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 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية:
 االسم

                                                              سيد محمد سيد محمد

 28009232600317 الرقم القومى

 تنسيق المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج إدارة مدير  الوظيفة 

 مصرى الجنسية

 مسلم  الديانة

 سوهاج  –طما 23/9/1980 الميالدحل ومريخ ات

 3م+ الحالة االجتماعية

 ذكر الجنس

 01009553101/  0932792624 الهاتف

 :العلمية المؤهالت
سنة  مكان صدورها التقدير التخصص المؤهل

الحصول 
 عليها

في  درجة الدكتوراه 
  التربية

منح مع التوصيه لتبادل الرسالة   تكنولوجيا تعليم
المصرية ومركز بالجامعات 

البحوث ووزارة التربية والتعليم 
2018 

كلية التربية جامعة 
 سوهاج

2018 

مناهج وطرق  ماجستير فى التربية 
تدريس تكنولوجيا 

 تعليم 

كلية التربية جامعة  ممتاز
 أسيوط

2014 

الدبلوم الخاص في 
 التربية

 

مناهج وطرق 
تدريس تكنولوجيا 

 تعليم

كلية التربية جامعة  جيد
 يوطأس

2011 

الدبلوم المهنية فى 
 التربية

كلية التربية جامعة  جيد تكنولوجيا تعليم
 أسيوط

2010 

بكالوريوس التربية 
 النوعية

كلية التربية النوعية  جيد تكنولوجيا تعليم
 جامعة أسيوط

2001 

 -ثالثا التدرج الوظيفي )من االقدم لالحدث (:

 الوظيفة
 

 اءتاريخ االنته تاريخ البدء مكانها

 2012 2002 إدارة طما التعليمية  أخصائى تكنولوجيا تعليم 
 2015 2012 مركز التطوير التكنولوجى أخصائى اول تكنولوجيا تعليم  

 2016 2015 وزارة التربية والتعليم  مكتب الوزير للمتابعه 
 حتى تاريخه  2016 مديرية التربية والتعليم  مدير إدارة تنسيق المتابعه 
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 (لخبرات العملية: ) عدد السنواتا

 
 الجهة المشرفة المكان الفترة عنوان الدراسة الوظيفة

باحث منسق و
  ميدانى 

واقع وإمكانات منظمات 
المجتمع المدني العاملة فى 
مجال المشاركة المجتمعية 
فى التعليم فى محافظات 
 أسيوط وسوهاج وقنا 

من أكتوبر حتى 
 2012ديسمبر

أسيوط 
 ا وسوهاج وقن

والمجلس العربى  فاليونيسي
والطفولة بالتعاون  لألمومة

مع وزارة التربية والتعليم 
 وكلية التربية بجامعة أسيوط

  ميدانيباحث 
 ومنسق

دمج المعاقين  فى مدارس 
التعليم العام بمحافظات 

 أسيوط وسوهاج والقاهرة 

من أكتوبر 
حتى يونيو 2013
2014 

أسيوط 
وسوهاج 
 والقاهرة 

وكلية التربية  فاليونيسي
بجامعة أسيوط ووزارة 

 التربية والتعليم 

حصول كلية التربية على  مراجع ومشارك
 الجودة 

 2012من يونيو 
حتى مارس 

2014 

 وزارة التعليم العالى  كلية التربية 

االكاديمية  القاهرة  2017أكتوبر  ITمدرب معتمد 
المهنية 

للمعليمن 
بوزارة 
التربية 
 والتعليم 

 التربية والتعليم وزارة

 :الدورات

 الجهة المشرفة المكان الفترة/التاريخ المهارة

 وزارة االتصاالت  سوهاج  3/10/2014-21/9/2014 تنمية المهارات الشخصية 

 كلية التربية بجامعة أسيوط أسيوط TOT 28/5/2013-30/5/2013دورة 

 وزارةال قطاع الكتب  ICDL 27/8/2003الرخصة الدولية للحاسبات

مدرب على الرخصة الدولية 
 للحاسبات 

 مركز التطوير التكنولوجي  سوهاج  2/8/2009-24/1/2014

 االكاديمية المهنية للمعلمين سوهاج 2016ديسمبر  مهارات القيادات العليا 

)نظام  انشطة التوكاتسو اليابانية
 التعليم اليابانى (

 اليابانيةيكا الجامنظمة  اليابان 9/7/2017الى  24/6/2017

البرنامج التدريبي علي الئحة 
 االنضباط المدرسي 

 وزارة التربية والتعليم  االسماعيلية  

Training course entitled 
Instructional 

Technology & Quality 

25-2 to 1-3-2016 Sohag TDNS group 

Professional Teacher  14 -4-2016 Cairo American 
University 

T.O.T 6-3 to10-3-2016 Sohag TDNS group 

Theater Curriulum 
Personal Interview 

25-2 to 1-3-2016 Sohag TDNS group 

Creative Teaching 
Teaching with Technology 
Quality Based Education  

Presentation Skills   

2016 Sohag Ucla Council 
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 :اللغات

 المستوى اللغة

 جيد يزية االنجل

 جيد الفرنسية 

 :العناوين

 البريد اإللكتروني رقم الهاتف المحافظة الدولة

 Adham_tan@yahoo.com 01009553101 الساحل البحري –طما  –سوهاج  مصر 

  01208627670  

  0932792624  
 

  الهوايات واألنشطة

 الجهة التابع لها  المحافظة الهواية 

 االتحاد المصرى لكرة اليد أسيوط حكم كرة يد 

 بنادي طما الرياضى  سوهاج  عضو عامل 

 
  اإلعداد: في المشاركة أو إعدادها تم التي واالستشارات البحوث

 

لدى  اإللكترونيلمقرر الحاسب األلى فى اكتساب بعض مهارات إدارة وقت التعلم  تعليميفاعلية موقع  •

 .رسالة ماجستير، أسيوط ةالتربية جامعكلية  ،طالب المرحلة الثانوية

لدى  اإللكترونيلمقرر الحاسب األلى فى إكساب بعض مهارات إدارة وقت التعلم  تعليميفعالية موقع  •

بحث نشر فى مجلة كلية  ،2014مايو  أسيوط، جامعة التربية كلية ، مجلةطالب المرحلة الثانوية

 .2014الرابع أكتوبر  التربية اإلصدار

فبراير  ،اليونسكو والتربية والتعليم ،لية ومنظمات المجتمع المدني فى التعليمفعالية الجمعيات األه •

 ، مشروع خاص.2013

ج تدريبى باستخدام النظرية التواصلية في تنمية مهارات انشاء البيئات االفتراضية لدى فاعلية برنام •

 2018جامعة سوهاج  –مجلة كلية التربية نشر بحث أخصائيى تكنولوجيا التعليم  ، 

مجلة  نشربحث لدى أخصائيى تكنولوجيا التعليم ،  3.0فاعلية برنامج تدريبى على تنمية مفاهيم الويب  •

 2018جامعة سوهاج  –كلية التربية 

ومهارات انشاء  3فاعلية برنامج تدريبى باستخدام النظرية التواصلية في تنمية بعض مفاهيم الويب  •

كلية التربية  –تعليم واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا المعلومات بيئات افتراضية لدى اخصائيى تكنولوجيا ال

 2018رساله دكتوراه –جامعة سوهاج  –
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 -:املؤمترات والندوات 
من الجامعات االشتراك في فعاليات بعض المؤتمرات التربوية والندوات العلمية بجامعة أسيوط وغيرها 

 منهاالمصرية والعربية 

ت المؤتمر العلمي )االول( لقسم تكنولوجيا التعليم "الميزة التنافسية المشاركة بالحضور فى فعاليا (1)

لبحوث تكنولوجيا التعليم : نظم التعلم الذكية بالتعاون مع الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية كلية 

 12/7/2018-10الدراسات العليا للتربية ) الرابع عشر( في الفترة من 

جراف وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الرابع عشر للجمعية الميزة حضور ورشة عمل بعنوان السينما  (2)

   التنافسية لبحوث تكنولوجيا التعليم : نظم التعلم الذكية بكلية الدراسات العليا للتربية فى الفتره من

10-12/7/2018 

حضور ورشة عمل بعنوان االستديو االفتراضي  وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الرابع عشر للجمعية  (3)

يزة التنافسية لبحوث تكنولوجيا التعليم : نظم التعلم الذكية بكلية الدراسات العليا للتربية في الفترة من الم

10-12/7/2018 

حضور ورشة عمل بعنوان انترنت االشياء وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الرابع عشر للجمعية الميزة  (4)

     كلية الدراسات العليا للتربية فى الفترة منالتنافسية لبحوث تكنولوجيا التعليم : نظم التعلم الذكية ب

10 -12/7/2018 

المشاركة بالحضور في المؤتمر العربي الثاني عشر ) الدولي التاسع ( والتي نظمته جمعية الثقافة من  (5)

اجل التنمية بالتعاون مع جامعه سوهاج واكاديمية البحث العلمي بمقر جامعه سوهاج  والذى كان 

  2018ابريل 26ابريل الى  25والمجتمع المدني وثقافة المواطنة (في الفترة من  موضوعه ) التعليم

بيقه في المدارس المصرية اليابانية طالمشاركة في الحضور في فعاليات المؤتمر التوكاتستو ومدى ت (6)

 2017أبريل 5وزارة التربية والتعليم 

بجامعة أسيوط "السوق العربية  -لتربيةبكلية ا -المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر الدولي األول (7)

 .2014مايو عام  2-1المشتركة"، والذي عقد في الفترة من 

المشاركة فى دراسة  واقع وإمكانات منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال المشاركة المجتمعية  (8)

 . 2012سمبر والتى عقدت فى الفترة من أكتوبر حتى دي.فى التعليم فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا

المشاركة فى دراسة  دمج المعاقين  فى مدارس التعليم العام بمحافظات أسيوط وسوهاج والقاهرة  (9)

 .2014حتى يونيو 2013والتى عقدت فى الفترة من أكتوبر 

(10)  
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