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 ثـانـيـاً: الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة

ســنة  الدرجـة
 التخـرج

 التخصص البلد اســم الجامعـــة

 تربية رياضية مصر حلوان 1965 البكالوريـوس

جســــتيـرالما  تربية رياضية مصر حلوان 1982 

 تربية مقارنة وإدارة تعليمية مصر عين شمس 1991 الدكـتــــوراه

 

 ثـالـثـاً: السجل الوظيفي

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

مدرسة بوزارة التعليم 

 العالي
 21/11/1965من  المعهد العالي الزراعي بالمنيا

عضو فني بإدارة رعاية 

 لشبابا
 1/10/1967من  وزارة التعليم العالي

 1/7/1969من  وزارة الشباب ة الشبابايرع

 25/5/1981من  كلية التربية الرياضية بالقاهرة اخصائي رياضي ثاني

أستاذ مساعد في التربية 

 المقارنة
  1995 – 1993 جامعة الملك عبد العزيز )المدينة المنورة(

مدير عام اإلدارة العامة 

 عاية الشبابلر
 م2001 – 2/9/1996 جامعة حلوان

 حتى اآلن –م 2001 أكتوبر 6كلية التربية جامعة  أصول التربية مدرس



 

 

 رابـعـاً : الـخـبـرات الـعـمـلـيـة واالستشارية

 م31/12/1986 – 11/10التربوية للمشاركة في بحث ميداني من الندب إلى المركز القومي للبحوث  1

 –المعاهد العليا بالمنيا  –عين شمس  –قناة السويس )بورسعيد(  –يس بجامعات : حلوان انتداب للتدر 2

 إعارة لجامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة 

 أكتوبر 6التدريس بدورة إعداد المعلم الجامعي بجامعة  3

 مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية بالهرم 4

لمحاضرات للمجلس األعلى للشباب والرياضة في الدورات التدريبية التي ينظمها إلقاء العديد من ا 5

 المجلس في مجال رعاية الشباب

 إعداد العديد من الدورات التدريبية في اإلدارة والشئون المالية للعاملين في مجال رعاية الشباب 6

 رئيس قسم التربية واإلشراف على شعبة رياض األطفال 7

 2012 -دورة تدريبية )نواتج التعلم وخرائط المنهج( من الهيئة القومية للجودة  8

 2011 -جامعة بالدورة تدريبية )تقويم الطالب ونظام االمتحانات( مركز ضمان الجودة واالعتماد  9

 دورة تدريبية لتنمية مديري اإلدارات من الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 10

من  91( لسنة 5اإلعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام طبقا للقانون رقم ) اجتياز برنامج 11

 21/10/1996 – 14/9مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة من 

 

 خـامـسـاً: البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة

 تأليف العديد من الكتب الدراسية : )فردي(

 2002أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –)أصول التربية(  كتاب 1

 2002أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )إدارة الرياض(  2

 2002أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )نظم التعليم وإدارته(  3

 2002أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )مبادئ التربية(  4

 أكتوبر  6جامعة  مطبوعات –كتاب )التربية ومشكالت المجتمع(  5

 أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )تاريخ التربية(  6

 أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )التربية المقارنة(  7

 أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )الفكر التربوي(  8

 أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )المعلم ومهنة التدريس(  9

 أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –ال( كتاب )مدخل إلى رياض األطف 10

 أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )تاريخ التربية للطفل(  11

 أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )األنشطة الخارجية للطفل(  12

 أكتوبر  6مطبوعات جامعة  –كتاب )التربية األخالقية للطفل(  13

 أكتوبر  6ة مطبوعات جامع –كتاب )التربية الوالدية للطفل(  14
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