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 السيرة الذاتية
 داليا محمد شافع ضاحي :مــــــاالس
 م36/23/2:89خ الميالد: ــتاري

 مصرية ة:ـــــالجنسي
 مسممة ة:ــــــالديان

 كمية الهندسة جامعة الفيومب الجودةاإلداري لوحدة مدير ال الوظيفـــة الحالية:
       daliashafee35@gmail.com البريد األلكترونى:

ds116@fayoum.edu.eg                     
 المؤىالت العممية: 
 م.1111الخدمة االجتماعية عام في بكالوريوس  -1
 م.2001دبمومو عامو في التربية عام  -2
 .م2011عام  الخدمة االجتماعية فيماجستير  -3

وتصور مقترح لـدور الخدمـة االجتماعيـة  العوامل المؤدية لمطالق المبكر«وعنوان الرسالة: 
 .«في التعامل معيا

 .م2012عام دكتوراه في الخدمة االجتماعية  -4
فعاليــة برنــامر تــدريبي مــن منظــور الممارســة العامــة لتحقيــق جــودة  «وعنوووان الرسووالة: 

 «.الممارسة المينية لألخصائي االجتماعي في جياز رعاية الشباب الجامعي 
 :منشورةال األبحاث العممية
" برنامر تدريبي لتحقيق جودة الممارسة المينية ألخصائي رعاية الشباب الجامعي"  بحث -2

دراسووة مقب وووة عموووي ا اصوواايين ااجعمووواعيين العووواممين برعايوووة الشووبا  جامعوووة الفيووووم فوووي 
المؤعمر العمموي السونوي الرابوع والعشورون لكميوة الادموة ااجعماعيوة جامعوة الفيووم فوي الفعورة 

 . 3126مايو  8-7من 
دراسووة جــودة الممارســة المينيــة ألخصــائي رعايــة الشــباب " ل المتطمبــات المياريــة"  بحووث -3

مقب ووة عمووي ا اصوواايين ااجعموواعيين العوواممين برعايووة الشووبا  جامعووة الفيوووم فووي المووؤعمر 
 8-7العممي السنوي الرابع والعشرون لكمية الادمة ااجعماعية جامعة الفيووم فوي الفعورة مون 

 .3126يو ما
  دراسووة دور األنشــطة الطالبيــة فــي بنــاا شخصــية الطالــب وتحقيــق األمــن الفكــر بحوث    -4

ميدانيوووة مقب ووووة عمووووي جامعووووة الفيوووووم فووووي المووووؤعمر العممووووي الوووودولي ال الووووث لكميووووة الدراسووووا  
 .3128ديسمبر  24-23اإلسالمية و العربية لمبنا  بال اهرة جامعة ا زهر في الفعرة من 
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مقترح الستخدام المدخل التنمـو  فـي منظمـات المجتمـم المـدني لمواجيـة برنامر بحوث    -5
والعشوورون لكميووة الادمووة ااجعماعيووة   ووامن  فووي المووؤعمر العممووي السوونوي ال مشــكمة البطالــة

 .:312 أبريل 22-21جامعة الفيوم في الفعرة من 
  في ألزماتتصور مقترح لدور األخصائي االجتماعي في فريق العمل إلدارة ا   ورقة عمل -6

فوي  on lain الموؤعمر العمموي الرابوع لمادموة ااجعماعيوة ودورهوا فوي عح يوة العنميوة البشورية
 .3131ديسمبر  22-21الفعرة من 

  فوووي مجموووة كميوووة الادموووة أىميـــة التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي تحقيـــق جـــودة اإلدارةبحووث    -7
 .3132اامس, , الجزء ال33ااجعماعية لمدراسا  والبحوث ااجعماعية, العدد 

  فوي الممع وي اإلبداع اإلدار  لفريق العمل فـي إدارة األزمـات زأزمـة كورونـا م ـال بحوث     -8
 .3133مايو 33كمية اآلدا  جامعة الفيوم في الفعرة العممي ا ول 

 :زحضور  شاركت فيياالتي وورش العمل الدورات 
2- TOFEL"    3128 أبريل  531 عام بع دير  
3- ICDL"  3121 ديسمبر 
 Development of Thinking and Managerial skills "Behavioralدورة  -4

Approach"  3124فبراير  7يناير حعى  38في الفعرة من  
 Development of Thinking and Managerial skills "Managerialدورة   -5

Approach "  3124سبعمبر  :2 – 21في الفعرة من  
6-  "TOT"  Training of Trainers  3125يناير 
المرحمووة ا ولووي عووابع لمن مووة      لممــرأةMLSTPتنميــة الميــارات القياديــة واإلداريــة زدورة    -7

 3125مارس  34 -28في الفعرة من  العمل الدولية
ــة التعامــل مــم الطــالبورشووة عموول    -8 موون مركووز إدارة ا زمووا  والكوووارث بجامعووة الفيوووم   كيفي

  3125سبعمبر  36بعاريخ 
االستشارات المينية وميارات البحث عن الوظائف" تنميـة الميـارات القياديـة واإلداريـة دورة    -9

مووارس  : -5ال انيووة عووابع لمن مووة العموول الدوليووة فووي الفعوورة موون  المرحمووة   لممــرأة  MLSTPز
3126. 

( MLSTPية )  عنمية المهارا  ال يادية واإلدار  Job Clubناد  البحث عن وظيفة ز   دورة -:
 .3126مارس  34 -29ال انية عابع لمن مة العمل الدولية في الفعرة من  لممرأة المرحمة

 3131أغسقس  :-9  في الفعرة من مؤتمر التحول الرقمي وقضايا الخدمة االجتماعية   -21
 . on lain المؤعمر ال اني لشبكة مقوري الادمة ااجعماعية
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 خبرات التدريب والتدريس:
الجوزء العمموي مون  جامعة الفيوم جعماعيةااادمة كمية القال  الفرقة ال ال ة والرابعة  عدري  -2

 .3133-3132والعام الجامعي   3129حعي3124مادة العدري  الميداني في الفعرة من 
مقبووة الالبرنوواما العوودريبي  جووودة الممارسووة المهنيووة  اصووااي رعايووة الشووبا   إعووداد وعنفيوو   -3

جعمووواعيين العووواممين فوووي كميوووا  جامعوووة الفيووووم فوووي الفعووورة مووون سوووبعمبر عموووي ا اصووواايين اا
 .لحصول عمي درجة الدكعوراها م عضيا  ضمن 3126حعى مارس  3125

جامعووة  عوودريس مووادة ح وووة اانسووان ومحاربووة الفسوواد لقووال  الفرقووة الرابعووة كميووة الهندسووة  -4
               3133إلي :312في الفعرة من الفيوم

 أنشطة أخر :
من االل العمل فوي كميوة العديد من المؤعمرا  والندوا  والمعارض العممية  ااشعراك في إعداد -2

 .الهندسة
عوووون الحصووووول عمووووي درجووووة  3125لجامعووووة الفيوووووم ديسوووومبر   العمووووم السووووابع العكووووريم فووووي عيوووود  -3

 . الماجسعير
 .3127رس ا م ما يومالعكريم من قال  كمية هندسة الفيوم  ا م الم الية  في  -4
 .عن الحصول عمي درجة الدكعوراه 3127لجامعة الفيوم ديسمبر   العمم العاسع العكريم في عيد  -5
 3131في منصة أريد لعام   عالممدونة  الحصول عمي المركز ال اني المرعبة الفضية  فضل   -6
 من منصة أريد  3133والعام  3131الحصول عمي وسام الصفحة المعميزة لمعام  -7
موون مبووادرة عقوووير الادمووة ااجعماعيووة مووارس  اليوووم العووالمي لمادمووة ااجعماعيووة  فووي العكووريم   -8

3132. 
المشوواركة فووي الممع ووي الوودولي اافعراضووي السووابع  مناهضووة العنووة ضوود الموورأة ضوورورة أاالقيووة   -9

مووون وحووودة عمكوووين المووورأة معهووود الفنوووون العقبي يوووة الجامعوووة الع نيوووة 3132ديسووومبر22واجعماعيوووة  
 لععاون مع فرية لهن لإلغا ة بالعراة.الوسقي با

 الجيات التي عممت بيا:
 م. 3121م حعى :::2المدينة الجامعية لمقالبا  جامعة الفيوم من عام  -2
 .3129حعى  3121رعاية الشبا  كمية الهندسة جامعة الفيوم من  -3
 حعي ا ن. :312إدارة الجودة كمية الهندسة  -4

 :العممية الخبرات
ورعايووة الشووبا  فووي كميووة  الجامعيووة نفووي الموودرعايووة الشووبا  موون اووالل العموول ال ابوورة فووي مجوو -2

 الهندسة.
 .في وحدة الجودة ابرة في العمل اإلداري -3
 من االل ااشعراك في الجمعيا  ا همية. والعقوعي ابرة في العمل ااجعماعي -4


