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           .م  7/12/1959 : تاريخ امليالد        

           .ا ـقن : حمل امليالد        

  . البحر االحور– ة ــالغردق : اإلقامةحمل         

  .2+ م  : احلالة االجتناعية       

 هديريت التربيت والتعلين بوحافظت البحر األحورهدير   :الوظيفة احلاليـة        

   0653554272 : رقـه التليفـون                   هديريت التربيت و التعلين بالبحر االحور : حمل العنـل      

    01003373270 : رقـه احملنول                            nsg981@yahoo.com : االلكرتونيالربيد      

 

 

:  املؤهالت العلنية: ثاىيا
   جاهعت أسيوط–  1982 العلوم والتربيت شعبت طبيعت وكيوياء  سبكالوريو

 

 (الوظائف القيادية   - مً األحدث إىل األقدو ): التدرج الوظيفي: ثالجًا
 

الوظيفــة 

 مديرية الرتبية والتعليه مبحافظة البحر األمحرمدير 

 2015 / 10 / 10  بتاريخ  361  قرار وزاري رقم

وكيل هديريت التربيت والتعلين بوحافظت البحر األحور 

  2015 / 4 / 4  بتاريخ  129  قرار وزاري رقم

بوديريت التربيت والتعلين بوحافظت البحر األحور هدير عام التعلين العام 

 2014 / 1 / 13   بتاريخ  54تجديد قرار وزاري رقم  

بوديريت التربيت والتعلين بوحافظت البحر األحور هدير عام التعلين العام 

 2013 /1 /13 بتاريخ   13قرار وزاري رقم  

 
 



 
 ( مً األحدث إىل األقدو): التدرج الوظيفي: تابع

 

 احملافظةالوظيفــة 

  (تربية و تعليم  )منسق الالمركزية المالية   

 األحمرالبحر 

موجة أول علوم التجريبيات و مدارس اللغات   

منسق مكتب الجودة بمديرية التربية والتعليم بالبحر األحمر   

مدير وحدة ضمان الجودة  ومسئول الالمركزية  

تدريب والمسئول عن التقويم الشامل والتعلم النشط   رئيس وحدة 

 علوم  أولموجه  

 قنــــا

موجه علوم   

 إعداديوكيل   

 إعداديمدرس أول   

 إعداديمدرس   

 
: أهه املهارات اليت يتقيها املتقدو

 

درجــــة االتقــــان  املهارات اليت يتقنها

 جيد جدااللغت االنجليزيت 

 ICDLحاصلت على الرخصت الدوليت  الحاسب االلي

 

مهـــارات أخـــــزى 

    حسن اإلدارة
    احلوار واإلقناع
  حسن التخطيط والتنظيه فى التعله والتدريس والتأسيس
 حمرتف يف تدريس املادة العلنية 
     خربة يف تكييه أداء ملعله 

 مهارة إدارة الوقت 
 مهارة االتصال 

  مدرب معتند باالكادميية املهنية للنعلنني. 

 
 
 



 

:  ( كندرب )الدورات التدريبية 
  تدريب التنمية البشرية والعالقات العامة للقيادات التربوية. 

   حتى االن 2011\10\1 االكاديمية المهنية من .بصفتي مدرب عام معتمد باألكاديمية المهنية للمعلمين بجميع فئاتهم تدريب الترقية 

 إدارات شئون – وكالء المدارس –مديري  ) لكوادر المديرية ة تدريب تنمية الموارد البشري 

  .(الطالب 

  التطبيقات التربوية لرياض األطفال . 

 4/2011 المدرسة لالعتماد والجودة مديرية التربية و التعليم   إعداد.  

   28/10/2010 بقنا   الرئيسيإعداد كوادر مدربين   مركز التدريب . 

   20/10/2010تقييم أداء المعلم المساعد بواسطة الموجه  مديرية التربية والتعليم بالغردقة.  

   تقييم أداء المعلم المساعد بواسطة مدير المدرسة  مديرية التربية والتعليم بالغردقة

16/10/2010 .  

   14/10/2010تقييم أداء المعلم المساعد بواسطة الموجه  مديرية التربية والتعليم بالغردقة.  

   28/3/2010 بقنا الرئيسيتقييم أداء المعلم المساعد بواسطة مدير المدرسة  مركز التدريب.  

   27/3/2010تقييم أداء المعلم المساعد بواسطة مدير المدرسة  محافظة األقصر.  

    تقييم أداء المعلم المساعد بواسطة الموجه ومدير المدرسة  مديرية التربية والتعليم بالغردقة                                   

  . 25/3/2010  إلى 20/3/2010 من

  مهارات تقييم المعلم المساعد بالشالتين . 

   إلى   2/11/2008 طرق التدريس مدرسة الصنايع بالشالتين وزارة التربية والتعليم من فيمقدمة 

4/11/2008 . 

   1/4/2008 إلى 30/3/2008ورشة عمل عن التقويم الشامل مدرسة قنا الثانوية بنات من  . 

   16/4/2008 إلى 13/4/2008ورشة عمل عن التقويم الشامل مدرسة قنا الثانوية بنات من . 

   30/11/2008تقييم المعلم المساعد  مدرسة الصنايع بالشالتين وزارة التربية والتعليم من.  

   21/8/2008 إلى 12/8/2008 من اإلعدادي الصف الخامس واألول لمعلميالتقويم الشامل.  

   إلى 7/11/2008 بقنا من الرئيسيمركز التدريب  ب  الشامل للصف الرابعالتربويالتقويم 

7/11/2008.  

   الستخدام االبتدائية  التدريس والتقويم بمادة العلوم المرحلة  فيجلسة تهيئة التقنيات الحديثة

  .27/9/2007 بقنا الرئيسي مركز التدريب اآلليالحاسب 

   اآللي التدريس والتقويم بمادة العلوم المرحلة  ب  الستخدام الحاسب فيالتقنيات الحديثة 

   .2/10/200 إلى  30/9/2007 بقنا  من الرئيسيمركز  التدريب 

   تدريب المعلمين والمديرين والنظار على برنامج التقويم الشامل مدرسة مدينة العمال بقنا من

  .30/8/2007 إلى 18/8/2007

   7/5/2007 إلى 6/5/2007 اإلعدادية بقنا من القرشي عبد اهللالتعلم من أجل المستقبل  مدرسة  

   إلى 19/3/2005 تدريس مادة العلوم قنا االبتدائية المشتركة من فياستخدام تكنولوجيا التعليم 

23/4/2005.  



   للمسابقة العالمية األساسي للتعليم التراكميتدريب المعلمين على المنهج TIMS  مدرسة 

     . 24/4/2003 إلى 12/4/203جنوب قنا اإلعدادية بنات من 
 

 

(  كنتدرب )الدورات التدريبية 
 2012/2013 الوزارة  .2013/ 2012دريب مدربين الالمركزية عام ت 

  29/11/2012إلى 11/11 معهد أعداد بالقاهرة  .األعداد لشغل الوظائف القيادية 

 2دبلومة موارد بشرية (  مركز  بداية– N.L.P. )  2011\11 مديرية التربية و التعليم ومركز بداية 

 2011\3\26 .الكندي المشروع  - التطبيقات التربوية لمعلم رياض االطفال المساعد 

  الدليل االجرائي لإلصالح المتمركز حول المدرسة. 

  تطبيق الوزارة لتجربة الالمركزية. 

 2010\9 وزارة التربية و التعليم  .تنمية مهارات الحاسب اآللى للعاملين بديوان الوزارة والمديريات 

 2010\8 وزارة التربية و التعليم  .تنمية مهارات اللغة االنجليزية للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية دورة ثانية 

 2010\1   االكاديمية المهنية .هائى لمدربى برنامج مهارات التقييم للمعلم المساعد ناإلعداد ال 

  2009\12 وزارة التربية و التعليم .تطبيق الالمركزية المالية 

 لقاء السيد الوزير حول الال مركزية 

 باالسماعيليةإعداد كوادر مدربين على استخدام أدوات تقويم المعلم المساعد  

 متابعة تطبيق منظومة التقويم الشامل والتعلم لنشط لمرحلة التعليم األساسي 

 دور التوجيه الفني في دعم العملية التعليمية بمدارس االعدادي والثانوي العام 

 منظومة التقويم الشامل 

  (التقييم)تأهيل المعلم الحديث 

 طرق تدريس المعلم المساعد 

  فرع األكاديمية المهنية )اعداد كوادر المدربين لبرنامج تأهيل وارشاد المعلم المساعد

 (بالفيوم

  التعلم من أجل المستقبل 

 العلوم المطورة واألوساط 

  (البنك الدولي واالتحاد األوروبي )تقييم أداء المعلم 

 بيئة سكانية 

  (االعدادي )البرنامج التجريبي لوكالء ونظار ومديري التعليم األساسي 

 

  مرفق طيـــــــــــه :       قـائــالوث ادات وــــشه    

 
 مرفق طيـــــــــــه       : االجنــــــــــــــــــاسات  

 

  



 
 قـائــالوث ادات وــــشهال

 

 

 
 



 شهادات شلز و تقديز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


