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 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

 انات الشخصيةي: البأوال

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

  

 الجامعة والكلية التخصص تاريخ الحصول عليه المؤهل

 عين شمس في التربية  9115 البكالوريس

 القاهرة  تخلف عقلي 0224 الماجستير 

 القاهرة   دمج المعاقين 0220 الدكتوراة

 

 

 

 

 

 :العلمية  الدرجات:   ثالثا  

اسم عضو هيئة 
 التدريس 

عبدالباقي محمد 

 عرفة 
 التربية الخاصة القسم 

 
  

 00/9/9191تاريخ الميالد  التربية اسم الكلية 
 

  

 هاتف العمل  متزوج الحالة االجتماعية 
 

 Dr.abdelbaky@gmail.com البريد االلكتروني 
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 الجهه تاريخ الحصول عليه الدرجة العلمية

 9/99/9412 أستاذ مساعد

 

 

 

 سكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية الملك 

 

 سعود
   أستاذ مشارك

   استاذ

   محاضر

   معيد

 

 
 

 :       المهام اإلدارية التي ُكلف بها العضو :رابعا  

  

   فترة التكليف المهام اإلدارية  م. 

 

1 

  رئيس لجنة االختبارات
 

2 

  عضو  لجنة تطوير المهارات
 

3 

  عضو لجنة تأديب الطالب
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   اللجان التي شارك فيها العضو :خامسا : 

  

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  اسم اللجنة  م. 

9 

1 

 لجنة االختبارات 

 لجنة اإلرشاد اإلدايمي 

 حتى اآلن 9/9/9412 

0 

2 

 9412  لجنة تطوير المهارات

1 

3 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي 

 

 9419 

 9412  لجنة الجودة  4

 حتى اآلن 9410  لجنة المشكالت الطالبية  5

 حتى اآلن 9410  لجنة تأديب الطالب 6

 9411  لجنة استقبال الطالب  9

   

  :    العضو في خدمة الجامعة و المجتمعالمشاركات التي شارك فيها  :سادسا  

  

 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

 

1 

 9412 ادارة اللجنة وتدريب الطالب تطوير مهارات الطالب 

 

2 

 9411 التدريس  المشاركة في دبلوم خدمة المجتمع 

 

3 

المشاركة في تأسيس مركز دعم ذوي اإلعاقة بعمادة شئون 

 الطالب

 9411 طيط  للبرنامجخالت

 9411 وكالة الجامعة لللبحث العلمي المشاركة في بحث عن دور الجامعة في خدمة المجتمع  

   

 :األنشطة العلمية :سابعا  
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 الماجستير والدكتوراه :

 رؤية تربوية للحد من التأخر الدراسي  عنوان رساله الماجستير 

 التخطيط للتوسع في برامج دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة  عنوان رسالة الدكتوراه 

 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 

 يناير 0291كفايات معلم الدمج  منشور مجلة األزهر  -9

 االتجاه نحو الدمج قيد النشر  -0

 دور قسم التربية الخاصة في خدمة المجتمع قيد النشر  -1

 

 

 

 

 

 :  العضو بتدريسهالمقررات الدراسية التي قام ذ

 

 المرحلة  رقم المقرر اسم المقرر  م. 

  خاص 062 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة  

  خاص 092 وسائل مساعدة وأجهزة تعويضية  

  ترض 042 تربية بدنية خاصة  

  خاص 062 اإلعاقة البدنية  

  خاص 020 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة 

  نفس 070 الصحة النفسية  
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  نهج000 مدخل للتدريس  

  نفس000 مناهج البحث  

  خاص 082 تربية غير العاديين 

  خاص 072 االضطرابات السلوكية 

  خاص024 صعوبات التعلم النمائية 

  وسل008 وسائل سمعية 

  خاص 400 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة  

 

 

والدكتوراةاإلشراف على رسائل الماجستير  : 

 المرحلة  عنوان الرسالة  م. 

   

  

  : العضوية في الجمعيات العلمية 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  م. 

    

    

 

 : الدورات التدريبية

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 
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 TOTحاصل علي دورة مدرب تنمية بشرية   

حاصل علي دورة مراجع خارجي بالهيئة القومية 

 لالعتماد األكاديمي والجودة 

حاصل علي دورة اضطراب نطق وتخاطب مركز 

 اإلرشاد جامعة عين شمس 

حاصل علي العديد من الدورات في مجال الحاسب 

 اآللي 

حاصل علي دورة التعلم النشط ألعضاء هيئة 

ة ، وخريط يالتدريس ، والتخطيط االستراتيج

 المفاهيم وتقويم نواتج التعلم 

حاصل على العديد من الدورات في مجال ذوي 

 االحتياجات التعلم، وفي مجال التنمية البشرية 

حاصل على دورة إدارة فرق العمل بالمجلس 

 القومي للطفولة واألمومة

 

 

 

 عمادة خدمة المجتمع 

وعمادة الجودة وتطوير 

 المهارات 

0292 

 دورة في دمج التقنية  

 دورة في إستراتيجية حل المشكالت .
 عمادة الجودة 

0299 
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 دورة في الورقة االمتحانية  

 حاصل على برنامج تحسين مخرجات العمل 

 جامعة المجمعة بالتعاون مع أساليب للتدريب() 

ورشة عمل عن الجودة والتقييم الذاتي عمادة 

 تطوير المهارات والجودة جامعة المجمعة.

 

 دورة في برنامج جسور  

 دورة في  تحفيز الطالب

 عمادة التعلم اإلليكتروني

0290 

 

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل: 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم المؤتمرات او الندوات او ورش العمل  م. 

 كلية المجتمع  ورشة عمل عن التحصيل الدراسي   -9
0299 

 0290 جامعة المجمعة  مؤتمر االقسام العلمية في الجامعات الناشئة   -0

 0229 جامعة  القاهرة  دور التربية في خدمة المجتمع   -1
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 االنجازات واالنشطة العلمية االخرى :

 تأليف كتاب عن تربية غير العاديين في مدارس العاديين مكتبة الرشد الرياض -
 تأليف كتاب توعية المجتمع بقضايا اإلعاقة مكتبة األنجلو المصرية القاهرة  -
 تأليف كتاب كفايات معلم التربية الخاصة قيد النشر . -

 الخاصة قيد النشر . تأليف كتاب اإلدارة واإلشراف في التربية -

 التربية والتعليم بمحافظة القاهرة .عضو وحدة التدريب والتنمية البشرية ببعض إدارات التربية والتعليم ومديرية 

 اكتوبر6المشرف العلمي علي برامج دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة 

 المساهمة في تطوير خطة قسم التربية الخاصة بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 عضو لجنة التدريب وتنمية مهارات الطالب بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية 

 لجنة وشاركت في إعداد رؤية ورسالة  للجنة  واللوائح  المنظمة اللجنةومقرر ال 

 شاركت في عمل خطة تدريبية  للطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية . 

 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي بقسم التربية الخاصة بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية 

 مقرر لجنة  التنمية البشرية بالقسم 

 عضو لجنة الشئون الطالبية بالقسم .

 رئيس لجنة االختبارات  بالكلية .

 عضو ومقرر لجنة التأديب بالكلية .
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 عضو لجنة الجودة بالقسم . 

 مسئول لجنة المشكالت الطالبية بالقسم.

 المرشد األكاديمي بالقسم 

 أمانة قسم التربية الخاصة بالكلية .

 

 

 

 


