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صفحة   11 من 1 

 

محمد محمود عبدالقادر على/ دأ  

  (أستاذ مشارك)  والعروض النحو والصرف : تخصص ،اللغة العربية  مساعد أستاذ

أكتوبر 6وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية التربية جامعة قائم بعمل   

اـ  مدير وحدة ضمان الجودة سابق    - اإلسالمية والدراسات رئيس قسم اللغة العربيةقائم بعمل   

أستاذ زائر بجامعة شينج ماى رجبات بتايالند. خبير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها   

 )1( االسم محمد محمود عبدالقادر على 

1791/   3/   3:      تاريخ الميالد ( 2)    

71123435171 - 71777519911: رقم التليفون   
 mkader.edu@o6u.edu.eg   :البريد االلكترونى 

drmmfe71@yahoo.com 
 وسائل التواصل 

 )4( الحالة االجتماعية : ) متزوج ( 

 ( النحو والصرف والعروض ) اللغة العربية : مجال التخصص أستاذ مساعد اللغويات       :الوظيفة( 5)

:  االمؤهالت الدراسية الحاصل عليه( 6)  

على المؤهل احصل منه التى الكلية   الحصول عليه ةسن   المؤهل الدراسي 

مصر  –المجلس االعلى للجامعات  ( أستاذ مشارك) أستاذ مساعد النحو والصرف والعروض 2713   

 دكتوراه النحو والصرف والعروض  2775 كلية دار العلوم جامعة القاهرة

 ماجستير النحو والصرف والعروض  2772 كلية دار العلوم جامعة القاهرة

معهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة 
 القاهرة

2771 
الدبلوم العام في التربية تخصص إعداد معلم اللغة العربية 

 لغير الناطقين بها 

بمدينة نصر بالقاهرة أكاديمية النصر   ماجستير اإلدارة المصغر  2713 

 ليسانس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  1771 كلية دار العلوم جامعة القاهرة 

mailto:drmmfe71@yahoo.com
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الوظائف والخبرات السابقة( 7)  

 جهة العمل سبب ترك الخدمة
 مدة العمل بها

 اسم الوظيفة
 من الى 

الترقية إلى درجة أستاذ 
 مساعد

أكتوبر 1كلية التربية جامعة  مدرس النحو والصرف والعروض -1 2773 2713   

أكتوبر 1كلية التربية جامعة  مستمر أستاذ مساعد النحو والصرف والعروض -2 2713 مستمر    
التعيين فى وظيفة وكيل 

 الدراسات العليا
أكتوبر 1كلية التربية جامعة  والدراسات االسالميةرئيس قسم اللغة العربية  -3 2713 2715   

أكتوبر 1كلية التربية جامعة  مستمر وكيل الكلية والدراسات العليا والبحوث  -4 2715 مستمر    

 مستمر
جامعة اتشينج ماي رجابات 

 بتايالند
اللغة العربية لغير الناطقين به أستاذ زائر لتدريس-5 2713 مستمر  

للتفرغ لوكالة الدراسات 
 العيا بعد نجاحها

أكتوبر 1التربية جامعة كلية  مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد -1 2717 2719   

 مستمر
الجامعة األمريكية اإلسالمية  

 المفتوحة
 2777 مستمر

منسق  برنامج اللغة العربية لغيرالناطقين بها  -9
 والتدريس به

أكتوبر 1كلية التربية جامعة  مستمر معيار الدراسات العليا  والبحث العلمى  رئيس  -3 2711 مستمر   
عضوية الجمعيات وغيرها  – بحاثاأل –المؤلفات : النشاط العلمي ( 8)  

 العضويات
  األبحاث المنشورة والتى قيد النشر

 المؤلفات
 أبحاث منشورة

عضو مجلس الدراسات العليا جامعة -1  
(أمين المجلس ) أكتوبر  1         

النحوية بين  اضطراب األحكام -1
 الواقع اللغوى والتقعيد النحوى

 البداية فى النحو العربى -1

عضو مجلس كلية التربية جامعة -2  
( أمين المجلس ) أكتوبر  1         

دور األمثال فى التقعيد النحوى  -2
: فى شرح التسهيل البن مالك 

 دراسة إحصائية تحليلية 
 عراب الجملة العربية إ -2

مركز ضمان الجودة عضو مجلس  -3
أكتوبر 1واالعتماد بجامعة   

التخطيط اللغوى لتعليم اللغة  -3
 العربية فى الصين

 الجملة االسمية ونواسخها -3

عضو مجلس وحدة ضمان الجودة -4
مدير ) أكتوبر  1بكلية التربية جامعة 

( الوحدة   

التخطيط التنمية الكفايات  -4
اللغوية للباحثين فى ضوء معايير 

برامج الدراسات العليا جودة  
 (كتاب الكترونى )  الجملة الفعلية  -4

 1عضو التعليم عن بعد بجامعة -5
أكتوبر في تعليم اللغة العربية لغير 

 الناطقين  بها

 
 

عالقة التفكير النحوى بعلوم  -5
 اللغة عند سيبويه

 

 

 

 

 

 الوافى من القوافى -5

 1عضو التعليم االلكتروني بجامعة  -1
 أكتوبر لتدريس اللغة العربية

 العروس فى علم العروض -1

عضو لجنة مجالس التأديب بالكلية  -9
 والجامعة

 
مهارات وتدريبات اللغة العربية -9  

عضو لجنة التظلمات والشكاوى -3
 بالكلية

"متطلب جامعى " اللغة العربية   -3  
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عضو مؤسس بالمجلس الدولي للغة  -7
 العربية بلبنان ودبي

 أبحاث قيد النشر

يد النحوي لعلماء العربية التجد -6

والجرجاني وابن مضاء ابن جني )

 (القرطبي

نحو العربى  تاريخه ومدارسه وأصولهلا -7  

 للفرقة الرابعة قسم اللغة العربية( كتاب الكترونى ) 

عضو مجلس إدارة اللجنة  -17
االستشارية لبرنامج تطوير األداء 

والتنمية البحثية باالتحاد العربي للتدريب 
 بالقاهرة  

النحو التعليمي في أصول  -7

 التفكير النحوي البن الحاجب

 سلسلة محاضرات فى النحو والصرف  -17

ألقيت على طالب قسم اللغة العربية بكلية التربية 
  أكتوبر  6جامعة 

عضو هيئة التدريس بقسم اللغة  -11
    أكتوبر 1العربية بكلية التربية جامعة 

(رئيس القسم  سابقا )          

ى فى التقعيد رآنالشاهد الق -8

 النحوى بين النظرية والتطبيق
 محاضرات فى النحو والصرف الفرقة األولى -1

عضو نقابة المعلمين بوزارة التربية  -12
 والتعليم  بمصر

النحو التعليمي في أصول  -9

 التفكير النحوي البن الحاجب
محاضرات فى النحو والصرف الفرقة الثانية -2  

عضو اللجنة األكاديمية باالتحاد  -13
العالمي للمدارس العربية واإلسالمية 

 الدولية بالقاهرة

الجودة ومعايير اعتماد كليات   -10 

 (إشكاليات وتجارب) التربية بمصر
 محاضرات فى النحو والصرف الفرقة الثالثة -3

 لرابعةامحاضرات فى النحو والصرف الفرقة  -4

فى أصول التفكير النحوى  -11

تطبيقات االستشهاد :البن مالك

 "عرض وتحليل"بالقراءات القرآنية

علم اللغة ألقيت على سلسلة محاضرات فى  -11
 6طالب قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة 

 أكتوبر

عضو األكاديمية المهنية للمعلمين  -14
.بالقاهرة ومدرب معتمد بها   

المدخل فى علم إلى علم اللغة للفرقة األولى -1 اإلبداع فى التراث النحوى -12  

عضو النقابة العامة للمدربين -15
بالقاهرة مستشار لجنة تطوير برامج 

 اللغة العربية بها 

اللغة العربية واالقتصاد  -13

فى  القومى رؤية السترتيجية 

 2737ضوء رؤية 

اتجاهات طالب قسم اللغة  -14

 1العربية بكلية التربية  جامعة 

أكتوبر نحو دراسة النحو 

والصرف وعالقتها  بالطموح 

 المهنى  والتحصيل األكاديمى 

 فقه اللغة  للفرقة الثانية  محاضرات -2

عضو االتحاد العربي للتدريب  -11
ومستشار لجنة تطوير برامج اللغة 

 العربية بها بالقاهرة 

محاضرات فى علم األصوات  للفرقة الثالثة -3  
عضو مؤسس لرابطة معلمي اللغة -19  

 العربية لغير الناطقين بها بجامعة القاهرة

جمعية حماة اللغة العربيةعضو   -13  
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(بعثات  –حلقات  –مؤتمرات )  داخل الوطن العربي وخارجه  -نشطة الدولية واألالخبرات ( 9)  

مؤترات الدوليةال  

 اسم المؤتمر الموضوع مكان وتاريخ المؤتمر

 2773يونيو  22ومن شهر  21المنعقد فى يومى   
.بمركز األزهر للمؤتمرات   

المعايير القياسية والطريق نحو 
  الجودة واالعتماد

المؤتمر الدولى األول للهيئة القومية -1
 لضمان جودة التعليم  واالعتماد  

م  2773من شهر يوليو 31و 37المنعقد فى يومى  
 .بدارالضيافة، جامعة عين شمس

 مناهج التعليم والهوية الثقافية
المؤتمر العلمى العشرون للجمعية -2

 المصرية للمناهج وطرق التدريس

م بكلية دار العلوم 2717مارس  7-3المنعقد في 
 جامعة القاهرة

  سيبويه إمام العربية
بكلية  المؤتمرالدولى السادس -3

 دارالعلوم جامعة القاهرة

م بكلبة  2712مارس  14 -13المنعقد فى يومى 
 األداب جامعة قناة السويس

:  العالقات العربية الصينية
  التاريخ والحضارة

ة األداب يالمؤتمر الدولى الرابع بكل -4
 جامعة قناة السويس 

م فى بيروت  2712مارس  23 -17المنعقد فى 
 لبنان 

: اللغة العربية لغة عالمية 
 مسئولية الفرد والمجتمع والدولة

المؤتمرالدولى األول للمجلس الدولى  -5
 للغة العربية 

ايام االثنين والثالثاء واالربعاء الموافق  المنعقد في 
 م 2714مارس  3-4-5

دور العلماء المسلمين في خدمة 
 الحضارة االنسانية 

المؤتمر الدولي السادس كلية االداب  -1
 باالسماعلية جامعة قناة السويس 

مارس  21،  25يومي الثالثاء واألربعاء المنعقد في 
 م بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 2714

ابن الحاجب وأثره في الدراسات 
  االنسانية

الدولى التاسع  بكلية المؤتمر  -9
 دارالعلوم جامعة القاهرة

 11- 3 –م 2714مايو  17-9خالل الفترة من 
 في المجلس الدولي للغة العربية بدبي  1435رجب 

االستثمار في اللغة العربية 
ومستقبلها الوطني والعربي 

 والدولي 

المؤتمرالدولي الثالث للمجلس الدولى  -3
 إلمارات ا -للغة العربية بدبي 

 م3102مارس     32إلى  32فى الفترة من 

 بكلية دارالعلوم جامعة القاهرة
 (ابن مالك وقضايا المنهج )

بكلية دارالعلوم  العاشر المؤتمر الدولى  -9

 جامعة القاهرة

 م3102أبريل     2إلى  2فى الفترة من 

 أكتوبر 2كلية التربية جامعة ب
 (اإلبداع وحوار الثقافات) 

للجمعية  األول   مؤتمر الدولىال -01

  ) أمسيا)  اإلقليمية للتربية عن طريق الفن

 أكتوبر  2بجامعة 

 3102أبريل  -32-32فى الفترة من 

 أكتوبر 2كلية التربية جامعة ب

 مستقبل إعداد المعلم وتنميته 

 فى الوطن العربى

المؤتمر الدولى الثالث لكلية التربية  -00

 أكتوبر 2جامعة 

 3108أبريل   2-0فى الفترة من 

 أكتوبر 2كلية التربية جامعة ب

للجمعية   الرابع  مؤتمر الدولىال -03 3121التربية والفنون آفاق للتنمية  

  ) أمسيا)  اإلقليمية للتربية عن طريق الفن

 أكتوبر 2بجامعة 

 3108أبريل -32-32فى الفترة من 

 السعودية  – بكلية العلوم واالداب بطبرجل جامعة لجوف

ملتقى الرؤي التنموية لخدمة 

 3121المجتمع وفق رؤية 

مؤتمر  كلية العلوم واألداب بطبرجل  -02

 المملة العربية السعودية  –جامعة لجوف 
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 الحلقات العلمية(01)

 اسم المؤسسة موضوع الحلقة التاريخ

 تطوير برامج اللغة العربية م2711
اللجنة االستشارية لبرامج )االتحاد العربي للتدريب  -1

 (تطوير األداء والتنمية البحثية 

 أكتوبر 1مركز ضمان الجودة و االعتماد جامعة  -2 التخطيط االستراتيجي للمؤسسة التعليم العالي م2717

 الدوليةاالتحاد العالمي للمدارس العربية االسالمية  -3 ين بهاقتطوير برامج اللغة العربية لغير الناط م2712

 حتى اآلن 2773
  تم قبول الدعوة من عدة قنوات بالتليفزيون

 لمناقشة قضايا اللغة العربية
 .ىالتليفزيون المصر -4

 اعتماد الحقيبة التدريببية للغة العربية  2711
 األكاديمية المهنية للمعلمين  -5

 اعنماد المتدربين  2719

 مركز تدريب إعداد القيادات بوزارة التربية والتعليم  -1 تدريب المديرين والوكالء والموجهين التربويين  

 البعثات (00)

 الدولة/اسم المؤسسة  مهمة البعثة التاريخ

 .المجلس الدولى للغة العربية بدولة لبنان  -1 .الدعوة للمشاركة فى تأسيس المجلس  والعضوية به  2712

 .جامعة شينج ماى بدولة تايالند  -2 أستاذ زائر  لتدريس اللغة العربية  م2713

2714 
(  الموسوعة الوسطية فى الحضارة اإلسالمية)  مناقشة 

 التى أعدها المركز العلمى للوسطية
 ة ،وزارة األوقاف بدولة  الكويت المركزالعالمى  للوسطي -3

 الجوائز العلمية (01)

 اسم المؤسسة الجائزةنوع  تاريخ الجائزة

 أثناء عملهم  التكريم الفخرى  للمعلمين الحاصلين على درجة الدكتوراه م2779
وزارة التربية والتعليم  والتعليم  

 بجمهورية مصر العربية

 م2713
التكريم الفخرى ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة أستاذ 

 "عيد المعلم األول بالجامعة " مساعد 
 أكتوبر 1جامعة  
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 :أمام مستوى اإلجادة / ضع عالمة : اللغات األجنبية التي يجيدها المرشح ( 11)

 كتابة  محادثة  قراءة 

دون  اللغة 
 المتوسط

 جيد متوسط 
جيد 
 جدا 

دون 
 المتوسط

 جيد متوسط 
جيد 
 جدا 

دون 
 المتوسط

 جيد متوسط 
جيد 
 جدا 

 العربية  /    /    /   

 اإلنجليزية  /    /    /  

 نيةيالص    /    /    /

  يشرف عليها لرسائل العلمية التى ا (01)

 الجهة اسم الباحث نوع الرسالة عنوان الرسالة اسم المشرف  تاريخ اإلشراف 

7117 
محمد محمود 
 عبدالقادر 

فاعلية برنامج تفاعلى قائم على 
مهارات القرن الواحد والعشرين 
والمعايير اللغوية الدولية فى تنمية 
مهارات التواصل اللغوى والوعى 

اللغة العربية  تعلمىمالثقافى لدى 
 من التاطقين بغيرها 

 دكتوراه
ياسر نبيل مصطفى 

 الشامى 
كلية التربية جامعة  

 أكتوبر  6

7118 
محمد محمود 
 عبدالقادر

أثرالنحو فى استنباط األحكام 
الفقهية من خالل سورتى 

 البقرة وأل عمران 
 ماجستير 

إبراهيم رفعت موسى 
 عبدالحق

الجامعة اإلسالمية 

نيجر فرع الالعالمية ب

 القاهرة بمدينة نصر

 فى مناقشتهاالرسائل العلمية التى شارك  (01)

 الجهة اسم الباحث نوع الرسالة عنوان الرسالة اسم المشرف سنة المناقشة

خليل عبدالعال . أد  2018  
أثر القرائن النحوية فى |

المعنى عند ابن عاشور فى 
 تفسيره التحرير والتنوير

 ماجستير 
أحمد عال سمير 
 محمد 

كلية دار العلوم جامعة 
 الفيوم 

عبدالعزيز رضوان. أد 2719  
التواصل غير اللفظى فى 
 ديوان العشاريات للشاعر

 إبراهيم أحمد مقرى
 أحمد منتقى إبراهيم ماجستير

الجامعة اإلسالمية 
العالمية بنيجريا فرع 
 القاهرة بمدينة نصر 

2719 
 أد حسن نور 

 و أد أسامة محمد سليم 

العلل النحوية بين المبرد 
 وثعلب 

(دراسة موازنة)   
 ماجستير

غزوان ياسين  
 محمود 

كلية األداب والعلوم 
 اإلنسانية 

 جامعة قناة السويس

2715 
على محمد أبو / أد

 المكارم
شعر ابن دراج  القسطلى 

 دراسة تركيبية سياقية
 دكتوراه

مريم محمد صادق 
 (ليبية) الفرجانى 

 دار  العلوم القاهرة

 ماجستير الشرط عند سيبويه عزة عبدالفتاح/أد 2714
أمير محمدإبراهيم 

 (مصرى)
 المنيا/آداب 

 الرب يوسف جاد/ أد 2714
قضايا التركيب فى 
 مقامات الزمخشرى

 ماجستير
 عالء محمد سليم

 (مصرى )
 أسيوط/ آداب 

 قحطان الفالح/ أد 2713
التطور الداللى فى  

دراسة : مصنفات اللحن 
 تأريخية تحليلية

 ماجستير
 ياسر على السالمة

 (سورى ) 

الجامعة الدولية 
األمركية بالحى 
 السابع مدينة نصر



ُة  اتِيَّ يـَرةُ الذَّ  السِّ

صفحة   11 من 7 

 

 أنشطة الكلية والجامعة المشاركة فى  (61)

 اللجان الفترة الدور

 رئيس لجنة الدراسات العليا والبحث العلمى  -1 2715 دائم

 رئيس لجنة أخالقيات البحث العلمى  -2 2713 األول

 رئيس لجنة جداول المحاضرات واالمتحانات   -3 م2717 األول

م2711 األول
- 

 والثانية رئيس كنترول امتحانات الفرقة االولى  -4

 رئيس لجنة التخطيط االسترتيجى بالكلية  -5 2713 األول

 رئيس لجنة انتخابات اتحاد الطالب للفرقة الثانية  -1 م2713 األول

 كل عام
2713 

والمساهمة فى تطوير مكتبة  رئيس لجنة مشتريات الكتب العلمية لمكتبتى الكلية والجامعة  -9
 الجامعة

 تدريس برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بالكلية    -3 2777 كل عام

- 2777 عدة مرات  االنتداب إلى كليتى العلوم االجتماعية واإلعالم  بالجامعة   -7

 رائد اللجنة الثقافية  بالكلية -17 م2777 الثانية

 رائد  لجنة الجوالة بالكلية -11 2711 الثانية

 2713 األول
 م

 بالكليةرائد اللجنة االجتماعية  -12

 بالكلية" رؤية" مؤسس أسرة  -13 2777 دائم

 عضو لجنة تحكيم المسابقات الثقافية والدينية  والطالب المثالى بالكلية والجامعة -14 2777 دائم

 عضو لجنة مجالس التأديب على مستوى الكلية والجامعة -15 2712 دائم

 عضو لجنة التظلمات والشكاوى بالكلية -11 2712 دائم

 المشاركة فى التعليم االلكترونى بالجامعة -15 2713 دائم

 أمين مجلس الكلية -19  

 أمين مجلس الجامعة للدراسات العليا والبحوث -13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُة  اتِيَّ يـَرةُ الذَّ  السِّ

صفحة   11 من 8 

 

:الدورات التدريبية الحاصل عليها   (17)   

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

:األجنبية ات فى مجال اللغ:  أوال   1  

   ( Score   : 5 63)   ( TOEFL )دورة التويفل  

 فى اللغة اإلنجليزية

 مصر –جامعة عين شمس 
 م18/7/7117

معهد كنفوشيوس بالتعاون مع  دورة فى تعلم اللغة الصينية  ثالثة أشهر  2

 جامعة القاهرة
إلى  7117/ 7/ 15فى الفترة من 

م 7117/ 5/ 15  

           ةرهاقلا ةعماج مولعلا راد تم دراسة اللغة الفارسية في مرحلة الليسانس ثالث سنوات 3

 ( ةيماظن ةسارد )
1996 

:  فى مجال الكمبيوتر:   ثانيا   4  

 .م  11/1/7118 منظمة  اليونسكو  ( I C D L )رة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى دو 5

.م  7116/  74/8 وزارة التربية والتعليم المصرية     (Intel education )دورة التعليم من أجل المستقبل  6  

-Word  -Excel )   (office)دورة مجموعة برامج المكتب   7
Access-PowerPoint - Inter net  )   

  مديرية القوى 

 . مصر  –العاملة والهجرة      

 م1/5/7117. 

 

 :فى مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس : ثالثا   8
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة       credit hour system( نظام الساعات المعتمدة ) دورة   9

 معة القاهرة التدريس بجا
.م    7118  

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة    International Publishing( النشر العلمّي  ) دورة  10
 معة القاهرة التدريس بجا

7118 

 Use of technology(استخدام التكنولوجيا فى التدريس ) دورة  11
in teaching     

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 معة القاهرةالتدريس بجا

م 7118  

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة    Student Evaluation( نظم االمتحانات وتقويم الطالب ) دورة  12
 معة القاهرةالتدريس بجا

م 7118  

 Quality( معايير الجودة فى العملية التعليمية  ) دورة  13
Standards in Teaching  

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 معة القاهرةالتدريس بجا

م 7118  

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  إدارة الفريق البحثى ) دورة  14
 معة القاهرةالتدريس بجا

 م 2773

 7118/  11/9 إلى  7/9من  ى الفترةف الهيئة القومية لضمان الجودة  واالعتماد دورة المراجع الخارجى لمؤسسات التعليم قبل الجامعى  15

الهيئة القومية لضمان الجودة   دورة مدربى المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم  العالى  16

 واالعتماد

 م7118/  16/9إلى  14/9فى الفترة من

.م 7118/  18/9إلى 17/9من فى الفترة الهيئة القومية لضمان الجودة  واالعتماد دورة التخطيط االستراتيجى   17  

 م 7118/ 11/ 9/فى الفترة  الهيئة القومية لضمان الجودة  واالعتماد  دورة نظم المعلومات 18

 م7111 / 17/ 75/فى الفترة  الهيئة القومية لضمان الجودة  واالعتماد  .الممارسات والوثائق الداعمة لمؤسسات التعليم العالى  19

  -تعليم عالى  –تعلم وخرائط المنهج نواتج  ال 20
 

م7117/ 5/ 11فى الفترة  الهيئة القومية لضمان الجودة  واالعتماد  



ُة  اتِيَّ يـَرةُ الذَّ  السِّ

صفحة   11 من 9 

 

الممارسات -المعايير  -دورة  مفاهيم ونظم ضمان جودة التعليم 21
 (الجزء األول( الحزم المتكاملة")الجيدة

 .7119/  7/  5:  1  فى الفترة الهيئة القومية لضمان الجودة  واالعتماد

 7119/  7/  79:  77 : فى الفترة   الهيئة القومية لضمان الجودة  واالعتماد فى التعليم العالى  دورة  تطبيق المعايير القومية األكاديمية المرجعية 22

من مركز ضمان الجودة  دورة  تقييم الطالب وإعداد االمتحانات 23

توبرأك 6واالعتماد بجامعة   

7111مايو    

من مركز ضمان الجودة  دورة تقويم الطالب ونظام االمتحانات  24

توبأك 6واالعتماد بجامعة   

7111مايو   

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التوعية على التعامل مع األزمات والكوارث ألعضاء هيئة التدريس 25  10/11/2014 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  مواصفات الورقة االمتحانية 26  1/12/2014 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التعامل مع األعداد الكبيرة في التدريب 27  1/1/2015 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التوعية بمعايير االعتماد وعمل الدراسة الذاتية 28  6/4/2015 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  تقييم نواتج التعليم والتعلم 29  5/5/2015 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  توعية المعلم الجامعي بأخالقيات المهنة 30  26/5/2015 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  اإلرشاد األكاديمي 31  29/9/2015 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  المعايير القومية األكاديمية 32  4/10/2015 

العالي التعليممعايير اعتماد مؤسسة  33 أكتوبر 6ة جامعة كلية التربي   10/10/2015 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  االختبارات التحصيلية 34  14/11/2015 

االستراتيجي التخطيط 35 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    1/12/2015 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  األزمات والكوارث 36  13/12/2015 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  المعلم الجامعي بأخالقيات المهنة 37  16/2/2016 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  استراتيجيات التدريس الجامعي 38  13/3/2016 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  حماية الملكية الفكرية 39  19/4/2016 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  اإلرشاد األكاديمي 40  3/10/2016 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة   التعليميةالبرامج المعاير األكاديمية و 45  13/10/2016 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  حقوق الملكية الفكرية 46  16/10/2016 

االستراتيجي التخطيط 47 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    20/10/2016 

أكتوبر 6ة جامعة كلية التربي  التعليميةوالتعلم في العملية  التعليمتوظيف استراتيجيات  48  3/11/2016 

والتعلم التعليماستراتيجيات  49 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    3/11/2016 

(التعامل مع الحريق)كيفية التعامل مع األزمات والكوارث  50 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    24/11/2016 



ُة  اتِيَّ يـَرةُ الذَّ  السِّ

صفحة   11 من 10 

 

أكتوبر 6معة كلية التربية جا فنيات كتابة ومراجعة توصيف وتقارير المقررات 51  8/12/2016 

والخارجية الداخليةفنيات المراجعة  52 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    27/4/2017 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة   الخاصةقانون الجامعات  53  18/5/2017 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التعامل مع األزمات والضغوط 54  28/9/2017 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة   التعليميةوالبرامج  المعايير األكاديمية 58  28/9/2017 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  أخالقيات البحث العلمي 59  7-21/11/2017 

الوظيفي بالجامعة التنظيمعرض دليل  60 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    28/11/2017 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  فنيات كتابة الدراسة الذاتية 61  17/4/2018 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  اساليب تقويم األداء 62  24/4/2018 

(1)والتعلم  التعليماستراتيجيات  63 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    24/4/2018 

(7)والتعلم  التعليماستراتيجيات  64 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    2/5/2018 

والبرامج كتابة ومراجعة توصيف المقرر 65 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    8/5/2018 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية والرسالة 66  23/10/2018 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التوعية بمعيار أعضاء هيئة التدريس 67  23/10/2018 

يالتنظيمالتوعية بالهيكل  68 أكتوبر 6 كلية التربية جامعة   6/11/2018 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 69  13/11/2018 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التوعية بمعيار التدريس والتعليم 70  27/11/2018 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التعامل مع برنامج معالجة النصوص 71  18/12/2018 

ة واستخداماتهااإللكترونيإنتاج المقررات  72 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    23/12/2018 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية 73  24/12/2018 

للبحوث العلمية  الدوليالنشر  74 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    3/2/2019 

أكتوبر 6ة التربية جامعة كلي  تسويق البحوث العلمية 75  4/2/2019 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 76  6/2/2019 

والتعامل معهم الطالبتحديد أنماط  77 أكتوبر 6كلية التربية جامعة    7/2/2019 

أكتوبر 6جامعة كلية التربية  ورشة عمل للتدريب على نموذج ممارسات التدريس والتقويم 78  5/3/2019 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التوعيه بمعيار الطالب والخريجين 79  19/3/2019 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التوعيه بمعيار البحث العلمى واالنشطه العلمية 80  26/3/2019 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  توعيه بحقوق الملكية الفكريه  81  8/4/2019 



ُة  اتِيَّ يـَرةُ الذَّ  السِّ

صفحة   11 من 11 

 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  توعيه بكيفية التعامل مع االزمات والكوارث 82  10/4/2019 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التوعيه بمهارات االسعافات االوليه 83  17/4/2019 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  المراجعه الخارجية لمؤسسات التعليم العالى 84  23-25/9/2019 

  
 التاريخ  التوقيع  رداقلادبع دومحم دمحم  االسم

76/7/7171  

 

 :لمزيد من المعلومات عنى يمكن زيارة المواقع اآلتية

0l2Tm2w-https://www.youtube.com/channel/UCnGaPTfNLfNg4m_ 

https://www.facebook.com/drmhoamedabdalkader 

Id=17&id=271http://o6u.edu.eg/dpages.aspx?Fact 

/https://www.facebook.com 
 

 

 (الحمد هلل الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا هللا)

ا فى يوم ا  م 7118  أبريل  19ـ       لخميستحرير 

 

 محمد محمود عبدالقادر على/ م د أ
 

https://www.youtube.com/channel/UCnGaPTfNLfNg4m_-0l2Tm2w
https://www.facebook.com/drmhoamedabdalkader
http://o6u.edu.eg/dpages.aspx?FactId=17&id=271

