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 االسم: صابرين نشأت عبد الرازق عبد الاله

 الديانة: مسلمة                                                                            
 مصرية الجنسية:

            م                      1989/  10/ 1تاريخ الميالد: 
 قنا  -جهة الميالد: مركز فرشوط

                                         28910012701944بطاقة الرقم القومى: 
 النوع : أنثى 

                                                23799984الرقم التأمينى: 
 الكوم األحمر –فرشوط  -قنا -العنوان: مصر
 التربية المقارنة واإلدارة التعليميةقسم  –كلية التربية بقنا  –جامعة جنوب الوادى جهة العمل: 

                                       المؤهالت وتاريخ الحصول عليها:
م من كلية التربية بقنا بتقدير عام 2010إلسالمية فى دور مايو عام ت اشعبة اللغة العربية والدراساليسانس اآلداب والتربية  -1

 ممتاز مع مرتبة الشرف ) ممتاز األربع سنوات (
  م2012/ م2011لعام  أيضا م، واألولى على كلية التربية2010األولى على كلية التربية بكل شعبها لعام  -2
، م من بكلية التربية بقنا بتقدير عام ممتاز2011لتخصص لعام دبلوم مهنية فى التربية تخصص إدارة مدرسية واألولى على ا -3

 .واألولى على القسم
 .، واألولى على القسمم من كلية التربية بقنا بتقدير عام ممتاز2012دبلوم خاص فى التربية تخصص أصول تربية لعام  -4
م بتقدير ممتاز مع التوصية 2015لعام  ماجستير فى التربية تخصص أصول تربية  من كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادى -5

بعنوان: تصور مقترح لمواجهة بعض المشكالت المهنية المؤئرة فى أداء معلمات رياض األطفال فى  بطبع الرسالة وتداولها بين الجهات المختصة
 ضوء متطلبات الجودة.

مع التوصية بطبع الرسالة  2018ب الوادى لعام دكتوراه فى التربية تخصص اإلدارة التعليمية من كلية التربية بقنا جامعة جنو  -6
دارة التميز وتداولها بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث العربية بعنوان" تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة فى ضوء بعض النماذج العالمية إل

 دراسة ميدانية بمحافظة قنا. 
 هيئة التدريسالفئة الوظيفية الحالية: وظائف السادة أعضاء     

 م.2012/ 5/ 20م، تاريخ استالم العمل/ 2012/ 5/ 17تاريخ التعيين معيد:  -1     
 م2015/ 7/ 16تاريخ التعين مدرس مساعد  -1
 .سالدرجة المالية: مدر  -2
 مدرس بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المسمى الوظيفى حاليا:  -3
 امة .الموقف من التجنيد: أدت عشرة أشهر خدمة ع -4
 الحالة االجتماعية: آنسة -5

 الخبرات السابقة:
 أشهر بمدرسة الكوم األحمر اإلبتدائية . 6معلمة نشاط  مسرح لمدة  -1   
 تعيين أوائل الخريجين بمدرسة الكوم األحمر اإلعدادية.م 2012 معلمة لغة عربية ودراسات إسالمية لعام  -2  



 م 2012كلية التربية بقنا لعام  معيد مكلف بقسم أصول التربية ب -3        
 م2015مدرس مساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية بقنا لعام  -4   

 الشهات التى حصلت عليها:
 م.2012/ 6/11م   إلى 3/11/2012(  من  PHOTOSHOP)    ICTPدورة  -1
 م.2013/ 10/ 10م إلى  2013/ 8/10دورة تدريبية فى اخالقيات البحث العلمى من  -2
 م 2013/ 9/ 26م إلى 2013/ 9/ 24دورة تدريبية فى التخطيط االستراتيجى  من  -3
 م2013/ 10/ 31م إلى 2013/ 10/ 29دورة تدريبية فى معايير الجودة فى العملية التدريسية من  -4
 م2014/ 6/ 16إلى   2014/ 6/ 14دورة تدريبية فى نظام الساعات المعتمدة من  -5
 م 2014/ 11/ 4م إلى 2014/ 11/ 2فى اإلدارة الجامعية من دورة تدريبية  -6
 بدورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس .  PHOTOSHOPمعادلة شهادة  -7
 م.2014دورة تدريبية  لغة إنجليزية من جامعة سوهاج لعام  -8
 .م 2013أكتوبر  22 -21شهادة حضور المؤتمر األول لشباب الباحثين بجامعة جنوب الوادى  -9

لخدمة  الوطن وريادة المستقبل" قادة وطن" لطالب الجامعات والمعاهد المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان   قادةإعداد  حضور ملتقى -10
 شهادات والحصول على ثالث

 شهادة المشاركة العامة. -11 
 شهادة فى المشاركة بالنشاط الرياضى،  -12 

 ى.شهادة مشاركة فى النشاط الثقاف -13
 م 2011عام  ICDLالحصول على شهادة   -14
محافظة  -مركز فرشوط –م بمدرسة الكوم األحمر اإلبتدائية 2011/ 3/ 30م معلمة نشاط المسرح بالتعاقد حتى 2011/ 8/10العمل من  -15
 قنا.
ضمن  2011/ 6/ 16بتاريخ  15م معلمة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته 2011/ 4/ 1العمل من  -16

 بالجامعات المصرية وجامعة األزهر . المشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين
األحمر لحصولى على المركز األول فى التحدث باللغة العربية الفصحى  شهادة تقدير  فى الشهادة اإلعدادية من المدرسة اإلعدادية بالكوم -17

 . م2002 وأنا طالبة لعام على مستوى المديرية
 .دى فى نشاط البحث العلمى التربوىمن قسم أصول التربية تقديرا لجهو شهادة تقدير فى الدبلوم الخاص  حصلت على   – 18
و التعليم المتمايز فى    WEB 2,0و وتطبيقات الجيل الثانى   EDRAW MAXرنامج شهادة حضور ورشة عمل بعنوان استخدام ب -19

 بكلية التربية بقنا    DIFFERENTIATED INSTRUCTIONالتدريس  
 م 2013شهادة  اجتياز دورة إعداد المعلم الجامعى بجامعة جنوب الوادى لعام  -20
 م.2015نشطة الطالبية بالكلية لعام شهادة تقدير من كلية التربية لمشاركتى فى دعم األ  -21
 م.2015شهادة اجتياز كورس ألمانى لعام  -22
شهادة تقدير من معسكر إعداد أبو بكر الصديق  باإلسكندرية )فى الفرقة الثالثة بالكلية(  لتميزى وحصولى على المركز األول فى النشاط  -23

 م.2009الثقافى بالمعسكر للعام الجامعى 
لمشاركتى فى األسبوع البيئى ) فى الفرقة الثالثة بالكلية(   من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وتقدير شهادة شكر -21

 وتميزى  فى المشاركة ببحث.
 م2008 -2007فى الفرقة الثانية لحصولى على المركز األول على الكلية بجميع شعبها عام  من رئيس الجامعة شهادة تفوق -22



 . 2008( تكريما لتفوقى الدراسى لعام WORD- POWER POINT- WINDOSشهادة تكريم بحضور ثالث الجتياز ثالث مستويات)  -23
 . class F، وحصولى على المركز األول فى بتفوق PATH WAY Sشهادة اجتياز مستوى معرفى فى  -24
، واألولى على كلية األولى على الكلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف  2007 /2006شهادة تكريم من كلية التربية لتفوقى الدراسى لعام  -25

 التربية بجميع شعبها) تربية عام، تربيةأساسى، تربية طفولة(.
األولى على الكلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، واألولى على كلية  2008 -2007شهادة تقدير من رئيس الجامعة فى يوم التفوق لعام  -26

 التربية بجميع شعبها) تربية عام، تربيةأساسى، تربية طفولة(.
األولى على الكلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، واألولى على كلية  2010 -2009شهادة تقدير من رئيس الجامعة فى يوم التفوق لعام  -27

 التربية بجميع شعبها) تربية عام، تربيةأساسى، تربية طفولة(.
 المركز الرابع على مستوى كليات الجامعة بجميع فروعها أسوان االقصر الغردقة قنا بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف األولى. حصولى على -28
حصولى على خطاب شكر من مديرية التربية والتعليم لمشاركتى فى اختيار مديرى وموجهى ووكالء المدارس بجميع مراكز المحافظة لعام  -29

2015. 
على شهادة تقدير من مدير مدرسة الكوم األحمر اإلبتدائية لجهودى مع تالميذى فى حصول المدرسة على المركز األول فى  حصولى  -30

 .2012/ 2011المحافظة فى نشاط المسرح لعام 
 شهادة مشاركة فى المؤتمر الثالث لشباب الباحثين.  -32
 ادى.شهادة بنشر البحث فى المؤتمر الثالث بجامعة جنوب الو  -33
ولكونى مساعد رائد أسرة انعكاس إيجابى، وحصول األسرة على المركز األول فى األنشطة  من رئيس الجامعة فى تكريم األسر، شهادة تقدير -34

 .2016/ 2015الطالبية  لعام 
 .2016شهادة تقدير لمشاركتى فى تدريب موظفى الجامعة ضمن برنامج مكافحة الفساد لعام  -35
 .Powerpoint 2010تدريب  باجتياز برنامج   Ictpشهادة  -36
 .2016االحصائى SPSSتدريب باجتياز برنامج    Ictpشهادة  -37
 .2015، شهادة باجتياز دورة تنمية قدرات ) الفريق البحثى( -38
 م2016، شهادة باجتياز دورة تنمية قدرات ) إدارة الوقت( -39
 م2016، الفعال(شهادة باجتياز دورة تنمية قدرات )العرض -40
 .2016لعام  شهادة  باجتياز دورة تنمية قدرات) أخالقيات المهنة( -45
 م2016 شهادة باجتياز دورة تنمية قدرات )سلوكيات المهنة( -46
 .م2016 شهادة  باجتياز دورة تنمية قدرات  )تنظيم المؤتمرات( -47
 لمشتركة بها جامعة جنوب الوادى.الحصول على إفادة بمشاركتى فى كل روابط البحث العلمى ا -49
 إفادة  من مديرية الشئون اإلجتماعية باستمرارى لمدة عشرة أشهر فى الخدمة العامة. -50

 .2015لحصولى على درجة الماجستير لعام  2016شهادة تقدير من رئيس الجامعة فى يوم العلم لعام  -51     
 . 2017ام فى ع   End notesشهادة باجتياز برنامج  -52     
 .2017شهادة تقدير من رئيس جامعة بنها للمشاركة فى مؤتمر تطوير التعليم   لعام  -53      
 م . 2017شهادة تقدير بحضور ورشة عمل عن بنك المعرفة  -54      

 


