
                                                                                                                        
 

 (1)فرع الوادي الجديد – جامعة أسيوط  – مصر -/ القذافي خلف عبد الوهاب محمدالسيرة الذاتية للدكتور 

 

 

 السرية الذاتية               

 القذايف خلف عبد الوهاب محمد /الدكتور            

 "نفسعلم  ال مناهج وطرق تدريس "تخصص            

 مرص العربية(جمهورية )          

 :
ً
 :  البيانات الشخصيةأوال

 القذايف خلف عبد الوهاب محمد عيل مـــــــساأل

 الخارجة. -افظة الوادي الجديدمح –مرص     . 6/2/1972 الميالدومحل تاريخ 

 مرصي الجنسية

 مسلم الديانة

 ويعول ثالث أبناء  مزتوج الحالة اإلجتماعية

جامعة أسيوط فرع الوادي  – مدير عام اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الوظيفة

 جمهورية مرص العربية  –الجديد 

 شارع الروضة –حي السالم  –خارجة ال –محافظة الوادي الجديد  العنوان

 00201283403166   - 00201115217666موبايل :     تليفون

 0022936966 رقم مزنل

E- MAIL drasat_2010@yahoo.com  

 

 

 :
ً
 المؤهالت العلمية:ثانيا

مع التوصية بالنرش والتبادل بني الجامعات  "صص "المناهج وطرق تدريس )علم النفس(دكتوراه الفلسفة يف الرتبية تخ الدكتوراه:  -1

ـ جامعة القاهرة(. ـ )معهد الدراسات الرتبوية    والمراكز البحثية 

 24/4/2014تاريخ الحصول عىل الدرجة :    -

ميـة مهـارات إتخـال القـرار فاعلية برنامج إثرايئ قائم عـىل مفهـوم الـذات يف مـنهج علـم الـنفس لتنعنوان البحث :  "  -

 ."لطالب المرحلة الثانوية

 

mailto:drasat_2010@yahoo.com
mailto:drasat_2010@yahoo.com
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ـ جامعـة  "(المناهج وطرق تدريس )علم النفس"الماجستري يف الرتبية تخصص  الماجستري: -2 بتقدير ممتاز )معهد الدراسات الرتبويـة 

  القاهرة(.

 24/6/2010تاريخ الحصول عىل الدرجة :  -

التعلم النشط يف خفـ  اإلحـرتاق النفوـ وتنميـة مهـارات التفاعـل  فاعلية إسرتاتيجية قائمة عىلعنوان البحث : "  -

 "اللفظي لمعلمي علم النفس بالمرحلة الثانوية 

 . بتقدير عام )جيد( ـ كلية الرتبية بأسيوط ـ جامعة أسيوط ةالدبلوم الخاصة يف الرتبي  -3

 29/2/2004تاريخ الحصول عىل الدرجة :  -

ا(  تخصص طرق تدريس )علم نفس( كلية الرتبية بـالوادي الجديـد ـ جامعـة بتق الدبلوم العامة يف الرتبية -4
ً
دير عام )جيد جد

  أسيوط.

 28/7/2002تاريخ الحصول عىل الدرجة :  -

 وزارة التعليم العايل  -المعهد العايل للخدمة اإلجتماعية بأسوان  –الخدمة اإلجتماعية : بكالوريوس  البكالوريوس -5

 م1998جة : تاريخ الحصول عىل الدر -

 

 :
ً
 : الوظائف القيادية واإلرشافيةثالثا

الوادي الجديد بتاريخ فرع  –جامعة أسيوط بمدير عام اإلدارة العامة لشئون خدمة المـجتمع وتنمية البيئة  .1

 حتى تاريخه.  25/3/2017

ا مدير عام اإلدارة العامة لشئون خدمة المــجتمع وتنمية البيئة بفرع جامعة أسيوط بال .2
ً
وادى الجديد يف الفرتة ندب

 .24/3/2017حتى  18/1/2017من 

 .17/1/2017حتى  28/4/2014رعاية الشباب بكلية الرتبية بالوادى الجديد ـ يف الفرتة من  إدارة مدير .3

 16/6/2010شئون مجلس الكلية واللجان بكلية الرتبية بالوادي الجديدـ جامعة أسيوط يف الفرتة من  إدارة مدير .4

 .27/4/2014حتى 

 .15/6/2010حتى  30/8/2005مكتب أ.د/ عميد كلية الرتبية بالوادي الجديد يف الفرتة من مدير  .5

 .29/8/2005حتى  26/6/2004المدينة الجامعية للطالب بالوادي الجديد يف الفرتة من رئيس  .6

 .25/6/2004ى حت 6/2/2001الرتبية بالوادي الجديد يف الفرتة من  التخطيط والمتابعة بكليةرئيس  .7
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: الخربات التدريسية:
ً
 رابعا

بكلية الرتبية بالوادي تدريس مقرر المناهج وطرق تدريس علم النفس ـ الفرقة الثالثة عام ـ شعبة علم النفس  - 

 .2016/2017حتى  2013/2014للعام الجامعي جامعة أسيوط  –الجديد 

لفرقة الثالثة عام ـ شعبة علم لطالب االنفس ـ دريس علم لمقرر المناهج وطرق ت العمليةتدريس مقرر التطبيقات  -

 . 2013/2014للعام الجامعي جامعة أسيوط  –بكلية الرتبية بالوادي الجديد النفس 

تدريس مقر التدريس المصغر "للفرقة الثانية شعبة علم النفس"ـ بكلية الرتبية بالوادي الجديد ـ جامعة أسيوط ـ  -

 .2015/2016تى ح 2011/2012العام الجامعي 

 2016/2017حتى  2011/2012الفرقة االوىل علم نفس  –تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم مادة التخصص  -

اإلرشاف عىل مجموعات الرتبية العملية لطالب المرحلة الجامعية األوىل والدراسات العليا تخصص "علم نفس"  -

 .2016/2017حتى  2011/2012امعي من العام الججامعة أسيوط  –بكلية الرتبية بالوادي الجديد 

 

: خربات يف مجال الجودة واإلعتماد:
ً
 خامسا

 

 

 

 

 

 

 الفرتة الصفة المعيار / الفريق م

  التقويم المؤسو( -) إدارة نظم الجودة 1
ً
 25/3/2017حتى  16/9/2015 رئيسا

  القيادة والحوكمة 2
ً
 15/9/2014حتى  1/1/2014 رئيسا

ؤسو )التقويم الم-إدارة نظم الجودة 3

 والفاعلية التعليمية(

 
ً
 31/12/2013حتى  1/1/2011 عضوا

المصداقية واألخالقيات )  النرش العلمي  4

 والملكية الفكرية(

 
ً
 31/12/2010/ 1/1/2010 عضوا

  المشاركة المجتمعية 5
ً
 31/12/2009حتى  1/1/2009 عضوا

 15/9/2003/ حتى 1/1/2001 مدير إداري المسئول اإلداري لوحدة ضمان الجودة 6
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: الدورات الحاصل عليها 
ً
 :سادسا

 دورات يف مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس: -1

 الجهــــــــــــــــــــــــة تاريخ انعقاد الدورة البيـــــــــــــــــــــــــــان م

 29/3/2015-26 صعوبات التعليم   .1
مركز اإلرشاد النفو ـ بكليةالرتبية 

 بالوادي الجديد

 23/5/2011-21 تنمية المهارات اإلدارية  .2
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 ـ جامعة أسيوط.

 13/12/2010-11 التخطيط اإلسرتاتيجي  .3
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 ـ جامعة أسيوط

 18/1/2017-16 مهارات االتصال الفعال  .4
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 أسيوط ـ جامعة

 18/10/2006 مهارات إدارة األزمات  .5
وحدة ضمان الجودة ـ كلية الرتبية 

 بالوادي الجديد

 6/6/2005 الجوانب القانونية بالجامعات  .6
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 ـ جامعة أسيوط

 :  الحاسب اآليلمجال يف دورات   -2

   شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوترICDL )  )30/6/2005 –  شبكة المعلومات –جامعة أسيوط. 

ICDL Modules 

 Concepts of Information Technology (IT) -Module 1   

Using the Computer and Managing Files  -Module 2   

 Word Processing -ule 3 Mod  

 Spreadsheets -Module 4   

 Database -Module 5   

 Presentation -Module 6   

Information and Communication -Module 7   

 اللغة : يف مجال  دورات      

1 Tofol (500 )كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة 16/7/2012 درجة 

      

http://www.icdlegypt.gov.eg/Modules_ICDL_Modules.aspx#Module1#Module1
http://www.icdlegypt.gov.eg/Modules_ICDL_Modules.aspx#Module2#Module2
http://www.icdlegypt.gov.eg/Modules_ICDL_Modules.aspx#Module3#Module3
http://www.icdlegypt.gov.eg/Modules_ICDL_Modules.aspx#Module4#Module4
http://www.icdlegypt.gov.eg/Modules_ICDL_Modules.aspx#Module5#Module5
http://www.icdlegypt.gov.eg/Modules_ICDL_Modules.aspx#Module6#Module6
http://www.icdlegypt.gov.eg/Modules_ICDL_Modules.aspx#Module7#Module7
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 دورات أخري:  - 4

 الجهــــــــــــــــــــــــة تاريخ انعقاد الدورة البيـــــــــــــــــــــــــــان م

 4/8/2015ـ  2/8 اختبار السمات الشخصية 1
هيئة العامة مركز النيل لإلعالم ـ ال

 الستعالمات

 25/9/2014 (T.O.Tدورة تدريب المدربني ) 2
مركز التدريب الكندي للتنمية 

 البرشية

3 
مشكالت طالب كلية الرتبية بالوادي 

 الجديد "أسبابه وعالجه"

1/11/2003 

 4/11/2003حتى

كلية الرتبية بالوادي الجديد بالتعاون 

 مع مركز النيل لإلعالم بالوادي الجديد

4 
القصور  اإلداري يف المؤسسات التعليمية 

 "أسبابه وعالجه"
19/10-22/10/2003 

مركز النيل لإلعالم ـ الهيئة العامة 

 لالستعالمات

5 
الخدمة العامة يف الجامعات الحكومية 

 المرصية "الممارسات واألولويات"
6/9/2003 

مركز النيل لإلعالم ـ الهيئة العامة 

 لالستعالمات

 

 الجهــــــــــــــــــــــــة تاريخ انعقاد الدورة ـــــــــــــــــــــــــانالبيــ م

6 
"تنمية الويع البيئى لدي طالب 

 المدارس والجامعات".
19/11-20/11/2002 

كلية الرتبية بالوادي الجديد بالتعاون مع 

 مركز النيل لإلعالم بالوادى الجديد

 13/10/2002-6 التعليم ومتطلبات سوق العمل 7
مركز النيل لإلعالم بالوادى الجديد ـ الهيئة 

 العامة لالستعالمات

8 
المجتمعات الجديدة والتهجري 

 "التحديات والحلول"
23-26/12/2001 

مركز النيل لإلعالم ـ الهيئة العامة 

 لالستعالمات

9 
التعليم بالوادي الجديد "الواقع 

 والمستقبل"
28-31/10/2001 

م ـ الهيئة العامة مركز النيل لإلعال

 لالستعالمات

10 
التنمية السياحية بالوادى 

 الجديد "الواقع والمستقبل"
28/2/2001 

مركز النيل لإلعالم ـ الهيئة العامة 

 لالستعالمات
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: عضويات 
ً
  :سابعا

 .13/10/2017عضو اللجنة العليا لشئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد بتاريخ  -

ومسئول اإلتصال والمنسق بني فرع  دي الجديد ابفرع جامعة أسيوط بالوفحة اإلدمان والتعاطي عضو اللجنة العليا لمكا -

 .3/10/2017 التابع لمجلس الوزراءالجامعة وصندوق مكافحة اإلدمان والتعاطي 

وحتى  20/4/2017عضو لجنة الخطة اإلسرتاتيجية لمكافحة الفساد اإلداري لفرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد بتاريخ  -

 تاريخه. 

 وحتى تاريخه.  20/4/2017لجنة التنفيذية لمكافحة الفساد اإلداري لفرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد بتاريخ العضو  -

اسات الرتبوية عضو اللجنة اإلستشارية لمجلة نسق للدرااسات الرتبوية والنفسية التابعة للجمعية العراقية للدر -

 .22/8/2016العلمية بالعراق بتاريخ  لمجلس األعىل للجمعياتوالنفسية با

 (. 270. )عضوية رقم 2015عضو الجمعية المرصية للدراسات النفسية  -

 (. 619. )عضوية رقم2015عضو الربلمان الدوىل "لعلماء التنمية البرشية"  -

  باحث مبادر بمنصة أريد العالمية للناطقني بالعربية بمالزييا. -

ات الدراسية والمصفوفات لشعبة معلم علم النفس بالمرحلة الجامعية األوىل عضو مراجعة توصيف الربامج والمقرر -

 .2014/2015والدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة  للعام الجامعي 

منسق مرشوع دعم ثقافة المساواة يف المنظومة اإلعالمية والتعليمة بمؤسسة دعم التنمية الرتبوية بجمهورية مرص  -

 .2009/2010وق المرأة العالمى بأمريكا عام العربية بالتعاون مع صند

 .2015عضو مركز اإلرشاد النفىس بكلية الرتبية بالوادى الجديد ـ جامعة أسيوط  -

 .2007حتى  2001عضو بمركز الخدمة العامة للكمبيوتر واللغات والرتجمة ـ اعتباًرا من  -

 2010ـ كلية الرتبية بالوادي الجديد ـ جامعة أسيوط مدير تحرير نرشة "صوت الكلية" التي تصدرها لجنة اإلعالم الرتبوي  -

 حتى تاريخه. 

 .31/12/2016حتى  2010رئيس "لجنة اإلعالم الرتبوي" بكلية الرتبية بالوادي الجديد اعتباًرا من  -

امعي عضو بلجان اإلعداد والتنظيم للمهرجان الفنى الثقايف الريايض "لكليات الرتبية بجمهورية مرص العربية للعام الج -

2004/2005. 

 .2015/2016السكرتري اإلداري للمجلة العلمية لكلية الرتبية بالوادى الجديد ـ جامعة أسيوط للعام الجامعي  -

منسق الربنامج التدريبى "المعلم يف عرص التنافسية" والذى عقد بمقر كلية الرتبية بالوادى الجديد بواسطة جمعية  -

)برتوكول تعاون بني كلية الرتبية بالوادي الجديد واللجنة النقابية  27/2/2016ـ  25/2/2016الخريـجني يف الفرتة من 

 للمعلمني بالخارجة وباريس. 

يف )لجنة اإلرشاف والمتابعة( بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم )المرشوع  عضو -

 .2003إىل  2001وادى الجديد خالل الفرتة من القومى للتقويم الشامل لألداء المدرىس بمحافظة ال
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مستشار تعليمي ونفو بإلاعة الوادى الجديد اإلقليمية ـ شبكة اإللاعات اإلقليمية ـ اتحاد اإللاعة والتليفزيون  -

 .24/2/2013بجمهورية مرص العربية 

: األنشطة يف مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة:  
ً
 ثامنا

 10لمؤسسات الرتبوية يف التصدي لظاهرة اإلدمان " وللك يوم الخميس محارضة بعنوان " دور ا - 

ضمن الدورة التدريبية التي نظمها مركز النيل لإلعالم بالخارجة لقيادات الرتبية ولتعليم   8/2017/

 واإلخصائيني اإلجتماعيني والنفسيني.

 7 أسيوط بالوادي الجديد " للعاملني بفرع جامعة  السلوك الوظيفي للموظف العاممحارضة بعنوان " -

/8/2017 . 

" للعاملني بفرع جامعة أسيوط  لتعامل مع الجمهوروك األخالقي  لالسلمحارضة بعنوان " مبادىء  -

 ضمن الدورة التدريبية لمكافحة الفساد اإلداري. 8/2017/ 7بالوادي الجديد  

 .21/7/2016لجديد وللك يوم محارضة بعنوان "رعاية الموهوبني" بإدارة باريس التعليمية بالوادى ا -

ورشة عمل بعنوان "تدريب الطالب عىل مهارات البحث العلمي" لطالب المرحلة الثانوية بإدارة باريس  -

 .21/7/2016التعليمية وللك يوم 

بمقر  19/4/2016ندوة بعنوان "مستقبل المياه يف الوادي الجديد وانعكاساته عىل التنمية" وللك يوم  -

 مركز إعالم الخارجة.

 26/8/2015-24حلقة نقاشية بعنوان "ترشيد الطاقة وأثرها عىل المـجتمع" وللك خالل الفرتة من  -

 بمركز إعالم الخاجة ـ الهيئة العامة لالستعالمات. 

وان "الجامعة اإلقليمية ودورها يف دعم التنمية البرشية بالوادي الجديد" وللك يوم ندوة بعن -

 بمركز النيل لإلعالم بالخارجة ـ الهيئة العامة لالستعالمات.  12/5/2015

بمقر مركز النيل لإلعالم  21/4/2014ورشة عمل بعنوان "الصورة المستنرية للمرأة يف اإلعالم" وللك يف  -

 ع المـجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد.بالتعاون يف فر

بإدارة الخارجة  2014محارضة حول "العنف المدريس ـ أسبابه ـ وعالجه" بمدرسة األمل اإلعدادية  -

 التعليمية. 

محارضة حول "مشكالت وإشكاليات الطالب يف العملية الرتبوية" يف السيمنار العلمي لكلية الرتبية  -

 28/3/2012بتاريخ وط. بالوادي الجديد ـ جامعة أسي

 ضن برنامج دعم ثقافة المساواة.  2010يناير 16محارضة حول "مهارات االتصال والتواصل اإلعالمى" يف  -

محارضة حول "عمالة الطفل بني الترشيع اإلسالمي والوضعي" وللك لتوعية القيادات النسائية  -

 .15/11/2005ومديري ومرشفات الحضانة بمحافظة الوادي الجديد يف 

محارضة حول "عمالة الطفل بني الترشيع اإلسالمى والوضعي" وللك لتوعية القيادات النسائية  -
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 .15/11/2005ومديري ومرشفات الحضانة بمحافظة الوادي الجديد يف 

محارضة حول "المشاركة السياسية والتنمية" لتوعية شباب محافظة الوادي الجديد بأهمية المشاركة  -

 .20/8/2005وللك يف  يف الجداول االنتخابية

متحدث يف العديد من الربامج الرتبوية، والنفسية، والثقافية وبرامج التنمية باإللاعة الـمحلية  -

 بالوادى الجديد ـ شبكة اإللاعات اإلقليمية ـ إتحاد اإللاعة والتليفزيون.  

:: األنشطة يف مجال
ً
 :  كمدرب" التدريب تاسعا

لموظف العام للصف الثاين بفرع جامعة اسيوط بالوادي الجديد بتاريخ دورة تدريبية عن  واجبات ا -

2/8/2017 . 

" للصف الثاين بفرع جامعة اسيوط بالوادي الجديد  السلوك الوظيفي للموظف العامدورة تدريبية عن  " -

 . 2/8/2017بتاريخ 

القيادة بمقر كلية  ورشتان عمل بعنوان "مشكالت وإشكاليات الطالب يف العملية الرتبوية" & مهارات -

)المعلم يف  الربنامج التدريبيوللك ضمن  27/2/2016-25الرتبية بالوادي الجديد خالل الفرتة من 

عرص التنافسية( يف إطار بروتوكول التعاون بني اللجنة النقابية للمعلمني بالوادي الجديد وكلية 

 الرتبية بالوادي الجديد ـ جامعة أسيوط.

 .2015د المهني للمعلم" بمدرسة األمل اإلعدادية ورشة عمل حول "اإلعدا -

 .15/10/2014"الطاقة الجديدة والمتجددة" )أهميتها ـ اقتصادياتها( وللك يوم  دورة تدريبية بعنوان -

بإدارة الخارجة  2014ورشة عمل حول "المراهقة ومشكالتها" بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات  -

 التعليمية. 

بمقر مركز إعالم  19/3/2014-17ية الفحم كبديل للطاقة" خالل الفرتة من دورة تدريبية عن "أهم -

 الخارجة ـ الهيئة العامة لالستعالمات. 

 . 23/1/2012-21دورة تدريبية عن "مشكالت الرتبية العلمية وسبل حلها" خالل الفرتة من  -

 .23/9/2011-22دورة تدريبية عن "التعلم النشط بني النظرية والتطبيق" خالل الفرتة من  -

دورة تدريبية عن "الجامعات اإلقليمية وخدمة قضايا البيئة" بمركز النيل لإلعالم بالوادي الجديد خالل  -

 .15/3/2011-12الفرتة من 

برنامج تدريبي لموجهى ومعلمي علم النفس بمحافظة الوادي الجديد حول: إسرتاتيجية قائمة عىل  -

مية مهارات التفاعل اللفظي لمعلمي علم النفس بالمرحلة التعلم النشط يف خف  االحرتاق النفو وتن

 .31/12/2009-1الثانوية من 

عن "مشكالت طالب كلية الرتبية بالوادي الجديد ـ أسبابه وعالجه" بمركز النيل لإلعالم  دورة تدريبية -

 .4/11/2003-1بالوادي الجديد بالتعاون مع كلية الرتبية بالوادي الجديد خالل الفرتة من 
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ً
 :  األنشطة العلمية: عارشا

 الماجستري والدكتوراه: -1

 لجنة المناقشة والحكم - العنوان - الرسالة - م -

فاعلية برنامج إثرايئ قائم عىل مفهوم الذات "  - الدكتوراه - 1 -

يف منهج علم النفس لتنمية مهارات إتخال 

 "القرار لطالب المرحلة الثانوية

 أ.د/ إلهام عبد الحميد فرج -

 سيد بدويأ.د/ منى حسن ال -

 أ.د/ كمال نجيب كامل الجندي -

 أ.د/ صفاء محمد عيل -

فاعلية إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم النشط "  - الماجستري - 2 -

يف خف  اإلحرتاق النفو وتنمية مهارات 

التفاعل اللفظي لمعلمي علم النفس بالمرحلة 

 "الثانوية 

 أ.د/ إلهام عبد الحميد فرج -

 أ.د/ حمدي شاكر محمود -

 ة عيل جعفر أبو غزالةأ.د/ سمري -

 اإلنتاج العلمي: ) المنشور/ المقبول للنرش( -2

 تاريخ/ مكان المجلة/ المؤتمر موضوع البحث م

- 1 
"السلوك األخالقي عند الحيوان وتطبيقاته يف البحث 

 العلمي"

"المؤتمر العلمي  -

 العارش"

كلية الرتبية  - 2016 أبريل20 -

 .جامعة أسيوط ـ بالوادي الجديد

- 2 

يف  K.W.L.Hدريبي قائم عىل إسرتاتيجية "برنامج ت

تنمية بع  مهارات التدري والمسئولية االجتماعية 

 .لطالب الدبلوم العامة شعبة الحاسب اآلىل

"مجلة الرتبية  -

 وعلم النفس"

( ـ العدد األول ـ أبريل 29المجلد ) -

 بكلية الرتبية ـ جامعة المنيا 2016

- 3 
المرحلة  واقع ممارسة مهارات حل المشكالت لطالب

 الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد 

المجلة العلمية  -

لكلية الرتبية 

 بالوادي الجديد

  2016فرباير  -

 كلية الرتبية بالوادي الجديد -

 جامعة أسيوط -

- 4 
"التعليم المستند إىل القلب" يف إطار التحوالت 

 .ية والرتبوية المعارصةسالنف

المؤتمر العلمي  -

شباب التاسع ل

 الباحثني

 2015أبريل 21 -

 كلية الرتبية بالوادي الجديد  -

 جامعة أسيوط -

- 5 

"فاعلية برنامج قائم عىل التفكري اإليجايب يف تدريس 

مقرر التدريس المصغر لتنمية مهارات الحوار وخف  

 .قلق التحدث لدى طالب كلية الرتبية بالوادي الجديد

المجلة العلمية  -

لكلية الرتبية 

 يدبالوادي الجد

 2015أغسطس  -

 كلية الرتبية بالوادي الجديد  -

 جامعة أسيوط -
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 تاريخ/ مكان - المجلة/ المؤتمر - موضوع البحث - م -

- 6 

"فاعلية وحدة مقرتحة يف تنمية مهارات اتخال  -

القرار لطالب المرحلة الثانوي بمحافظة الوادي 

 الجديد

المجلة العلمية  -

لكلية الرتبية 

 بالوادي الجديد

ـ الجزء العدد الثاىن عرش  -

 2013األول نوفمرب 

 كلية الرتبية بالوادي الجديد  -

 جامعة أسيوط -

- 7 
"واقع ممارسة مهارات اتخال القرار  لطالب  -

 المرحلة الثانوية بمحافظة الوادي الجديد

المجلة العلمية  -

لكلية الرتبية 

 بالوادي الجديد

 2013نوفمرب  -

 كلية الرتبية بالوادي الجديد  -

 جامعة أسيوط -

- 8 
قيادات المدن الجامعية عىل إدارة "تدريب  -

 األزمات" 

المؤتمر العلمى  -

األول لشباب 

 الباحثني

 2007مارس 12 -

 كلية الرتبية بالوادي الجديد  -

 جامعة أسيوط -

-  

 :مسابقات علمية:  )عىل مستوى الجمهورية( -3

 تاريخ/ مكان - المجلة/ المؤتمر - موضوع البحث - م -

 الوادي الجديدإعالم مركز  - التميزي ضد المرأة - 9 -

- 20/4/2003 

الهيئة العامة لالستعالمات  -

 وزارة اإلعالم

- 10 

"الوظائف االجتماعية للرتبية  -

والتخطيط إلنجاحها" يف 

10/5/2013 

 الوادي الجديدإعالم مركز  -

- 10/5/2003 

الهيئة العامة لالستعالمات  -

 رة اإلعالموزا

- 11 
"سلبيات وإيجابيات المجتمع  -

 المرصي"
 الوادي الجديدإعالم مركز  -

- 25/11/1996  

الهيئة العامة لالستعالمات  -

 وزارة اإلعالم
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 : مؤتمرات علمية وندوات وورش عمل:  حادي عرش

 الصفة - تاريخ ومكان االنعقاد وجهته - المؤتمر أسم - م -

- 1 

"المؤتمر العلمي العارش ـ اإلرشاف العلمي  -

بني اإلرشاد األكاديمي الصحيح والتوجيه 

 الشكيل"

  2016أبريل  20  -

جامعة  -كلية الرتبية بالوادي الجديد  -

 أسيوط

 منسق المؤتمر -

- 2 
"المؤتمر العلمي التاسع: مهارات  -

 وأخالقيات البحث العلمي"

 2015أبريل  21 -

جامعة  -د كلية الرتبية بالوادي الجدي -

 أسيوط

 مقرر المؤتمر -

- 3 

المؤتمر الدويل الذي عقدته الجمعية  -

المرصية للدراسات النفسية بالتعاون مع 

كليتي الرتبية والرتبية الرياضية بالوادي 

 الجديد

  2015مارس  31 -28 -

جامعة  -كلية الرتبية بالوادي الجديد  -

 أسيوط

الجمعية المرصية للدراسات النفسية  -

يتى الرتبية والرتبية بالتعاون مع كل

 الرياضية 

مشارك  -

 بالحضور

- 4 
"المؤتمر العلمي الثامن: دور البحوث  -

 الرتبوية يف التنمية الميدانية"

  2014مايو  20 -

جامعة  -كلية الرتبية بالوادي الجديد  -

 أسيوط

عضو لجنة  -

 توصياتال

- 5 
"المؤتمر العليمى السابع: المؤسسات  -

 وازمة القيم"

 2013مايو  14 -

جامعة  -الرتبية بالوادي الجديدكلية  -

 أسيوط

 معقب بحث -

- 6 
"المؤتمر العلمي األول: التعليم والتنمية  -

 يف المجتمعات الجديدة"

  2006فرباير  -

جامعة  -كلية الرتبية بالوادي الجديد -

 أسيوط

بلجنة  عضو -

اإلعداد 

 والتنظيم

- 7 

"المؤتمر العلمي األول لشباب الباحثني:  -

عية عىل إدارة تدريب قيادات المدن الجام

 األزمات"

  2006فرباير  -

جامعة -كلية الرتبية بالوادي الجديد -

 أسيوط

 مشارك ببحث -
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 : تكريم وجوائز:  ثاين عرش

المركز األول عىل مستوى البحوث المقدمة يف المؤتمر العلمي العارش لشباب الباحثني "اإلرشاد العلمي بني اإلرشاد  -

للك ببحث بعنوان "السلوك األخالقى عند الحيوان وتطبيقاته يف البحث العلمي" األكاديمي الصحيح والتوجيه الشكيل" و

 ( كليات. 5ـ شارك يف المؤتمر عدد ) 2016أبريل 20المنعقد بكلية الرتبية بالوادي الجديد ـ جامعة أسيوط ـ يف 

 زي والمشاركة الفعالة يف أنشطة الكلية. لألداء المتم 2005وعام  2002كرم من قبل السيد أ.د/ رئيس جامعة أسيوط عام  -

عام ، ويف التمزي الوظيفي 2005 -2004 -1999خالل األعوام  جامعة أسيوط  -كلية الرتبية بالوادي الجديدكرم من قبل  -

 لتفعيل أنشطة الكلية يف مجال خدمة الـمجتمع وتنمية البيئة. 2003

 حادي عرش: للمراجعة:  

 ت/ موبايل - ملمحل الع - األسم - م -

 أ.د/ إلهام عبد الحميد فرج - 1 -

أستال المناهج وطرق تدريس  -

 المواد الفلسفية 

كلية الدراسات  -جامعة القاهرة -

 .العليا للرتبية

- 00201146277786 

- 2 
 أ.د/ كمال نجيب كامل الجندي -

-  

أستال المناهج وطرق تدريس  -

 المواد الفلسفية 

 .كلية الرتبية -جامعة اإلسكندرية -

- 00201288533204 

- 01113753376 

 أ.د/ محمد عبد الواحد عيل - 3 -

 تدريس الأستال المناهج وطرق  -

كلية الرتبية  -جامعة أسيوط  -

 بالوادي الجديد

- 00201112541007 

- 00201017914411 

 أ.م.د/ محمد صفوت حسن - 4 -

أستال المناهج وطرق التدريس  -

 .المساعد

كلية الرتبية  -جامعة أسيوط  -

 بالوادي الجديد

- 00201006249848 

- 00201207010375 

 


