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 :البيانات األساسية: أوال

 .  هيثم عاطف حسن علي  :االســـــم  •
 . التربيةفي دكتوراه: الدراسيالمؤهل  •
مناهج وطرق تدريس الدراسات تخصص "دكتوراه الفلسفة في التربية : التخصص الدقيق •

                      .  "االجتماعية
 .               مدرس جغرافيا  :الوظيـــفـة •
   .األزهر  :عنوان العمل •
 .األزهرية  التعليميةطماإدارة : اإلدارة التعليمية •
         . بسوهاجالمنطقة األزهرية :المنطقة  •
 . م ٢٤/٣/١٩٨٦: تاريـخ المـيالد •
 .م١/١٢/٢٠٠٦: تاريخ التـعيـيـن •
 . سنه٩ :سنوات الخبرة •
 .زوج متـــ: الحالة االجتماعية •
 . تخصصيةةالثالث: الدرجة الوظيفية •
  مصر- سوهاج – طما –العتامنة : العنوان  •
 ٠١١١٣٦٥٩١٢٢  :محمولتليـفون  •
     elhytham86@gmail.com:برید الكتروني •



 

 :املؤهالت الدراسية:ًثانيا

 دكتوراه الفلسفة في التربیة  .١

 .م٢٠١٦:   المنح سنة  •

 .سوهاج: الجامعة  •

 . االجتماعيةتمناهج وطرق تدريس الدراسا: التخصص •

 . البحوث التربويةومراكزتبادل الرسالة مع كليات التربية : التوصية  •

 .فى التربیة  ماجستیر .٢

 .م٢٠١٢:   المنح سنة  •

 .سوهاج: الجامعة  •

 . االجتماعيةتالدراسامناهج وطرق تدريس : التخصص •

 .ممتاز :التقدیر •

: التوصیة  •

. 
 .التربیةفي دبلوم الدراسات العلیا الخاصة  .٣

 .م٢٠٠٩: سنة التخرج •

 . سوهاج:الجامعة  •

 .لدراسات االجتماعيةطرق تدريس ا :  الدقيقالتخصص •

  .جغرافيا طرق تدريس  :التخصص الفرعى •

 . جداجيد: التقدير •

 .سوهاج: الجامعة •
 . ة العلیا المهنیدبلوم الدراسات .٤

 .م٢٠٠٨: سنة التخرج •



 . ومصادر التعلم تكنولوجيا التعليم: التخصص •

 .ًجيد جدا: التقدير •
 .سوهاج: الجامعة •

 . لیسانس اآلداب والتربیة .٥

 . م ٢٠٠٦: سنة التخرج •
  جغرافيا: التخصص الدقيق •

 .ً جداجيد: التقدیر •
 .جنوب الوادي: الجامعة  •

 :اخلربات العملية: ًثالثا    

 الشريف باألزهر واإلدارة التنظيم من معتمد دربم .١
 .مدرب تنمية بشرية باألزهر الشريف .٢
 مدرب تربوي بإدارة التدريب التربوي بسوهاج  .٣
 .باألزهر الشريف ) (T O Tمدرب  .٤
  بمركز جودة األداء للتنمية البشرية والتدريب )(T O Tمدرب  .٥
 .مدرب مواطنة فعالة .٦
 .جوده باألزهر الشريف   منسق .٧
  . اآلن حتي ٢٠٠٦ ديسمبر من فيالشر رهباألز ايالجغراف رسمد .٨
 وتكنولوجـيـا  المعلومــات بســوهاج فــي المــوارد ب معتمــد مــن مركــز بداـيـة  للتــدريب مــدر

 البشرية

 االجتماعيــة علــي كفايــات تالدراســا التربيــة شــعبة بكليــةتــدريب الطــالب المعلمــين  .١٠
  .Quiz Creatorالتقويم االلكتروني باستخدام برنامج 

مدرب معتمد من مركز بداية  للتدريب  وتكنولوجيا  المعلومات بسوهاج في المـوارد  .١١
  .البشرية 

 االجتماعيــة علــي كفايــات تتــدريب الطــالب المعلمــين بكليــة التربيــة شــعبة الدراســا .١٢
 . Electronic Atlasesاستخدام األطالس االلكترونية 



 االجتماعيــة علــي كفايــات تراســاتــدريب الطــالب المعلمــين بكليــة التربيــة شــعبة الد .١٣
ـفـي .Google Maps و Google Earthاســتخدام جوجــل اـيـرت وجوجــل ـمـاب 

 . تدريس الجغرافيا  
  الفوتوشوب  برنامج إجادة استخدام .١٤
  .ةيااللكترون المواقع ميتصم إجادة .١٥
  ٢اجادة استخدام ادوات الويب Blogs Twitter podcast  Wiki you 

tube –flickersocial net workingوتوظيفها في العملية التعليمية. 

  Movie  Maker التعليمة باستخدام برنامج األفالم تصميم إجادة .١٧
ـامج  Digital Story تصــميم القصــص الرقميــة إجــادة .١٨  Photo باســتخدام برـن

Story 

 ثــــل يوهات التعليمــــة باســــتخدام بــــرامج مختلفــــة مد عمــــل الشــــروحات والفيــــإجــــادة .١٩
Camtasia Studio ، Community Clips 

 Web Questsالويب إجادة تصميم الرحالت المعرفية عبر  .٢٠
 .والتعليميةصميم البرامج التدريبية ت إجادة .٢١
 . االلكترونية تإجادة تصميم المدونا .٢٢

خامسا
ً

 :األنشطة االجتماعية:

  .ً سابقاالمستجد الرياضيرئيس مجلس إدارة نادي  نائب  .١
 .لألبحاث والتنمية المستدامةة األفريقية عضو بالمؤسسة العربي .٢
 . عضو الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي  .٣
 .عضو المجلس العربي لألخالق والمواطنة  .٤
 برونزي بمركز جودة األداء للتنمية البشرية والتدريبعضو  .٥
 .عضو مجلس إدارة بجمعية النيل لحقوق اإلنسان  .٦
 .ي االحتياجات الخاصة مجال ذوفي لين ة للعامنقابة العامالعضو  .٧
 .كاتب علمي وتربوي بجريدة أحوال مصر  .٨
  ."بنت مصر الحرة"بجريدة كاتب علمي  .٩



 .بنادي المستجد الرياضيعضو مشارك بالمجاالت الثقافية  .١٠
 .عضو بجمعية الهالل األحمر  .١١
 .ة بجريدة باختصار كاتب علمي وتربوي و مواطن .١٢
 .كاتب بجريدة قلب سوهاج  .١٣
 كاتب علمي بجريدة التايم المصرية .١٤
 كاتب بجريدة المواطن .١٥

سادسا
ً

  يف جمال التكنولوجياالدورات التدريبية احلاصل عليها:

 International Computer Drivingاآللـي الحاسـب فـي ةيـالدول الرخصـة -١
Leniencies)  ICDL (. 

تـدريب مـدربين فـي تكنولوجيـا التعلـيم بـاألزهر فـي   (T T T )حاصـل علـي تـدريب  -٢
 .ميامي باإلسكندرية 

 & Web Dev "الحصــول عـلـي دورة تدريبـيـة ـفـي تصــميم المواـقـع االلكترونـيـة  -٣
Prog Using  V. B.Net2010" من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات    

 كورس استخدام الحاسب في التعليم من عمادة التعليم االلكترونـي بجامعـة حاصل علي -٤
 .الملك خالد بالمملكة العربية السعودية

 .من مركز التعليم المفتوح رواق اإللكترونية المقررات  تصميم وإنتاجدورة حاصل علي  -٥
  ).لبنان(  رواقةكورس تكامل تكنولوجيا التعليم في المناهج من أكاديميحاصل علي  -٦
ـ Windows 8  الحصــول علــي ـتـدريب علــي  -٧ مــن ميكروســوفت  التعـلـيم ه فــيوتطبيقاـت

 )٢٠١٤ (باإلسكندرية التابعة لألزهر الشريف 
 من ميكروسوفت باإلسكندرية  Office2013الحصول علي تدريب علي مجموعة  -٨
  التعلـيمه فـيوتطبيقاتـ  Microsoft Office365حاصل علي تـدريب فـي اسـتخدام   -٩

 وفت من ميكروس
 ـمــــن Photosynthبرنــــامج فوتــــو ســــينث حاصــــل علــــي تــــدريب فــــي اســـــتخدام   -١٠

Microsoft. 



 Koduكـودو برنـامج  محاصل علـي تـدريب فـي تصـميم األلعـاب التعليمـة باسـتخدا -١١
Game labمن ميكروسوفت  

  من ميكروسوفت.Song Smith برنامج سونج سميث التدريب  -١٢
ــــة  اDigital Storytellinghg تصـــــميم الـتــــدريب عـلــــي -١٣ مـــــن لقصـــــص الرقمـي

 ميكروسوفت
حاصل علي تدريب في تصـميم الشـروحات والفيـديوهات التعليمـة باسـتخدام برنـامج  -١٤

 ،Community Clipsمن ميكروسوفت  
 .حاصل علي كورس الفوتوشوب من مركز خالد أمين للتدريب  -١٥
 ).لبنان (  رواقاكاديميةواجهة الدماغ والحاسوب من   كورسحاصل علي  -١٦
 ).لبنان (  رواقةالبرمجة بلغة جافا من أكاديمي  كورسحاصل علي  -١٧
 ).لبنان (  رواقةمهارات التفكير من أكاديمي  كورسحاصل علي -١٨
 ةكــورس شــبكات التواصــل االجتمــاعي كمنصــات تعليميــة مــن أكاديميــحاصــل علــي  -١٩

 ).لبنان ( رواق

    سادسا
ً

 : اللغة  يف جمال الدورات التدريبية احلاصل عليها:

  .افي كورس اللغة اإلنجليزية من جامعة كاليفورني) ١٠(حاصل علي المستوي  -١
ـة اللغــة إتقــان دورة علــي الحصــول -٢ ـة بجامعــة ســوهاج  اإلنجليزـي مــن مركــز اللغــة اإلنجليزـي

  ·م٢٠١٢
بجامعـــة ســـوهاج  ةيالفرنســـكـــز اللغـــة مـــن مر ةيالفرنســـ اللغـــة إتقـــان دورة علـــي الحصـــول -٣

 ·م ٢٠١٣

    سادسا
ً

التدريب  يف جمال الدورات التدريبية احلاصل عليها:
 : والتنمية البشرية  

 جــودة األداء للتنمـيـة البشــرية مركــز ـمـن) TOT ( برـنـامج ـمـدرب المــدربين عـلـي حاصــل -١
 . والتدريب بالمنصورة 

  .أسيوط جامعة من  TOT المدربين  إعداد برنامج علي الحصول -٢



 وتكنولوجـيــــا االتصـــــاالت وزارة مــــن  TOT المـــــدربين إعـــــداد برنــــامج عـلــــي الحصــــول -٣
 .المعلومات

 واإلدارة التنظـــيم ـمــن البشـــرية التنمـيــة  TOT المـــدربين  إعـــداد برـنــامج عـلــي الحصـــول -٤
 .الشريف باألزهر

ـامج علــي الحصــول -٥  الجــودة هيئــة مــن) والتقــديم العــرض مهــارات  (TOTالتــدريبي البرـن
 باألزهر

ــــة مركـــــز مـــــن) TOT ( الـتــــدريبي البرـنــــامج عـلــــي حاصـــــل -٦   وتكنولوجيـــــا للـتــــدريب  بداـي
 .بسوهاج المعلومات

 وتكنولوجيــا ريبتصــميم البــرامج التدريبيــة والتعليميــة مــن مركــز بدايــة للتــد إجــادةدورة  -٧
 .م٢٠٠٨المعلومات بسوهاج 

ة مــن مركــز حاصــل علــي كــورس مهــارات االتصــال والتواصــل الفعــال وأنمــاط الشخصــي -٨
 بداية للتدريب وتكنولوجيا المعلومات بسوهاج

 حاصل علي كورس علم بثقة من مركز التعليم المفتوح إدراك -٩
الحصول علي دبلوم التنمية البشرية من مركـز بدايـة للتـدريب وتكنولوجيـا المعلومـات  -١٠

 . بسوهاج
أخصائي ( الحصول علي الدبلوم المهنية في االتجاهات الحديثة في  الموارد البشرية -١١

 ). محترف في الموارد البشرية 
حاصــل علــي كـــورس إدارة الوقــت ـمــن مركــز بدايــة للـتــدريب وتكنولوجيــا المعلوـمــات  -١٢

 . بسوهاج
ـــــــحاصــــــــل عـلـــــــي  -١٣  ةكــــــــورس العالـقـــــــات العاـمـــــــة ومـهـــــــارات االتصــــــــال ـمـــــــن أكاديمـي

  .٢٠١٥)لبنان(رواق
 .٢٠١٤حاصل علي كورس الصحة النفسية للطفل من مركز التعليم المفتوح إدراك -١٤
 ٢٠٠٦ الوادي جنوب جامعة"  الكبار ميتعلو  ةياألم محو" دورة -١٥
مـــن التنظـــيم واإلدارة التنميـــة البشـــرية   إعـــداد مـــدربيحاصـــل علـــي مجموعـــة دورات -١٦

 . م ٢٠١٤باألزهر الشريف



ــــامالحصـــــول علـــــي  -١٧ ــــة تنميـــــة المهـــــارات اجبرـن ــــاألزهر إلدارـي  مـــــن التنظـــــيم واإلدارة ـب
 . م ٢٠١٤الشريف

مـــــن مركـــــز التعلـــــيم المفتـــــوح حاصـــــل علـــــي كـــــورس المواطنـــــة فـــــي العـــــالم العربـــــي  -١٨
 . م ٢٠١٥إدراك

رواق مــن ورس المواطـنـة الرقمـيـة ـفـي المــدارس والمؤسســات التعليمـيـة حاصــل عـلـي كــ -١٩
 .  م ٢٠١٦

بع    سا
ً
 :اجلودة ال  يف جمالدورات التدريبية احلاصل عليها:ا

حاصل علي دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي مـن  -٢٠
 .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد 

حاصل علي دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي مـن  -٢١
 .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد 

ورة التقويم الذاتي لمؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي مـن الهيئـة القوميـة حاصل علي د -٢٢
 .لضمان جودة التعليم االعتماد 

 لضـمان القوميـة الهيئـة مـن الجـامعي قبـل تعلـيم المراجعـة الخارجيـة دورة علي حاصل -٢٣
 .االعتماد التعليم جودة

 لهيئـــةا مـــن الجـــامعي قـبــل تعلـــيم -المراجعـــة الخارجـيــة المتقدمـــة دورة علـــي حاصـــل -٢٤
  .٢٠١٥االعتماد التعليم جودة لضمان القومية

 .باألزهر الجودة هيئة من  TOTالتدريبي البرنامج علي الحصول -٢٥
 .باألزهر الجودة هيئة من" نشر ثقافة الجودة  " التدريبي البرنامج علي الحصول -٢٦

ثامن
ً
 :املشارك بهاوالندوات ورش العمل : ا

 االجتماعية في المشكالتحد من انتشار كيفية الورشة عمل حول شارك بالحضور في  .١
 .٢٠٠٦  بسوهاجالمجتمع بجامعة جنوب الوادي

 تاستخدام التكنولوجيا في تدريس الدراساشارك بالحضور في ورشة عمل حول كيفية  .٢
 .٢٠٠٦ بسوهاجاالجتماعية بجامعة جنوب الوادي



 رييالمعا علي القائمة واالمتحانات الطالب ميتقو نظم ريتطو ندوة حضورشارك بال .٣
 .م ٢٠١٣ اجهسو بجامعة ، ةيالترب ةيبكل الخاصة

في بناء مصر ) باحثي ماجستير ودكتوراه  ( األكاديميينلحضور ندوة عن دور شارك با .٤
 .٢٠١٣ ) بالقاهرة والمواطنة المجلس العربي لألخالق( المستقبل 

لمجلس ا) ( ٢٠١٣المواطنة واألخالق في الدستور المصري ( ندوة : لحضور شارك با .٥
 . ) بالقاهرة والمواطنة العربي لألخالق

 واالمتحانات الطالب ميتقو نظم ريتطو ورشة عمل بمركز  في فاعلياتحضورشارك بال .٦
 م٢٠١٣ اجهسو بجامعة ،" مواصفات االختبار الجيد " بكلية التربية بسوهاج بعنوان 

 والتنمية بحاثلأل األفريقيةؤسسة العربية مالورشة عمل ب  في فاعلياتحضورشارك بال .٧
 م٢٠١٥ اجهسوب ، " سلوك األطفال وتعديل إدارة" بعنوان المستدامة 

عن التخطيط االستراتيجي بمركز اعداد القادة ورشة عمل   في فاعلياتحضورشارك بال .٨
  م ٢٠١٥بسوهاج 

المؤسسة العربية األفريقية لألبحاث والتنمية ورشة عمل ب  في فاعلياتحضورشارك بال  .٩
 م٢٠١٥ اجهسوب ، " الدمج في التعليم" عنوان بالمستدامة 

 :املؤمترات املشارك بها: ًاتاسع

لتعليم ا"  المعنون بــــــ الرابع الدولي –بعالساالعلمي العربي مؤتمر ال  فيـــورشارك بالحضـ .١
الشتراك مع جامعة ابرعاية جمعية الثقافة من اجل التنمية ب" وثقافة التواصل االجتماعي

 ٢٠١٣ البحث العلمي ميةوأكاديسوهاج 

( نوانـ بع عشر لتكنولوجيا التعليم العلمى الرابعريةالمص الجمعيةمؤتمر ور ــشارك بالحض .٢
-١٦الفترة -في) العربي الوطن في طموحات التحديث وااللكترونيتكنولوجيا التعليم 

 . م٢٠١٤إبريل  ١٧



 " ــــــامس المعنون ب الدولي الخ–العلمي العربي الثامنمؤتمر ال  فيـــورشارك بالحض .٣
برعاية جمعية الثقافة من اجل " واألثرفي البيئة العربية القيمة  العلمي التربوي اإلنتاج
 م٢٠١٤ البحث العلمي وأكاديمية مع جامعة سوهاج كباالشتراالتنمية 

 م٢٠١٤ أسيوطبرعاية جامعة "  بناء التعليموإعادةكليات التربية " المؤتمر الدولي المعنون بــ .٤

"  الدولي السادس المعنون بــــــ –العلمي العربي التاسعمؤتمر ال  فيشارك بالحضــور .٥
 مع جامعة كباالشترابرعاية جمعية الثقافة من اجل التنمية " التعليم والعدالة االجتماعية 

  م ٢٠١٥ البحث العلمي وأكاديميةسوهاج 

 الخامس عشرم العلمى  لتكنولوجيا التعليـريةالمص الجمعيةمؤتمر ور شارك بالحض  .٦
 .م٢٠١٥  أكتوبر ٢٩ -٢٨ من الفترة  في)مستقبلية رؤى:التعليم تكنولوجيا( نوانـبع

 : املهارات  :ًعاشرا

والعمل مع الزمالء بفضل اهللا امتلك ، من وجهة نظري ومن بعض تقارير المؤسسات التدريبية
 :بعض المهارات اآلتية

 ٠)فريق( العمل الجماعي تمهارا .١

 ٠لمشاركة المجتمعيةمهارات ا .٢

 .مهارات تحديد االحتياجات التدريبية .٣

 .مهارات إعداد الحقائب التدريبية .٤

 ٠)كمدرب(مهارات التدريب  .٥

 ٠)كمعلم(مهارات التدريس  .٦

  . ةيااللكترون المواقع ميتصم مهارات .٧

 .تصميم اختبارات التقويم االلكتروني  مهارات .٨

 .مهارات البحث الجغرافي .٩

 ·. واالنترنت الحاسوب استخدام اتيكفا علي نيلمالمع بيتدرمهارات .١٠
 .مهارة إعداد الوسائل التعليمية . ١١



 . إعداد الوسائل التكنولوجية تمهارا . ١٢

  .اإللكترونية المقررات وإنتاج   تصميمتمهارا. ١٣

 .مهارات البحث التاريخي . ١٤

 .مهارات االتصال والتواصل الفعال مع اآلخرين . ١٥

 الحوار اإلقناع والتأثير في اآلخرينمهارات . ١٦

 .مهارات البحث العلمي .١٧

 : العلميةاإلجنازات:حادي عشر 

منـاهج وطـرق تـدريس الدراسـات ( التربيـة تخصـص  دكتـوراة الفلسـفة فـيالحصول على درجـة .١
فاعليـة اسـتخدام بعـض أدوات (عنـوانب.   جامعة سوهاج-كلية التربية م ٢٠١٦ ) االجتماعية

ـفـي ـتـدريس الدراســات االجتماعيــة علــي  التحصــيل المعرفــي و تنميــة   للوـيـبالجـيـل الثــاني
 مهارات البحث الجغرافي وقيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

. ٢٠١٢الدراسـات االجتماعـيـةالحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي المنـاهج وطـرق تـدريس  .٢
ـذا برنــامج فاعليــة :(تحــت عنــوان ـتعلم اـل تي علــى تنميــة بعــض الكفايــات ـتـدريبي قــائم علــى اـل

 )االلكترونية في الدراسات االجتماعية لدى الطالب المعلمين 

تنمية بعـض الكفايـات االلكترونيـة لـدي الطـالب المعلمـين بكليـة وتضمنت رسالة الماجستير 
 :التربية  وهي الكفايات آالتية 

 .Google Maps و Google Earthاستخدام برنامج  اتكفاي •

 . Quiz Creatorامج  ن من خالل برE- Tests   االختبارات االلكترونية تصميماتكفاي •

 .Electronic Atlasesاستخدام األطالس االلكترونية  اتكفاي •

 .بتبادل الرسالة مع كليات التربية ومعاهد البحوث التربوية: التوصية  •

"  المعلومــات مــين ـفـي عصــر تكنولوجـيـاالكفاـيـات االلكترونـيـة للمعل" بعـنـوان  منشــور  كـتـاب -٣
  .م٢٠١٦ دار الوراق للنشر والتوزيع

 . وتكنولوجیا التعلیم ل المناهج وطرق التدریس الرسائل العلمیة في مجاالعدید منتحكیم  -٤



 :التي قمت بتنفيذها  الدورات التدريبية :ثاني عشر 

 ) فن  القيادة (برنامج تدريبي لنظار وشيوخ المعاهد بمنطقة سوهاج األزهرية بعنوان  -١

ادارة ( االجتمــــاعين  بمنطـقـــة ســــوهاج األزهرـيـــة بعـنـــوان نبرنـــامج ـتـــدريبي لألخصــــائيي -٢
 ) وتحقيق الذات 

مهــــارات االتصــــال " ، "  بـنـــاء الثقــــة ـفـــي اـلـــنفس "  بعـنـــوانبرـنـــامج  ـتـــدريبي بتنفـيـــذ  -٣
للشـــباب أعضـــاء الجمعـيــة   "مهـــارات التخطـــيط " ، "  ـفــن االقـنــاع"، و" والتواصـــل 
   .بنادي طما الرياضيالعمومية 

للطالب المعلمين بكلية التربية "  التقويم االلكتروني "  بعنوانبرنامج  تدريبي  -٤
 .بسوهاج 


