌة وعلم النف  بكلٌة المعلمٌ  ببٌشة

 .م 46/3/4848م ودتى 43/9/4883اعتباراً م  واالعتماد بالكلٌة 
 جمهورٌة مصر  –صول التربٌة بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌو  أاذ مساعد بقسم است

 م ودتً تارٌمه.43/4/4844العربٌة بتارٌخ 
 المدٌر التنفٌذي لمشرو  السٌكا  بكلٌة التربٌة بجامعة مدٌر وددة ضما  الجودة و

 .م4/48/4844م ودتً 4844/ 4/48اسٌو  م  
 ودتً م  4844/ 4/44ٌة بجامعة اسٌو  م  مدٌر وددة التعاو  الدولً بكلٌة الترب

 .م4/48/4844
  م .4842رئٌ  قسم أصول التربٌة بكلٌة التربٌة بجامعة أسٌو  اعتباراً م  سبتمبر 

   م ودتً تارٌمه .4849مدٌر مركز تعلٌم الكبار بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌو  م 
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 : األنشطة التدرٌسٌة بالجامعة  أولً 
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والتً لها رقم اٌداع ومنشورة من ناشرٌن  الكتب المؤلفة
 : معروفٌن

 

         المؤلف
 السنة 

 دار النشر        
 لكتاب

 م لكتاب اسم الكتاب        

 أحمد حسٌن عبد المعطىأ.د / 
 دعاء محمد مصطفًد / 

 1 المهارات الحٌاتٌة دار السحاب للنشر 2002

 2 الجودة والعتماد بالتعلٌم دار السحاب للنشر 2002 أ.د / أحمد حسٌن عبد المعطى

/ أحمد حسٌن عبد المعطىأ.د   3 الٌزو فً التعلٌم دار السحاب للنشر 2002 

العتماد المؤسسً والمهنً  دار السحاب للنشر 2002 أ.د / أحمد حسٌن عبد المعطى
 للمؤسسات التعلٌمٌة

4 

الجامعات الفتراضٌة والبحثٌة :  دار السحاب للنشر 2015 أ.د / أحمد حسٌن عبد المعطى
لتطوٌر التعلٌم صٌغ استشرافٌة 

 الجامعً

5 

الدار المنهجٌة  م2015 أ.د / أحمد حسٌن عبد المعطى
 بالردن

هندسة القٌادة التربوٌة وثقافة 
 التغٌٌر

6 

 أ.د / أحمد حسٌن عبد المعطى
 

هندسة التغٌٌر بالتعلٌم الجامعً  دار  السحاب م2012
 فً العصر الرقمً

7 
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 بالجامعة البحثٌة: األنشطة   ثانٌاً 
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 لدرجة ومازال مشرفاً علٌهابٌان بالرسائل العلمٌة التً منحت ا
 للدكتور/   أحمد حسٌن عبد المعطً محمد

 

 أولً: الرسائل التً أشرف علٌها ومنحت الدرجة العلمٌة  : 
 

تارٌــــخ  اســـم البادـــث الدرجــــة عنــــوا  البدث م
 المنـــح

تصور مقترح لجامعة افتراضٌة مصرٌة فً  1

 ضوء خبرات بعض الدول
 ماجستٌر

 م22/4/2009 زغلول على حسانٌن هدهوٌ

دور التعلٌم الثانوي الخاص فً تعزٌز النتماء  2
 الوطنً لدى طالبه "دراسة تقوٌمٌة"

 ماجستٌر
 م25/2/2012 بهاء الدٌن عربى محمد

3 
معاٌٌر ضمان جودة التعلٌم الجامعً فً 

الجمهورٌة الٌمنٌة فً ضوء بعض التجاهات 
 التربوٌة المعاصرة

 ماجستٌر
 بد الغنى محمد عبه سعٌدع

 م24/3/2013

كفاءة الداء الداري لدٌوان عام وزارة التعلم  4
 العالً والبحث العلمً بالجمهورٌة الٌمنٌة

 ماجستٌر
 م13/7/2014 محسن محمد فهاد الحزمً

5 
التدرٌب اللكترونً كمدخل للتنمٌة المهنٌة 

لمعلمً المرحلة الثانوٌة فً ضوء معاٌٌر الهٌئة 
مٌة لضمان جودة التعلٌم والعتماد: تصور القو

 مقترح

 ماجستٌر
 مصطفً محمد محمد مرسً

 م13/7/2014

مقومات النجاح الوظٌفً لمدٌري المدارس  6
 الثانوٌة فً ضوء نمط القٌادة التحوٌلٌة

 ماجستٌر
 م6/7/2015 غادة رٌاض عبد الحكٌم جاد

7 
دور المدرسة البتدائٌة فً تنمٌة وعً التالمٌذ 

قومات التربٌة المرورٌة فً ضوء بعض بم
 التجارب العالمٌة المعاصرة

 ماجستٌر
 نرمٌن جمال الدٌن

 م22/4/2009

سٌجما  لالرتقاء  6إمكانٌة تطبٌق مدخل       8
 بجودة األداء اإلداري فً التعلٌم الجامعً

 ماجستٌر
 م22/4/2009 علً محمد ٌحٌى علً

9 
كمدخل  المتطلبات التربوٌة للعمالة الموسمٌة

للتنمٌة البشرٌة فً محافظة أسٌوط : دراسة 
 تقوٌمٌة

 ماجستٌر
 محمد سٌد حسٌن محمد

 م22/4/2009

10 
المدرسة اآلمنة كمدخل لإلصالح التربوي للتعلٌم 
الفنً فً مصر فً ضوء خبرات بعض الدول 

 المتقدمة : دراسة مقارنة

 ماجستٌر
 سٌد عبد الظاهر

 م22/4/2009

جامعة فً ضوء متطلبات مجتمع الدور التنموي لل 11
 المعرفة : دراسة تقوٌمٌة

 ماجستٌر
 م22/4/2009 كرٌمة محمود شاكر

12 
دور  البداع  الداري  فً  تحسٌن الداء  

الوظٌفً للعاملٌن  بوزارة التعلٌم العالً فً الٌمن 
 : دراسة مٌدانٌة

 ماجستٌر
 فاطمة  ٌحً ٌحً رفٌق

 م22/4/2009

13 
داري لمدٌري التعلٌم الثانوي فً تطوٌر الداء ال

ضوء نموذج القٌادة البداعٌة لدي عمر بن 
)دراسة تحلٌلٌة( –رضً هللا عنه  –الخطاب   

 ماجستٌر
 صفوت جارح عبد العظٌم عمر

 م22/4/2009

 

 ثانٌاً : الرسائل العلمٌة التً مازال مشرفاً علٌها: 
 

 ارٌــخ التسجٌلت اســـم البادـــث الدرجـــــة عنــــوا  البدث م
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 ارٌــخ التسجٌلت اســـم البادـــث الدرجـــــة عنــــوا  البدث م

الجامعات البحثٌة كمدخل لتطوٌر البحث العلمً  1
فً مصر فً ضوء خبرات بعض الدول 

 المتقدمة : دراسة مٌدانٌة 

 دكتوراه
 

 م23/12/2013 مروة أحمد محمد السمان

استراتٌجٌة مقترحة لتطبٌق ادارة المواهب  2
بالتعلٌم الجامعً المصري فً ضوء خبرات 

 ة : دراسة مٌدانٌةبعض الدول المتقدم

 دكتوراه
 مصطفً محمد محمد مرسً

 م12/11/2015

تدوٌل مؤسسات التعلٌم الجامعً لضمان جودة  3
الخدمات التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة فً 
ضوء بعض التجاهات العالمٌة المعاصرة : 

 دراسة مٌدانٌة فً  جامعة اسٌوط

 دكتوراه
 

 علً محمد ٌحً علً
 م12/11/2015

الجامعة فً الحد من ظاهرة العنف دور  4
 اللكترونً لدي طالبها : دراسة مٌدانٌة

 
 ماجستٌر

 نوال محمد حسن أحمد
 م15/4/2014

مردود برامج تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة  5
التدرٌس على الداء المهنً للمعلم الجامعً 
بالجامعات المصرٌة فً ضوء خبرات بعض 

 الدول )جامعة اسٌوط انموذجا(

 
ٌرماجست  

 
 اٌمان محمد رٌاض

 م17/5/2015

تصور مقترح لتفعٌل المحاسبٌة الدارٌة فً  6
 تجوٌد الداء بجامعة اسٌوط : دراسة مٌدانٌة

 آمال محمود حنفً ماجستٌر
 م12/6/2011

تطوٌر التعلٌم المجتمعً فً مصر فً ضوء  7
 المعاٌٌر العالمٌة : دراسة مٌدانٌة

 
 ماجستٌر

 منً أحمد حسٌن
 م20/4/2010

دور الجامعة فً الحد من ظاهرة العنف  8
 اللكترونً لدي طالبها : دراسة مٌدانٌة

 
 ماجستٌر

 نوال محمد حسن أحمد
 م15/4/2014

 تحت التسجٌل غادة فوزي هاشم دكتوراه تحت التسجٌل 9

 تحت التسجٌل محمد عبد الرحٌم دكتوراه تحت التسجٌل 10

ب عبده عمر بن الخطا دكتوراه تحت التسجٌل 11
 القصٌري

 تحت التسجٌل

 تحت التسجٌل سٌد عبد الظاهر محمود دكتوراه تحت التسجٌل 12

 تحت التسجٌل غادة رٌاض عبد الحكٌم دكتوراه تحت التسجٌل 13

 
 

 

 

 : قام بمناقشتها  كعضو للجنة المناقشة والدكم: الرسائل العلمٌة  ثالثاً 

 

 تارٌــخ التسجٌل ادـــثاســـم الب الدرجـــــة عنــــوا  البدث م

دور جامعة اسٌوط فً تنمٌة وعً طالبها  1
بالتربٌة للوالدٌة فً ضوء بعض التغٌرات 

 العصرٌة : دراسة مٌدانٌة

 ماجستٌر
 غادة فوزي هاشم محمود

 م22/4/2002

تطوٌر نظم المحاسبٌة التعلٌمٌة فً مصر فً  2
 ضوء خبرات بعض الدول : دراسة مقارنة

 ماجستٌر
 مد ي ثابت محمدثابت ح

 م22/4/2002
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 تارٌــخ التسجٌل ادـــثاســـم الب الدرجـــــة عنــــوا  البدث م

دور المدرسة البتدائٌة فً تحقٌق أهداف  3
بمحافظة التربٌة الصحٌة : دراسة مٌدانٌة 

 أسٌوط
 ماجستٌر

 سهام محمود حسٌن
 م23/6/2014

تصور مقترح باستخدام نموذج الفجوات  4
لتحدٌد متطلبات تطبٌق معاٌٌر الجودة 
دانٌة بالمدارس الثانوٌة الصناعٌة : دراسة مٌ

 بمحافظة المنٌا

 ماجستٌر
 

أحمد جمعة عبد الرحٌم 
 حسٌن

 م17/7/2014

دور الجامعة فً تنمٌة وعً الطالب بثقافة  5
 الجودة : دراسة مٌدانٌة

 ماجستٌر
 جمالت محمد أحمد علً

 م25/2/2015

بعض العوامل المدرسٌة التً تعوق تحقٌق  6
 التعلٌم الساسً ألهدافه : دراسة تقوٌمٌة

ٌرماجست  
نادٌة حسٌن مصطفً حسن 

 الشرٌف
 م26/2/2015

 

 
 
 
 

 دضور البرامج والدورات التدرٌبٌة كمتدر   :أوالً : 
  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  الفعال هارات التصالمدورة تدرٌبٌة ف

قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط ابرٌل  
2005. 

  ًضمن البرنامج التدرٌبً  عاٌة الشبابرتنمٌة مهارات دورة تدرٌبٌة ف
لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط 

 .2005فبراٌر 
  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  دارة البحث العلمًإدورة تدرٌبٌة ف

قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط ماٌو 
2005. 

  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  الب المعلمقوٌم أداء الطتدورة تدرٌبٌة ف
قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط سبتمبر 

2005. 
  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  الدارة المدرسٌة الفعالةدورة تدرٌبٌة ف

 .2005قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط عام 
  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  فى التربٌة ًالعلمالبحث دورة تدرٌبٌة ف

قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط نوفمبر 
2005. 

  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة قدرات  لتعلم الفعالادورة تدرٌبٌة ف
 .2005اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط ٌونٌو 

  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  دارة البحث العلمًإدورة تدرٌبٌة ف
قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط دٌسمبر 

2006. 

 بٌا  بالدورات التدرٌبٌة وورش العمل 
 للدكتور/   أدمد دسٌ  عبد المع ً مدمد
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  ًضمن البرنامج التدرٌبً  الجوانب القانونٌة بالجامعاتدورة تدرٌبٌة ف
لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط ٌناٌر 

2006. 
  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  ألداءالتدرٌس وتقوٌم ادورة تدرٌبٌة ف

قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط ماٌو 
 م.2006

  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  توكٌد الجودة والعتماددورة تدرٌبٌة ف
قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط سبتمبر 

2006. 
  ًضمن البرنامج التدرٌبً  بٌة العملٌةاإلشراف على التردورة تدرٌبٌة ف

لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط ماٌو 
2006. 

  ًضمن البرنامج التدرٌبً  التدرٌس باستخدام التكنولوجٌادورة تدرٌبٌة ف
لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط ابرٌل 

2006. 

 التجاهات الحدٌثة فً البحث   البحث العلمًدارة إفً  دورة تدرٌبٌة(
ضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة العلمً (

 .م2015 فبراٌرالتدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط 
  ًضمن البرنامج  (2معاٌٌر الجودة فً العلمٌة التدرٌسٌة )دورة تدرٌبٌة ف

دات بجامعة التدرٌبً لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌا
 .م2015 فبراٌراسٌوط 

  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  نظام الساعات المعتمدة دورة تدرٌبٌة ف
 فبراٌر قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط 

 .م2015
  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  اخالقٌات البحث العلمًدورة تدرٌبٌة ف

 ماٌو لقٌادات بجامعة اسٌوط قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس وا
 .م2015

  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  التخطٌط الستراتٌجًدورة تدرٌبٌة ف
قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط ماٌو 

 .م2015
  ًضمن البرنامج  كٌف تكتب مشروعاً بحثٌاً تنافسٌاً دورة تدرٌبٌة ف

تدرٌس والقٌادات بجامعة التدرٌبً لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة ال
 .م2015 ماٌواسٌوط 

  ًضمن البرنامج التدرٌبً لتنمٌة  ادارة الفرٌق البحثً دورة تدرٌبٌة ف
 ماٌوقدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة اسٌوط 

 .م2015

 : دضور البرامج والدورات التدرٌبٌة كمدر   : ثانٌاً 
 -  لتدرٌب  فعالٌات ورش العمل فًالمشاركة( المدربٌنTOT )ًمجال  ف

فى الفترة  العالًانشاء نظام داخلى لتوكٌد الجودة بمؤسسات التعلٌم 
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م بقاعة المؤتمرات الدولٌة بكلٌة  2005( مارس 23-22من)
 الزراعة بجامعة اسٌوط .

 -  التدرٌبًفعالٌات البرنامج  فًالمشاركة  ( لتدرٌب المدربٌنTOT ) ًف
التدرٌس والقٌادات بجامعة  مشروع تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة

م بقاعة  2006( ٌناٌر 26-24اسٌوط فى الفترة من     )
 المؤتمرات الدولٌة بجامعة اسٌوط .

 -  الخاص باعداد مدربى التقوٌم  فعالٌات البرنامج التدرٌبى  فًالمشاركة
 2005( ابرٌل 20-12الفترة من ) فًالشامل بمدٌنة مبارك للتعلٌم 

 م .
 - رنامج إعداد مدربٌن التابع لمركز تكنولوجٌا المعلومات مدرب معتمد بب

 . 2012إلً عام  2007التابع لوزارة التصالت من عام 
 -  مدرب معتمد من أكادٌمٌة "فالٌو" لتطوٌر وتنمٌة الموارد البشرٌة، من

 . 2012إلً عام  2007عام 
 - البشرٌة   إعداد مدرب دولً معتمد فً إدارة علم التدرٌب والتعلٌم والتنمٌة

 م .2015/  2/  25الى  2015/ 12/2فً الفترة من 
  مدرب فً البرنامج التدرٌبً حول الحقوق السٌاسٌة والتربٌة المدنٌة

الخاص بجمعٌة خرٌجً البرامج التعلٌمٌة والثقافٌة للتنمٌة والتعلٌم 
 .م2012بتارٌخ  بأسٌوط

  م .2015 -2012مدرب فً برنامج اعداد المعلم الجامعً فً الفترة من 

 : المؤتمرات والندوات وورش العمل بٌا  ب:  ثالثاً 
 المؤتمرات العلمٌة دامل جمهورٌة مصر العربٌة : -4

  فى الفترة من  العلمًالول للبحث  القومًالمشاركة فى فاعلٌات المؤتمر
للمؤتمرات بمدٌنة  الدولًم بمركز القاهرة 2005( ماٌو 22-22)

 م. 2005لتكنولوجٌا ، وا العلمًنصر ،اكادٌمٌة البحث 
  الول لكلٌة التربٌة بالوادى الجدٌد  الدولًالمشاركة فى فاعلٌات المؤتمر

( 6-5بعنوان التعلٌم والتنمٌة فى المجتمعات الجدٌدة فى الفترة من )
، بكلٌة التربٌة بالوادى الجدٌد بجامعة اسٌوط ، 2006مارس 
 م. 2006

 بكلٌة التربٌة  ربى لرٌاضة المراة العلمى الع مؤتمرالمشاركة فى فاعلٌات ال
بعنوان الرٌاضة حق من حقوق  بجامعة اإلسكندرٌةللبنات الرٌاضٌة 

( مارس 24-22النسان لمومة وطفولة أفضل فى الفترة من )
م، بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بجامعة السكندرٌة، 2006
 م.2006

 ث عشر العربً القومً السنوي الثال مؤتمرالمشاركة فى فاعلٌات ال
الخامس لمركز تطوٌر التعلٌم الجامعً بعنوان الجامعات العربٌة فً 

(  27-26 )  الفترة من القرن الحادي والعشرٌن: الواقع والرؤى فً
، مركز تطوٌر التعلٌم الجامعى بجامعة عٌن شمس  م2006نوفمبر 

 م.2006،
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 المستقبل السنوي السادس لمركز دراسات  مؤتمرالمشاركة فى فاعلٌات ال
مشترك فى الفترة من  استراتٌجًبعنوان العرب وافرٌقٌا :فضاء 

م ، مركز دراسات المستقبل بجامعة أسٌوط 2007( ابرٌل 10-12)
 م.2007،

 العلمى الثامن بعنوان جودة واعتماد  مؤتمرالمشاركة فى فاعلٌات ال
مؤسسات التعلٌم العام فى الوطن العربى بكلٌة التربٌة بالفٌوم فى 

م، كلٌة التربٌة بالفٌوم ،جامعة 24/5/2007-23فترة من  ال
 م.2007الفٌوم، 

 القومً السنوي الرابع عشر العربً  مؤتمرالمشاركة فى فاعلٌات ال
السادس لمركز تطوٌر التعلٌم الجامعً بعنوان افاق جدٌدة فى 

(  نوفمبر 26-25 )     الفترة من التعلٌم الجامعى العربى فً
ٌر التعلٌم الجامعى بجامعة عٌن شمس ، مركز تطو م2007

 م.2007،
  الول لكلٌة الخدمة الجتماعٌة  العلمًفاعلٌات المؤتمر  فًالمشاركة

فى الفترة من  العالًجودة التعلٌم  فًبعنوان البعاد الجتماعٌة 
، بكلٌة الخدمة الجتماعٌة بجامعة اسٌوط 2002( فبراٌر 16-17)
 م. 2002، 

 العربً السادس )الدولً الثالث ( المؤتمر العلمً  المشاركة فى فاعلٌات
فى الفترة من  بعنوان الطفولة فً عالم متغٌر : الفرص والتحدٌات  

بجمعٌة الثقافة من اجل التنمٌة ، م2011 ابرٌل ( 27-22)
بسوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج واكادٌمٌة لبحث العلمً، 

 . م2011
 العربً السابع )الدولً الرابع ( ى المشاركة فى فاعلٌات المؤتمر العلم

( 25-24فً الفترة من ) بعنوان التعلٌم وثقافة التواصل الجتماعً 
بجمعٌة الثقافة من اجل التنمٌة بسوهاج بالتعاون ، 2013 ابرٌل 

 . م2013مع جامعة سوهاج واكادٌمٌة لبحث العلمً، 
  اسٌوط  بعنوان الدولً لكلٌة التربٌة بجامعة المشاركة فً فاعلٌات المؤتمر

 ماٌو ( 11-10فً الفترة من ) كلٌات التربٌة واعادة بناء التعلٌم 
 . م2013بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط ، ، م2014

  الملتقً السنوي التاسع  لقسم الجتماع والخدمة المشاركة فً فاعلٌات
الجتماعٌة  بكلٌة العلوم الجتماعٌة بجامعة الكوٌت  بعنوان قضاٌا 

، 2013 مارس ( 22-26فً الفترة من ) حماٌة الطفل  وسٌاسات
 . م2013

 المؤتمرات العلمٌة مار  جمهورٌة مصر العربٌة : -4
 -  الخاصة العربً )الواقع والمأمول( مؤتمر التربٌةالمشاركة فى فاعلٌات 

فى الفترة  بالجامعة األردنٌة الهاشمٌةبكلٌة العلوم التربوٌة 
 م. 2005( ابرٌل 27-26من)

 - لكلٌة القتصاد والعلوم الدارٌة الثانً شاركة فى فاعلٌات المؤتمر الم
لجامعة العلوم التطبٌقٌة الخاصة بعنوان الجودة الشاملة فً ظل 
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 بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة اقتصاد المعرفة وتكنولوجٌا المعلومات
  م.2006( ابرٌل  27-26)الفترة من  فً

 -  لجامعة الطفٌلة التقنٌة بعنوان  لًالدوفاعلٌات المؤتمر  فًالمشاركة
( 12-10الفترة من ) فًعالم متغٌر  فًالتنمٌة البشرٌة والمن 

 .بالمملكة األردنٌة الهاشمٌةم  بجامعة الطفٌلة 2007ٌولٌو 
 -  التعلٌم العالً  السادس بعنوان التربويفاعلٌات المؤتمر  فًالمشاركة

( 22-20ى الفترة من )ومتطلبات التنمٌة : نظرة مستقبلٌة المنعقد ف
 م بكلٌة التربٌة بجامعة البحرٌن.2007نوفمبر 

 -  رؤى تحدٌثٌة لبرامج التربٌة العملٌة فى  مؤتمرالمشاركة فى فاعلٌات
-25كلٌات التربٌة بالوطن العربى فى اللفٌة الثالثة فى الفترة من )

م بكلٌة العلوم التربوٌة بجامعة الزرقاء الهلٌة 2002( مارس 27
 مملكة الردنٌة الهاشمٌة.بال

 الندوات وورش العمل دامل جمهورٌة مصر العربٌة : -6
 الخاصة بالمشروعات التنافسٌة لكلٌات  المشاركة فى فعالٌات ورش العمل

-22التربٌة ضمن مشروع تطوٌر كلٌات التربٌة فً الفترة من 
 م.23/2/2005

 المشاركة فى فعالٌات ورش العمل ( لتدرٌب المدربٌنTOTفى )  مجال انشاء
-22فى الفترة من) العالًلتوكٌد الجودة بمؤسسات التعلٌم  داخلًنظام 

م بقاعة المؤتمرات الدولٌة بكلٌة الزراعة بجامعة  2005( مارس 23
 اسٌوط .

 حول تعزٌز مهارات المعلمٌن والمخططٌن  المشاركة فى فعالٌات ورش العمل
الٌونسكو بالقاهرة وذلك لمكتب  النظامًالتعلٌم غٌر  فًوالدارٌٌن 

-23الفترة من) فًالعراق والرباط   فًالٌونسكو  مكتبًبالتعاون مع 
 م. 2007( ٌونٌو 27

  شارك فً حضور دورة اإلنترنت ضمن فعالٌات البرنامج القومً لتكنولوجٌا
التعلٌم والذي عقد بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس 

 م.2/7/1222م إلً 3/7/1222الوزراء فً الفترة من 
 ( حاصل على شهادة الرخصة الدولٌة للكمبٌوترI CDL  )م.5/6/2004فى 
  ضمن   اإللكترونًشارك فً حضور الدورة التدرٌبٌة على متطلبات النشر

بجامعة اسٌوط فً الفترة من  اإللكترونًفعالٌات مشروع النشر 
 م.23/3/2005م إلً 12/3/2005

 ٌضمن  التفاعلًوالتعلم  اإللكترونًة على النشر شارك فً حضور الدورة التدرٌب
بجامعة اسٌوط فً الفترة من  اإللكترونًفعالٌات مشروع النشر 

 م .2/12/2005م إلً 22/11/2005

  محاضرة عن رحلة حصول الكلٌة على العتماد الكادٌمً ببرنامج  بإلقاءشارك
-30زٌارة جامعتً بٌرزٌت والجامعة المرٌكٌة ببٌروت خالل الفترة من 

 م.2014برٌل أ 5   مارس الى

 : بٌا  بالبدوث العلمٌة المنشورة  -4
  نشر بها البحث أو المؤتمرات التً المجلة

 عنوان البحث
 م

 المجلد رقم النوع سنه النشر

49/4/4882 مشتر التعلٌم العام  معلمًالكفاٌات المهنٌة العداد  الماصة العربً )الواقع والمأمول( مؤتمر التربٌة 1 
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 بالجامعة األردنٌة الهاشمٌةبكلٌة العلوم التربوٌة  ك م
 م 4882( ابرٌل 49-43الفترة م ) فً

بادتٌاجات ت بٌق  لإلٌفاءوالتربٌة الماصة 
ضوء  فًمل "دراسة تدلٌلٌة سٌاسة الدمج الشا

 بعض التجار  العالمٌة
46/4/4883

 م
تصور مقترح لدور اإلدارة اإللكترونٌة فً  مجلة كلٌة التربٌة بجامعة أسٌو  فردى

 تجوٌد العمل اإلداري بكلٌات التربٌة بمصر:
 تقوٌمٌةدراسة 

2 

44/6/4883
 م

مشتر
 ك

بكلٌة   المرأةلرٌاضة  العربً العلمً مؤتمرال
 بجامعة اإلسكندرٌةللبنات  ربٌة الرٌاضٌة الت

بعنوا   الرٌاضة دق م  دقوق االنسا  المومة 
( مار  44-44الفترة م  ) فًو فولة افضل 

 م4883

 توعٌة فً لتربٌة األسرٌةا لدور تصور مقترح
الوالدٌ  بأهمٌة استمدام البرامج الرٌاضٌة 

  ( اإلعاقة الدركٌة )لذوى االدتٌاجات الماصة 

3 

مشتر م2/6/4883
 ك

الجدٌد  بالوادياالول لكلٌة التربٌة  الدولًالمؤتمر 
 فًالمجتمعات الجدٌدة  فًبعنوا  التعلٌم والتنمٌة 
 4883( مار  3-2الفترة م  )

ت وٌر نظام القبول  فًدور المرشد المهنً 
:  جمهورٌة مصر العربٌة فًبكلٌات التربٌة 

 دراسة تدلٌلٌة

4 

49/4/4883
 م

لكلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة مر الثانً المؤت فردى
لجامعة العلوم الت بٌقٌة الماصة بعنوا  الجودة 
الشاملة فً ظل اقتصاد المعرفة وتكنولوجٌا 

الفترة  فً بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة المعلومات
 م4883ابرٌل 49-43م  

دور كلٌات التربٌة فً تجوٌد نظم إعداد المعلم 
 ورة المعلومات واالتصاالتبمت لبات ث لإلٌفاء

" 

5 

43/44/
 م4883

مشتر
 ك

القومً السنوي الثالث عشر العربً المؤتمر 
المام  لمركز ت وٌر التعلٌم الجامعً بعنوا  
الجامعات العربٌة فً القر  الدادي والعشرٌ : 

-43 )             الفترة م  الواقع والرؤى فً
 م4883(  نوفمبر 49

لتربٌة العملٌة بكلٌتً معاٌٌر اعتماد برامج ا
التربٌة والتربٌة الرٌاضٌة فً ضوء بعض 

 التجار  العالمٌة المعاصرة

6 

48/9/4889
 م

مشتر
 ك

لجامعة ال فٌلة التقنٌة بعنوا   الدولًالمؤتمر 
الفترة  فًعالم متغٌر  فًالتنمٌة البشرٌة واالم  

م  بجامعة ال فٌلة 4889( ٌولٌو 44-48م  )
 باألرد 

كمدمل لتددٌد  تراتٌجًاالسالتم ٌ  
االدتٌاجات التعلٌمٌة المستقبلٌة فً المجتمعات 
العمرانٌة الجدٌدة بجمهورٌة مصر العربٌة 

 4849دتى عام 

7 

44/2/4889
 م

مشتر
 ك

الثام  بعنوا  جودة واعتماد  العلمًالمؤتمر 
بكلٌة  العربًالو    فًمؤسسات التعلٌم العام 

 م44/2/4889-46الفترة م   فًالتربٌة بالفٌوم 

معاٌٌر ضما  جودة واعتماد المدرسة 
المصرٌة فً ضوء تجار  ومبرات بعض 

 الدول المتقدمة

2 

44/44/
 م4889

التعلٌم العالً  الساد  بعنوا  التربوي مؤتمرال فردى
 فًومت لبات التنمٌة : نظرة مستقبلٌة المنعقد 

م بكلٌة التربٌة 4889( نوفمبر 44-48الفترة م  )
 ٌ  بجامعة البدر

تصور مقترح لتفعٌل دور الجامعة فً تدعٌم 
مفهوم المشاركة المجتمعٌة لدى  البها فً 
 ضوء بعض المتغٌرات المجتمعٌة المعاصرة

2 

49/6/4883
 م

مشتر
 ك

 فًرؤى تددٌثٌة لبرامج التربٌة العملٌة  مؤتمر
 فًااللفٌة الثالثة  فً العربًكلٌات التربٌة بالو   

م بكلٌة العلوم 4883( مار  49-42الفترة م  )
التربوٌة بجامعة الزرقاء االهلٌة بالمملكة االردنٌة 

 الهاشمٌة 

 فًتصور مقترح لتفعٌل دور كلٌات التربٌة 
 فًبناء البرامج لمقابلة مت لبات التنمٌة المهنٌة 
 ضوء كفاٌات الكادر الماص للمعلمٌ 

1
0 

44/4/4848
 م

لد الساد  مجلة كلٌة التربٌة بجامعة اسٌو  ، المج مفرد
والعشرٌ  ، العدد االول ، الجزء االول ، ٌناٌر 

 م4848

ضوء  فً الفنًم ة استراتٌجٌة لت وٌر التعلٌم 
 ((swotمت لبات سوق العمل باستمدام تدلٌل 

1
1 

42/9/4848
 م

مجلة كلٌة التربٌة بجامعة اسٌو  ، المجلد الساد   مفرد
 م4848والعشرو  ، العدد الثانً ، ٌولٌو 

ترح لتفعٌل دور التعلٌم الثانوي فً تصور مق
مواجهة اآلثار االجتماعٌة والنفسٌة الناتجة ع  

 استمدام الشبا  لمقاهً اإلنترنت

1
2 

دٌسمبر 
 م4848

مجلة كلٌة التربٌة بالوادي الجدٌد بجامعة اسٌو  ،  مفرد
 م4848العدد الرابع ، دٌسمبر 

تصور مقترح لت بٌق المعاٌٌر القٌاسٌة إلدارة 
ة بإدارة الدراسات العلٌا التربوٌة بمصر الجود

فً ضوء المواصفة الدولٌة للجودة 
(ISO_9001دراسة تقوٌمٌة   ) 

1
3 

 
ٌونٌو 

مشتر
 ك

 مجلة الثقافة والتنمٌة 
السنة الدادٌة عشرة ، العدد المام  واالربعو  ، 

تصور مقترح لتفعٌل دور التعلٌم ما قبل 
ومات التربٌة الغذائٌة لدي الجامعً فً تدعٌم مق

1
4 
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 : المشروعات البدثٌة والت بٌقٌة  -2
  الصالح والتطوٌر المستند الى المدرسة بسلطنة شارك كعضو فً مشروع

 م .2014( ماٌو 12-16عمان خالل الفترة من )

  شارك كعضو فً فرٌق عمل الجامعة الخاص بالتقدم لمشروعات المفوضٌة
 م .2014الوربٌة 

  ًشارك كعضو ضمن تنفٌذ فعالٌات مشروع تنمٌة قدرات كلٌة التربٌة ف
( فً الكلٌة Tempus( مشروع )CDFE)المناهج الدولٌة لمعلم التربٌة 

 بالشتراك مع الجامعة المرٌكٌة وبعض الجامعات الجنبٌة .

  المشاركة فً تحكٌم ومراجعة وثٌقة معاٌٌر وضمان جودة واعتماد
مؤسسات التعلٌم المجتمعً من قبل الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 والعتماد .
 participated in the Study Visit Programme held by the Institute of 

International Education – Department of Education, Stockholm University 

within the framework of the Capacity Development of Teacher Education 

  البه 4844ٌونٌو  م4844

مشتر م  4844
 ك

التربوٌة ، كلٌة التربٌة ،  لألبداثالمجلة الدولٌة 
جامعة االمارات العربٌة المتددة ، السنة السادسة 

 م4844والعشرو  ، العدد الدادي والثالثو  ، 

التدرٌ  االلكترونً ودوره فً تدقٌق التنمٌة 
جتماعٌة : دراسة المهنٌة لمعلم الدراسات اال
 تقوٌمٌة

1
5 

مشتر م4846
 ك

مجلة مستقبل التربٌة العربٌة ، المركز العربً 
 م4846للتعلٌم والتنمٌة )أسد( / 

مت لبات ت بٌق االشراف التربوي االلكترونً 
ومعوقاته فً التعلٌم الثانوي العام م  وجهة 
 نظر المشرفٌ  التربوٌٌ  : دراسة مٌدانٌة

1
6 

نوفمبر 
4844 

رمشت
 ك

 -المجلة العلمٌة بكلٌة التربٌة بالوادي الجدٌد    
 4844نوفمبر  –العدد الساد  عشر 

تصور مقترح لتفعٌل الدور التربوي للجامعة 
فً تدقٌق مقومات األم  الفكري لمرٌجٌها 
للتصدي لظاهرة الفراغ الفكري : دراسة 

 تقوٌمٌة

1
7 

 
 م4842ٌناٌر 

 
 مفرد

      
ٌو كلٌة التربٌة بجامعة اس  

م  4842العدد الثانً   ٌناٌر  –ٌ المجلد  الثالث   

 شبكات التواصل االجتماعً وتأثٌرها على 
مهارتً التفاوض التربوي والعالقات التبادلٌة 
البٌنشمصٌة لدى معلمات رٌاض األ فال بكلٌة 

 التربٌة : دراسة تقوٌمٌة

4
3 

ابرٌل 
 م4842

 كلٌة التربٌة بجامعة اسٌو       مفرد
العدد الثالث   –ٌ د الدادي والثالثالمجل   

م  4842أبرٌل –الجزء الثانً    

االنتاجٌة العلمٌة  استراتٌجٌة مقتردة لت وٌر
البدثٌة ألعضاء هٌئات التدرٌ  بالجامعات 

المعاٌٌر العالمٌة لتصنٌف المصرٌة فً ضوء 
: دراسة تدلٌلٌة الجامعات  

4
9 

أكتوبر 
 م4842

تربٌة بجامعة  ن االمجلة العلمٌة بكلٌة ال فردي  
 م4842أكتوبر     -الجزء األول  -العدد الرابع

كمدمل لتقٌٌم  ملف اإلنجاز اإللكترونً 
فً  ما قبل المدرسةل فل  المهارات الدٌاتٌة

 ضوء المنهج الم ور لرٌاض األ فال

2
0 

November 

 م4842

 
 
مشتر
 ك

Special  Issue  in one of  the most 
Progressive Journals  in Europe  

The European Scientific 
Journal ,ESJ  November, 

2015 . 

“CLOUD  COMPUTING  AND  ITS  
EFFECT  ON  PERFORMANCE  

EXCELLENCE  AT  HIGHER  
EDUCATION INSTITUTIONS IN 

EGYPT (AN ANALYTICAL 
STUDY)” 

4
4 
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Programmers European Union TEMPUS Project from September 16th to 

26th, 2013. 

 participated in the Joint AUC-European Union TEMPUS Transformations 

Conference "Capacity Development of Faculties of Education in 

International Approach to Teacher Education" from September 13-18, 

2014. 

 participated in the Higher Education Seminar held at the Institute of 

International Education – Department of Education, Stockholm University 

within the framework of the Capacity Development of Teacher Education 

Programmes European Union TEMPUS Project from September 23rd, 2013 

 دامل القسم : العلمًالنشا   -3
 كة فً جمٌع حلقات البحث )السٌمنارات( بكفاءة بالقسم . المشار 
 . المشاركة فً عملٌة تطوٌر أعمال القسم 
  . المشاركة فً الندوات وورش العمل التً ٌعقدها القسم 
 ًبالقسم . تعدٌل وتطوٌر الالئحة الخاصة بمقررات الدراسة المشاركة ف 
 سٌة بالقسم .المشاركة بإعداد وكتابة توصٌف علمً للمقررات الدرا  
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 الجامعٌة: األنشطة   ثالثاً 
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 : المشاركة فً تعدٌل وت وٌر اللوائح ومشروعات الت وٌر -4
  والتأهٌلالمشاركة بفاعلٌة وجهد متمٌز بمشروع تطوٌر كلٌة التربٌة 

 (.CIQAPلالعتماد )

  المنسق العام لزٌارة فرٌق المراجعٌن من الهٌئة القومٌة لضمان جودة
لالعتماد بصفته مدٌر وحدة الجودة بالكلٌة  الكلٌة إلعدادالتعلٌم والعتماد 

 م.2013

 سهم بفاعلٌة فً وضع الخطة الستراتٌجٌة لكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط أ
وذلك ضمن فاعلٌات تنفٌذ انشطة مشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل 

 لالعتماد بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط .

 تربٌة من خالل ما ٌسمً تقوٌم أداء العاملٌن بكلٌة السهم بفاعلٌة فً أ
وذلك ضمن فاعلٌات تنفٌذ انشطة مشروع التطوٌر  بتجربة المحاكاة 

 المستمر والتأهٌل لالعتماد بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط .
 تحكٌم برامج مرجلة الدراسات العلٌا ومرحلة سهم بفاعلٌة فً أ

ضمن كلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط وذلك البكالورٌوس لقسم أصول التربٌة ب
فاعلٌات تنفٌذ انشطة مشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بكلٌة 

 التربٌة بجامعة اسٌوط .
 لكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط وذلك  الدراسة الذاتٌةسهم بفاعلٌة فً وضع أ

ضمن فاعلٌات تنفٌذ انشطة مشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد 
 بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط .

 المعاٌٌر الكادٌمٌة القٌاسٌة لبرامج ومقررات هم بفاعلٌة فً وضع سأ
كلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط مرحلة الدراسات العلٌا ومرحلة البكالورٌوس ب

وذلك ضمن فاعلٌات تنفٌذ انشطة مشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل 
 لالعتماد بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط .

 لبرامج ومقررات مرحلة   ف الكادٌمًكتابة التوصٌسهم بفاعلٌة فً أ
كلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط وذلك الدراسات العلٌا ومرحلة البكالورٌوس ب

ضمن فاعلٌات تنفٌذ انشطة مشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد 
 بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط .

 بٌة شارك كعضو  وبفاعلٌة فً مراجعة لئحة الدراسات العلٌا لكلٌة التر
 م.2015

  شارك كعضو فً  مراجعة نتٌجة الدبلوم الخاص فً التربٌة )البرنامج
 م.2015الخاص( واعادة صٌاغته وفق اللوائح والقوانٌن الجامعٌة  

 : ادارة الوددات الماصة بالقسم والكلٌة والجامعة -4
  مدٌر وحدة ضمان الجودة والمدٌر التنفٌذي لمشروع السٌكاب بكلٌة التربٌة

 م.1/10/2014م وحتً 2011/ 1/10ة اسٌوط من بجامع
   1/12مدٌر وحدة التعاون الدولً بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط من 

 م.1/10/2014م  وحتً 2011/

  رئٌس وحدة الجودة بمركز الدراسات التربوٌة والنفسٌة بكلٌة التربٌة
 بجامعة اسٌوط .
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 اسٌوط خالل العام  عضو بهٌئة تحرٌر المجلة العلمٌة لكلٌة التربٌة بجامعة
 م .2016/ 2015م و2014م / 2013الجامعً 

  عضو فعال ضمن لجنة نشر الوعً بأهمٌة البحوث التطبٌقٌة وتفعٌل
 أخالقٌات البحث العلمً بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط .

  ًم.2014/ 2013عضو بلجنة ادارة الزمات بكلٌة التربٌة للعام الجامع 

  م وحتً تارٌخه.2012منذ عام  التربٌةعضو بمجلس قسم أصول 

  م وحتً تارٌخه . 2012عضو بلجنة الدراسات العلٌا من 

  ًم والعام الجامعً 2014/  2013عضو بمجلس الكلٌة خالل العام الجامع
 م.2015/  2014

  المشاركة فً نظام الرٌادة العلمٌة للدعم الكادٌمً والرشادي لطالب الكلٌة
 م.2014م / 2013من 

 م.2015ة الكادٌمٌة للدبلوم الخاصة فً التربٌة الخاصة عضو باللجن 
  رئٌس قسم أصول التربٌة بكلٌة التربٌة بجامعة أسٌوط اعتباراً من سبتمبر

 م .2015

 : المساهمة فً االنش ة ال البٌة دامل ومار  الجامعة -6
 بالكلٌة : ال البًالنشا   - أ
 ان اتحاد طالب كلٌة رائد لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ضمن رواد لج

 م . 2006/ 2005التربٌة  للعام الجامعى  
  رائد لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ضمن رواد لجان اتحاد طالب كلٌة

 م . 2007/ 2006التربٌة  للعام الجامعى  
  رائد لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ضمن رواد لجان اتحاد طالب كلٌة

 م . 2002/ 2007 التربٌة  للعام الجامعى 
  عضو بوحدة توكٌد الجودة والعتماد بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط  للعام

 م . 2005/ 2004الجامعى  
  عضو بوحدة توكٌد الجودة والعتماد بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط  للعام

 م . 2006/ 2005الجامعى  
 ط  للعام عضو بوحدة توكٌد الجودة والعتماد بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌو

 م . 2007/ 2006الجامعى  
 توكٌد الجودة والعتماد بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط  للعام  مدٌر وحدة

 م . 2002/ 2007الجامعى  
  تحكٌم مسابقة احسن بحث اجتماعى ضمن فاعلٌات مهرجان  فًالمشاركة

التربٌة السادس لالنشطة الطالبٌة على مستوى كلٌات الجامعة فى الفترة 
 م . 2007( مارس 25-22من )

 النشا  ال البى بالجامعة : -  
  تحكٌم وتقٌٌم البحوث الجتماعٌة ضمن فاعلٌات اسبوع شباب  فًالمشاركة

م والتى نظمتها ادارة 2005الجامعات السابع بجامعة المنصورة  فى فبراٌر 
 النشاط الجتماعى برعاٌة الشباب بجامعة اسٌوط . 

  وث الجتماعٌة وقٌادة الجلقات الدراسٌة تحكٌم وتقٌٌم البح فًالمشاركة
للطالب المشاركٌن ببحوث ضمن فاعلٌات اسبوع شباب الكلٌات الول  فى 
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م والتى نظمتها ادارة النشاط الجتماعى برعاٌة الشباب 2006مارس 
 بجامعة اسٌوط . 

  م .2006/2007رائد طالب المدن الجامعٌة لمبنى )س( للعام الجامعى 
  ة تنمٌة مهارات التصال الفعال  لقطاع خدمة المجتمع ندو فًالمشاركة

م والتى نظمتها كلٌة الصٌدلة 2002وتنمٌة البٌئة بكلٌة الصٌدلة  ابرٌل 
 بجامعة اسٌوط. 

 مار  الجامعة )وزارة التعلٌم العالى( : ال البًالنشا   -جـ 
  المشاركة فى تدرٌب المعلمٌن بمحافظة اسٌوط فى برنامج منظومة التقوٌم

م بمركز التدرٌب 2005ابرٌل  26-23التربوى الشامل فى الفترة من 
  .الرئٌسى باسٌوط التابع لالدارة المركزٌة للتدرٌب بوزارة التربٌة والتعلٌم 

  بمعهد اعداد القادة بحلوان التابع لوزارة  الطالبًالمشاركة فى النشاط
( اغسطس 16-11التعلٌم العالى بجمهورٌة مصر العربٌة  فى الفترة من )

 م.2006
  بمعهد اعداد القادة بحلوان التابع لوزارة  الطالبًالمشاركة فى النشاط

( اغسطس 15-10التعلٌم العالى بجمهورٌة مصر العربٌة  فى الفترة من )
 م. 2007

   بمعهد اعداد القادة بالعرٌش التابع لوزارة  الطالبًالمشاركة فى النشاط
( اغسطس 20-15بٌة  فى الفترة من )التعلٌم العالى بجمهورٌة مصر العر

 م. 2002

 :  مدمة الجامعة والمجتمع المشاركة فً   -4
  عضو بلجنة البٌئة وخدمة المجتمع  بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط  للعام

 م .2005/ 2004الجامعى  
  عضو بلجنة البٌئة وخدمة المجتمع  بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط  للعام

 م . 2006/ 2005الجامعى  
   عضو بلجنة البٌئة وخدمة المجتمع  بكلٌة التربٌة بجامعة اسٌوط  للعام

 م . 2007/ 2006الجامعى  
  عضو اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء المصري بالتعاون مع جامعة

أسٌوط ومحافظ الوادي الجدٌد إلعداد تقرٌر مٌدانً عن حالة التعلٌم 
وضع خطة استراتٌجٌة لتنمٌة قطاع وتطوٌره فً محافظة الوادي الجدٌد و

حتى عام  م2006التعلٌم بمحافظة الوادى الجدٌد  خالل الفترة من عام 
 . م2027

  ندوة تنمٌة مهارات التصال الفعال  لقطاع خدمة المجتمع  فًالمشاركة
م والتى نظمتها كلٌة الصٌدلة 2002وتنمٌة البٌئة بكلٌة الصٌدلة  ابرٌل 

 بجامعة اسٌوط.

  كة كمحاضر فً برنامج ادارة الزمات بٌن الهمٌة والمضمون التً المشار
نظمتها مدٌرٌة الشباب والرٌاضة تحت عنوان "ادارة التعلٌم المدنً 

م بكلٌة التربٌة 2011/ 12/  12-17والقٌادات الشبابٌة " خالل الفترة من 
 بجامعة اسٌوط .
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  ًنظمتها مدٌرٌة المشاركة كمحاضر فً البرامج التربوٌة والشبابٌة الت
الشباب والرٌاضة تحت عنوان "ادارة التعلٌم المدنً والقٌادات الشبابٌة " 

 م.2014/  2013خالل الفترة من 
  المشاركة فً تدرٌب مدٌري المدارس باألكادٌمٌة المهنٌة فرع اسٌوط ٌوم

 م .2013/ 2/4الثالثاء 

 : الجوائز الدولٌة وشهادات التقدٌر -2
  لجامعة الطفٌلة  الدولًالمؤتمر  ىفبحث  ألحسن العلمًجائزة التفوق

-10الفترة من ) فًعالم متغٌر  فًالتقنٌة بعنوان التنمٌة البشرٌة والمن 
م  بجامعة الطفٌلة باألردن بعنوان : التخطٌط 2007( ٌولٌو 12

كمدخل لتحدٌد الحتٌاجات التعلٌمٌة المستقبلٌة فً المجتمعات  الستراتٌجً
 " . 2027ة بجمهورٌة مصر العربٌة حتى عام العمرانٌة الجدٌد

  شهادة تقدٌر مقدمة من مشروع تطوٌر كلٌات التربٌة  التابع لمشروع
بجمهورٌة مصر العربٌة بمناسبة  العالًبوزارة التعلٌم  العالًتطوٌر التعلٌم 

اطار الرتقاء بالكفاءات  فًالحصول على الرخصة الدولٌة لقٌادة الكمبٌوتر 
 2004اغسطس  فًهٌئة التدرٌس بكلٌات التربٌة وذلك  ءعضا لالتعلٌمٌة 

 . 
 -    لإلدارةبأسٌوط التابع  الرئٌسًشهادة تقدٌر مقدمة من مركز التدرٌب 

تدرٌب  فًالمركزٌة للتدرٌب بوزارة التربٌة والتعلٌم  بمناسبة المشاركة 
 ًفالشامل  التربويبرنامج منظومة التقوٌم  فًالمعلمٌن بمحافظة اسٌوط 

 م. 2005ابرٌل  26-23الفترة من 
 -    شهادة تقدٌر مقدمة من معهد اعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعلٌم

الملحوظ والمتمٌز  الطالبًبجمهورٌة مصر العربٌة  بمناسبة النشاط  العالً
 م. 2006( اغسطس 16-11فى مجال النشاط فى الفترة من )

 -   اد القادة بحلوان التابع لوزارة التعلٌم شهادة تقدٌر مقدمة من معهد اعد
الملحوظ والمتمٌز  الرٌاديبجمهورٌة مصر العربٌة  بمناسبة النشاط  العالً

 م. 2007( اغسطس 15-10فى مجال النشاط فى الفترة من )
 -    شهادة تقدٌر مقدمة من معهد اعداد القادة بالعرٌش التابع لوزارة التعلٌم

الملحوظ والمتمٌز  الرٌاديٌة  بمناسبة النشاط العالى بجمهورٌة مصر العرب
 م. 2002( اغسطس 20-15فى مجال النشاط فى الفترة من )

 -    بمناسبة  بأسٌوطشهادة تقدٌر مقدمة من الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار
المشاركة فى القاء المحاضرات وورش العمل بمؤتمر مجالت تعلٌم الكبار 

 م بمركز اعالم اسٌوط . 2007ماٌو ( 14-13فى الفترة من ) بأسٌوط
 -    بمناسبة لما بذل من   بأسٌوطشهادة تقدٌر مقدمة من أسرة كلٌة التربٌة

 لألنشطةمهرجان التربٌة السادس  فًجهد وافر وملموس للعطاء المتمٌز 
( 25-22الفترة من ) فًالطالبٌة على مستوى طلبة وطالبات الجامعة 

 م .2002مارس 
 -   قدٌر مقدمة من أسرة طالب الفرقة الرابعة لشعبة اللغة شهادة شكر وت

بمناسبة لما بذل من عظٌم الجهد مع البناء   بأسٌوطالعربٌة بكلٌة التربٌة 
 م . 2006/2007 الجامعًالطالب بالفرقة  للعام 
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 -    شهادة شكر وتقدٌر مقدمة من أسرة طالب الفرقة الرابعة لشعبة اللغة
بمناسبة لما بذل من عظٌم الجهد مع البناء   أسٌوطبالعربٌة بكلٌة التربٌة 
 م . 2007/2002 الجامعًالطالب بالفرقة  للعام 

 -    شهادة شكر وتقدٌر مقدمة من أسرة طالب الفرقة الرابعة لشعبة التعلٌم
بمناسبة لما بذل من عظٌم الجهد مع البناء   بأسٌوطبكلٌة التربٌة  األساسً

 م . 2007/2002 جامعًالالطالب بالفرقة  للعام 
 -    شهادة شكر وتقدٌر مقدمة من جامعة اسٌوط  بمناسبة المشاركة الجادة

م  والدور 2003فاعلٌات اسبوع شباب الجامعات السادس فبراٌر  فً
 نجاح السبوع.  فً اإلٌجابً

                 وهللا ولى التوفٌق...............

                                     رئٌ  مجل  القسم      
                                                                                                                

 أدمد دسٌ  عبد المع ً أ.د/


