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 ة: ثانيا: املؤهالت العلمي

 الجامعة / الكلية  سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية 
   30/10/2017 أستاذ )مشارك( -1

تخصص عـام التربيـة المقارنـة  -
 واإلدارة التعليمية

 تخصص دقيق إدارة تعليمية -

 جنوب الوادي  جامعة - كلية التربية

  2012 ه الفلســفة  ــي التربيــة  دكتــورا الدكتوراه  -2
ـــــوان. ـــــبعن داع اإلداري  ـــــي  ـــــو  : اإلب

االتجاهــاا اإلداريــة المعاصــرة و اإل ــادة 
منـــي  ـــي تطـــوير أدا  مـــديري المـــدارس 

 الثانوية العامة "

 جنوب الوادي  جامعة - كلية التربية

 الماجستير -3
 

بعــ   بعنــوان " ماجســتير  ــي التربيــة  
مشــــــكالا مــــــدارس المعــــــاقين ســــــمعيا 

  بمحا ظة قنا

 الواديجامعة جنوب  -كلية التربية

ــــدير  الدبلوم الخاص -4 ــــة بتق ــــي التربي ــــدبلوم الخاصــــة   ال
  2006  جيد جدا عام

 جامعة جنوب الوادي -كلية التربية 

البكــــالوريوس /  -5
 الليسانس

 ليسانس آداب والتربية  
 

 كلية التربية بقنا
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 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي( :

 
 الوظيفة  بها سنة االلتحاق  اسم المؤسسة 
  (معيد ) تكليف  1/5/2005  بكلية التربية بقنا 
  مدرس مساعد  2009  بكلية التربية بقنا 
  اإلدارة التعليميةمدرس  2012  بكلية التربية بقنا 
  أســــــــتاذ ) مشـــــــــارك( اإلدارة

 التعليمية
 2017  بكلية التربية بقنا 

 
   ى التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع: األنشطة المختلفة األخر  رابعا 
 : االشراف العلمي 
  تعليميةتخصص إدارة   دكتوراه   ي التربيةال رسائل الماجستير و يتم اإلشراف على.           

 المهام التدريسية :ـ
  بقنا .  بكلية التربية 2012الى   2005التدريس كمعاون لع و هيئة تدريس  ي الفترة من 
 2017وحتى  2012ريس كمدرس من التد. 
 أي ا  ي توصـيف هـذه المقـرراا وقد تعامل مع جميع المقرراا بالقسم والمشاركة  ي تدريس جميع مقرراا كما ساهم 

 :مثل
دارة تعليميـة -تـاريخ التعلـيم -تخطـيط التعلـيم –مبادئ التربيـة  –إدارة مدرسية –اإلدارة واإلشراف التربوي   -تربيـة مقارنـة واا

 مناهج بحث. -حلقة بحث -قاعة بحث
  (وتربية مقارنة -إدارة مدرسية وصفيةيس بمرحلة البكالوريوس )إدارة تعليمية ,التدر 
 شعبة إدارة مدرسية" ـ’ إدارة مدرسية للدبلوم المهنية  التدريس بالدراساا العليا 
 دبلوم الخاص شعبة التربية المقارنة واالدارة التعليمية.  التدريس بالدراساا العليا 

 
 
 

 الدورات التدريبية احلاصل عليها ) كمتدرب ( :
 الكمبيوتر  لقيادة الدولية الرخصة(ICDL) 2004,ديسمبر 
 2009, نو مبر القاهرة(/حلوان( العالي التعليم بوزارة القادة إعداد معهد من ياديالق النشاط 
 مركــز تنميــة  – دورة تدريبيــة بعنــوان " العــر  الفعــال"  ــمن مشــروع تنميــة قــدراا أع ــا  هيئــة التــدريس والقيــاداا

 .  القدراا بقنا
 الوادي نوبج بجامعة المساعدين والمدرسين للمعيدين الجامعي المعلم إعداد دوراا. 
  مركز تنمية القدراا .  –اجتياز دورة تدريبية بعنوان "التعليم الفعال"  من مشروع إستراتيجية تطوير كلياا التربية 
   " مركز تنمية القدراا. –تطوير كلياا التربية  استراتيجيةالمدرسية الفعالة"  من مشروع  اإلدارةدورة تدريبية بعنوان 
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  ــاز دورة تدريبيــة بع ــاا  اســتراتيجيةنــوان " تفعيــل وحــداا التــدريب والتقــويم بالمــدارس"  ــمن مشــروع اجتي تطــوير كلي
 ا.مركز تنمية القدراا بقن –التربية 

  : دوراا تدريبية  من مركز تنمية قدراا أع ا  هيئة التدريس والقياداا بالجامعة عن 
 لتربية العملية ,"التعليم الفعال"  الساعاا المعتمدة , ا ,آداب وأخالقياا المهنة , التدريس الفعال , إدارة الفريق البحثي

  البحث العلمي"  . بالعلمي "أساليتوكيد الجودة , تقويم التدريس , الجوانب القانونية بالجامعاا , إدارة البحث 
  ارة المدرسـية تطوير كلياا التربية بجامعة جنوب الوادي عن :  التعليم الفعـال , اإلد استراتيجيةدوراا تدريبية بمشروع

 الفعالة , تفعيل وحداا التدريب والتقويم بالمدارس , تقويم أدا  الطالب . 
  م "تطـــوير التربيـــة العمليـــة , الممارســـاا  2005المشـــاركة  ـــى  عاليـــاا وورا عمـــل برنـــامج تطـــوير كليـــاا التربيـــة

 " .والسياساا التعليمية , بحوث العمل

 هيئـة التـدريس  ـي الحاســب ا لــيح ـور دورة تدريبيـة لتنميـة قـدراا أع ـا   (content.e) إشـراف شـركة  تحــا
 . م 2007 ينـاير 18-14بمقر جامعة جنوب الوادى  ى الفترة مـن  Microsoft مايكروسو ا

  دورة تدريبية عن تكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا(ICTP)   

 2010الخامسة (  المشاركة  ى مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد ) الدورة 
 ــمن مشــروعاا  2012 / 4/  3إلــى  2011/  7/  3لمشـاركة  ــى مشــروع " الــتعلم التعــاونى "  ــى الفتــرة مــن ا 

 .ـ جامعة جنوب الوادى المشاركة الطالبية  ى مجال  مان الجودة بكلية التربية بقنا

 10إلـي  2016نـو مبر  28عـة  تـرة دوراا تدريبة  من مركـز تنميـة قـدراا أع ـا  هيئـة التـدريس والقيـاداا بالجام 
 عن: 2017يناير 

اسـتخدام التكنولوجيـا  ـي  -مشـروع البحـوث التنا سـية -النشر العلمـي -التخطيط االستراتيجي -نظم التقويم واالمتحاناا -
 معايير الجودة  ي العملية التعليمية -التدريس

 ورش العمل التي مت حضورها : عديدة منها :
  را العمــل الخاصــة ببحــوث العمــل والبحــوث المســتندة إلــى قــرار تــابع لمشــروع تطــوير كليــاا المشــاركة  ــي ح ــور و

  التربية .

  المشاركة  ي ح ور ورا العمل الخاصة بتأهيل المعلمين الجدد تابع لمشروع تطوير كلياا التربية 

 الوادي . ح ور ورا عمل خاصة بمشروع توكيد الجودة واالعتماد بكلية التربية بقنا بجامعة جنوب  

  ورشة عمل عن  مان الجودة واالعتماد بكلياا جامعة جنوب الوادي بقاعة المؤتمراا بجامعة جنوب الوادي. 

  بجامعة جنوب الوادي. االلكترونيورشة عمل عن المنا ع المرجوة من التعليم   

 خربات تدريبية ) كمدرب ( يف اجلامعة و اجملتمع احمللي : و
 لمين والقياداا المدرسية بمحا ظة قنا ومدينة األقصر . المشاركة  ي تدريب المع 
  قنا واألقصربمحا ظتي  االبتدائيةالمشاركة  ي برنامج تدريبي عن التعلم النشط لتدريب معلمي المرحلة.  
 . المشاركة  ي محا راا وورا عمل خاصة بمشروع إنشا  نظام داخلي للجودة واالعتماد بكلية التربية بقنا  

 بية لموجهي المواد الدراسية و األقسام بالمرحلة االبتدائية بالصـف الرابـع والخـامس االبتـدائي المسـئولين عـن دورة تدري
  .7/2010ليمية التعلم النشط بمقر اإلدارة التع

  التعليميـة  نقـادةندوة عن احتفالياا المدارس " عام دراسي جديد ورؤية جديدة و مان الجودة واالعتمـاد بمـدارس إدارة
  .11/9/2014يوم  بنقادةنقابة المعلمين " ب
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  دورة تدريبيــة لمعلمــي ومعلمــاا المــواد الدراســية للصــف الرابــع والخــامس االبتــدائي المســئولين عــن الــتعلم النشــط بمقــر
  .16/9/2015اإلدارة التعليمية بمدينة قنا  ي الفترة من 

  االبتدائية المسئولين  دورة تدريبية لموجهي األقسام للصفوف الثالثة األولى بالمرحلة 

  ندوة بعنوان : " التخطيط االستراتيجي بمدارس قنا التعليمية " للقـائمين علـى العمليـة التعليميـة بالمـدارس وبمديريـة قنـا
  2015للتربية والتعليم بمركز اإلعالم بمدينة قنا 

 نة قنا المشاركة  ي تدريب المعلمين والمعلماا الجدد لمحو األمية وتعليم الكبار بمدي. 

  12/4/2014يوم  نقادةبمدينة نقادة الريا ي ندوة بعنوان : " ثقا ة الحوار لدى الشباب " بمركز.  

  28/11/2015يوم   ي التعليم واإلدارة المدرسية "إدارة نقادة التعليمية ندوة بعنوان : " الجودة الشاملة.   

 ير العمليــة راتيجي والمشــاركة المجتمعيــة ودورهــم  ــي تطــو نــدوة بعنــوان : " الجــودة واالعتمــاد التربــوي والتخطــيط االســت
   .التعليمية بالمدرسة "

  4/2018محا ر  ي دورة إعداد المعلم المقامة  ي كلية التربية للعام الجامعي. 
  1/2019محا ر  ي دورة إعداد المعلم المقامة  ي كلية التربية للعام الجامعي. 
  

 أنشطة باجلامعة :
 . ع و نادي أع ا  هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي  
  ا  هيئة التدريس ومعاونيهم بقنا جامعة جنوب الوادي .ع و الجمعية التعاونية للبنا  واإلسكان ألع  

 األنشطة بالكلية :
  حتي تاريخي. 4/2018مجلس كلية التربية بقنا من ع و 

  2016-2012اللجنة البيئية بكلية التربية بقنا عام ع و. 

  2016 -2012 ي الفترة من رائد أسرة من األسر الجامعية بكلية التربية بقنا.  

  2012/2015ع و مجلس قسم أصول التربية بالكلية عن العام الجامعي.   

  2011 -2009ع و لجنة الجدول بكلية التربية بقنا عن العام الجامعي.   

  2016-2015للعام الدراسي  بالكلية  الفنيةمستشار اللجنة.   
  2017-2016مستشار اللجنة االجتماعية والرحالا للعام الدراسي. 
  2017-2016ع و لجنة إدارة األزماا بالكلية التربية للعام الدراسي. 

 :  العلمية االهتمامات
  االهتمام بعلم اإلدارة  وربطها بالعالم الخارجي 
 ربط اإلدارة التعليمية والمدرسية بمشكالا العملية التعليمية ـ 

 : االهتمامات اخلاصة
 . االهتمام بالندواا واالحتفاالا الدينية 
 االهتمام بالحياة المجتمعية والعمل علي التشارك المجتمعي 

 اخلربات التدريسية
 التدريس بكلية التربية بقنا. 
 التدريس بكلية التربية الريا ية بقنا 



 

 

 

 

 

 واإلدارة التعليميةقسم الرتبية املقارنة 
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 .التدريس بكلية التربية النوعية بقنا 
 .التدريس بكلية التربية بالغردقة 
 .التدريس باألكاديمية المهنية للمعلمين 

 : جيةاألنشطة اخلار
 . العمل كمحا ر بمركز نقادة 
 يرية التربية والتعليم بقنا العمل كمحا ر ببرامج التدريب والترقية بمد 
 . العمل كمحا ر إدارة مدرسية بمدرسة الخطارة الثانوية 
 .المشاركة  ي الجمعياا األهلية بقنا عن طريق الندواا والمحا راا 
 .العمل كمحا ر  ي األكاديمية المهنية للتعليم للتدريس مقرر اإلدارة والقيادة و مقرر التخطيط االستراتيجي 

 
 


