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 السيرة الذاتية

 (ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع)

Uأوال: بيانات عامة 

 عدلى عزازى ابراهيم جلهوم االسم:

 استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية االسالميةالوظيفة الحالية: 

 8/1/1950تاريخ الميالد: 

 القاهرة -حدائق القبة -تقسيم الرقابة اإلدارية –شارع الصحافة 33العنوان: 

 26029151/02-24507422/02رقم التليفون: 

 0127442171/0114340292رقم الموبايل: 

 dr_azazyzo@yahoo.comالبريد االليكتروني: 

 

U :ثانيا: المؤهالت العلمية 

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1986 الدكتوراه  -1
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U: (الداخلي والخارجي) ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

معيد بقسم المناهج وطرق 
 التدريس

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1978

مدرس مساعد بقسم المناهج 
 وطرق التدريس

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1983

وطرق مدرس المناهج 
 التدريس

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1986

أستاذ مساعد المناهج وطرق 
 التدريس 

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1996

أستاذ المناهج وطرق 
 التدريس

 جامعة المنوفية -كلية التربية 2008

U :رابعا": الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة 

 المنوفية.دورات تدريبية بجامعة -
 تدريس الدورات التدريبية .-
 جامعة المنوفية -المشاركة فى إدارة الجودة ونظمها بكلية التربية-

U الجودة / مشروعات تطوير التعليم خامسا": األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة 

U ًمحلياU : 

 المشاركة فى نظم تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية .-
 .تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينيةمقرر - 

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1983 الماجستير -2

 أسيوط جامعة-كلية التربية 1978 / الليسانس سالبكالوريو -3
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U :(إن وجد) إقليميا 
 .المشاركة فى المؤتمرات الخاصة بالمناهج وطرق التدريس (جمعية المناهج تابعة لعين شمس)-

 .المشاركة فى المؤتمرات الخاصة بالقراءة والمعرفة (جامعة عين شمس)-

U:(إن وجد) ًعالميا 
بالجماهيرية  -ليم العامالمشاركة فى ورش العمل الخاصة بتطوير مناهج التربية الدينية بمراحل التع-

 منظمة اليونسكو العالمية. -الليبية

Uسادسا" : األنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع 
 ندوة رعاية اليتيم بالجامعة –المشاركة فى الندوات الخاصة بالتربية -

 المشاركة مع بعض المؤسسات التعليمية.-

  قناة -المشاركة فى وسائل اإلعالم (التلفاز) لقاءات متعددة مع بعض القنوات الفضائية (قناة المحور-

 قناة البركة)-قناة الصحة والجمال -الناس
 


