صورة شخصية

السيرة الذاتية
أ -المعلومات الشخصية:
االســـــــــــــــــــــم  :محــــمد أحــــمد الباز إسماعيــــــل
تاريـخ الميـــــــــــالد :

1976/02/16م

الجنسيـــــــــــــــــة :

مصــــــــــــــــــــري

الحـالة االجتماعيـــة :

متـــــــــــــــــــــزوج

البريـد االليكـترونــــــــيelbaz_1621976@yahoo.com :
ب -المؤهالت:
ــ درجة الدكتوراه في علم االجتماع بتقدير (مرتبة الشرف األولى) جامعة دمياط – سنة .2017
ــ درجة الماجستيــــــــر في علم االجتماع بتقدير (ممتــاز) ــــ جامعة عيـــن شمـــس-سنة .2004
ـــ تمـــــهيدي ماجستيـــــــر في علـــــم االجتمــــــــاع ( )1999م.
ـــ ليسانس آداب – قسم اجتماع لسنة ( )1998م بتقدير (جـيــد).

ج -الخبرات التدريسية بالجامعة:
ــ التدريس مقررات مهارات تطوير الذات (مقرر أخالق المهنة /مهارات التعلم والتفكير والبحث /مهارات االتصال)

د -االبحاث العلمية واالوراق العلمية المنشورة:
التشريعات اإلجتماعية وتأثيرها على العنف فى المجتمع المصري (بحث اجتماعي ميداني)
هـ -اللجان:
 مشرف وحدة اإلرشدد اكأاددمم عممددة اسنة اسححيمرمو -التعاون المجتمعي :
 اسحمدون مع اسحملمم اسثدةوي فى ةشر ثقدف اإلرشدد اكأاددمم فى اسحملمم قعل اسجدممم: -مواد التدريس بالجامعة
ــ التدريس مقررات مهارات تطوير الذات (مقرر أخالق المهنة /مهارات التعلم والتفكير والبحث /مهارات االتصال)

ن -عضوية الجمعيات العلمية:.
ي  -الدورات التدريبية.

-

انحخدام اسحاةوسوجمد اسحدمث فى اسحدرمس
االحجدهدت اسحدمث فى اسحدرمس
ادارة مشدرمع اسخط اسحةفمذم سلخط االنحراحمجم سلجدمم
ممدممر اسهمئ اكأسمدةم سالعحمدد ( )AHPGS
إدارة اسمشروعدت االنحراحمجم
احدع اسمشروعدت اسعحثم اسحةدفنم
ممدممر اسجودة ف اسنمدق اسمؤنن
ةظم االمححدةدت وحقومم اسطالب
ممدممر اسجودة ف اسنمدق اسمؤنن
مشروع االعحمدد اسمؤنن واسعرامج من اسهمئ اسوطةم
حصممم اإلخحعدرات االساحروةم عدنحخدام عرةدمج ( )Quiz Creator
انحخدام اسحاةوسوجمد فى اسحدرمس
محطلعدت االعحمدد اسمؤنن واسعرامج سمحور خدم اسمجحمع
محطلعدت االعحمدد اسمؤنن واسعرامج سمحور اسحملم واسحملمم
محطلعدت االعحمدد اسمؤنن واسعرامج سمحور خدمدت اسدعم اسطالع
خرائط اسمةهج
االحجدهدت اسحدمث ف اندسمب اسحملمم اسجدمم
اسمرض اسحقدممى اسفمدل
مهدرات اإلرشدد اكأاددمم
ممدممر اسجودة فى اسمملم اسحملممم وفق اسةظدم اسوطة سلجودة عدسمملا
مهدرات اسحدرمس اسجدمم اسفمدل
حصممم اسعرامج فى ظل اإلطدر اسوطة سلمؤهالت عدسمملا
مهدرات اسحمدمل مع اسرؤندء
حوصمف اسمقرر اسدران وفقد سممدممر اسهمئ اسوطةم سلحقومم واالعحمدد اكأاددمم
عداد حقرمر اسدران اسذاحم ( عرامج )
جودة اكأعحدث وآسمدت اسةشر اسدوس فى مجدل ( )ISI
( Cource Portfoliosملف اسمقرر)
دمج اسحقةم فى اسحدرمس اسجدمم
عداد حوصمف اسعرةدمج وفق ممدممر اسهمئ اسوطةم
قمدس وحقومم ةواحج اسحملم
قرمر اسعرةدمج وفق ممدممر اسهمئ اسوطةم
حطومر عرةدمج اسنة اسححيمرم
ةظم االخحعدرات االساحروةم
اسخرائط اسزمةم سةظدم اسجودة اسداخل
حوصمف وحقرمر اسمقرر
أ
مهدرات اسحمدمل مع اسفروق اسفردم عمن اسطالب

------------------------------------------------------ط -المؤتمرات وورش العمل والندوات:
-

ورش عمل عن عملم اسحقممم اسذاح ف اسنة اسححيمرم
ورش عمل عن حوصمف اسمقررات طعقد سلممدممر اسوطةم سلجودة واالعحمدد االاددمم
ورش عمل عن ححلمل " نوت" سحقممم عرةدمج اسنة اسححيمرم
ورش عمل عمةوان " اسحخطمط سلحدرمس
ورش عمل عمةوان " اإلطدر اسوطة سلمؤهالت واسممدممر اكأاددممم
ورش عمل عمةوان  " :مقمدس همرمدن سلحفامر وحطعمقه ف ممدان اسحملمم
محديرة عمةوان انحراحمجمدت وطرائق اسحدرمس
ورش حدرمعم عمةوان "أندسمب وطرائق اسحدرمس
ورش عمل حدرمعم عمةوان " حوصمف اسمقررات اسدرانم واسعرامج طعقد سإلطدر اسوطة سلمؤهالت اسوطةم واكأاددممم سلجودة "
ورش عمل حدرمعم عمةوان " حل اسمشاالت واحخدذ اسقرار
ورش عمل حدرمعم عمةوان " اسحملمم اسفمدل

