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        .... وحيد وجدي علي حسن الشامي وحيد وجدي علي حسن الشامي وحيد وجدي علي حسن الشامي وحيد وجدي علي حسن الشامي::::م م م م ــــــــاالساالساالساالس

         فيصل فيصل فيصل فيصل-حمافظة السويس حمافظة السويس حمافظة السويس حمافظة السويس     –مجهورية مصر العربية مجهورية مصر العربية مجهورية مصر العربية مجهورية مصر العربية : : : : العنوانالعنوانالعنوانالعنوان
        ....جامعة أسيوطجامعة أسيوطجامعة أسيوطجامعة أسيوط    - كلية الرتبية كلية الرتبية كلية الرتبية كلية الرتبية-))))عمارةعمارةعمارةعمارة ( ( ( ( مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس تعليم صناعي مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس تعليم صناعي مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس تعليم صناعي مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس تعليم صناعي::::الوظيفةالوظيفةالوظيفةالوظيفة
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 :Email                                                                                                                                                                                                                    .... مسلم مسلم مسلم مسلم::::الديانة الديانة الديانة الديانة                                                                         .   .   .   .   متزوجمتزوجمتزوجمتزوج: : : : احلالة االجتماعيةاحلالة االجتماعيةاحلالة االجتماعيةاحلالة االجتماعية

        ::::الشهادات احلاصل عليهاالشهادات احلاصل عليهاالشهادات احلاصل عليهاالشهادات احلاصل عليها
ني وأعمال صـحية دور      تخصص مبا  -فرع العمارة - شعبة التعليم الصناعي   – بكالوريوس العلوم والتربية     -١

  .جامعة أسيوط-من كلية التربية) جيد(م بتقدير١٩٨٤مايو 
جامعة أسيوط بتقدير عام مقبول      - من كلية التربية   – مناهج وطرق التدريس     – الدبلوم الخاص في التربية      -٢

  .م١٩٨٩عام
) جيد(سويس بتقدير عام     جامعة قناة ال   – كلية التربية باإلسماعيلية     - الدبلوم المهنية في علم نفس مدرسي      -٣

  .م١٩٩٢دور يونيه عام 
، )جيد جدا(جامعة الزقازيق بتقدير - من كلية التربية– مناهج وطرق التدريس    – الدبلوم الخاص في التربية      -٤

  .  .م١٩٩٩دور مايو عام 
ن م) ممتاز(بتقديرم  ٢٥/٩/٢٠٠٣: في) عمارة(مناهج وطرق تدريس تعليم صناعي       - ماجستير في التربية   -٥

  .جامعة الزقازيق-كلية التربية
/ ٢٦/٤اعتبـارا مـن     ) عمـارة ( مناهج وطرق تدريس التعليم الـصناعي        - دكتوراه في الفلسفة والتربية      -٦

  .جامعة أسيوط-م من كلية التربية٢٠٠٩

        ::::الوظائف الوظائف الوظائف الوظائف 
م ٢٠/٥/١٩٨٥ جامعة أسيوط اعتبارا مـن     ة معيد بقسم المناهج وطرق التدريس تعليم صناعي بكلية التربي         -١

  .م٢/١٢/١٩٨٩حتى
 -بكلية التربية) وظائف التعليم(ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية ) تكنولوجيا التعليم( أخصائي وسائل تعليمية  -٢

  .م٣/١٢/١٩٨٩جامعة أسيوط اعتبارا من 
  .م١٩٩٠/ ٢٤/٣ جامعة قناة السويس اعتبارا من - ندب سيادته ندبا كامال للعمل بكلية التربية-٣
  .م١٩٩١/ ١/٧ جامعة قناة السويس اعتبارا -ل سيادته بدرجته المالية إلي كلية التربية تم نق-٤
ـ           يلي عودة سيادته ف   ع تم الموافقة    -٥  ة وظيفة معيد بقسم المناهج وطرق التدريس تعليم صناعي بكلية التربي

       .  م بموافقة السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة١٩٩٧/ ٢/٨جامعة أسيوط اعتبارا من 
 جامعة أسيوط اعتبارا    ةبكلية التربي )  عمارة ( مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس تعليم صناعي          -٦

  .م٢/٦/٢٠٠٤من 
 تـاريخ التعيـين بقـرار       م٢٦/٤/٢٠٠٩ مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس تعليم صناعي تاريخ المنح           -٧

  .م وحتى تاريخه٦/٢٠٠٩ /١مجلس الجامعة اعتبارا من 
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        ::::دورات التدريبية دورات التدريبية دورات التدريبية دورات التدريبية الالالال
م إلـي   ١٥/٢/١٩٩٢ جامعة قناة السويس في الفترة من        -فني معامل   ألخصائي و  دورة البرنامج التدريبي     -١

  .م٢٤/٢/١٩٩٢
م إلـي   ١٨/١٢/١٩٩٣ جامعـة قنـاة الـسويس فـي الفتـرة مـن              - دورة برنامج الدراسـات العليـا        -٢

  .م٢٧/١٢/١٩٩٣
 ي معهد التخطيط القومي بالقاهرة والت–التنمية والتخطيط الصناعي  دورة تدريبية طويلة األجل لمدة عام في -٣

م، والتي اشـتملت    ٣١/١٢/١٩٩٥ إلي   ١/١/١٩٩٥ترة من   رشح إليها من قبل جامعة قناة السويس في الف        
  : التاليةواد علي الم للدورة التدريبيةدراسة سيادته للبرنامج التدريبي

  المــــادة  م  المــــادة  م  ــــادةالم  م
    .التخطيط الصناعي  ٣  .مبادئ الرياضة وتطبيقاا  ٨

١  

        ::::جمموعة الدراسات التخطيطية العامةجمموعة الدراسات التخطيطية العامةجمموعة الدراسات التخطيطية العامةجمموعة الدراسات التخطيطية العامة
  .حماسبة التكاليف الصناعية  ٤  .مبادئ اإلحصاء وتطبيقاا  ٩  .حماسبة مالية

  .دراسة جدوى املشروعات  ٥  .مقدمة يف احلاسب اآليل  ١٠  .مبادئ االقتصاد  ٢
  .التنمية الصناعية  ٦  .هج البحثمنا  ١١  .التنمية االقتصادية  ٣
  .ختطيط أسكان  ٧  .السكان وختطيط القوي العاملة  ١٢  .احلاسبات القومية  ٤
  .مشاكل اجتماعية معاصرة  ٨  .تنمية وختطيط االقتصاد املصري  ٥
  .قتصادينظرية التخطيط اال  ٦

        
        
١        

        ::::جمموعة الدراسات القطاعيةجمموعة الدراسات القطاعيةجمموعة الدراسات القطاعيةجمموعة الدراسات القطاعية
  :::: جمموعة التخطيط الصناعي جمموعة التخطيط الصناعي جمموعة التخطيط الصناعي جمموعة التخطيط الصناعي

  .التخطيط علي مستوي الوحدة

  .تقييم بيئي  ٩

نظم املعلومات ودعم القرار للتخطيط   ٢  .دراسات جدوى املشروعات  ٧
  .االستراتيجي

حاالت تطبيقية عن جدوى   ١٠
  .املشروعات

 Test Of English as a Foreign Languageدورة في اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية  -٤
(TOEFL) AMIDEAST/Cairoختبار  واجتياز اال(TEST SCORE-517) م١٠/٢٠٠٠.  

 إلـي   ٤/١١/٢٠٠٠ دورة إعداد المعلم الجامعي أصول التدريس العامـة، والخاصـة فـي الفتـرة مـن                  -٥
 .م١٥/١١/٢٠٠٠

 جامعة -م٢٨/٧/٢٠٠١م إلي ٧/٧/٢٠٠١في الفترة من (DOS)  دورة في مقدمة الحاسب ونظام التشغيل -٦
  .أسيوط

جامعـة  -م٢٩/١٠/٢٠٠١م إلـي  ٨/١٠/٢٠٠١في الفترة مـن  ) Windows 95( دورة في نظام التشغيل-٧
  .أسيوط

 جامعـة  –م ٢٩/١٠/٢٠٠١م إلـي  ٨/١٠/٢٠٠١ في الفترة من  Internet)( دورة في تطبيقات الحاسب -٨
  .أسيوط

 جامعـة   -م٢٠٠٢/ ٩ /١٩م إلي   ٢٤/٨/٢٠٠٢ دورة تدريبية في الحاسب اآللي وتطبيقاته في الفترة من           -٩
  .الزقازيق

    :هيم، واشتملت هذه الدورة على عشرة موديوالت ٢٠٠٦ من جامعة أسيوط ICTP الحصول على دورة -١٠
                                               الطباعة                                         •
    المفاهيم األساسية في تكنولوجيا المعلومات     •
            استخدام الكمبيوتر وإدارة الملفات  •
    معالج الكلمات  •
                   العروض التقديمية                         •
                            الجداول اإلليكترونية                       •
                                             قواعد البيانات                               •
                               اإلنترنت                 •
        الصيانة               •
  .م١٧/٥/٢٠٠٥ إلي ١٤/٥ دورة في أساليب البحث العلمي في الفترة من -١١
  .م٢٧/٩/٢٠٠٥ إلي ٢٤في الفترة من ) تقويم أداء الطالب الجامعي( دورة البرنامج التدريبي في -١٢
إلـي  ١٠دوليـا فـي الفتـرة مـن         البحوث العلمية ونـشرها      في أعداد وكتابة     البرنامج التدريبي  دورة   -١٣

  .م١٢/٢/٢٠٠٧
  .م٢٨/٥/٢٠٠٧إلي ١٢ في الفترة من )التدريس الفعال( في البرنامج التدريبي دورة -١٤
  .م٢١/٥/٢٠٠٧إلي ١٩ في الفترة من)االتصال الفعال( في البرنامج التدريبي دورة -١٥
  .م٢٨/٥/٢٠٠٧إلي ٢٦ في الفترة من )لحديثة في التدريساالتجاهات ا( في البرنامج التدريبي دورة -١٦
  .م١٣/٤/٢٠٠٦ إلي ١١في الفترة من )  علي التربية العمليةاإلشراف( دورة البرنامج التدريبي في -١٧
  .م٤/٦/٢٠٠٧ إلي ٢/٦ في الفترة من )التدريس في استخدام التكنولوجيا(في  البرنامج التدريبي دورة -١٨

Typing. 
Basic Concepts of IT. 
Using Computers and Managing Files.  
Word Processing                                                .    
PowerPoint( Presentations).  

 Excel ( Spreadsheets). 
Database.  
Information and Communication.  

 Introduction to PC Maintenance and Protection. 
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        ::::املشاركة العلميةاملشاركة العلميةاملشاركة العلميةاملشاركة العلمية
  . تدريس عملي تكنولوجيا التعليم لطالب الكلية جميع التخصصات-١
  ).شعبة طفولة( تدريس عملي تطبيقي طرق تدريس -٢
  ).شعبة علم نفس( تدريس عملي تطبيقي طرق تدريس -٣
  ).شعبة مواد اجتماعية( تدريس عملي تطبيقي طرق تدريس -٤
  ).دبلوم مهنية( تدريس عملي أساليب تدريسية لطلبة الدراسات العليا -٥
  ).دبلوم مهنية( تدريس عملي تطبيقات في المناهج الدراسات العليا -٦
  ).دبلوم عامة( تدريس عملي تكنولوجيا التعليم لطلبة الدراسات العليا -٧
  ).جميع التخصصات(تدريس عملي تدريبات عملية شعبة تعليم صناعي  -٨
  ). عمارةتخصص( تدريس عملي تطبيقي طرق تدريس تعليم صناعي -٩
  ).تخصص عمارة( علي التربية العملية لطالب شعبة التعليم الصناعي اإلشراف -١٠
  ).تخصص عمارة( تدريس عملي تدريبات عملية شعبة تعليم صناعي -١١
  ).تخصص عمارة( علي التدريب الميداني للطالب المعلمين شعبة التعليم الصناعي اإلشراف -١٢

  : التاليةندسية العملية الهوالتي اشتملت علي المقررات  

  ــررالمق  م  ـررالمقـ  م  ـررالمقـ  م
  .تركيبات كهربائية  ١٩  .ورش جنارة وعمارة  ١٠  .رسم معماري  ١
  .رسم هندسي  ٢٠  .رسم زخريف  ١١  .رسم معماري وتنفيذي  ٢
  .الرسم باحلاسب  ٢١  .تركيبات صحية  ١٢  .إنشاء مباين  ٣
  .الرسم بربامج ثالثية األبعاد  ٢٢  .يةمساحة جوديسية وطبوغراف  ١٣  .هندسة وصفية  ٤
  .نظم إنشاءات  ٢٣  .ورش صحية  ١٤  .ورش بناء ودهان عملي  ٥
  .جمسمات ومنازج  ٢٤  .تركيبات فنية  ١٥  .كميات ومواصفات معمارية  ٦
  .عقود التشييد  ٢٥  .ورش شدات وحديد تسليح  ١٦  .حساب إنشاءات  ٧
  .ارةأعمال النج  ٢٦  .أمن وسالمة  ١٧  .تشريعات مباين  ٨
  .أعمال الكريتال، واأللوميتال  ٢٧  .أعمال التشطيبات  ١٨  .خواص واختبار مواد  ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :باإلضافة إلي 
  ).شعبة كهرباء( تدريس عملي تطبيقي طرق تدريس تعليم صناعي -١٣
  ).شعبة ميكانيكا( تدريس عملي تطبيقي طرق تدريس تعليم صناعي -١٤
  ).تخصص ميكانيكا( علي التربية العملية لطالب شعبة التعليم الصناعي اإلشراف -١٥
  ).تخصص كهرباء( علي التربية العملية لطالب شعبة التعليم الصناعي شرافاإل -١٦
  ).جميع الشعب( علي التدريب الميداني للطالب المعلمين شعبة التعليم الصناعي اإلشراف -١٧
 كلية  – المشاركة ضمن مشروع تطوير برنامج التربية العملية إلعداد معلم المرحلتين اإلعدادية والثانوية              -١٨

  .م٢٠٠٧، م٢٠٠٦(((( FOEP FOEP FOEP FOEP )    )    )    )    جامعة أسيوط، التابع لمشروع تطوير كليات التربية -ربية الت
 كلية التربية   –)  والعميان –الصم  (  المشاركة ضمن مشروع تطوير مقررات الدبلوم المهنية للتواصل مع           -١٩

  .م٢٠٠٩م، ٢٠٠٧م، ٢٠٠٦( ( ( ( HEEPFHEEPFHEEPFHEEPF )   )   )   )   جامعة أسيوط، التابع لمشروع تطوير كليات التربية -
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         : : : :اإلنتاج العلمياإلنتاج العلمياإلنتاج العلمياإلنتاج العلمي
 التعليم الصناعي بين تنمية الموارد البشرية وتلبية احتياجات التنمية، بحث غير منشور، معهد التخطيط               -١

    .م١٩٩٥القومي، 

، رسالة ماجـستير،    "الصحية بالمرحلة الثانوية الصناعية المعمارية    تطوير منهج الرسم الفني لألعمال       " -٢

  .م٢٠٠٣كلية التربية، جامعة الزقازيق، 

فعالية برنامج قائم علي الوسائط المتعددة التفاعلية في تصويب التصورات البديلة لبعض مفاهيم مقرر               " -٣

رسالة دكتوراه، كلية   " ثانوية الصناعية تكنولوجيا البياض وتنمية المهارات العملية لدي طالب المرحلة ال        

  ..م٢٠٠٩التربية، جامعة أسيوط، 

        :::: العلمية العلمية العلمية العلميةالندوات واملؤمتراتالندوات واملؤمتراتالندوات واملؤمتراتالندوات واملؤمترات
 كلية التربيـة جامعـة      -معايير ومواصفات البحث العلمي في المناهج وطرق التدريس        في   الندوة العلمية  -١

  .١٥/٤/٢٠٠٩: فيسوهاج 

        ::::اخلربات اخلربات اخلربات اخلربات 
  .لوسائل السمع بصرية خبرة في مجال تكنولوجيا التعليم وا-١

  . خبرة في تصميم التجهيزات المعاونة في تدريس تكنولوجيا التعليم والوسائل السمع بصرية-٢

  . خبرة في مجال المونتاج والدبلجة للفيديو والبرامج التعليمية-٣

  . خبرة في أجهزة معامل اللغة وإعدادها-٤

  .جهزة تكنولوجيا التعليم والوسائل السمع بصرية خبرة في مجال األجهزة االلكترونية التي تتضمنها أ-٥

  . خبرة في تصميم وإعداد التجهيزات الخاصة بأجهزة المعامل-٦

  . خبرة في مجال استخدام أجهزة الكمبيوتر-٧

 إعداد البرامج التعليمية باستخدام الوسائط الفائقة الكمبيوترية فـي مجـال التعلـيم الـصناعي بمختلـف                  -٨

  .التخصصات

 وإخراج األفالم التعليمية باستخدام الوسائط الفائقة الكمبيوترية في مجاالت التعلـيم بـصفة عامـة                 إعداد -٩

  .والتعليم الصناعي بصفة خاصة

  . للفيديو، والبرامج التعليمية واألفالم الوثائقيةة إعداد المونتاج والد بلج-١٠

  . خبرة في مجال استخدام أجهزة الحاسب اآللي والوسائط المتعددة التفاعلية-١١

  . إعداد البرمجة التعليمية الكمبيوترية لمختلف التخصصات التعليمية-١٢

   لجامعة– م٢٠٠٧ -م ١٩٥٧  بمناسبة اليوبيل الذهبي- إعداد، وإخراج الفيلم الوثائقي لجامعة أسيوط -١٣

، ومتابعـة الـسيد األسـتاذ         رئيس الجامعة  –عزت عبد اهللا    /  السيد األستاذ الدكتور     أسيوط، بتكليف من        

  . نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث–محمد رجب بيومي / الدكتور 

  )حدثمست(                                  . المصرية بلجان التحكيم عضو لجنة تحكيم براءة اختراعات-١٤

  )مستحدث(                                               .)أنتل(لبرامج وبرمجيات الحاسب مدرب معتمد  -١٥



 جامعة أسيوط بأن البيانات الموضحة والخاصة بالسيد المذكور مستخرجة من واقع ملف الخدمة المحفوظ طرف إدارة الجامعـة                   تشهد      
                  .م١٤/٧/٢٠٠٩ :  بتاريخ)٠٤٨٧٧١٩:(بموجب القسيمة رقم وقد أعطيت هذه الشهادة بناء علي طلبه وذلك بعد سداد الرسوم المقررة

 أمين عام الجامعة                                                                                                                          

  - ٥ -

        ::::شهادات التقدير وإفاداتشهادات التقدير وإفاداتشهادات التقدير وإفاداتشهادات التقدير وإفادات 
  .م١٩٩٠)in) DOS (American Center for Languages & Computers) شهادة من مركز -١

  .م١٩٩٠)in) DBASE III (American Center for Languages & Computers) شهادة من مركز -٢

بالـشكر والتقـدير    ) عالملتدريب بالسويس التابع لوزارة اإل    عالم والتعليم وا  مركز النيل لإل  ( شهادة تقدير عن     -٣

للمساهمة خالل مهرجان القراءة للجميع وذلك في تشغيل وحدة الكمبيوتر والوسـائل المـسموعة والمقـرؤة     

  .م١٩٩١والخبرة العالية في هذا المجال

 به من جهد    بالشكر والتقدير علي ما قام    ) ويس جامعة قناة الس   –كلية التربية باإلسماعيلية    ( شهادة تقدير من     -٤

  . م١٩٩١وما أظهرته من خبرة ممتازة في مجال التخصص

 من جهد وخبرة ه التابعة لجامعة قناة السويس بالخبرة تقديرا علي ما قدم- شهادة من كلية التربية ببورسعيد -٥

  .م١٩٩١ازة في مجال التخصص ممت

 من جهد   ه بالشكر والتقدير لما بذل    - التابعة لجامعة قناة السويس    - شهادة تقدير من كلية التربية باإلسماعيلية      -٦

في مجال الدوائر التليفزيونية المغلقة وكاميرات الفيديو والتليفزيونية، وأجهزة تكنولوجيا التعليم والوسـائل             

  .م١٩٩١السمع بصرية

بالـشكر والتقـدير    ) عالم والتعليم والتدريب بالسويس التابع لوزارة األعالم      مركز النيل لإل  (هادة تقدير من     ش -٧

 خالل مهرجان القراءة للجميع وذلك في تشغيل وحدة الكمبيوتر والوسائل المـسموعة والمقـرؤة               تهلمساهم

  .م١٩٩٢والخبرة العالية في هذا المجال

 التابعة لجامعة قناة السويس بـالخبرة  - كلية التربية باإلسماعيلية -التدريس شهادة من قسم المناهج وطرق  -٨

الممتازة في مجال تكنولوجيا التعليم والوسائل السمع بصرية بما يتضمنها من أجهزة تكنولوجيـا الوسـائل                

  .م١٩٩٢وإعداد تعليمي وفني، التعليمية

عميد كلية التربية بالسويس بالـشكر      / د.موجه السيد أ  عميد كلية التربية باإلسماعيلية     / د. خطاب من السيد أ    -٩

 من خبرة وكفاءة ممتازة في مجال األجهزة االلكترونيـة التـي تـدعو إلـي اإلعجـاب                  أظهرهوالتقدير لما   

  .م١٩٩٢والفخر

 جامعة قناة الـسويس     – شهادة من التنظيم واإلدارة بالمشاركة في البرنامج التدريبي ألخصائي وفني معمل             -١٠

  .م١٩٩٢

  .م١٩٩٣ جامعة قناة السويس – شهادة من التنظيم واإلدارة بالمشاركة في برنامج الدراسات العليا -١١

 التابعة لجامعة قناة السويس بـالخبرة الفنيـة الممتـازة فـي مجـال       - شهادة من كلية التربية ببورسعيد       -١٢

  .م١٩٩٣ األداء واألبتكارتكنولوجيا التعليم والوسائل السمع بصرية بما يتضمنها من صيانة وحسن

  .م٢٠٠١)DOS( شهادة من مركز شبكة المعلومات بحضور دورة في مقدمة الحاسب ونظام التشغيل -١٣

  .م٢٠٠١)Windows( شهادة من مركز شبكة المعلومات بحضور دورة في نظام التشغيل -١٤

  .م٢٠٠١)Internet( شهادة من مركز شبكة المعلومات بحضور دورة في تطبيقات الحاسب -١٥

 البيئة وخدمة المجتمع بالتميز الفعال في هذه األنشطة         طنشاب إفادة بالمشاركة في األنشطة البيئية المرتبطة        -١٦

  .م٢٦/٩/٢٠٠٤ أسيوط في ة جامع– كلية التربية –



 جامعة أسيوط بأن البيانات الموضحة والخاصة بالسيد المذكور مستخرجة من واقع ملف الخدمة المحفوظ طرف إدارة الجامعـة                   تشهد      
                  .م١٤/٧/٢٠٠٩ :  بتاريخ)٠٤٨٧٧١٩:(بموجب القسيمة رقم وقد أعطيت هذه الشهادة بناء علي طلبه وذلك بعد سداد الرسوم المقررة

 أمين عام الجامعة                                                                                                                          

  - ٦ -

  . جامعة أسيوط-من مركز اللغة اإلنجليزية( Level 1 ) م، ٢٠٠٦ شهادة بإتمام دورة في اللغة اإلنجليزية -١٧
 إفادة بالدور المتميز الفعال والملموس والجهد  والتعاون الصادق أثناء بالمشاركة فـي األنـشطة البيئيـة                  -١٨

  .م٢٠٠٥ جامعة أسيوط - كلية التربية–المرتبطة بنشاط البيئة وخدمة المجتمع 
 األنـشطة البيئيـة      إفادة بالدور المتميز الفعال والملموس والجهد  والتعاون الصادق أثناء بالمشاركة فـي             -١٩

  .م٢٠٠٦ جامعة أسيوط - كلية التربية–المرتبطة بنشاط البيئة وخدمة المجتمع 
 إفادة بالدور المتميز الفعال والملموس  أثناء المشاركة في األنشطة المرتبطة بمشروع إنشاء نظام داخلـي                 -٢٠

  .م٢٠٠٦ جامعة أسيوط -لضمان الجودة بكلية التربية
/ الـصم  ( في مشروع تطوير مقررات الدبلوم المهنية لطالب التربية الخاصة للتعامل مـع            إفادة بالمشاركة    -٢١

  .م٢٠٠٦ (((( HEEPF HEEPF HEEPF HEEPF )  )  )  )   جامعة أسيوط- كلية التربية–) والعميان 
مشروع تطوير برنامج التربية     إفادة بالدور المتميز الملموس أثناء بالمشاركة في األنشطة البيئية المرتبطة ب           -٢٢

 جامعة أسيوط، التابع لمشروع تطـوير       - كلية التربية    –معلم المرحلتين اإلعدادية والثانوية     العملية إلعداد   
  .م٢٠٠٦(((( FOEP FOEP FOEP FOEP )  )  )  ) كليات التربية

/ الـصم  (  إفادة بالمشاركة في مشروع تطوير مقررات الدبلوم المهنية لطالب التربية الخاصة للتعامل مـع              -٢٣
  .م٢٠٠٧ (((( HHHHEEPF EEPF EEPF EEPF )  )  )  )   جامعة أسيوط- كلية التربية–) والعميان 

مشروع تطوير برنامج التربية الملموس أثناء المشاركة في األنشطة البيئية المرتبطة بو إفادة بالدور المتميز -٢٤
 جامعة أسيوط، التابع لمشروع تطـوير       - كلية التربية    –العملية إلعداد معلم المرحلتين اإلعدادية والثانوية       

  .م٢٠٠٧(((( FOEP FOEP FOEP FOEP )  )  )  ) كليات التربية
 في وضع اختبارات تسكين المعلمين والتي تأتي في أطار عملية تطبيـق الكـادر الخـاص                 ةة بالمشارك  إفاد -٢٥

  .م١١/٣/٢٠٠٨ : فيالقاهرةع ، .م. جللمعلم،
شهادة إيداع وتسجيل مصنف حاسب ألي عن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئـة تنميـة صـناعة                   -٢٦

فـي    ) تبـار االلكترونـي التفـاعلي التحـصيلي والتعليمـي         برنـامج االخ  (تكنولوجيا المعلومات بتسجيل    
  .م٤/٣/٢٠٠٩

معايير ومواصفات البحث العلمي في مجال المنـاهج وطـرق          (شهادة بالمشاركة في فعاليات الندوة العلمية        -٢٧
  .م١٥/٤/٢٠٠٩جامعة سوهاج في -كلية التربية) التدريس

والتعاون الصادق أثناء بالمشاركة فـي األنـشطة البيئيـة           إفادة بالدور المتميز الفعال والملموس والجهد          -٢٨
  .م٢٠٠٩ جامعة أسيوط - كلية التربية–المرتبطة بنشاط البيئة وخدمة المجتمع 

/ الـصم  (  إفادة بالمشاركة في مشروع تطوير مقررات الدبلوم المهنية لطالب التربية الخاصة للتعامل مـع              -٢٩
  .م٢٠٠٩(((( HEEPF HEEPF HEEPF HEEPF )  )  )  )  يوط جامعة أس- كلية التربية–) والعميان 

 جامعة أسـيوط،    - كلية التربية  – شهادة الحصول علي درجة الدكتوراه، من قسم المناهج وطرق التدريس            -٣٠
  .م٢٠٠٩

 جامعـة   - كلية التربيـة   – شهادة تقدير بالحصول علي درجة الدكتوراه، من قسم المناهج وطرق التدريس             -٣١
  .م٢٠٠٩أسيوط، 

 التعـين حسن الـسير والـسلوك منـذ        وفعال،  الطالبي  الريادي و النشاط  الوملموس و متميز  الدور    بال  إفادة -٣٢
  .م٢٠٠٩ جامعة أسيوط - بكلية التربية -قسم المناهج وطرق تدريس التعليم الصناعيمن  ،بالكلية

  

تشهد جامعة أسيوط بأن البيانات الموضحة والخاصة بالسيد المذكور مستخرجة من واقع ملف الخدمة 
ف إدارة الجامعة وقد أعطيت هذه الشهادة بناء علي طلبه وذلك بعد سداد الرسوم المقررة بموجب المحفوظ طر
                                                                                       .م١٤/٧/٢٠٠٩: بتاريخ)  ٠٤٨٧٧١٩:(رقمالقسيمة 

  أمين عام الجامعة


