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الســــــرية الذاتيــــــــةالســــــرية الذاتيــــــــة   

  لألستاذ الدكتور أمحد حممد أمحدلألستاذ الدكتور أمحد حممد أمحد
  أحمد محمد أحمد محمداالســـم : 

  11/2/1957تاريخ الميالد:  
  اذـأستالدرجة العلمية: 

 جمهورية مصر العربية-كلية التربية جامعة المنيا-أستاذ بقسم أصول التربيةالوظيفة : 
 م6/12/1990مدرس مساعد من - التدرج الوظيفى:

 م  7/2/1992مدرس من -   
 م23/6/1997أستاذ مساعد -   
 م 30/10/2007أستاذ -   

 0128075974  -0862369240تليفون: 

 الــخـربات: 
التدريس لمقررات الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس فى مقررات متنوعة منها:  -

متاانات ، مقرر الماجستير التخطيط التربوى ، التجديد التربوى ، التقويم ونظم اال
فى التخصص )أصول تربية( ، نظريات تعليم الكبار ، مبادئ التربية ، التربية 
ومشكالت المجتمع ، األصول الفلسفية للتربية ، التربية األسرية ، تاريخ التربية 

 وتاريخ التعليم. 
 حاصل على دورات تدريبية متعددة منها على سبيل المثال: -

 (.TOTلمدربين من المجلس األعلى للجامعات )دورة تدريب ا -
 دورة فى مجال معايير الجودة فى العملية التعليمية. -

 دورة فى مجال مصادر التعلم.  -

 دورة فى مجال مهارات العرض الفعال.  -
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 دورة فى مجال الجوانب القانونية. -

 دورة فى مجال أخالقيات وآداب المهنة فى الجامعات. -

خارجى لمؤسسات التعليم قبل الجامعى المرشاة دورة فى مجال التقييم ال -
 للجودة واالعتماد. 

 منسق مشروع ماو األمية على مستوى جامعة المنيا بكلية التربية لعدة سنوات. -
عضــو لجنــة شــمون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيمــة المنبثقــة عــن مجلــس  ليــة التربيــة  -

 جامعة المنيا.
لتربيــة والتعلــيم فــى مجــال ماــو األميــة وتعلــيم تــيليو ودعــداد  تــب ومقــاالت لــو ارة ا -

 الكبار باإلضافة لكتب فى مجال التخصص.
 ( ألكثر من عام.ERPعضو فريق إعداد وتيهيل المعلمين الجدد فى برنامج) -
 .(ERP)عضو لجنة إعداد التقرير النهائى إلعداد وتيهيل المعلمين الجدد ببرنامج  -
 التربية جامعة المنيا للبكالوريوس والدراسات العليا. لية بكليةعضو مكتب التربية العم -
شـــارى فـــى عـــدد  بيـــر مـــن ورر العمـــل والمااضـــرات واللقـــا ات المرتبطـــة بتطـــوير  -

 التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى مصر.
 حتى اآلن.1992تدريب المعلمين للترقية للوظائو األعلى منذ عام -
 االعتماد والجودة.مجال مااضر بقطاعات متعددة فى المجتمع فى  -
مدرب بالغرفة التجارية بماافظة المنيا على التسويق والمشروعات الصـغيرة إلعـادة  -

 تيهيل خريجى الجامعات.
 مشارى فى برامج اإلذاعة والتلفزيون فى شمال الصعيد.-
 و يل  لية التربية النوعية سابقا. -
 ة النوعية سابقا.رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربي -
 رئيس مجلس األمنا  واآلبا  والمعلمين على مستوى ماافظة المنيا سابقا. -
 رئيس مجلس األمنا  واآلبا  والمعلمين بمدرسة الاديثة اإلعدادية بنات. -
 رئيس لجنة التعليم بمجلس األمنا  واآلبا  والمعلمين بإدارة المنيا التعليمية.-
 لمثالى على مستوى إدارة المنيا لعدة سنوات.عضو لجنة اختيار المعلم ا-
 اإلشراف والمناقشة لعدد من الرسائل العلمية للماجستير والد توراه فى مجال التخصص. -
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 . "اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان "الجودة التعليمية فى مدارس الالقة الثانية من التعليم األساسى -
لــد توراه الممنوحــة مــن بعــ  جامعــات الــدول تاكــيم معادلــة شــهادات الماجســتير وا -

 العربية بتكليو من المجلس األعلى للجامعات.
 مشارى فى إعداد الخطة االستراتيجية للتعليم بماافظة المنيا. -
عضــو فريــق التقيــيم الخــارجى للمــدارس المرشــاة للجــودة واالعتمــاد بماافظــة المنيــا  -

التعليم قبل الجامعى على مستوى ماافظة المنيا التى تم تشـكيلها بقـرار  لمؤسسات
 . 2008( مارس 110من ماافظ المنيا رقم )

 شارى فى العديد من المؤتمرات وورر العمل والندوات العلمية المتخصصة. -
 سافر إلى فرنسا فى مهمة علمية. -
 المنيا.مدرب بمر ز تنمية قدرات أعضا  هيمة التدريس بجامعة  -
على مستوى جمهورية مصر العربية فى مجال  2008حاصل على الجائزة األصلية لعام-

 خدمة الدعوة والفقه اإلسالمى عن بحثه بعنوان: "تكوين الداعية ذاتيا وعلميا".
حاصل على المركز األول على مستوى الجمهورية فى المسابقة البحثية إلدارة ثقافة  -

"ثقافة العنف األسرى..األسباب  صور الثقافة عن بحثه بعنوانالمرأة بالهيئة العامة لق
 م.2010والحلول" عام 

مراجع خارجى بالهيمة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد على مستوى  -
 الجمهورية لمؤسسات التعليم قبل الجامعى. 

 عضو المجلس األعلى لألمنا  واآلبا  والمعلمين على مستوى الجمهورية. -
 م.2007/2008جامعة المنيا إلى ماافظة السويس لالشباب معسكر ئد فوج را -
 بكلية التربية جامعة المنيا.المفتوح عضو لجنة اإلعداد للتعليم  -
 م.2008/2009رئيس لجنة المكتبات بكلية التربية جامعة المنيا -
 م.2015-2010لكلية التربية جامعة المنيا  اإلستراتيجيةالمدير التنفيذى للخطة  -
 مقرر لجنة الخدمات المجتمعية وددارة األ مات بفريق الجودة بتربية المنيا.  -
 رئيس  نترول الدراسات العليا )دبلوم العام الواحد(. -
 مدرب معلمات وموجهى ومدرا  مؤسسات رياض األطفال فى مجال الجودة واالعتماد.-
 عة المنيا.مدرب فى برامج تنمية قدرات أعضا  هيمة التدريس بجام -
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 وث املنشــورة:ـــالبح -
إعداد المعلم بكليات التربية النوعية فى ضو  بع  االتجاهـات الماليـة والعالميـة  -1

 المعاصرة.
 واقعه ومعوقات تاقيقه بالتعليم الثانوى العام. -النشاط الثقافى الار -2
 سمات ومسموليات طالب العلم فى ضو  الفكر التربوى اإلسالمى.  -3
 رؤية نقدية.-الخامس بالمدارس االبتدائية الاكوميةو تعليم اللغة اإلنجليزية فى الصفين الرابع  -4
 بع  األسس التربوية لألسرة فى ضو  القرآن والسنة. -5
 واقع معاناة معلمى الفصل الجدد والخطوط العريضة إلعادة تدريبهم. -6
 دراسة تاليلية. -رعاية وتربية األيتام فى اإلسالم -7
 تصور مقترح ألهداف التعليم قبل الجامعى فى ضو  التاديات التعليمية للعولمة. -8
 دراسة تقويمية.-إدخال تعليم الكمبيوتر فى المدارس االبتدائية المصرية -9

 ورة: ــحبــوث وأوراق عمل منش
 تكوين الداعية ذاتًيا وعلمًيا.  -1
 بماافظة المنيا. واقع العجز والزيادة فى معلمى التعليم العام  -2
 الثواب والعقاب فى نظام التعليم المصرى.  -3
متطلبات تطوير التعليم الثانوى الفنى فـى مصـر )المـؤتمر القـومى لتطـوير التعلـيم  -4

 (.2008–الثانوى وسياسات القبول بالجامعات 
 (. 2009عمالة األطفال فى الوطن العربى ودور التربية فى مواجهتها) -5
 ــة:ـــلفالكتب املؤ -
 التربية ومشكالت المجتمع.  -2   مبادئ التربية. -1
قصـــص األنبيا .)منشـــور علـــى مســـتوى الجمهوريـــة بواســـطة الهيمـــة العامـــة لماـــو  -3

 األمية وتعليم الكبار(. 
القدوة الاسنة.)منشور على مستوى الجمهورية بواسطة الهيمة العامة لماو األميـة  -4

 وتعليم الكبار(.
 التربية. األسرة و  -5
 مشكالت المجتمع العربى ودور التربية فى مواجهتها. -6


