
 

 

العمـلخبـرات   

 المؤهالت التعليمية

 ـ كلية متفرغ مساعدأستاذ

التربية المقارنة واإلدارة 

 التربوية

 عزه أحمد محمد الحسيني

 

  محاسبةكلية التجارة جامعة عين شمس بكالوريوس

1979 

  تنظيم وطرق عمل كلية التجارة جامعة دبلوم

 1989عين شمس 

  1981دبلوم عام تربية عين شمس 

   1983دبلوم خاص تربية عين شمس 

 1993تربية عين شمس  ستير تربية مقارنةچما 

  2000دكتوراه تربية مقارنة تربية حلوان 

 ، مصرقاهرةال

01013846760 

 

 

 . استاذ مشارك بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان 

 .استاذ مشارك بكلية التربية بجامعة الملك خالد في السعودية 

  ادس لرعاية الموهوبين والمتفوقينمؤتمر العلمي العربي السالحضور 

 .جلس العربي للموهوبين والمتفوقين ) مقرر جلسة(والتابع للم

  عليم بجامعة تاستخدام تقنيات الحضور دورة تدريبية في مشروع تطوير

  .حلوان

  حضور ورشة عمل بعنوان "تقويم األداء لبناء التطوير األكاديمي" في

 .التمريض الجودة بكليةوحدة ضمان 

 التربوية واإلدارة المقارنة التربية قسم رئيس 

  م2010-2008 عام منذ

 التعليمية واإلدارة المقارنة التربية أستاذ 

 التربوية واإلدارة المقارنة التربية بقسم

 2010 منذ المتفرغ،

  القيام بعمل رئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية للعام الجامعي

2012/2013.. 

ICTPتلقى دورة تدريبية فى  تتضمن دراسات ثمان برامج فى الكمبيوتر  

                             . وإجازتها من المجلس األعلي للجامعات

  العمل كمرشد أكاديمي لطالب الدبلوم العام، والماجستير، والدكتوراه

 منذ تطبيق الئحة الساعات المعتمدة.

  المؤتمر القومي السنوي التاسع ) العربي األول( المشاركة ببحث في

لمركز تطوير التعليم الجامعي بعنوان" الجامعة االفتراضية: تصور 

 م.2002مقترح للتعليم الجامعي عن بعد في ديسمبر 

 . 

 مهام إدارية

  القيام بعمل رئيس قسم التربية المقارنة

واإلدارة التربوية للعام الجامعي 

2012/2013. 

   المشاركة في تطوير الئحة الدراسات

، 2013 /2012العليا والبحوث للعام 

المشاركة في ورش العمل لتطوير الئحة 

 /2015الكلية لمرحلة البكالوريوس للعام 

م، وتوصيف العديد من المقررات 2016

 الدراسية.

  عضوية العديد من اللجان ) مجلس

الكلية،مجلس القسم، لجنة الدراسات 

العليا، لجنة المكتبة، لجنة ، لجنة شئون 

البيئة، وريادة لجنة الجوالة والخدمة 

 العامة( 

  تدريس جميع المقررات باستخدام الوسائل

 what'sالتكنولوجية والتطبيقات مثل 

app & Google classroom 

(2020) 
 

  

 المهارات

 اللغـات

 العربيـة  

 اإلنجليزيـة  

 

 

  تبمجاال اهتم

 ةيالدولالمقارنةالتربية

 واإلدارة التربوية،

 والتخطيط اإلستراتيجي


