ّ
سرية ذاتية

انذكتىر .محمذ عهي
مدرب حمرتف متقدّم من املركز العاملي الكندي للتدرية واالستشارات
تاحث يف أصول الرتتية  -عضو مؤسس للجمعية العرتية لإلصالح الرتتوي

 .1المعلومات الشخصية :
االسم
انجىال
انبريذ اإلنكترووي

محمذ عهي
66433433
Sama_yasien@yahoo.com

انحانت االجتماعيّت
هاتف
انمذيىت  /انذونت

ِزضوط
55745674
اٌذوؽخ  -لطش

 .2انشهاداث انعهميت :
انشهادة
دوزىساح اٌمُبدح اٌزشثىَخ
ِبعغزُش أصىي اٌزشثُخ
اٌذثٍىَ اٌخبصخ فٍ اٌزشثُخ
اٌذثٍىَ اٌّهُٕخ فٍ اٌزشثُخ
ٌُغبٔظ اِداة واٌزشثُخ

انمصذر(انجامعت  /انذونت)
عبِعخ هًُ
عبِعخ عُٓ شّظ ِ -صش
عبِعخ عُٓ شّظ ِ -صش
عبِعخ عُٓ شّظ ِ -صش
عبِعخ عُٓ شّظ ِ -صش

انسىت
3122
3116
2111
2113
2114

انتقذير
ِشرجخ اٌششف
ِّزبص
عُذ عذا
ِّزبص
عُذ عذا

انتخصص انذقيق
ّ
اإلدارة انمذرسيت
أصىل انتربيّت
أصىل انترب ّيت
مىاهج وطرائق انتذريس
انهغت انعربيّت

 .3انذراساث انعهميت انحانيت:
انشهادة
مسجم نذرجت انذكتىراي في انتربيت
ّ

انتخصص
أصىل انتربيت – جامعت عيه شمس

 .4شهاداث دوراث مهىيت ومؤهالث تذريبيت :
انشهادة
اٌّذسة اٌّؾزشف اٌّعزّذ  -اٌّزمذَ
ئداسح اٌغىدح اٌزعٍُُّخ ورُّٕخ اٌّىاسد اٌجششَخ
اعزشارُغُبد اٌزخطُظ اٌزشثىٌ وئداسح اٌّششوعبد اٌزعٍُُّخ
شهبدح ئٔغبص ٌزخطٍ ؽبعض اٌّبئخ ِزذسة
ِذخً ئًٌ اٌمجعبد اٌغذ
اٌمجعبد اٌغذ
وُفُخ اعزخذاَ اٌمجعبد اٌغذ
اٌزعشف عًٍ اٌمجعبد اٌغذ
اٌّعبَُش اٌّهُٕخ اٌىطُٕخ
اٌفشوق اٌفشدَخ
ئداسح اٌصف
اٌزخطُظ
اٌزمُُُ اٌجٕبئٍ
ئداسح اٌّصبدس

انمصذر(انجهت  /انذونت)
اٌّشوض اٌعبٌٍّ اٌىٕذٌ ٌٍزذسَت واالعزشبساد ،
فبٔىىفش – وٕذا
اٌّشوض اٌعبٌٍّ اٌىٕذٌ ٌٍزذسَت واالعزشبساد ،
فبٔىىفش – وٕذا
اٌّشوض اٌعبٌٍّ اٌىٕذٌ ٌٍزذسَت واالعزشبساد ،
فبٔىىفش – وٕذا
اٌّشوض اٌعبٌٍّ اٌىٕذٌ ٌٍزذسَت واالعزشبساد ،
فبٔىىفش – وٕذا
ِشوض ِهبسرٍ اٌزعٍٍُّ ( اٌجىسد اٌعشثٍ ٌٍزعٍُ)
ِشوض ِهبسرٍ اٌزعٍٍُّ ( اٌجىسد اٌعشثٍ ٌٍزعٍُ)
ِشوض ِهبسرٍ اٌزعٍٍُّ ( اٌجىسد اٌعشثٍ ٌٍزعٍُ)
ِشوض ِهبسرٍ اٌزعٍٍُّ ( اٌجىسد اٌعشثٍ ٌٍزعٍُ)
ششوخ ِبٌزٍ عُشف ( وىعٕشٓ )  -لطش
ششوخ ِبٌزٍ عُشف ( وىعٕشٓ )  -لطش
ششوخ ِبٌزٍ عُشف ( وىعٕشٓ )  -لطش
ششوخ ِبٌزٍ عُشف ( وىعٕشٓ )  -لطش
ششوخ ِبٌزٍ عُشف ( وىعٕشٓ )  -لطش
ششوخ ِبٌزٍ عُشف ( وىعٕشٓ )  -لطش

انسىت
َ3114
2009
2009
3121
3121
3121
3121
3121
3111
3111
3111
3111
3111
3111

دثٍىَ اٌزعٍُ اٌّزّشوض ؽىي اٌطبٌت ( اعزشارُغُبد اٌزعٍُ إٌشظ –
اعزشارُغُبد اٌزعٍُ اٌزعبؤٍ  -رىظُف اٌزىٕىٌىعُب فٍ اٌزعٍُ -
ِهبساد اٌزعٍُ اٌزارٍ)
اٌزخطُظ االعزشارُغٍ واألهذاف طىٍَخ اٌّذي وعاللزهب ثشؤَخ
وسعبٌخ اٌّذسعخ
رُّٕخ ِهبساد اٌزفىُش اإلثذاعٍ وإٌبلذ ٌذي اٌّزعٍُّٓ
اٌطشائك اٌّجزىشح فٍ رعضَض اٌطالة ورطجُمبرهب اٌزشثىَخ
دثٍىَ اٌجشِغخ اٌٍغىَخ اٌعصجُخ
شهبدح . TOFEL
شهبدح دوسح اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ
شهبدح اٌشخصخ اٌذوٌُخ فٍ لُبدح اٌؾبعىة ))ICDL
تذريس وتقييم ومىاشط انهغت األونى في مىهاج انبكانىريا انذونيت
تذريس وتقييم ومىاشط انهغت األونى في مىهاج انبكانىريا انذونيت
وسشخ عًّ ٔؾى ِّبسعبد أفضً فٍ اٌزمُُُ اٌذاخٍٍ ٌٍّذسعخ
دوساد رشثىَخ ِزعذدح فٍ وً ِب َخص اٌزعٍُُ واٌزعٍُ واٌزذسَظ
واٌزٕغُك واإلداسح اٌزشثىَخ واٌمُبدح ورعٍُُ اٌزفىُش واٌجشِغخ اٌٍغىَخ
اٌعصجُخ – وئصبسح اٌذافعُخ .

أوبدَُّخ اٌفزؼ رىٕىٌىعٍ – ِصش

3121

ُِىب لطش ٌٍخذِبد االعزشبسَخ

3121

أوبدَُّخ اٌفزؼ رىٕىٌىعٍ – ِصش
أوبدَُّخ اٌفزؼ رىٕىٌىعٍ – ِصش
أوبدَُّخ اٌفزؼ رىٕىٌىعٍ – ِصش
عبِعخ عُٓ شّظ
اٌّشوض اٌزعٍٍُّ األِشَىٍ  -لطش
اٌُىٔغىى
مىظمت انبكانىريا انذونيت – أثيىا  -انيىوان
مىظمت انبكانىريا انذونيت – برنيه  -انماويا
اٌّغٍظ األعًٍ ٌٍزعٍُُ – دوٌخ لطش
ِشاوض وعبِعبد ِزعذدح

3121
3111
3111
2005
3114
2008
َ3113
َ3111
َ3114
2114
ؽزً اِْ

 .5الخبرات :
انخبرة
ِٕغك اٌٍغخ اٌعشثُخ
ِذسة ِؾزشف ِعزّذ ِ /زم ّذَ .
ِذسة ِعزّذ
ِذسة ِعزّذ
ِغزشبس اٌزذسَت واٌزُّٕخ اٌجششَخ
ِغزشبس اٌٍغخ اٌعشثُخ ٌّششوع اٌؾمُجخ االٌىزشؤُخ واٌّؾزىي
اٌشلٍّ.
ِغزشبس اٌزذسَت اٌزشثىٌ واٌزُّٕخ اٌجششَخ
رأٌُف ِٕبهظ ِجُٕخ عًٍ اٌّعبَُش
عضى شجىخ اٌّذسثُٓ اٌعشة
ِغإوي اٌزذسَت ثىؽذح اٌزذسَت اٌزشثىٌ
ِذسط وسئُظ لغُ
ئعذاد ورمذَُ اٌذوساد واٌىسػ واٌّؾبضشاد اٌزذسَجُخ
اٌمُبدح  -اٌغىدح فٍ اإلداسح اٌّذسعُخ – رعٍُُ اٌزفىُش -
اٌزفىُش اإلثذاعٍ وإٌبلذ  -رخطُظ ورأٌُف إٌّبهظ وفك ِعبَُش
ِؾذدح
طشائك اٌزذسَظ  -اإلششاف اٌزشثىٌ  -اإلسشبداٌطالثٍ  -اٌزخطُظ االعزشارُغٍ  -ئداسح اٌىلذ – ئعذاد اٌؾمبئت

انجهت
اٌىوشح اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخ ٌٍجُٕٓ
اٌّشوض اٌعبٌٍّ اٌىٕذٌ ٌٍزذسَت
واالعزشبساد  ،فبٔىىفش – وٕذا .
صٕبعخ اٌؾُبح ٌٍزذسَت  -عبن
ئدَىره ٌٍزذسَت
اٌجذًَ ٌالعزشبساد
ششوخ وىعٕشٓ اٌعبٌُّخ ِع
ICT QATAR
ِشوض هبٌ ره  -لطش
ِشوض اٌىوشح اٌزشثىٌ ٌزطىَش رعٍُُ
ورعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ
شجىخ اٌّذسثُٓ اٌعشة
اٌصف اٌضبٔىَخ  -وصاسح اٌزشثُخ ِ -صش
وصاسح اٌزشثُخ واٌزعٍُُ ِصش – وصاسح
اٌزشثُخ واٌزعٍُُ لطش – اٌّغٍظ األعًٍ
ٌٍزعٍُُ لطش
ثغّهىسَخ ِصش اٌعشثُخ ودوٌخ لطش فٍ
عذح ِشاوض رذسَت واعزشبساد وثبٌّذاسط
وإٌىادٌ واٌغّعُبد األهٍُخ وغُشهب.
وؽضش اٌذوساد ووسػ اٌعًّ اٌزٍ لّذ
ثزمذَّهب عذد وجُش ِٓ أصؾبة رشاخُص أو
ٔىاة أو ِٕغمُٓ أو ِعٍُّٓ ِٓ اٌّذاسط

مه  -إنى
 3114ئًٌ اِْ
 3114ئًٌ اِْ
 -3114ؽزً اِْ
3121-3111
3121
ِبسط َ 3111
َ 3111-3113
َ 3121 :3114
 3113ئًٌ اِْ
3112:3114
ِٕز َ2114
:3111اِْ

اٌزعٍُُّخ.
رُّٕخ ِهبساد اٌّذسة اٌزشثىٌ  -اٌذَىبَ ورؾذَذ
االؽزُبعبد اٌزذسَجُخ -اٌّّبسعبد اٌّهُٕخ واألخاللُخ ٌٍّذسة
اٌّؾزشف.
اٌّذَش اٌفعبي وِزعذد اٌمذساد  -اٌّذسط اٌفعبي وِزعذد
اٌمذساد  -إٌّغّك اٌفعّبي
اإلعالَ اٌزشثىٌ  -ثشِغخ ٌغىَخ ٌطالثٕب  -اٌّزاوشح
إٌشطخ  -اإلسشبد واٌزىعُه اٌطالثٍ
ئداسح اٌصف  -اٌزعٍُ اٌزعبؤٍ  -اٌزعٍُ إٌشظ – اٌزىبًِ
ثُٓ اٌّىاد اٌذساعُخ -طشائك اٌزعضَض ورىظُفهب فٍ اٌؾغشح اٌصفُخ
– ئداسح اٌغٍىن فٍ اٌؾغشح اٌصفُخ.
ئداسح اٌّششوعبد اٌزعٍُُّخ
رُّٕخ اٌّىاسد اٌجششَخ وئداسرهب  -وغُشهب ِٓ اٌذوساد فٍ
اٌزشثُخ واٌزذسَظ واإلداسح واٌّىاسد اٌجششَخ .

ثبؽش فٍ ِٕبهظ وطشائك رذسَظ اٌٍغخ اٌعشثُخ و أصىي اٌزشثُخ
وزبثخ ِغّىعخ وجُشح ِٓ األثؾبس واٌّمبالد فٍ اٌٍغخ اٌعشثُخ
واٌّغبي اٌزشثىٌ واٌزُّٕخ اٌجششَخ واٌزذسَت.

اٌزبٌُخ :
 ِذسعخ صَٕت اإلعذادَخ اٌّغزمٍخ ٌٍجٕبد .ِذسعخ إِٓخ ثٕذ وهت اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخٌٍجٕبد .
ِذسعخ اٌجُبْ اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخ ٌٍجٕبد .ِذسعخ اٌىوشح اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخ ٌٍجُٕٓ .ِذسعخ ِؾّذ ثٓ عجذ اٌىهبة اٌضبٔىَخاٌّغزمٍخ ٌٍجُٕٓ .
ِذسعخ لطش اٌزمُٕخ . ِذسعخ عجذ اٌشؽّٓ ثٓ عبعُ اإلعذادَخاٌّغزمٍخ ٌٍجُٕٓ .
 ِذسعخ األؽٕف اٌّغزمٍخ ٌٍجُٕٓ . ِذسعخ أؽّذ ثٓ ِؾّذ اٌضبٔىَخ ٌٍجُٕٓ .ِذسعخ ثٓ خٍذوْ اإلعذادَخ اٌّغزمٍخٌٍجُٕٓ .
 ِذسعخ اٌخٍُظ اٌعشثٍ.ِذسعخ أثى أَىة األٔصبسٌ.ِذسعخ اٌىوشح اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخ ٌٍجٕبد . ِذسعخ اٌشؾبُٔخ إٌّىرعُخ . ِذسعخ اٌشؾبُٔخ اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخ ٌٍجٕبد. ِذسعخ اٌشفبع اٌّغزمٍخ . ِذسعخ ثالي ثٓ سثبػ اٌّغزمٍخ . ِذسعخ ثٍٕ هبعش اٌّغزمٍخ . ِذسعخ أثى ثىش اٌصذَك اإلعذادَخاٌّغزمٍخ.
 ِذسعخ أثى ثىش اٌصذَك اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخ . ِذسعخ عٍٍ ثٓ أثٍ طبٌت اإلعذادَخاٌّغزمٍخ .
 ِذسعخ اٌشعبٌخ اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخ ٌٍجٕبد . ِذسعخ أَ اٌمشي اٌّغزمٍخ . ِذسعخ اٌشعبٌخ اٌضبٔىَخ اٌّغزمٍخ . ِذسعخ ِىصح ثٕذ ِؾّذ .وغيرها
عبِعخ عُٓ شّظ ِ -صش
 :2113اِْ

ِصش – لطش
صؾف اٌششق – اٌىطٓ – اٌشاَخ –
صىد اٌصف.

 :2113اِْ

اٌّشبسوخ فٍ وضع ِعبَُش رمُُُ اٌٍغخ اٌعشثُخ ٌٍّشؽٍخ اٌضبٔىَخ
اٌّىؽّ ذح.

اٌّغٍظ األعًٍ ٌٍزعٍُُ ثبٌزعبوْ ِع
ششوخ وىعٕشٓ اٌعبٌُّخ -دوٌخ لطش

 :3114اِْ

اٌّشبسوخ وضُف سئُغٍ فٍ اٌجشاِظ اٌزٍفضَىُٔخ

ثشٔبِظ ٔىافز ِضُئخ – رٍفضَىْ لطش َ3113

اٌّشبسوخ فٍ اٌجشاِظ اإلراعُخ

 -6ندوات ومؤتمرات :

ثشٔبِظ ِغبء اٌذوؽخ – ئراعخ لطش

َ3111

انخبرة
اٌزُّٕخ اٌّهُٕخ ٌٍمُبداد اإلششافُخ فٍ اٌزعٍُُ اٌعبَ
أعجىع اٌزغّع اٌزشثىٌ اٌخبِظ
ئصالػ اٌزعٍُُ اٌعشثٍ
رغشثخ عبِعخ اإلِبساد فٍ اٌزعٍُ اٌزىٕىٌىعٍ
اٌّإرّش اٌعٍٍّ اٌزبعع عشش (رطىَش ِٕبهظ اٌزعٍُُ فٍ
ضىء ِعبَُش اٌغىدح) .
اٌّذسعخ اٌزوُخ
رُّٕخ اإلثذاع
أصش اعزخذاَ ثعض أعبٌُت اٌزعضَض اٌّىعت ثبعزخذاَ
اٌىّجُىرش اٌزعٍٍُّ عًٍ رؾصًُ اٌطالة .

انجهت
عُّٕبس لغُ أصىي اٌزشثُخ  -وٍُخ اٌزشثُخ –
عبِعخ عُٓ شّظ
وٍُخ اٌزشثُخ – عبِعخ لطش
اٌغّعُخ اٌعشثُخ ٌإلصالػ اٌزشثىٌ
اٌغّعُخ اٌعشثُخ ٌإلصالػ اٌزشثىٌ
اٌغّعُخ اٌّصشَخ ٌٍّٕبهظ وطشائك اٌزذسَظ-
داس اٌضُبفخ -عبِعخ عُٓ شّظ.
ِعهذ اٌذساعبد اٌزشثىَخ – عبِعخ اٌمبهشح
عُّٕبس لغُ أصىي اٌزشثُخ – عبِعخ عُٓ شّظ
وٍُخ اٌزشثُخ – عبِعخ أعُىط

 -7العضويات :
 - 1عضو الموسوعة العربٌة لتطوٌر الذات 0212م .
 - 0عضو موسوعة التعلٌم والتدرٌب .0212 -
 - 3عضو البورد العربً لمهارات التعلّم . 0212
 - 4عضو المن تدى العربً إلدارة الموارد البشرٌة .
 - 5عضو األكادٌمٌة العربٌة العالمٌة للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
 - 6عضو شبكة المدربون المحترفون 0222 -م حتى اآلن.
 - 7عضو شبكة المدربٌن العرب  0222 -حتى اآلن.
 - 2عضو مؤسس للجمعٌة العربٌة لإلصالح التربوي  0227 -حتى اآلن.
 - 2عضو نقابة المعلمٌن – جمهورٌة مصر العربٌة منذ  1227حتى اآلن .
 - 8مؤلفات تحت الطبع
المجلد المتكامل في الحقائب التدريبية التربوية ويشمل  01حقائب تدريبية:
 - 1الممارسات المهنٌة واألخالقٌة للمدرب المحترف.
 - 0تنمٌة مهارات المدرب التربوي.
 - 3إدارة وبناء فرق العمل فً المؤسسات التربوٌة.
 - 4تطب ٌقات تربوٌة على توظٌف استراتٌجٌات التعلم النشط فً الصفوف الدراسٌة .
 - 5تطبٌقات تربوٌة على توظٌف استراتٌجٌات التعلم التعاونً فً الصفوف الدراسٌة .
 - 6تطبٌقات تربوٌة على توظٌف مهارات التفكٌر الناقد واإلبداعً فً الصفوف الدراسٌة .
 - 7الطرائق المبتكرة فً تعزٌز الطالب وتط بٌقاتها التربوٌة فً الصفوف الدراسٌة .
 - 2إدارة الجودة التعلٌمٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة.
 - 2استراتٌجٌات التخطٌط التربوي وإدارة المشروعات التعلٌمٌة .
 - 12إدارة الصف وإدارة السلوك والبٌئات الجاذبة تطبٌقات تربوٌة .

انسىت
َ3121
َ3113
3113
3113
3114
3115
3115
3114

