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الغرية الشاتية
ر /عاؽوص أمحز عنضي
صئيػ اجلَاط التيفيشي للَيئة العامة لتعليه الهباص
مزيض مضنظ تعليه الهباص جامعة عني مشػ عابكًا
مزصؼ أصول الرتبية – نلية الرتبية جامعة عني مشػ

البياىات الؾدضية

االعــــــــــــه :عاشور أحمد عاشور عمري

الوظيفة احلالية :رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار – رئاسة مجلس الوزراء.

مدرس بقسم أصول التربية ،كلية التربية  -جامعة عين شمس.

تاصيـــــذ امليالر9A?A /@ /? :

عيـــواٌ العنل:
 الهيئة العامة لتعليم الكبار –  9شارع الجمهورية – جسر السويس – القاىرة – جمهورية مصر العربية.صقه التليفـــوٌ89::@@8:=>= :

898:89=<A:8 -

احلالة االجتناعية :متزوج : +

الربيز اإللهرتوىيashour_amry@yahoo.com :

املــؤهالت والدرجات العلمية
 ليسانس آداب وتربية – كلية التربية جامعة عين شمس ،بتقدير عام جيز جزًا

0222

 الدبلوم المهني في التربية ،تخصص (تعليه الهباص) ،بتقدير ممتاط (األول).

0223

 الدبلوم الخاص في التربية ،تخصص (أصول الرتبية) ،بتقدير :جيز جزًا (األول)

0224

 الماجستير في التربية ،تخصص (أصول الرتبية)  ،بتكزيض ممتاط مع التوصية بتبارل الضعالة مع

فبراير 0202

اجلامعات ومضانظ البروث واجلَات املعيية.
 دكتوراه الفلسفة في التربية ،تخصص (أصول الرتبية) ،مع التوصية بتبارل الضعالة مع اجلامعات

فبراير 0202

ومضانظ البروث واجلَات املعيية.

التزصد الوظيفي

 معيز :بقسم أصول التربية – كلية التربية – جامعة عين شمس

أبريل = :88إلى مارس :898

 مزصؼ مغاعز :بقسم أصول التربية – كلية التربية – جامعة عين شمس

مارس  :898إلى مارس <:89

 مزصؼ :بقسم أصول التربية – كلية التربية – جامعة عين شمس

مارس < :89حتى اآلن

 مزيض مضنظ تعليه الهباص جامعة عين شمس

يونيو < :89إلى مايو @:89

 صئيػ اجلَاط التيفيشي للَيئة العامة لتعليه الهباص

مايو @ :89وحتى اآلن
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اخلربات اإلراصية والكيارية
 مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس

يونيو < :89حتى اآلن

 رئيس تحرير مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار بجامعة عين شمس

يونيو < :89حتى األن

 أمين مجلس قسم أصول التربية – كلية التربية – جامعة عين شمس

>:89? – :89

 األمين العام لالتحاد العربي للتعلم مدى الحياة (تحت التأسيس)

فبراير @ :89وحتى اآلن

 رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

من مايو @ :89وحتى اآلن

األىؾطة واخلربات يف دلال تعليه الهباص
 عضو"جلية التيغيل العليا للعكز العضبي حملو األمية" باألمانة العامة لجامعة الدول العربية.

من يناير = :89وحتى آلن

 عضو الؾبهة العضبية حملو األمية وتعليه الهباص  ،بجامعة الدول العربية

من < – :89حتى اآلن

 عضو اللحية املضنظية للتزصيب بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

من < -:89إلى ?:89

 حاصل على روصة إعزار املزصبني يف تعليه الهباص ( )T.O.Tمبغتوياتَا الثالث ،بواقع
(<> ساعة تدريبية) من المركز اإلقليمي لتعليم الكبار برعاية اليونسكو ( ،)ASFECومركز

في الفترة من أغسطس <:89
حتى يناير =:89

تعليم الكبار جامعة عين شمس.
 حاصل على روصة إعزار املزصبني العضب املعتنزيً مً املضنظ اإلقليني لتعليه الهباص ،
ننيرة مكزمة مً مهتب اليوىغهو ببريوت ،بالتعاوٌ مع املضنظ اإلقليني لتعليه

في الفترة من 9: – A
أغسطس=:89

الهباص (.)ASFEC
 عضو مشارك في "الوصؽة التزصيبية الكطضية للكيـارات املغـلولة عـً تكـويه أرال معلنـي
الهبـــاص" ،برعايةةة اللجنةةة الو نيةةة المصةةرية للتربيةةة والعلةةوم والةقافةةة ،والمن مةةة العربيةةة للتربيةةة

في الفترة من
 9; – Aيونيو ;.:89

والةقافة والعلوم (اليكسو).
 oمزصب باإلراصة املضنظية للتزصيب" التابعة لوزارة التربية والتعليم.

في الفترة من  :89:وحتى اآلن

 oمزصب مبضنظ التنيظ الرتبوي ظامعة عني مشػ ،ببرامج التأىيل التربوي للمعلمةين بةوزارة

في الفترة من < :89وحتى اآلن

التربية والتعليم.
 المشاركة في تزصيب املضؽرني لشغل وظيفة مدير إدارة تعليم عام ،ومدير إدارة شئون مالية

في الفترة من

وإدارية بوزارة التربية والتعليم،باإلراصة املضنظية للتزصيب التابعة لوزارة التربية والتعليم.برامج:

 :89:وحتى اآلن

 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالبتكاري لدى المديرين. -تنمية مهارات االتصال والتواصل الفعال لدى المديرين.

 تنمية مهارات إدارة الصراع والتفاوض في العمل. التميز اإلداري واإلبداع القيادي .

المشةاركة يف تزصيب املعلنني مبيطكة ميؾأة ىاصض والزويكة على اعتدزاو الطضيكـة الثالييـة يف
تعليه الهباص ،ضمن مشروع تعزيز القرائية لدى ةالب المرحلةة االبتدائيةة لمنةع التسةرب مةن التعلةيم،
بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس ،وجمعية بداية.
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 عضو مشارك في ورشة عمل مناقشة "اخلطة اإلعرتاتيحية للنضنظ اإلقليني لتعليه
الهباص بغضؼ اللياٌ" ،بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم
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في الفترة من
? 9@ -9ديسمبر <:89

 عضو مشارك في ورشة عمل مناقشة "اخلطة اإلعرتاتيحية للَيئة العامة لتعليه الهباص

=:89

 ، 4101 -4102بفندق سوفيتيل بالقاىرة.
 عضةةو مشةةارك فةةي ورشةةة العمةةل الةانيةةة لمناقشةةة "اخلطــة اإلعــرتاتيحية للنضنــظ اإلقلينــي

?:89

لتعليه الهباص ( )Asfecسرس الليان  ،بمقر المركز .
 عضو مشارك في االجتناع ؽبُ اإلقليني خلربال ومغئولي تعليه الهباص يف الوطً العضبي،

? 9A – 9سبتمبر ?:89

بعنةوان( :التجةارب الناجحةةة والممارسةات المةلةةى فةي مجةال محةةو األميةة والتربيةةة غيةر الن اميةةة)،
برعاية األلكسو واإليسسكو ووزارة التعليم العالي بالقاىرة.


عضو مشارك في (الوصؽة اإلقلينية عً اإلىتاد املعضيف الرتبوي يف البلزاٌ العضبية) ،بيروت.

 عضو مشارك في ورشة عمل مناقشة "املعايري الكومية لتعليه الهباص  ،بمقر مكتة اليونسةكو

 : -9ديسمبر ?:89
; 9ديسمبر ?:89

بالقاىرة.
 مكضص عاو المؤتمر السنوي الةالث عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس تحت عنوان:
(العكز العضبي حملو األمية  1012 - 1022توجَات وخطط وبضامخ) ،بدار الضيافة

في الفترة من < 9> -9أبريل
=:89

جامعة عين شمس،بالقاىرة.
 مكضص عاو المؤتمر السنوي الرابع عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بعنوان( :مً
تعليه الهباص إىل التعله مزى احلياة للحنيع مً أجل تينية مغتزامة) ،بدار الضيافة جامعة

>:89

 مكضص عاو المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس تحت عنوان:

في الفترة من @ :8 -9أبريل

عين شمس،بالقاىرة.

(تعليه الهباص ومهافرة الفكض "توجَات وخطط وبضامخ") ،بجامعة عين شمس،بالقاىرة.
 مكضص عاو المؤتمر السنوي السادس عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس تحت عنوان:
(تعليه الهباص يف العضض الضقني  ..الترزي العضبي الهبري) ،بجامعة عين شمس،بالقاىرة.
 عضو مشارك في ورشة عمل (اإلعالو وقضايا تعليه الهباص والتعله مزى احلياة) ،التي

في الفترة من @ :8 -9أبريل

?:89
في الفترة من > 9@ -9أبريل
@:89
من ? 9A -9أكتوبر ?:89

ن مها معهد األىرام اإلقليمي للصحافة ،بالتعاون مع جمعية المراة والمجتمع .
 المشاركة في "ورشة عمل بعنةوان( :ذكوم الطالب واملؾضف "الكيه واألخالقيات اجلامعية")"،
ضمن مشةروع التطةوير المسةتمر والتأىيةل لالعتمةاد ( ،)CIQAPبوحةدة إدارة الجةودة ،بكليةة

 ;8أكتوبر ;.:89

التربية ،جامعة عين شمس.
 عضو مشارك في الوصؽة اإلقلينيـة ذـول بيـال قـزصات ملعغـات ا تنـع املـزىي يف إطـاص
مأعغة التعليه غري اليظامي يف ذلو األمية وتعليه الهباص يف امليطكة العضبيـة لتركيـل
أٍزاف التينية املغتزامة  ،2030باملضنظ اإلقليني لتعليه الهباص (عضؼ اللياٌ).

املؾضوعات البرثية واألنارميية

@ –  98مايو @:89

 رئيس فريق بحث بعنوان "تكويه روص اإلعالو باهليئة العامة لتعليه الهباص وفضوعَا يف تعبئة الضأي العاو ابَة األمية" برعاية
الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.:89= ،
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 رئيس فريق بحث بعنوان " فاعلية املتابعة امليزاىية على املغتوى املضنظي ومضرورٍا على اإلجناسات واألرال العاو باهليئة العامة
لتعليه الهباص " برعاية الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.:89= ،
 رئيس فريق بحث بعنوان " :روص األىؾطة الرتبوية يف تينية التفهري اإلبزاعي لزى الزاصعني الهباص بفضول ذلو األمية" ،برعاية
الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار جامعة عين شمس >.:89
 رئيس فريق بحث بعنوان" :تطويض ىظه املعلومات باهليئة العامة لتعليه الهباص يف ضول املغترزيات التهيولوجية" ،برعاية الهيئة
العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ?.:89
 بحث بعنوان" :روص التعليه الثاىوي العاو يف إعزار الؾباب تنع املعضفة "رصاعة حتليلية ننية" ،مجلة القراءة والمعرفة ،الجمعية
المصرية للقراءة والمعرفة ،القاىرة ،العدد (=< ،)9الجزء الةاني ،نوفمبر ;.:89
 دراسة بعنوان ( روص اجلامعات املضضية يف مهافرة األمية "تضوص مكرتح يف ضول أٍزاف العكز العضبي حملو األمية ،) "2024 -2015
المؤتمر السنوي الةالث عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس 9> -9< ،أبريل =.:89
 دراسة بعنوان "روص تعليه الهباص يف مهافرة الفكض متعزر األبعار  ..لتركيل أٍزاف التينية املغتزامة" ،المؤتمر السنوي
الخامس عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ،القاىرة :8 -9@ ،أبريل ?.:89
 بحث بعنوان (روص اجلامعات يف مهافرة األمية "تضوص مكرتح يف ضول أٍزاف العكز العضبي حملو األمية وتعليه الهباص -2015
 ،" 2024امللمتض الغيوي الثالث عؾض ملضنظ تعليه الهباص جامعة عني مشػ ،أبضيل .2015
 دراسة بعنوان :اليَوض باللػة العضبية مزخالً مليع التغضب مً التعليه ،مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار ،العدد (= ،)9يناير <.:89
 دراسة بعنوان :روص تعليه الهباص يف تهويً صأؼ املال االجتناعي يف مواجَة الفكض واالعتبعار "صؤية لتركيل التناعو
ا تنعي" ،مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار ،العدد (> ،)9يونيو <.:89


دراسة بعنوان :صؤية مكرتذة لتيفيش إطاص العنل املكرتح للعكز العضبي حملو األمية وتعليه الهباص ،مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار،

العدد (@ ،)9يونيو =.:89

 دراسة بعنوان" :روص مضانظ تعليه الهباص باجلامعات يف مهافرة األمية "مضنظ تعليه الهباص جامعة عني مشػ أمنوسجًا"،
الندوة العلمية األولى لمركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة أسيوط ،بعنوان" :كبار بال أمية".:89> ،

 عضو فريق تقرير بعنوان "ذال التعليه يف مضض  "2002بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،عام .:898
 عضو فريق دراسة بعنوان "تطويض نليات الرتبية" بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،عام .:898
 المشاركة في دراسة بعنوان" :جورة التعليه مـزخالً لتعظيـظ تعلـيه العلـوو والضياضـيات واهليزعـة والتهيولوجيـا" بالهيئةة القوميةة
لضمان جودة التعليم واالعتماد ،عام .:898
 المشاركة في إعداد دراسةة بعنةوان "توجَات إعـرتاتيحية لالصتكـال بتعلـيه وتعلـه اللػـة اإلّجيُزَةت" بالهيئةة القوميةة لضةمان جةودة
التعليم واالعتماد ،عام .:898
 المشاركة في مشروع" :إعزار اإلطاص الكومي للنلٍالت (قطاع الرتبية) للنغتويات مً اخلـامػ إىل الثـامً" بالهيئةة القوميةة لضةمان
جودة التعليم واالعتماد ،عام .:898
 المشاركة فةي مشةروع" :إعزار اإلطاص الكومي للنلٍالت قطاع اللػة اإلجنليظيـة للنغـتويات مـً األول إىل الثـامً" بالهيئةة القوميةة
لضمان جودة التعليم واالعتماد ،عام .:898
 عضو فريق" :إعزار اخلطة اإلعرتاتيحية لهلية الرتبية جامعة عني مشػ" .:89? – :89:
 المشاركة في "مضاجعة توصيف املكضصات والربامخ الزصاعية" بقسم أصول التربية منذ عام  :88Aوحتى اآلن.
 عضو مشارك يف إعزار الربامخ التعلينية ومكضصاتَا الزصاعية بكلية التربية جامعة عين شمس،حتى العام الدراسي ;.:89< /:89
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اإلؽضاف على تيفيش العزيز مً الزوصات التزصيبية:

 القيام بالتدري واإلشراف علةى تنفيةذ العديةد مةا يقةرب مةن (? :دورة تدريبيةة فةي مجةال إعةداد المةدربين  ،)T.O.Tوأعةداد القةادة،
والتنمية البشرية ،بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.
 القيام بالتدري واإلشراف على ما يزيد عن ( =8دورة تدريبية) لتأىيل الب و البات الجامعة للعمل كميسرين لمحو أمية الكبار.
 تنفيذ برنامج لتدري المدربين ( )T.O.Tبالكويت خالل الفترة من  :> -::أكتوبر ?.:89

اإلؽضاف على تيفيش العزيز مً اليزوات والغنيياصات العلنية:

يما".
تن يم عدة ندوات علمية "إشرافًا وتن ً

 ندوة (رمخ طالب اجلامعة يف املؾضوع الكومي حملو األمية) يوم .:89< /99/:A
 ندوة (التحضبة الهيزية يف تعليه الهباص) بدار ضيافة جامعة عين شمس يوم ?.:89= /9 /:
 ندوة (ذي بال أمية) بمقر رئاسة حي باب الشعرية ،يوم األحد = 9فبراير =.:89
" الكافلة اإلعالمية حملو األمية" بحي باب الشعرية بالقاىرة ،من > 9A -9فبراير =.:89
 ندوة (الؾضانة بني اجلامعات وملعغات تعليه الهباص يف دلال خزمة ا تنع والبيئة) ،بمجلس مدينة التل الكبير
باإلسماعيلية ،يوم  8أبضيل .2012



ندوة (حنو آليات جزيزة ملهافرة األمية بالكضية املضضية) ،بمجلس مدينة كفر سعد ،بمحاف ة دمياط ،يوم < 9ديسمبر?.:89

 الورشة الدولية لليؾض الزولي مبحلة ( )Compareللعلوو اإلىغاىية والرتبوية بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس.


ىزوة (اجلامعة ومتهني الطالب سوي االذتياجات اخلاصة)  ،ماصؼ .2018

اخلـربات واملَاصات األنارميية
 oعضو جلية الرتبية بالمجلس األعلى للةقافة ،بوزارة الةقافة المصرية.
 oمضاجع خاصجي معتنز من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،لمؤسسات

<:89= – :89
من  :89:وحتى اآلن

التعليم قبل الجامعي.
 oعضو "جلية اجلورة بقسم أصول التربية" بكلية التربية -جامعة عين شمس.
 oعضو جلية ؽئوٌ البيئة بهلية الرتبية جامعة عني مشػ

من  :88Aوحتى اآلن
سبتمبر > – :89أكتوبر ?:89

 يف جمال اللغة اإلنجليزية
 oممارسة اللغة اإلنجليزية محادثة وكتابة في جامعة جظيضة األمري إرواصر بهيزا ( )UPEIلمدة فصل

Fall 2014

دراسي كامل عام <.:89
 oحاصل على شهادة إتمام "روصة احملارية يف اللػة اإلنجليزية" ( English conversation
 )Coerceلمدة = أسابيع  ،Fall 2014جامعة جظيضة األمري إرواصر بهيزا (.)UPEI

في الفترة من

يناير إلى مارس <:89

 oحاصل على شهادة الة ة  ،TOEFLمن جامعة عين شمس بمجموع درجات ( =:8درجة).
 oحاصل على "يالث روصات للنرارية يف اللػة اإلنجليزية " ،"English Conversationمن مركز
تطوير اللغة اإلنجليزية ،بكلية التربية ،جامعة عين شمس:

 Level Tow: from 19/6/2013 to 14/7/2013. Grade: Good.
 Level Three: from 17/7/2013 to 4/8/2013. Grade: Good.
 Level Four: from 18/8/2013 to 5/9/2013. Grade: Very Good.
5

في الفترة من

يونيو إلى ديسمبر ;:89

Tel/ 01020154920

في الفترة من
:89: فبراير– مايو

---

01228802565

E-mail: ashour_amry@yahoo.com

 مً الهلية،)) "(مَاصات العنل والتوظيفJob Skills Program (JSP "  حاصل على دورةo
Canadian International College for ( الهيزية الزولية للتعليه املغتنض





:88> أبريل

عاشور أمحد عمزي. د:السرية الذاتية

: والتي تتضمن،)continuing Education
Business English
- Business Writing
Presentation Skills
- Graduation Project
Human Resources Management
- Sales Skills
Customer Service

. حاصل على"روصة اللػة اإلنجليزية" من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة عين شمسo
 يف جمال احلاسب اآليل
Microsoft Word 2000- 2003- 2007  إجادة تامة في التعامل مع
Microsoft PowerPoint 2000- 2003- 2007  إجادة تامة في التعامل مع
Microsoft Excel 2000- 2003- 2007  إجادة تامة في التعامل مع

الزوصات التزصيبية ووصش العنل يف الرتبية والتينية البؾضية

. الدورات التدريبية يف جمال التنمية البرشية والرتبية من اجلامعات واملراكز البحثية الكندية أثناء اإلقامة يف كندا:ًأوال
o Completed 5 weeks of English conversation sessions at the EAP unit at the University Of Prince
Edward Island, Canada, March 21, 2014.
o Attendance at a session on march 14, 2014 that included:
 Teaching strategies
 Graduate programs in education
 Bachelor of education program
o attended the following courses during the winter semester, beginning in January 2014, at the
University of Prince Edward Island, enhanced the learning experience in this class by sharing his
own insights and understandings. He was a valued asset to each class.
 ED 451: Integrating Indigenous Themes in K-12
 ED 457S: Social Studies Methods in the Senior Years II
 ED 462: International Education
 Culture and Society
– Alternative in Teaching & Social Experience
o Attending the International Development Week sessions and other activities at UPEI;
o Presenting Egyptian educational history and programs to UPEI pre-service teachers;
o Participating a half-day professional development workshop on student-centered
instructional skills.
o collecting data for a comparative study comparing teacher preparation programs and practices
between Canada and Egypt
o Completed Job Skills Program (JSP Coerces, in the Canadian International College for
continuing Education, that included
 Business English
 Presentation Skills
 Human Resources Management
 Customer Service

- Business Writing
- Graduation Project
- Sales Skills
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ثان ًيا :دورات تدريبية يف جمال التنمية البرشية من اجلامعات واملراكز البحثية املرصية



حاصل علةى دورة "حنويةت هاةاراث الخري ةري " مةن مركةز تنميةة قةدرات أعضةاء ىيئةة التةدريس بجامعةة عةين شةمس فةي الفتةرة =-:

@.:88=/?/:

حاصل على دورة "الخذريض الريعال" من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة عين شمس في الفترة >.:88=/@/99 -


 حاصل على دورة "حنويت هااراث االحصال يف أمناط الخعلين املخخلريت" من مركز تنمية قدرات أعضةاء ىيئةة التةدريس بجامعةة
عين شمس في الفترة >.:88@/@/9@-9



حاصللع ىمللر

"إدارة الوقةةج ا االجخواعةةاث" مةةن مركةةز تنميةةة قةةدرات أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس بجامعةةة عةةين شةةمس فةةي الفتةةرة

حاص للع ىم للر

"النشةةةز الةةةةذاي" م ةةن مرك ةةز تنمي ةةة ق ةةدرات أعض ةةاء ىيئ ةةة الت ةةدريس بجامع ةةة ع ةةين ش ةةمس ف ةةي الفت ةةرة -9A

@.:88@/ 98 /:8-9



.:88A/9:/:9



حاصع ىمر

"نظام الظاعاث املعخوذة يف الخعلين" من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعةة عةين شةمس فةي

الفترة @.:899/98/:8-9



حاصل علي "داراث املزاجعت اخلارجيت للخعلين قبل اجلاهعي"،من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،وىي:
 .1دورة التكويه الشاتي وخطط الترغني ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي ،يف الفرتة من  6-2مايو .2212
 .2دورة ىواتخ التعله وخضائط امليَخ ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي يف الفرتة من  -13-9مايو .2212
 .3دورة املضاجعوٌ اخلاصجيوٌ ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي ،من  22-16مايو .2212
<" .دورة ىظه معلومات املضاجعوٌ اخلاصجيوٌ للتعليم قبل الجامعي" في ; -:مايو .:899



حاصةل علةى دورة "( "Secrets of Successأطةةزار النجةةا ) ،مةةن مركةز التةةدري الكنةدي فةي مجةةال التنميةة البشةةرية



حاصل على دورة "آداب اطلوكياث املانت" من مركز تنميةة قةدرات أعضةاء ىيئةة التةدريس بجامعةة عةين شةمس ،فةي الفتةرة مةن >-:



حاصةل علةى دورة "هااراث االحصال االخواصةل الريعةال" مةن مركةز تنميةة قةدرات أعضةاء ىيئةة التةدريس بجامعةة عةين شةمس فةي



حاصل على دورة "هااراث العزض الريعال" من مركز تنمية قةدرات أعضةاء ىيئةة التةدريس بجامعةة عةين شةمس فةي الفتةرة >9@ -9



حاصل على دورة "الذرطاث اإلطرتاحيجيت ااألهن القوهي رقن ( ")32بكمية ال فاع ال طني بأكا يميلة ناصل الكرلك ية



حاصةل علةةى دورة "إدارة األسهةةاث االخريةةااض رقةةن ( ")6بكميللة الل فاع الل طني بأكا يميلة ناصل الكرلك ية بالقللاه  ،فةةي

" "Canadian Training Center of Human Developmentفي نوفمبر .:89:
@ :مايو .:89:

الفترة @ :8 -9أغسطس .:89:
نوفمبر ;.:89

بالقاه  ،في الفترة من  Aسبتمبر إلى  :أغسطس ?.:89
الفترة من > أغسطس إلى  :Aأغسطس ?.:89

7

E-mail: ashour_amry@yahoo.com

السرية الذاتية :د.عاشور أمحد عمزي

املؤمتزاث االنذااث العلويت :المشا كة في حض

01228802565

فكاليات الك ي من المؤتم ات الن ات الكممية ،من أهمها:

 اىَرمز اىقىٍٍ ىالٍخحبّبث واىخقىٌَ اىخربىٌ



---

Tel/ 01020154920

في الفت من

 الوؤتور العلوي الثاًي بعٌواى :التقوين الشاهل وضواى الجودة واالعتوادفي التعلين قبل الجاهعي "الحاضر والوستقبل".

()0222 /7 /02 – 02

اىَرمز اىؼربٍ ىيخؼيٌُ واىخَُْت ببالشخراك ٍغ جبٍؼت صُْبء واىشبنت اىؼربُت
ىيخؼيٌُ اىَفخىح واىخؼيٌُ ػِ بؼذ

في الفت من

هؤتور :الوعلوهاتيت وقضايا التٌويت العربيت (رؤى واستراتيجياث)
 اىَرمز اىقىٍٍ ىالٍخحبّبث واىخقىٌَ اىخربىٌ

 الوؤتور العلوي الثالث بعٌواى:آفاق جديدة في تقوين التعلين قبل الجاهعي"واقع ورؤى".
 اىَرمز اىؼربٍ ىيخؼيٌُ واىخَُْت باالشتراك هع جاهعت سيٌاء والشبكت العربيت للتعلين
الوفتوح والتعلين عي بعد

()0222 /3 / 02 -00
في الفت من
()4112 /2 /42 -42
في الفترة هي
()4101 /2 /01 -00

 المؤتمر الدولي الخامس بعنوان :مستقبل إصالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة
"تجارب ومعايير ورؤى".

 ميُت اىخربُت جبٍؼت ػُِ شَش

في الفترة هي

المؤتمر األول لكلية التربية جامعة عين شمس ،بعنوان":مستقبل المعلم العربي في عالم متغير".
 اىهُئت اىقىٍُت ىجىدة اىخؼيٌُ واالػخَبد ،بالتعاوى هع اليوًيسيف.

 مؤمتر تدشني معايري جودة التعليم اجملتمعي ،مبقر دار احلرس اجلمهوري بالقاهرة. اىَجيش األػيً ىيثقبفت

اخلرباث الذاليت :
 ػضى ىجْت اىؼقذ اىؼربٍ ىَحى األٍُت وحؼيٌُ اىنببر بجبٍؼت اىذوه اىؼربُت-

ػضى مرصٍ اىُىّضنى ىخؼيٌُ اىنببر

-

اىَشبرمت فٍ احخفبىُت اىُىً اىؼربٍ ىَحى األٍُت بؼْىاُ (ٍ ًؼب ىخؼيٌُ جُذ
ىألطفبه ىَىاجهت أٍُت اىنببر) ،ببىَجيش اىؼربٍ ىيطفىىت واىخَُْت ،ببىقبهرة.
حْظٌُ ورشت دوىُت بؼْىاُ (حَُْت اىَهبراث اىحُبحُت واىقذراث اإلبذاػُت
ىذي اىطالة اىَنفىفُِ بجبٍؼت ػُِ شَش) ،ورىل ػيً هبٍش ٍؤحَر حؼيٌُ
اىنببر اىخبٍش ػشر .
اىَشبرمت فٍ االجخَبع اإلقيٍَُ اىؼربٍ ىيخبراء فٍ ٍجبه اىقرائُت وحؼيٌُ
اىنببر (ٍِ أجو إطالق إصخراحُجت حؼيٌُ اىنببر اىَقخرحت ٍِ ٍرمز اىُىّضنى
االقيٍَُ ىخؼيٌُ اىنببر اىفئت اىثبُّت بضرس اىيُبُ ٍْىفُت واقرارهب.

-

في الفت من
يوم  42أبريل 4101
في الفترة هي

 املؤمتر العلمي احلادي عشر للجنة الرتبية باجمللس األعلى للثقافة ،بعنوان( :رؤيت
لتطوير التعلين في هصر).

-

( 4 -0يوًيو )4100

 2 -2هايو 4101

 4101حتي اآلى
عام  4102حتي اآلى

8

 01يٌاير 4102
 02أبريل 4102

في الفترة هي
( 02إلي  01هايو )4102
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-

حْظٌُ صَُْبر دوىٍ بؼْىاُ (حؼيٌُ اىنببر وحَنُِ اىَرأة فٍ وء أجْذة اىخَُْت
اىَضخذاٍت  ،)1000ورىل ححج راَت ٍرمز حؼيٌُ اىنببر وببىخؼبوُ ٍغ جبٍؼت
إَضج أّجال ببىََينت اىَخحذة  ،وٍرمز اىخَُز اىخربىٌ بنيُت اىخربُت.

 00يوليو 4102

-

المشاركة في الورشة اإلقميمية عن (اإلنتاج المعرفي التربوي في البمدان

في الفت من

العربية) ،المنعقدة في بيروت خالل الفترة من  10نوفبر إلى 0
ديسمبر ،0205والتي نظمتها مؤسسة شمعة ببيروت.
 المشاركة في االجتماع شبه اإلقميمي لخبراء ومسئولي تعميم الكبار في
الوطن العربي ،تحت عنوان (التجارب الناجحة والممارسات المثمى في مجال
محو األمية والتربية غير النظامية) ،تحت رعاية منظمة األلكسو

(ً 01وفوبر إلي  4ديسوبر )4102

خالع الفت من  27إلر 22
ربتمب 0227

واإلسيسكو ،ووزارة التعميم العالي ،وذلك بمدينة  4أكتوبر بالقاهرة.
-

تنظيم ورشة عمل دولية بعنوان ( :قواعد النشر الدولي بمجمة )Compare
نظمها مركز تعميم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع مجمة
 ،Compareوالهيئة البريطانية الدولية لمنشر العممي ،ومركز التميز

في الفت من
( 02إلي  41ديسوبر )4102

التربوي بكمية التربية جامعة عين شمس.
 عضو مشارك في "الورشة التدريبيةة القطريةة لمقيةادات المسةؤولة عةن تقةويم

في الفترة هي

أداء معممةةةةي الكبةةةةار" ،برعايةةةةة المجنةةةةة الوطنيةةةةة الم ةةةةرية لمتربيةةةةة والعمةةةةوم

 00 – 2يوًيو .4100

والثقافة ،والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم (ألكسو).
 عضو مشارك في ورشة عمل مناقشة "الخطة اإلستراتيجية لممركز اإلقميمي
لتعميم الكبار بسرس الميان" ،بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعميم
 عضو مشارك في ورشة عمل مناقشة "الخطة اإلستراتيجية لممركز اإلقميمي

في الفترة هي
 01 -02ديسوبر 4102
2212

لتعميم الكبار ( )Asfecسرس الميان  ،بمقر المركز .
اجلوائش العلويت:

 حاصع ىمر (جائزة أ.د /سعيد إسماعيل عمي) ىن الم كز األ ع في ال بم م

ىام 0222

 حاصع ىمر (جائزة أ.د /عبد العزيز السيد) ألفضع رالة ماجرتي في

ىام 0223

 حاصع ىمر (جائزة أفضل مركز عمى مستوى جامعة عين شمةةةةةةةس)،

ىام 0227

الخاص في أص ع الت بية ،ىام .0222

أص ع الت بية ،لكام .0223

"م كز تكميم الكبا " ،في ربتمب .0227

لالتصال
Emai : ashour_amry@yahoo.com
Tele: Mobile : (002) 01228802565 - (002) 01020154920
كلية التربية -قسم أصول التربية – منشية البكرى – روكسى – القاىرة – جمهورية مصر العربية ddress:
:89@ - = - :9
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