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   كلية الرتبية

   قسم أصول الرتبية

 

 السرية الذاتية
 

 للسيد الدكتور / هاشم فتح اهلل عبد الرمحن
 أستاذ أصول الرتبية املساعد

 رئيس جملس قسم أصول الرتبية
 كلية الرتبية ـ جامعة املنيا

 
 أوالً ـ البيانات الشخصية :

 ن عبد العزيزهاشم فتح هللا عبد الرحماالسم بالكامل : 
لغة عربية ـ ليسانس في اآلداب والتربية ـ تقدير التخصص يف مرحلة الليسانس : 

 . 1984جيد جًدا مع مرتبة الشرف دور مايو 
 التربيةالتخصص يف مرحلة الدراسات العليا : 

 أصول تربية ـ اجتماعيات التربية التخصص الدقيق :
 مصري . اجلنسية :

  23/7/1962 تاريخ امليالد :
 أوالد 4متزوج ويعول  احلالة االجتماعية :

 شارع عثمان بن عفان . تقسيم ثابت زكي المصاص ـ المنيا . 9 حمل اإلقامة :
 01068688589،              01220524701 رقم التليفون احملمول :
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ا ـ املؤهالت العلمية :
ً
 ثاني

 

ر جيد جًدا ـ ليسانس في اآلداب والتربية تخصص " لغة عربية " تقدي 1
 . م كلية التربية ـ المنيا1984مع مرتبة الشرف . دور مايو 

ـ دبلوم خاص في التربية ـ تخصـص أصـول تربيـة ـ تقـدير عـام جيـد  2
 كلية التربية ـ المنيا . 1987جًدا أكتوبر 

ـ ماجستير في التربية ـ تخصص أصول تربية ـ كلية التربية ـ جامعـة  3
 م.1989المنيا يونيو 

كتـورا  الفلســفة فـي التربيـة تخصــص أصـول تربيـة ـ كليـة التربيــة ـ د 4
 م .1992المنيا ـ سبتمبر 

 

ا ـ التدرج الوظيفي ) احلالة الوظيفية ( :
ً
 ثالث

ــا فــي الفتــر  مــن  1 ــة التربيــة ـ المني ــة سرلي ــد سقســم أصــول التربي ـ معي
 م.1989/  7/  23حتى  21/10/1984

رلية التربية ـ المنيـا فـي الفتـر  ـ مدرس مساعد سقسم أصول التربية س 2
 م.1992/  9/  19م حتى 4989/  7/  24من 

/ 20ـ مدرس سقسم أصول التربية سرلية التربية سالمنيا في الفتر  من  3
 . 2007حتى ديسمبر  1992/ 9
ـ أســـتاس مســـاعد سقســـم الدراســـات التربويـــة سرليـــة التربيـــة سصـــور /  4

يونيـــــو  30حتــــى  25/8/1998ســــلعنة عمــــان فــــي الفتـــــر  مــــن 
 م.2004

ـ أســــتاس مســــاعد سقســــم أصــــول التربيــــة سالمنيــــا فــــي الفتــــر  مــــن  5
 حتى اآلن . 15/1/2008

حتـى  26/8/2015ـ رئيس مجلس قسم أصـول التربيـة سالمنيـا مـن  6
 اآلن .
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ا ـ اإلنتاج العلمي :
ً
 رابع

 ) أ ( البحوث املنشورة :
ميــة لمــدق ت قيــا النقاســة  هــداف ا ـ نقاســة الم ــن التعليميــة سالمنيــا ـ دراســة تقوي 1

 . 1995أكتوبر  9، م 2مجلة الب ث في التربية وعلم النفس، ع منشور في
ـــرن ال ـــادي  2 ـــا فـــي لـــو  ت ـــديات الق ـــة والتعبي ـــين النطري ـــار .. ب ـــيم الرب ـ تعل

والعشرين، منشـور فـي ا المـرتمر العلمـي الثالـث لرليـة التربيـة ـ جامعـة المنيـا 
تربوية أفضل في القـرن ال ـادي والعشـرين فـي الفتـر  مـن  سعنوان ا " ن و بيئة

 م.1996مايو  15ـ  14
ـ رؤيــة ت ليليــة نقديــة لتقيــيم / تقــويم برنــامر ايعــداد التربــوي للعــ ب الملت قــين  3

سالدبلوم العام في التربية نطام العامين سرلية التربية سالمنيا في لو  المقومـات 
لمعاصـر  لععـداد التربـوي للمعلـم ـ منشـور فـي الداخليـة للبرنـامر واالتجاهـات ا

 .1997، يونيو  16، ع 9م ـ جامعة المنيا الريالةمجلة علوم 
ـ حقــوط بــ ب الجامعــة ومعوقــات ممارســت ا ـ دراســة ميدانيــة سجامعــة المنيــا      4

فت ي كامل زيـادي ، منشـور فـي مجلـة الب ـث فـي التربيـة  0د0مشترك ( مع ا
 . 1998يوليو  1، ع 12تربية ـ جامعة المنيا موعلم النفس ـ كلية ال

واقـــع ا نشـــعة الع بيـــة سجامعـــة المنيـــا ودورهـــا فـــي تنميـــة شخصـــية العالـــ  ـ  5
الجامعي ـ دراسة ميدانيـة ـ مشـترك مـع د . م مـد م مـد م مـد أحمـد الم ـدي 
ــوان تعــوير نطــام تقــويم  منشــور فــي المــرتمر العلمــي الراســع كليــة التربيــة سعن

 6ـ  5احـل التعلـيم العـام والجـامعي، نطـر  مسـتقبلية فـي الفتـر  مـن الع ب سمر 
 . 2مجلد  1998مايو 

ـ مقومات م نة التعليم في الفرر التربوي ايس مي ، منشور في مجلة الب ث في  6
 .1999أكتوبر  2، ع 13التربية وعلم النفس كلية التربية ـ جامعة المنيا ، م

المدرسية كما يـدرك ا ت ميـا المرحلـة ايعداديـة فـي  ـ المقومات االجتماعية للبيئة 7
الريف وال ضر ـ دراسة حالة على م افطة المنيا، منشور في مجلة الب ث في 

 م.2006يوليو  1العدد  20التربية وعلم النفس، المجلد 
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ـ واقـع ا مـن الفرـري لعـ ب الجامعـة فـي لـو  ت ـديات العولمـة الثقافيـة، دراسـة  8
 م.2011أكتوبر  2، ع 24كلية التربية ـ المنيا محالة على ب ب 

ـ واقــع ممارســة المعلمــين حقــوق م فــي المجتمــع المدرســي ومعوقــات ت قيق ــا فــي  9
ــي التربيــة وعلــم  ــي مجلــة الب ــث ف ــرات ا جنبيــة، منشــور ف لــو  سعــخ الخب

 م.2014، أكتوبر 27، م  2النفس، ع
 حبوث حتت النشر :)ب( 

 مـنلتيار ما سعد ال داثة وأثرها علـى المنطومـة التعليميـة ـ توج ات الفلسفة التربوية 
 وج ه نطر الع ب وأعضا  هيئة التدريس سرلية التربية سالمنيا .

 عضـــا  هيئـــة التـــدريس ... مـــدخً  لت قيـــا جـــود  التعلـــيم  الم نيـــةــــ المســـرولية 
 الجامعي ... دراسة حالة على جامعة المنيا .

 .. دراسة ميدانية لع ب جامعة المنيا .ـ الجامعة واالغتراب الثقافي .
 ـ جود  البيئة النوعية سرلية التربية سالمنيا .

 ج ـ الكتب العلمية املنشورة ذات رقم اإليداع الدويل واحمللي :
، يف فلسفة الرتبية .. اجتاهات حديثـة  تببياـات تربويـة  رنق ناديـة 

 وبر سالقاهر  .أكت 6دار ال دق للنشر والتوزيع، المنيا وا الناشر 
 2009/  959رقم اييداع  ا 

 978ـ  977ـ  442ـ  101ـ  4ا  ترقيم دولي
  أصول تعليم الكبار 

 أكتوبر سالقاهر  . 6 ،دار ال دق للنشر والتوزيع سالمنيا  ا الناشر 
 2012/   20670رقم اييداع ا  
 . 978ـ  977ـ  442ـ  202ـ  7ترقيم دولي  

، الناشر ا دار ال دق للنشر والتوزيع للبيئة املدرسية املاومات االجتماعية 
 أكتوبر سالقاهر  . 6 +  سالمنيا 

 2009/  9591رقم اييداع 
 . 978ـ  977ـ  442ـ  111ـ  1ترقيم دولي 
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، الناشـر، دار  ساالشتراك مـع د . ف يمـة لبيـ  سعـرس املعلم ومهنة التعليم 
 العلم للم يين سالمنيا.

 4ط3،2012ط2009، 2ط2007، 20199/2005رقم اييداع  
 أحمد ش اتة 0د0ا ساالشتراك مع املعلم ومهنة التعليم 

 مولوعات متفرقة في مقرر التربية وقضايا العصر .
 حقوط اينسان ـ العولمة   

 مولوعات متفرقة في مقرر   أصول التربية (
 الثقافة ـ التفاعل االجتماعي .   

 

ا ـ اخلربات التدريبية
ً
ا خامس

ً
 ... أ ـ مدرب

ـ المشــاركة فــي البرنــامر التــدريبي للمعلمــين غيــر المــرهلين تربوًيــا المنعقــد سرليــة  1
 التربية سالمنيا في الفترات اآلتية ا

 26/4/2014حتى  14/2/2014في الفتر  من 
  2/5/2015حتى  20/2/2015في الفتر  من 
 26/7/2015حتى  8/5/2015في الفتر  من 
 2/1/2016حتى  23/10/2015في الفتر  من 

 وقد تم تدريس مقرر التخعيط االستراتيجي في جميع الدورات . 
ــامر التــدريبي ا االتجاهــات المعاصــر  فــي اســتراتيجيه  دار   2 ـ المشــاركة فــي البرن

 المدرسة الثانوية ساالشتراك مع ا كاديمية الم نية للمعلمين في الفترات اآلتيةا
 2011/  10/  10حتى  2011/  10/  8في الفتر  من 
 2011/ 10/ 25حتى  23/10/2011في الفتر  من 
 2012/  4/  12حتى  2012/  2/ 25في الفتر  من 
 2012/  5/  31حتى  2012/  4/  17في الفتر  من 

 وقد تم تناول المولوعات اآلتية، وتفعيل ا في ورشة العمل مع المتدربين
 .ـ الجود  الشاملة في المرسسات التعليمية 
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 ـ التقييم الااتي للمرسسات التعليمية .
 ـ عمليات ايدار  المدرسية .

/  7ـ المشاركة في دور  نشر ثقافة المعايير القومية للتعليم وسلك فـي الفتـر  مـن   3
 2009/  11/  25حتى  2009/  11

/  16ـ المشاركة في دور  االعتماد التربوي في التعليم فـي الفتـر   مـن             4
 . 2009/ 12/  21حتى  2009/  12

ـ المشاركة في دور  ت سين التعليم في مرحلة العفولة المبرر  وسلك في الفتر  مـن  5
 . 2009/  4/  8حتى  2009/  4/  1

ـ المشــاركة فــي دور  التوجيــه وجــود  التعلـيم لمــوج ي المرحلــة الثانويــة وسلــك فــي  6
 . 2009/  12/  14حتى  2009/ 12/  12الفتر  من 

ـ المشــاركة فــي البرنــامر التــدريبي / مشــروع ت ســين التعلــيم فــي مرحلــة العفولــة  7
 . 2009/  4/  28حتى  2009/  4/  15المبرر  في الفتر  من 

/  25حتـى  2009/  7/  23ـ ايشراف على مشروع م و ا مية في الفتـر  مـن  8
 بتدائية .سمركز أبو قرقاص / بني عبيد ـ مدرسة على وافي اال 2009/  8
 وقد تمت ها  الدورات التدريبية داخل كلية التربية سالمنيا . 

 

ا
ً
ا ـ الدورات التدريبية خارج اجلامعة ب مدرب

ً
 سادس

  التعليم االبتدائي(  من ـ برنامر تنمية م ارات معلمي الصفوف ا ولى   الث ثة ( 1
 في الفترات من ا

 .19/4/2006 حتى 14/4/2006،   29/3/2006حتى  3/2006/ 24
وسلك لتدري  معلمي الصفوف الث ثة ا ولى على دليل جـود  المـدارس المصـرية  

ــرق سمدرســة  ــيم، ومقــر  قاعــة االجتماعــات الرب ــة للتعل ــايير القومي فــي لــو  المع
 الراعي  الصالح الخاصة .

 ـ برنامر  عداد معلمي م و ا مية وتعليم الربار ابتدا  من ا 2
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ـــدري  المعلمـــين الجـــدد فـــي  2007/  2/  5حتـــى  2006/  12/  10 ـــك لت ، وسل
مجال م و ا ميـة وتعلـيم الربـار سمقـر قاعـة االجتماعـات الربـرق سمجلـس مدينـة 

 أبو قرقاص ـ المنيا.
 4/  13ـ برنامر التفتيش على عمل ا بفال في المناجم والم اجر في الفتر  من  3

 . 2006/  4/  7حتى  2006/ 
 ، 2006/  6/  1حتى  2006/  5/  28والفتر  من 

 وسلك لتدري  القائمين على برامر عمل ا بفال   المفتشون( . 
ـ المشاركة في مشروع تقويم المدارس وتقويم المعلم ساالشتراك مع المركـز القـومي  4

 . 2004للتقويم واالمت انات بوزار  التربية والتعليم خ ل ش ري مارس وإبريل 
 2006/  4/  3ة م ــارات التواصــل المجتمعــي بتــاري  ـ المشــاركة فــي دور  تنميــ 5

 سأبو قرقاص .
 

ا :
ً
ا ـ اخلربات التدريبية متدرب

ً
 سابع

 . 2008يناير  17ـ  15ـ دور  معايير الجود  في العملية التعليمية من  1
حتـى  2011/  10/  10في  عداد أدوات التقويم فـي الفتـر  مـن  T.O.Tـ دور   2

 جامعة المنيا لتعوير نطم تقويم الع ب (   مركز 2011/  10/  12
 . 2013يونيه  25حتى  يونيه/  24من  L 4ـ دور   دار  الوقت واالجتماعات  3
ــة  4 ــة والجوانــ  القانوني ــ  المالي ــى  29مــن  L2ـ دور  الجوان ــل حت ــل  30 بري  بري

2013 . 
 . 2013مايو  14مايو حتى  13من  T2ـ دور  نطام الساعات المعتمد   5
 . 2013مايو  21مايو حتى  20من  T3ـ دور  نطم االمت انات وتقويم الع ب  6
 .2013أبريل  23أبريل حتى  22في الفتر  من  L2ـ دور  ايدار  الجامعية  7
 . 2013أبريل  9أبريل حتى  8من  L1ـ دور  التخعيط االستراتيجي  8

 سلك سمركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات سالمنيا .وقد نفا  
  . 2004نوفمبر  10نوفمبر حتى  8ـ دور  تنمية أسالي  الب ث العلمي من  9
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ــة الشــباب  10 ديســمبر  29ديســمبر حتــى  28مــن  T3ـ دور  تنميــة م ــارات رعاي
2004 . 

 . 2005يوليو  13يوليو حتى  12ـ دور  ايدار  المدرسية الفعالة من  11
أغســعس  27أغســعس حتــى  24ـ دور  اســتخدام الترنولوجيــا فــي التعلــيم مــن  12

2005 . 
يوليــو  16يوليــو حتــى  13مــن  T2ـ دور  االتجاهــات ال ديثــة فــي التــدريس  13

2005 . 
 . 2005يوليو  13يوليو حتى  12ـ دور  تفعيل وحدات التدري  من  14
 10           أغسـعس حتـى 8مـن  T4م نـة ـ دور  تنميـة دداب وأخ قيـات ال 15

 . 2005أغسعس 
 1  نـوفمبر حتـى  30ـ ورشـة عمـل فـي أدوات المخعـط والتخعـيط التربـوي مـن  16

 . 2005ديسمبر 
 . 2006أغسعس  24أغسعس حتى  21ـ دور  تأليف الرتاب الجامعي من  17
 . 2006فبراير  27فبراير حتى  26من  T4ـ دور  تصميم المقرر  18
 2006مايو  16 مايو حتى 15من  T11ـ دور  التعلم مدق ال يا   19
 . 2006يونيو  16يونيو حتى  13ـ دور  تنمية م ارات الب ث العلمي من  20
 .2006أبريل  4أبريل حتى  3ـ دور  تنمية م ارات التواصل االجتماعي من  21
أغسـعس  19أغسـعس حتـى  14مـن  Writing Research oaperـ دور   22

2006 . 
 

ا ـ الدورات التدريبية خارج مصر :
ً
 ثامن

 2004يناير  24ـ  17في الفتر  من  Micro soft wordـ دور  ال اس  اآللي 
ـ م الرات ثقافية لمن أنشعة ش ر رمضان في جميـع مـدارس واليـة صـور وابـرا  

حتـى  2000/  1999وب من الفتـر  جنوجع ن بني بو علي سالمنعقة الشرقية 
 م.200/2004
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ـــ المشــاركة فــي مشــاعل   ورت عمــل ( تعــوير كليــات التربيــة وتعــوير المقــررات الدراســية 
 2002التربوية ب ا سمشعل عام ترليفات التربية في والية صور / كليـة التربيـة سصـور 

  مرفا صور  من ش اد  الخبر  في سلعنة عمان( . 2003/ 
 

ا ـ األنشبة التدريسية :
ً
 تاسع

 رحلة الدراسات العليا .املاررات الدراسية مل
ــام  ــوم عــام الع ــة ، دبل ــة للتربي ــة ا صــول الفلســفية وا صــول االجتماعي أصــول التربي

 حتى اآلن  2008الواحد من عام 
  2016حتى اآلن  2011التربية وقضايا العصر للدبلوم العام الواحد 

 ، دبلوم العام الواحد  2014حتى  2011التعليم  ةالمعلم وم ن
  2013/  2012 من ربوي ـ الدبلوم الخاص في التربيةالتخعيط الت

 . 2009حتى  2005 من النطرية في تعليم الربار
 

 ملرحلة الليسانس : الدراسيةاملاررات 
 راسعة 2005ـ ا صول الفلسفية للتربية الئ ة قديمة 
 ثالثة 2005التربية ومشر ت المجتمع الئ ة قديمة 

 أولى  2008المعلم وم نة التعليم الئ ة 
 أولى 2008التربية وقضايا العصر الئ ة 
 ثالثة أساسي . 2008أصول تعليم الربار الئ ة 

 راسعة 2008أصول التربية الئ ة 
املاررات الدراسية يف برنامج تأهيل معلمي املرحلة االبتدائية للمستوق 

 اجلامعي
 (.المستوق الثاني ـ م نة التعليم 

 (.الثالث المستوق  ـ نطريات في تربية العفل 
 (.المستوق ا ول ـ فلسفة التعليم االبتدائي 

  (.المستوق الراسع ـ التعليم االبتدائي مشر ته واتجاهاته تعوير  
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ا ـ األنشبة خارج الكلية :
ً
 عاشر

وسلـك يعـداد معـايير  2005/  7/  9ـ المشاركة في االجتماع الت ضيري بتـاري   1
ــة ساشــراف ال ــة االبتدائي ــامر معلمــي المرحل ســيد  / ن ــا الشــافعي منســا أول برن
 .مديرية التربية والتعليم سالمنياتعوير كليات التربية ، سمقر ديوان عام 

ـ المشاركة فـي ورشـة العمـل الخاصـة بتعـوير كليـات التربيـة ببرنـامر تعـوير التعلـيم فـي  2
 سفندط أتون سالمنيا . 2005/  12/  1حتى  2005/  11/  30الفتر  من 

لتعوير المدرسـة لـمن برنـامر تنميـة   جرائيةا  م الر  سعنوان خعوات بنا  خعة ـ  لق 3
سقاعـة  2007/ 27/3معلمي الصفوف الث ثة ا ولى سـالتعليم االبتـدائي يـوم الث ثـا  

 .س ي شلبيسمدرسة الراعي الصالح  الربرق االجتماعات 
تعلـيم الربـار بتـاري  تواصل االجتماعي لمعلمـي  لقا  م الر  سعنوان " م ارات الـ  4

ـــامر تـــدري  معلمـــي 4/4/2007، وتـــاري   15/12/2006 ـــك لـــمن برن ، وسل
أبو قرقاص   م و ا مية وتعليم الربار سقاعة االجتماعات الربرق سمجلس مدينة 

 ـ المنيا .
م الــر  سعنــوان " تعــوير التعلــيم ايلزامــي والــدعم االقتصــادي  سالقــا ـ المشــاركة  5

أهيــل ودور  فــي تفعيــل البرنــامر الــوبني للقضــا  علــى عمــل اد  التعــوا ســري وإ
، 7/7/2006، وتـــاري  31/5/2006ا بفـــال فـــي المنـــاجم والم ـــاجر بتـــاري  

 وسلك بديوان عام مديرية القوق العاملة سم افطة المنيا ـ مركز التدري  ايداري .
ـــار سمقـــر قا 6 ـــيم الرب ـــة وتعل ـــدري  المعلمـــين الجـــدد فـــي مجـــال م ـــو ا مي عـــة ـ ت

االجتماعات الربرق سمجلس مدينة أبو قرقاص لمن برنـامر  عـداد معلمـي م ـو 
 2/  5حتـى                 2006/  12/  10ا مية وتعليم الربار ابتدا  من 

 /2007 . 
ـ المشــاركة فــي تــدري    المفتشــين ( القــائمين علــى برنــامر عمــل ا بفــال لــمن  7

لمنـــاجم والم ـــاجر فـــي الفتـــر  مـــن برنـــامر التفتـــيش علـــى عمـــل ا بفـــال فـــي ا
 ،17/4/2006 حتى 14/4/2006

 .1/6/2006  حتى  5/2006/ 29 ،28
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 حادي عشر ـ املؤمترات العلمية داخل ج . م . ع 
ـــ المـــرتمر العلمـــي ا ول سرليـــة التربيـــة سالمنيـــا سعنـــوان "  عـــداد المعلـــم فـــي لـــو   ـ

 . 1990ر أكتوب 30ـ  28استراتيجيه تعوير التعليم في الفتر  من 
ـ المرتمر العلمي الثاني سرلية التربية سالمنيا سعنوان ا " دور كليات التربية فـي خدمـة 

 . 1993مايو  18ـ  17المجتمع في الفتر  من 
ـ المرتمر العلمي الثالث سرلية التربية سالمنيا سعنـوان ا " ن ـو بيئـة تربويـة أفضـل فـي 

 . 1996مايو  15ـ  14القرن ال ادي والعشرين في الفتر  من 
ـــ المــرتمر العلمــي الراســع سرليــة التربيــة سالمنيــا سعنــوان " تعــوير نطــام تقــويم العــ ب 

ــر  مــن  ــي الفت ــام والجــامعي ـ نطــر  مســتقبلية ف مــايو  6ـ  5سمراحــل التعلــيم الع
1998 . 

ـــ المــرتمر العلمــي الثــامن سرليــة التربيــة سعنــوان ا العفــل والعفولــة فــي معلــع ا لفيــة 
 . 2006أبريل  26ـ  25ي الفتر  من الثالثة ف

ـــ المــرتمر العلمــي التاســع لرليــة التربيــة سالمنيــا سعنــوان " ت ــديات التعلــيم فــي العــالم 
 . 2009نوفمبر  11ـ  10العربي، في الفتر  من 

ــوان  ت ــديات اللغــة والثقافــة فــي  ــا سعن ــة ا لســن سالمني ــدولي ا ول لرلي ــ المــرتمر ال ـ
 . 2006أبريل  5ـ  3تر  من مواج ة العولمة ، في الف

ـ المرتمر الدولي ا ول لرلية ا لسن سالمنيا سعنوان " حوار ال ضارات قنوات االتصال 
 . 2008نوفمبر  5ا  3بين الشعوب في الفتر  من 

 

 خارج جامعة املنيا :
ـ المـرتمر العلمـي الثـامن  سعنـوان جـود  واعتمـاد مرسسـات التعلـيم العـام فـي الـوبن 

 الفيوم ةكلية التربية ـ جامع 2007مايو  24ـ  23الفتر  من  العربي في
 

 خارج ج.م.ع. سلبنة عمان :
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ـ المرتمر التربوي الثاني سعنوان " خصخصة التعلـيم العـالي والجـامعي، المنعقـد سرليـة 
أكتـوبر  25ـ  23التربية ـ جامعة السلعان قابوس، سسلعنة عمان في الفتر  من 

2000 . 
 

 ان اإلدارية والفنية :حادي عشر ـ اللج
 . 2009حتى أكتوبر  2008ـ عضو في لجنة الع قات الثقافية من نوفمبر  1
 2012حتـى أكتـوبر  2011ـ عضو في لجنة شرون البيئة في الفتر  من نوفمبر  2

. 
حتــى أكتــوبر  2013ـ عضــو فــي لجنــة الع قــات الثقافيــة فــي الفتــر  مــن نــوفمبر  3

2014 . 
 حتى اآلن. 2015راسات العليا في الفتر  من نوفمبر  ـ عضو في لجنة الد 4
ـ عضو فـي مجلـس  دار  الخدمـة العامـة للدراسـات والخـدمات التربويـة سالجامعـة /  5

 . 2012حتى أكتوبر  2011مشرًفا على وحد  التصوير في الفتر  من 
حتــى  2006ـ عضــو بلجنــة ج ــاز النشــر والتوزيــع سرليــة التربيــة فــي الفتــر  مــن  6

2007 . 
 . 2016حتى  2015ـ عضو سمرت  التربية العملية في الفصلين الدراسيين  7
ـ عضو بلجنة دراسة وولع مقترحات لتعديل ال ئ ـة الداخليـة سرليـة التربيـة فيمـا  8

 يخص المقررات الدراسية لع ب مرحلتي الليسانس والدراسات العليا .
 . 2013ـ مراجع داخلي لمقررات أصول التربية في عام  9

 . 208لع ب شعبة الريميا  ـ الفرقة الثالثة  أكاديميـ مرشد  10
 . 2011ـ مرشد أكاديمي لع ب شعبة التعليم االبتدائي ـ لغة عربية  11
ـ مشــرف تنفيــاي لــمن برنــامر تنميــة قــدرات أعضــا  هيئــة التــدريس فــي دور   12

/ 8/  2حتـى  2005/  7/  24استخدام الترنولوجيا في التعلـيم فـي الفتـر  مـن 
2005 . 

ـ المشاركة في االختبارات الشخصية للع ب الجدد الملت قـين سرليـة التربيـة منـا  13
 حتى اآلن وكالك الدراسات العليا . 2004عام 
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سرليـــة التربيـــة بتـــاري   الثانويـــةـ المشـــاركة فـــي امت ـــان كـــادر المعلـــم للمرحلـــة  14
 والمسائية  في الفتر  الصباحية 2008، وكالك عام  1/4/2008
ـــيم المفتـــوت، وأعمـــال الرنتـــروالت فـــي  15 ـــات التعل ـ المشـــاركة فـــي أعمـــال امت ان

 .2014/  2013،  2013 / 2012الفصلين الدراسيين في ا عوام 
ـ المشاركة في أعمـال امت انـات وكنتـروالت مرحلتـي الليسـانس والدراسـات العليـا  16

 .حتى اآلن  2005/  2004سرلية التربية منا عام 
 

 ثاني عشر ـ الندوات الداخلية بالكلية :
الم الــر  2008/ 11/  25ـ نــدو  ا بعمــة والميرروبــات يــوم الث ثــا  بتــاري   1

 فاروط ش اته علي ـ كلية الزراعة . 0د0ا
،  2010/  10/  12ـ ندو  نشر ثقافـة الجـود  واالعتمـاد لرليـات التربيـة بتـاري   2

  يمان زكي  0د0الم الر ا
 . 2012/  2/  25ة عمل حول كيفية تفعيل البريد االلرتروني بتاري  ـ ورش 3

 ثالث عشر ـ املشاركة يف أعمال اجلودة :
ـ المشــاركة فــي تــدري  المعلمــين علــى دليــل جــود  المــدارس المصــرية فــي لــو   1

المعـــايير القوميـــة للتعلـــيم سقاعـــة االجتماعـــات الربـــرق سمدرســـة الراعـــي الصـــالح 
 . 2007/  3/  27نيا الخاصة سمدينة الم

ـ توصــيف مقــرر النطريــة فــي تعلــيم الربــار لعــ ب الــدبلوم الم نيــة ـ دبلــوم تعلــيم  2
 الربار ـ دراسات عليا .

 ـ توصيف مقرر أصول تعليم الربار لع ب شعبة التعليم االبتدائي . 3
    ـ توصـيف مقـرر التربيـة وقضـايا العصـر لمرحلتـي الليسـانس والدراسـات العليـا  4

 دبلوم عام واحد (
 . 2006ولى نوعية   ـ توصيف مقرر أصول التربية ـ الفرقة ا 5
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