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 محمد فوزي رياض والي /للدكتورالسيرة الذاتية  جامعة دمنهور كلية التربية

 األساسيةالبيانات  :أوال

 محمد فوزى رياض والى: االســـــم •
 تكنولوجيا التعليم. أستاذ مساعد: الوظيفة الحالية •
 جامعة دمنهور.  –: كلية التربية محل العمــل •
 : مصري. الجنسيــــة •
 Dr_waly_74@yahoo.com       : اإللكتروني البريد •

D_m_fawzy@edu.dmu.edu.eg 
 الدرجات العلمية :اثانًي

بقررار مرا اللجنرة العلميرة الدامرة لترأليرة ا  رات    التعلـيم  درجة أستاذ مساعد تكنولوجيـا  •
 م.2016أغ طس  25الم اعديا بالمجلس ا على للجامعات و لك بتاريخ: 

مـ  سسـم المنـا       تخصـ:: تكنولوجيـا التعلـيم    درجة دكتوراه الفلسفة فـي التربيـة   •

فعاليــة برنــام  مررا كليررة التربيررة برردمنهور جامعررة اع رركندرية بعنررواا:  وطــرا التــدري 

تدريبي سائم علـ  الـتعلم الترـاركي عبـر يالويـ ي فـي تنميـة كفايـات المعلمـي  فـي           

مر  التوصرية بن رر  م2010عرام: توظيف تكنولوجيات التعليم اإللكتروني في التدري .
  .الر الة وتداولها بيا الجامعات المصرية والعربية

مرا  المنـا   وطـرا التـدري     تخص:: تكنولوجيا التعليم م  سسم درجة الماجستير  •
فعاليـــة برنـــام  عـــ  تكنولوجيـــا جامعرررة اع ررركندرية بعنرررواا:  -كليرررة التربيرررة بررردمنهور

المعلومات واالتصاالت في تنمية التنور المعلوماتي لـد  طـ ا الـدبلول المهنيـة فـي      

بتقرررردير: امتيرررراو مرررر  التوصررررية بالن ررررر والتبرررراد  برررريا الجامعررررات  2004، عررررام التربيــــة
 .العربيةالمصرية و 

 -درجة البكالوريوس في العلوم والتربية  عبة الطبيعة والكيمياء مرا كليرة التربيرة بردمنهور •
  .جيد جدًا مع مرتبة الررفبتقدير عام:  1997جامعة اع كندرية  دور مايو عام 

 الوظيفي التدرج: اثالًث

جامعرة بق رم المنرا و وطررل التردريس بكليرة التربيرة  أستاذ مساعد تكنولوجيا التعلـيم  •
 .تاريخهم وحتى 25/9/2016ا ما دمنهور اعتبار  

ــا مــدر  • ــيم تكنولوجي  -بق ررم المنررا و وطرررل الترردريس بكليررة التربيررة برردمنهور التعل
 .م2016 /24/9م وحتى 27/7/2010ما  عة اع كندرية اعتبار اجام
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جامعة اع كندرية  -منهوربق م المنا و وطرل التدريس بكلية التربية بد مساعد مدر  •
 م.26/7/2010وحتى  19/1/2005ما  اعتبار ا

 جامعرة اع ركندرية اعتبرار ا -دمنهوربق م المنا و وطرل التردريس بكليرة التربيرة بر معيد  •
 .18/1/2005وحتى  15/4/1999ما 

 الجمعيات العلمية :ارابًع

 عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.  •
 عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا التربية. •

 عضو الجمعية المصرية للتربية العلمية. •

 الجامعةوعضوية مجال  اإلدراة لوحدات الكلية و  : إدراةخامًسا

 بكلية التربية جامعة دمنهور.والبحوث مدير تنفي ي لوحد  الخدمات التربوية  •

 .بجامعة دمنهورواعدار  اعلكترونية م اعلكتروني تنفي ي لمركو التعلمدير  •

 بجامعة دمنهور. ICTP مدير م روع التدريب على تكنولوجيا المعلومات •

 من ل م روع  فار  المعرفة )فرع مكتبة اع كندرية( بجامعة دمنهور. •

 م.2015/2016 بجامعة دمنهور تنمية القدراتعضو مجلس إدار  مركو  •

 م2016القيام بمهام مدير م روع البوابة الرألمية بجامعة دمنهور ما مارس وحتى يونيو  •

  .م2014/2015للعام الجامعي  التربية كليةجلس إدار  وحد  القياس والتقويم بعضو م •

 م2014/2015عام  عضو مجلس إدار  مركو اللغات بجامعة دمنهور •

 .م2013/2014الجامعي  للعامم ت ار اللجنة اعجتماعية عتحاد الطالب  •

 م.2009/2010التربية عام من ل التعلم اعلكتروني لكلية  •

 م.2009/2010التربيةالمقررات اعلكترونية لكلية  إنتاج من ل م روع •
 م.2009/2010 التربية من ل م روع البوابة الرألمية بكلية •

 م.2009/2010التربية  بكليةMIS من ل م روع نظم المعلومات اعدارية   •

 : األنرطة العلمية:سادًسا

والممارسات ، تأ يل ودعم القيادات الجامعيةالم اركة في ور تي عم  حو :  •

، و لك بالتعاوا بيا المجلس الجيدة وسياسات التعليم الفني والتدري  المهني
ا على للجامعات وجامعة اع كندرية، وا كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمجلس 

 22 -21البريطاني و لك بحضور وفد ما الجامعات البريطانية في الفتر  ما الثقافي 
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م بمقر كلية الطب باع كندرية وا كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 2017مارس 
 والنق  البحري.

 تفعيل توصيات ملتق  تطوير التعليم العاليب الخاصة عم الالم اركة في ور ة  •
 مقر ووار  التعليم العالي بالقا ر .ب م2017مارس  14 و لك يوم

والمنعقد بجامعة بنها في الفتر   الملتق  األول لتطوير التعليم الجامعيالم اركة في  •
 م.2017فبراير  25-22ما 

م 2016والمنعقد بمحافظة البحير  دي مبر  مؤتمر البحيرة األول للربااالم اركة في  •
 لمواكبة التغيرات التكنولوجية.ليات تطوير التعليم آو لك بورألة عم  حو  

، و لك على للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمفي المؤتمرات العلمية  الم اركة •
 النحو التالي:

المرررررؤتمر العلمررررري الخرررررامس للجمعيرررررة المصررررررية لتكنولوجيرررررا التعلررررريم والمعنررررروا برررررر :  ▪
الضرريافة بجامعررة . والمنعقررد برردار "التكنولوجيااا المعينااو لااذوي ااحتياجااا  ال ا ااو"

 عيا  مس.

المؤتمر العلمي الراب  ع ر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم وال ي أأليم في الفتر   ▪
 ر:م بالتعاوا م  كلية التربية جامعة ا و ر، والمعنوا ب2014إبري   17إلى 16ما 
تكنولوجيا التعلايم والتادريا اكلكترونان عاد  عادو وتموحاا  التحاديو فان الاوتد ي

  ."العر ن

، و لك على النحو للجمعية المصرية للتربية العلميةفي المؤتمرات العلمية  الم اركة •
 التالي:

إعااداد معلاام المررؤتمر العلمرري الثرراني للجمعيررة المصرررية للتربيررة العلميررة والمعنرروا بررر " ▪
 ". والمنعقد بفندل "بالما" بأبو لطاا باع ماعيلية.العلوم للقرد الحادي والعشريد

التر يااو يالمررؤتمر العلمرري الخررامس للجمعيررة المصرررية للتربيررة العلميررة تحررت عنررواا:  ▪
". والمنعقررد با كاديميررة العربيررة للعلرروم والتكنولوجيررا والنقرر  البحررري العلميااو للمواتنااو

 بأبوألير باع كندرية.
، و لك للمنا   وطرا التدري للجمعية المصرية في المؤتمرات العلمية  الم اركة •

 النحو التالي:على 
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التعلاايم المرؤتمر العلمرري ال رراب  للجمعيررة المصرررية للمنررا و وطرررل الترردريس بعنررواا: " ▪
". والمنعقررد برردار الضرريافة بجامعررة عرريا الثااانوي وتحااديا  القاارد الحااادي والعشااريد

  مس.

، و لك على بكلية التربية جامعة دمنهورفي المؤتمرات العلمية الخاصة  الم اركة •
 النحو التالي:

اكتجاهاااا  : بعنرررواا المرررؤتمر العلمررري ال رررنوي الثررراني لكليرررة التربيرررة جامعرررة دمنهرررور ▪
، وال ي عقد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية المستق ليو للتقويم التر وي وجودة التعليم

  .م2014أغ طس  25إلى  23بدمنهور في الفتر  ما: 

التنمياو المننياو : بعنرواا دمنهرورالمؤتمر العلمي ال نوي الثالث لكلية التربية جامعرة  ▪
، والر ي عقرد بقاعرة المرؤتمرات بكليرة التربيرة بردمنهور فري للمعلم وااساتثمار ال شاري

  .م2015أغ طس  18إلى  17الفتر  ما: 

، و لك بوزارة التربية والتعليم بالبحيرةفي المؤتمرات العلمية الخاصة  الم اركة •
 على النحو التالي:

 التعلاايم اك تاادامن  محافلااو ال حياارة ونقااا التجااارا الناجحااو إلياا "تتااوير " مررؤتمر ▪
م بمجمرر  مبررارك برردمنهور 2014يوليررو  17يوليررو إلررى 17والرر ي أألرريم فرري الفتررر  مررا 

  .و لك بالتعاوا م  ووار  التربية والتعليم بمحافظة البحير 

ال حياارة ونقااا تتااوير التعلاايم اكعاادادي والثااانوي االعااام والظناان   محافلااو " مررؤتمر ▪
م 2014 ربتمبر 2 ربتمبر إلرى  2والر ي أألريم فري الفترر  مرا  يالتجارا الناجحاو إليا 

 .بمجم  مبارك بدمنهور و لك بالتعاوا م  ووار  التربية والتعليم بمحافظة البحير 

 

 

 يوالتعليم اإللكترون داءاأل: المراركة في ورش العمل الخاصة بجودة اسابًع

بردمنهور  ةاالفتتراحي لمركرو الرتعلم اعلكترونري بفررع جامعرة اع ركندريالم اركة في المرؤتمر  -1
 .المظنوم ال حيح للتعلم اكلكترونن وآليا  تت يق  فن التعليم العالنبتقديم عرض عا 

أليرراد  مجموعررة مررا ورل العمرر  بكليررات فرررع دمنهور)كليررة العلرروم، التربيررة، ا داب،الوراعررة(  -2
 .م2010عام  وآليا  تت يق مظنوم التعلم اكلكترونن حو  

بكليرة  تصـميم المقـررات اإللكترونيـة وتقـديمها مـ  بعـد      الم اركة في ندو  بعنرواا:  -3
 م.2010مايو  31إلى  31التربية الرياضية بأبي ألير باع كندرية في الفتر  ما 



 

                                                                
 

 

-5 - 

 

 محمد فوزي رياض والي /للدكتورالسيرة الذاتية  جامعة دمنهور كلية التربية

؛ حرررو  مفهررروم الرررتعلم اعلكترونررري الـــتعلم اإللكترونـــي والمســـتقبلأليررراد  نررردو  بعنرررواا:  -4
التي يقدمها مركو التعلم اعلكتروني لل اد  أعضاء  يئة التدريس بمختلف كليرات  والخدمات

نرررروفمبر  30إلررررى  30جامعررررة دمنهررررور، و لررررك بمقررررر كليررررة التربيررررة برررردمنهور فرررري الفتررررر  مررررا 
 .م2013

 بمختلف كليات جامعة دمنهور داءاألبتطوير ورش العمل الخاصة  سيادة: ثامًنا

لل راد   تكنولوجيا التعلـيم التدري  واإلتجا ات الحديثة في ألياد  ور ة عم  بعنواا:  -1
أعضررراء  يئرررة التررردريس ومعررراونيهم بكليرررة التجرررار  جامعرررة دمنهرررور و لرررك بمقرررر كليرررة التجرررار  

 م.2016يوليو  26بدمنهور في 

لل راد  أعضراء  اإلتجا ـات الحديثـة فـي تكنولوجيـا التعلـيم     ألياد  ور ة عم  بعنرواا:  -2
بكليرررة الصررريدلة جامعرررة دمنهرررور ضرررما فعاليرررات م رررروع الفاعليرررة ومعررراونيهم  يئرررة التررردريس 

 م.2016 أغ طس 2و لك بمقر كلية الصديلة بدمنهور في  ،التعليمية

 لل راد  أعضراء  يئرة التردريس التخطيط اإلسـتراتيجي  مهاراتألياد  ور ة عمر  بعنرواا:  -3
بردمنهور  ريراض ا طفرا و لرك بمقرر كليرة  ،جامعة دمنهرور رياض ا طفا بكلية  ومعاونيهم

 م.2016  بتمبر 20في 

 المنعقدة بالمجل  األعل  للجامعات: المراركة في ورش العمل تاسًعا

متابعــة أنرــطة مرــرور التــدري  علــ       : الخاصررة بررر عمرر الور ررة الم رراركة فرري  -1

يروم  ،القرا ر والمنعقد  بمقرر المجلرس ا علرى للجامعرات بجامعرة  تكنولوجيا المعلومات
 م.2016 مايو 12 الخميس الموافل

ــة    : الخاصررة بررر عمرر الور ررة الم رراركة فرري  -2 ــع ال رف ــاول م ــول التع ــة بروتوك مناسر

والمنعقرد  بمقرر المجلرس التجارية األمريكيـة للتـدري  علـ  تكنولوجيـا المعلومـات      
 م.2016  بتمبر 18 ا على للجامعات بجامعة القا ر ، يوم ا حد الموافل

ــة    : الخاصررة بررر عمرر الور ررة الم رراركة فرري  -3 ــاز أعضــاء  ي  ــف إنج ــد مل مرــرور توحي

والمنعقرد  بمقرر المجلرس ا علرى التدري  والهي ة المعاونـة بالجامعـات المصـرية     
 م.2016 أكتوبر 9 للجامعات بجامعة القا ر ، يوم ا حد الموافل

  بكلية التربية جامعة دمنهور تدريسهايقول ب: المقررات التي اعاشًر
 

 الجامعة -الكلية الفرا الدراسية اسم المقرر ل
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 الجامعة -الكلية الفرا الدراسية اسم المقرر ل

 (1)تكنولوجيا التعليم  1
 أساسي. الفرسة الثالثة عال/ •

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 التخص:الحاس  اآللي في  2
 الفرسة الثالثة عال/ أساسي جميع الرع . •

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 (2)تكنولوجيا التعليم  3
الفرسة الثالثة عال /أساسي+ دبلول عـال جميـع    •

 الرع .

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

تعليمية تصميم المواسف ال 4

 وإنتاج المواد التعليمية

ط ا الدبلول المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::      •

 ف ات خاصة.

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

للف ات تكنولوجيا التعليم  5

 الخاصة

ط ا الدبلول المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::      •

 تكنولوجيا التعليم.

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 إنتاج المواد التعليمية 6
ط ا الدبلول المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::      •

 تكنولوجيا التعليم.

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 صيانة األجهزة التعليمية 7
المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::     ط ا الدبلول  •

 تكنولوجيا.

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 البرمجة التعليمية 8
ط ا الدبلول المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::      •

 تكنولوجيا التعليم.

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 مررور التخرج 9
ط ا الدبلول المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::      •

 تكنولوجيا التعليم.

 -التربيةكلية 

 جامعة بدمنهور.

 الثقافة العلمية 10
ط ا الـدبلول عـال فـي التربيـة ناـال السـنة        •

 الواحدة.

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 مقدمة في الحاس  اآللي 11
ــو    • ــيم مفت ــ  تعل ــة األول ــم  طــ ا الفرس )معل

 . فصل+ تربية خاصة(

•  

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

للحاس  التطبيقات التربوية  12

 اآللي

ــو    • ــيم مفت ــ  تعل ــة األول ــم  طــ ا الفرس )معل

 . فصل+ تربية خاصة(

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

المعينات وتكنولوجيا  13

 التعليم

ــة   • ــةطــ ا الفرس ــو   الثالث ــيم مفت ــم  تعل )معل

 .فصل+ تربية خاصة(

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

( في 2، 1بحث )ساعة ال 14

 التعليمتكنولوجيا 

ط ا الدبلول المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::      •

 .التعليم تكنولوجيا

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

مستحدثات تكنولوجيا  15

 التعليم

ط ا الدبلول المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::      •

 .التعليم تكنولوجيا

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 الكمبيوتر التعليمي 16
فـي التربيـة تخصـ::     ط ا الدبلول المهنيـة  •

 .التعليم تكنولوجيا

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 التعليم الفردي 17
ط ا الدبلول المهنيـة فـي التربيـة تخصـ::      •

 .التعليم تكنولوجيا

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.
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 الجامعة -الكلية الفرا الدراسية اسم المقرر ل

 مصادر التعلم 18
فـي التربيـة تخصـ::     الخـا   ط ا الـدبلول   •

 .التعليم تكنولوجيا

 

 -التربيةكلية 

 جامعة بدمنهور.

تكنولوجيا التعليم  19

 والمعلومات

فـي التربيـة تخصـ::     الخـا   ط ا الـدبلول   •

 .التعليم تكنولوجيا

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 تصميم األلعاا التعليمية 20
فـي التربيـة تخصـ::     الخـا   ط ا الـدبلول   •

 .التعليم تكنولوجيا

 

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

ساعة بحث في تكنولوجيا  21

 التعليم

فـي التربيـة تخصـ::     الخـا   ط ا الـدبلول   •

 .التعليم تكنولوجيا

•  

 -كلية التربية

 جامعة بدمنهور.

 

 تم اإلنتداا لتدريسهاي: المقررات التي حادي عرر
 

 الجامعة -الكلية الفرا الدراسية اسم المقرر ل

1 Presentation Skills • ط  أسنال. ط ا الفرسة الثانية 
 -ط  األسنالكلية 

 .بدمنهور جامعة

2 Computer Science • ط ا الفرسة الثانية  صيدلة 
 -الصيدلةكلية 

 .بدمنهور جامعة

 ط ا الفرسة الثانية والثالثة والرابعة علول • مهارات التواصل 3
كلية العلول 

 جامعة دمنهور

4 Information System • ط ا الدكتوراه 
كلية التمريض 

 جامعة دمنهور

5 Information System • ط ا الماجستير 
كلية التمريض 

 جامعة دمنهور

 

 علميةالرسائل ال: اإلشراف عل  ثاني عرر
 

 سم الباحثا ل
الدرجة 

 العلمية
 الجامعة الكلية عنـــوال الرسالة

مد  التقدل في 

 البحث

نضــال عمــر حســ    1

 القاسم

تصميم إلكتروني لمقرر  دكتــوراه

أسالي  تدري  التربية 

ــ   الرياضــية وأثــره عل

ــيل ــي  التحصـ المعرفـ

واالتجاه نحـو التـدري    

ــة    ــم التربي ــ ا سس لط

كلية 

التربية 

الرياضية 

 للبني 

تم مناسرة  اإلسكندرية

البحث 

 وإجازته.
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 سم الباحثا ل
الدرجة 

 العلمية
 الجامعة الكلية عنـــوال الرسالة

مد  التقدل في 

 البحث

ــة    ــي جامع ــية ف الرياض

 التقنية. فلسطي 

ــيري  2 ــرة أباصــ أميــ

 ب ل

بي  نمطي  لأثر التفاع دكتـوراه

ــم/المرل(   ــدعم )الثاب ال

 يالويـــ يفـــي مهـــال  

واألسلوا المعرفي عل  

ــة   ــيل وتنميـــ التحصـــ

مهــارات تصــميم مقــرر 

ــ ا    ــد  ط ــي ل الكترون

 كلية التربية.

كلية 

التربية 

 بدمنهور

جاري  دمنهور

استكمال 

 البحث.

ــدري   3 ــال البـــ حســـ

 شعبال زعيتر

تأثير استخدال التعلـيم   دكتــوراه

المـــدم  فـــي تحســـي  

ــي  اآلداء التدريســــــــــ

ــي   ــيل المعرفـ والتحصـ

للطــــ ا المعلمـــــي   

بكلية التربية الرياضية 

جامعـــــــة  -للبنـــــــي 

 اإلسكندرية.

كلية 

التربية 

الرياضية 

 للبني 

تمم مناسرة  اإلسكندرية

البحث 

 وإجازته.

فاطمــــة شــــحادة   4

 منصور

أثــر اســتخدال الــتعلم    دكتـوراه

ــي   ــي ال تزامن اإللكترون

عل  التحصيل المعرفي 

لبعض مهارات السباحة 

لطالبــات كليــة التربيــة 

 الرياضية.

كلية 

التربية 

الرياضية 

 للبني 

تمم مناسرة  اإلسكندرية

البحث 

 وإجازته.

رباا عبد الرازا طة  5

 عبد الرازا

ــتخدال  ماجستير ــة اســــ فاعليــــ

ــرح ت   ــتراتيجية الـ اسـ

( webquestالمعرفية )

فـــي تحســـي  الجانـــ  

المعرفــــــي وبعــــــض 

ــارات  ــة المهـــ الحركيـــ

بدر  التربية الرياضية 

 المرحلة االعدادية.

كلية 

التربية 

الرياضية 

 للبني 

تمم مناسرة  اإلسكندرية

البحث 

 وإجازته.
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 سم الباحثا ل
الدرجة 

 العلمية
 الجامعة الكلية عنـــوال الرسالة

مد  التقدل في 

 البحث

ايمال سعيد كامـل   6

 فراج

تأثير استخدال الحقيبـة   ماجستير

ــة  ــة االلكتروني التعليمي

ــ     ــابقة الوثـ ــ  سـ علـ

العــــــال  بالطريقــــــة                           

لطالبات الصف  السرجية

 الثان  االعداد .

كلية 

التربية 

الرياضية 

 للبني 

تمم مناسرة  اإلسكندرية

البحث 

 وإجازته.

ــرا يم  7 ــل إبـــ وائـــ

ــيد   ــال الســـ عثمـــ

 متولي

التعلــــيم بدســــتخدال   دكتوراه

الواسع االفتراضي وأثـره  

ــتعلم    ــات ال ــ  مخرج عل

بدر  التربية الرياضية 

 للمعاسي  سمعيًا.

كلية 

التربية 

الرياضية 

 للبني 

تمم مناسرة  اإلسكندرية

البحث 

 وإجازته.

محمد عاصم محمد  8

 غازي

ــة    ماجستير ــتخدال برمجي ــأثير اس ت

تعليمية مقترحة لتحسي  

ــارات   ــض المهـــ أداء بعـــ

الحركية األساسية لت ميذ 

الصفوف األولية بالمرحلـة  

 االبتدائية

كلية 

التربية 

الرياضية 

 للبني 

تمم مناسرة  اإلسكندرية

البحث 

 وإجازته.

بي ـة تعلـم نقـال     تصميم ماجستير  ويدا سعد حبور 9

ــات   ــتخدال تطبيقـــ باســـ

 تنميةالحوسبة السحابية ل

مهــــارات انتــــاج بعــــض 

مصادر التعلم االلكترونـي  

 لد  ط ا كلية التربية 

 

كلية 

التربية 

 بدمنهور

جاري  دمنهور

استكمال 

 البحث.

 

 علميةالرسائل مناسرة ال: عرر ثالث

نور  عنوال الرسالة الباحث اسم ل

 الرسالة

 الكلية/الجامعة

أمل أحمد فؤاد أبو  1

 الفضل

برنام  لتوظيف األنرطة الفنية في 

تنمية التفاعل اإلجتماعي لد  طفل 

 الروضة

رياض األطفال/  ماجستير

 دمنهور

رياض األطفال/  ماجستيربرنام  بدستخدال الحاس  اآللي لتنمية أسماء أحمد محمود  2
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نور  عنوال الرسالة الباحث اسم ل

 الرسالة

 الكلية/الجامعة

السمعية واللمسية بعض المهارات  داود

 لطفل الروضة الكفيف

 دمنهور

 يثم محمد  3

 عبدالحليم الخراا

استراتيجية مقترحة للتعلم اإللكتروني 

سائمة عل  المرروعات وأثر ا عل  تنمية 

بعض مهارات تصميم المقررات 

اإللكترونية لد  ط ا الدراسات العليا 

 نحو ا.بكلية التربية واتجا اتهم 

 التربية/ دمياط ماجستير

  األبحاث العلمية المنرورة: عرر رابع
 

 سنة النرر مكال النرر عنوال البحث ل

استراتيجية مقترحة لتصميم اختبارات التقييم اإللكترونية   1

 م  مناور الط ا المعلمي   هاسابلية استخداموسيا  

مجلة كلية التربية 

 جامعة دمنهور
 م2013

لتقليل   Web questيمهال الوي ي  نموذجاستخدال  2

معدل فقدال التوجيه في بي ات التعلم اإللكتروني 

 الترعبية القائمة عل  اإلنترنم. 

مجلة كلية التربية 

 جامعة دمنهور
 م2014

الدراسات لد  ط ا تطبيق التعلم المدم  االستعداد ل 3

 .ة التربيةيبكل االعلي
مجلة كلية التربية 

 جامعة بنها
 م2015

استخدال برام  ومواسع األلعاا التعليمية اإللكترونية  4

لتنمية مهارات التعلم الذاتي والتحصيل في مادة العلول 

 لد  ط ا المرحلة اإلعدادية.

مجلة كلية التربية 

 جامعة بنها
 م2016

وفاعليتها التعلم المدم  نماذج تقديم المقررات في بي ات  5

في تنمية االندماج في أنرطة التعلم والرضا ع   المقرر 

 لد  ط ا كلية التربية. 

مجلة تكنولوجيا 

 التعليم
 م2016

برنام  إلكتروني تدريبي سائم عل  التعلم المعكو   6

لتنمية مهارات المعلمي  في إنتاج الوسائط المتعددة 

 للط ا ذوي اإلعاسات الذ نية.

تكنولوجيا مجلة 

 التعليم
 م2016

  المؤلفات العلمية: عرر خام 

)غيرررر من رررور( لطرررالب الفرألرررة الثانيرررة )عرررام ، أ ا ررري،  و 1كتااااا تكنولوجياااا التعلااايم ا •
 .طفولة( بكلية التربية بدمنهور
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، )غيرمن ررور( لطررالب الفرألررة الثالررة )عررام، أ ا رري، نكتاااا تكنولوجيااا التعلاايم اكلكتروناا •
 .الدبلوم العام في التربية بكلية التربية بدمنهورطفولة( وطالب 

)غيرررر من رررور (  لطرررالب الفرألرررة الثانيرررة )عرررام،   1الماااذكرة العملياااو لتكنولوجياااا التعلااايم ا •
 .أ ا ي، طفولة( بكلية التربية بدمنهور

)غيرررر من رررور (  لطرررالب الفرألرررة الثالرررة )عرررام،   2الماااذكرة العملياااو لتكنولوجياااا التعلااايم ا •
 .( وطالب الدبلوم العام في التربية بكلية التربية بدمنهورأ ا ي، طفولة

)غير من ور( لطالب التعليم المفترو  )الم رتوا ا و :  كتاا: مقدمو فن الحاسا اآللن •
 الفص  ا و ( بكلية التربية بدمنهور.

)غير من ور( لطالب التعليم المفتو  )الم توا  كتاا: الحاسا اآللن وتت يقات  التر ويو •
 ي: الفص  الثاني( بكلية التربية بدمنهور.الثان

)غيررر من ررور( لطررالب التعلرريم المفتررو  )الم رررتوا  كتاااا: المعينااا  وتكنولوجيااا التعلااايم •
 الثالث: الفص  الثاني( بكلية التربية بدمنهور.

 ي: تدراالتدريبية يكم البرام  المراركة في : عرر ساد  

 :في المجاالت التالية TOTالحصول عل  دورات تدري  مدربي   -1 

والتري نظمهرا المركرو القرومي لتنميرة  إعداد مادرا دولان معتماد المساتوى التمنياديدور   •
 2ألدرات أعضاء  يئة التدريس بجمهورية مصرر العربيرة بجامعرة دمنهرور فري الفترر  مرا: 

 م. 2011يوليو  6إلى

القررومي لتنميررة  والترري نظمهررا المركررو إعااداد ماادرا دولاان معتمااد المسااتوى التكميلااندور   •
 11ألدرات أعضاء  يئة التدريس بجمهورية مصر العربية بجامعة دمنهور في الفتر  ما: 

 م. 2012فبراير  19إلى

بمحافظررة البحيررر  عررام  إعااداد ماادرا والتاان نلمتنااا ا كاديميااو المننيااو للمعلماايددور   •
 م.2013

و لك لتدريب الطالب والخريجيا علرى  Pathwayإعداد مدرا والتن نلمنا مشروع  دور  •
 م. 2014يناير  20إلى 19البرنامو ال لوكي واعداري بجامعة دمنهور في الفتر  ما 

والتي نظمتها جامعة " ينجور" الدولية بمقر الجامعرة باع ركندرية  التعلم اكلكترونندور   •
 م.2013دي مبر  12إلى  8في الفتر  ما 

 :الكمبيوتر والل ات في مجالالحصول عل  دورات  -2

 التي نظمها المجلس ا على للجامعات. ICTPدور   •
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  ICDLدور  الرخصة الدولية لقياد  الحا ب ا لي  •

  Adobe Photoshop دور  مهارات التصميم بالفوتو وب •

  TOEFL دور  اللغة اعنجليوية •

  :الحصول عل  دورات تنمية سدرات أعضاء  ي ة التدري  -2

 العرض الفعا .دور : مهارات  •
 دور : مهارات التواص  الفعا . •

  دور : آداب و لوكيات المهنة. •
 دور : ا تخدام التكنولوجيا في التدريس. •
  دور : نظم ال اعات المعتمد . •

 دور : الن ر الدولي للبحوث.  •

  دور : التعلم اعلكتروني. •

 تنمية سدرات أعضاء  ي ة التدري  بجامعة دمنهور: عرر سابع

مهارات االتصال  :أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهور علىتدريب  -1

 م.2011يوليو  30إلى  28في الفتر  ما  بمركو تنمية القدرات بجامعة دمنهور الفعال

مهارات العرض  :تدريب أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهور على -2

 م2011أغ طس  5إلى  3في الفتر  ما  دمنهوربمركو تنمية القدرات بجامعة  الفعال

مهارات التدري   :تدريب أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهور على -3

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 م2011 بتمبر  21إلى  21ما 

أخ سيات  :يئة المعاونة بجامعة دمنهور علىتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس واله -4

في  بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات البحث العلمي
 .م2013يناير  29إلى  29الفتر  ما 

أسالي  البحث  :تدريب أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهور على -5

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي
 م.2013يناير  14إلى  14ما 
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مهارات التواصل  :تدريب أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهور على -6

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 .م2013يناير  20إلى  20ما 

معايير  :تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهور على -7

بجامعة  أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الجودة في التدري 
 م.2013فبراير  14إلى  14في الفتر  ما  دمنهور

أخ سيات  :ر علىتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهو  -8

في  بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات البحث العلمي
 م.2013فبراير  26إلى  26الفتر  ما 

بمركو تنمية ألدرات  ف  إدارة األزمات :تدريب القيادات اعدارية بجامعة دمنهور على -9
إبري   13إلى  13في الفتر  ما أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور

 م.2013

 أخ سيات البحث :علىتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور  -10
في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي

 م.2013يوليو  17إلى  17ما 

 أسالي  البحث :ومعاونيهم بجامعة دمنهور علىتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس  -11
في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي

 م.2013أغ طس  3إلى  3ما 

العرض  مهارات :تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -12

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 م.2013 أكتوبر 28إلى  28ما 

أسالي  البحث  :علىتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور  -13

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي
 م.2013 دي مبر 25إلى  25ما 

التدري   مهارات :تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -14

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 م.2014 يناير 20إلى  20ما 
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البحث أسالي   :تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -15

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي
 م.2014 فبراير 18إلى  18ما 

مهارات االتصال : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -16

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 م.2014 مارس 13إلى  13ما 

مهارات العرض : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -17

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 م.2014 مارس 16إلى  16ما 

مهارات العرض : جامعة دمنهور علىتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم ب -18

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 م.2014 مارس 18إلى  18ما 

مهارات التواصل : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -19

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 م.2014 مارس 20إلى  20ما 

مهارات التدري   تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -20

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات الفعال
 م.2014 إبري  3إلى  3ما 

أخ سيات البحث : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -21

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي
 م.2014 إبري  15إلى  إبري  15ما 

البحث أخ سيات : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -22

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي
 م.2014 مايو 22إلى  مايو 22ما 

أسالي  البحث : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -23

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدراتالعلمي 
 م.2014 يونيو 12إلى  يونيو 12ما 
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معايير الجودة : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -24

بجامعة  أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات في العملية التعليمية
 م.4201 يونيو 24إلى  يونيو 24في الفتر  ما  دمنهور

معايير الجودة : أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور علىتدريب ال اد   -25

 أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات في التدري  )التدري  الفعال(
 م.4201 يوليو 8إلى  يوليو 8   في الفتر  ما بجامعة دمنهور

أسالي  البحث : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -26

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي
 م.2014يوليو  15إلى  يوليو 15ما 

مهارات العرض : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -27

 يوليو 16إلى  ليويو  16في الفتر  ما  بمركو تنمية القدرات بجامعة دمنهور الفعال
 م.2014

أخ سيات البحث : تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -28

في الفتر   بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس والقيادات مركو تنمية ألدراتبالعلمي 
 م.2014  بتمبر 3إلى   بتمبر 3ما 

معايير الجودة في تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على  -29

 بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور العملية التعليمية
 م.2014نوفمبر  5نوفمبر إلى  5في الفتر  ما 

أسالي  البحث : على دمنهورتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة  -30

في الفتر   دمنهوربجامعة  أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات العلمي
 م.2014 نوفمبر 24إلى  نوفمبر 24ما 

أسالي  البحث : على دمنهورتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة  -31

في الفتر   دمنهوربجامعة  اتأعضاء  يئة التدريس والقياد بمركو تنمية ألدرات العلمي
 م.2014 دي مبر 1إلى  دي مبر 1ما 

تصميم : على دمنهورتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة  -32

 أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات مرروعات البحوث التنافسية
 م.4201 دي مبر 4إلى  دي مبر 4في الفتر  ما  دمنهوربجامعة 
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معايير الجودة : على دمنهورتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة  -33

بجامعة  أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات في العملية التدريسية
 م.4201 دي مبر 17إلى  دي مبر 17في الفتر  ما  دمنهور

 البحث أسالي  :ومعاونيهم بجامعة اع كندرية على التدريستدريب ال اد  أعضاء  يئة  -34
في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة اع كندرية العلمي

 م.2014دي مبر  21دي مبر إلى  21ما 

مهارات التخطيط  :دمنهور على بجامعةتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم  -35

في  تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور بمركو اإلستراتيجي
 م.2014دي مبر  31دي مبر إلى  31الفتر  ما 

معايير الجودة  :تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -36

مركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة ب في العملية التدريسية
 م.2015يناير  12يناير إلى  12في الفتر  ما  دمنهور

 البحث أسالي  :تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -37
في الفتر   مركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهورب العلمي

 م.2015فبراير  10إلى  10ما 

معايير الجودة  :عاونيهم بجامعة دمنهور علىتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس وم -38

بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس  في العملية التدريسية )التدري  الفعال(
 م.2015مارس  9إلى  9في الفتر  ما  والقيادات بجامعة دمنهور

 البحث أخ سيات :تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -39
في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور العلمي

 م.2015أبري   15أبري  إلى  15ما 

مهارات االتصال  :تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على -40

 في الفتر  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور الفعال
 م.2015أبري   20أبري  إلى  20ما 

نام الساعات تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -41

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور المعتمدة
 م.2015مايو  12مايو إلى  12ما 
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أسالي  البحث تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -42

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور العلمي
 م.2015مايو  26مايو إلى  25ما 

ل مهارات االتصاتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -43

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور الفعال
 م.2015 يونيو 21إلى  يونيو 21ما 

مهارات االتصال تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -44

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور الفعال
 م.2015يونيو  25يونيو إلى  25ما 

 لتدري مهارات اتدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -45

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور الفعال
 م.2015يونيو  29يونيو إلى  29ما 

 التدري مهارات دريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على: تدريب ال اد  أعضاء  يئة الت -46

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور الفعال
 .م2015 يوليو 2و إلى لييو  2ما 

أخ سيات البحث تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -47

في الفتر   ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهوربمركو تنمية  العلمي
 .م2015 أغ طس 11إلى  أغ طس 11ما 

أسالي  البحث تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -48

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور العلمي
 .م2015 أغ طس 20لى إ أغ طس 20ما 

أسالي  البحث تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -49

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور العلمي
 .م2016 يناير 21إلى  يناير 21ما 

مهارات التعلم ور على: تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنه -50

في  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور اإللكتروني
 .م2016 فبراير 12إلى  فبراير 11الفتر  ما 
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مهارات إعداد تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -51

أعضاء  يئة التدريس والقيادات بمركو تنمية ألدرات  مرروعات البحوث التنافسية
 .م6201 فبراير 18إلى  فبراير 18في الفتر  ما  بجامعة دمنهور

ورشة العمل بجامعة دمنهور على: المدربيا )الم اركيا والمحترفيا( تدريب ال اد   -52

بمركو تنمية ألدرات الخاصة بنرر إجراءات وسيم النزا ة والرفافية ومكافحة الفساد 
 مارس 10إلى  مارس10في الفتر  ما  والقيادات بجامعة دمنهور أعضاء  يئة التدريس

 .م2016

معايير الجودة ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  تدريب -53

في  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهورفي التدري  
 .م2016 مارس 17إلى  مارس 17الفتر  ما 

أسالي  البحث ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  تدريب -54

في الفتر   بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور العلمي
 .م2016 يوليو 13إلى  يوليو 13ما 

النرر الدولي تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -55

في  بمركو تنمية ألدرات أعضاء يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور للبحوث العلمية
 .م2016 أغ طس 10إلى  أغ طس 10الفتر  ما 

التعلم تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -56

في الفتر    يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهوربمركو تنمية ألدرات أعضاء اإللكتروني
 .م2016  بتمبر 9إلى   بتمبر 8ما 

التعلم تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:  -57

في الفتر   والقيادات بجامعة دمنهور  يئة التدريسبمركو تنمية ألدرات أعضاء اإللكتروني
 .م2016 نوفمبر 10إلى  نوفمبر 9ما 

مهارات تصميم  ومعاونيهم بجامعة دمنهور على: يستدريب ال اد  أعضاء  يئة التدر  -58

والقيادات بجامعة   يئة التدريسبمركو تنمية ألدرات أعضاء Desgin Course مقرر
 .م7201 مارس 31إلى  مارس 30في الفتر  ما  دمنهور
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مهارات تصميم  يس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدر  -59

والقيادات بجامعة   يئة التدريسبمركو تنمية ألدرات أعضاء Desgin Course مقرر
 .م7201 يونيو 22إلى  يونيو 21في الفتر  ما  دمنهور

أخ سيات وآداا  يس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدر  -60

 والقيادات بجامعة دمنهور  يئة التدريسبمركو تنمية ألدرات أعضاءوسلوكيات المهنة 
 .م2017 يوليو 6إلى  يوليو 5الفتر  ما  في

متطلبات التقدل  يس ومعاونيهم بجامعة دمنهور على:تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدر  -61

في الفتر   والقيادات بجامعة دمنهور  يئة التدريسبمركو تنمية ألدرات أعضاءل عتماد 
 .م2017 يوليو 12إلى  يوليو 11ما 

تنايم  ومعاونيهم بجامعة دمنهور على: يستدريب ال اد  أعضاء  يئة التدر  -62

 والقيادات بجامعة دمنهور  يئة التدريسبمركو تنمية ألدرات أعضاءالمؤتمرات العلمية  
 .م2017 يوليو 27إلى  يوليو 26في الفتر  ما 

 

 تنمية سدرات أعضاء  ي ة التدري  بجامعة اإلسكندرية: عرر ثام 

التدري  تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة اع كندرية على:  -1

بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة  بدستخدال التكنولوجيا
 م.2014فبراير  17إلى  17في الفتر  ما  اع كندرية

معايير الجودة على: تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة اع كندرية  -2

بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة  في العملية التعليمية
 م.2014أكتوبر  28أكتوبر إلى  27في الفتر  ما  اع كندرية

 البحث أسالي تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة اع كندرية على:  -3
في الفتر   أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة اع كندريةبمركو تنمية ألدرات  العلمي

 م.2015يناير  29إلى  28ما 

مهارات االتصال على:اع كندرية تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة  -4

في الفتر   اع كندريةبمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة  الفعال
 م.2015 يونيو 24إلى  يونيو 24ما 
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أخ سيات  على:اع كندرية تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم بجامعة  -5

 اع كندريةبمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة  البحث العلمي
 م.2015 أغ طس 4إلى  أغ طس 3في الفتر  ما 

 مهارات بكلية الدفاع الجوي على:تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم  -6
ة في الفتر  ما بمقر كلية الدفاع الجوي باع كندري استخدال التكنولوجيا في التدري 

 م.2014دي مبر  23دي مبر إلى  22

 تنمية سدرات أعضاء  ي ة التدري  بكلية الدفار الجوي: عرر تاسع

استخدال  مهارات:علىيس ومعاونيهم بكلية الدفاع الجوي تدريب ال اد  أعضاء  يئة التدر  -1

دي مبر  22ة في الفتر  ما بمقر كلية الدفاع الجوي باع كندري التكنولوجيا في التدري 
 م.2014دي مبر  23إلى 

بمقر  و لكبي ة العمل اإليجابية  :علىطالب الفرألة الرابعة بكلية الدفاع الجوي تدريب  -2
 م.5201 أغ طس 18إلى  أغ طس 18ة في الفتر  ما باع كندريكلية الدفاع الجوي 

 TOTتنفيذ دوارت تدري  مدربي  : عررول

صندول مكافحة التعاطي واعدماا  لل اد  من قي TOT مدربي التدري   -1
 بمقر صندوا مكافحة التعاطي واإلدمال بالقا رةو لك  مهارات التدري  الفعالعلى:

 م.2011أكتوبر  13إلى 10في الفتر  ما 

 اإلتحاد العربي للتنمية المستدامة والبي ةم   بالتعاوا TOT تدري  المدربي  -2
دي مبر  28إلى  27في الفتر  ما:  بدار الضيافة بجامعة عي  شم و لك 
 م.2015

ما مختلف كليات الجامعة )الطب البيطري، العلوم، التربية،  TOT تدري  المدربي  -3
و لك بمركو  ،TOTمهارات إعداد المدربي  التجار ، ا داب، رياض ا طفا (على: 

فبراير  14في الفتر  ما  تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2016فبراير  18إلى 

بجامعة بنها ل اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم ل TOTتدري  المدربي  -4
التربية بمقر كلية والمنعقد  TOTضما فعاليات برنامو  أسالي  التدري  الفعال :على

 م.2016 أكتوبر 18إلى  أكتوبر 18في الفتر  ما  جامعة بنها
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بجامعة بنها ل اد  أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم ل TOTتدري  المدربي  -5
بمقر والمنعقد  TOTضما فعاليات برنامو  كيفية توفير بي ة تدريبية فعالية :على
 م.6201 أكتوبر 52إلى  أكتوبر 52في الفتر  ما  جامعة بنهاالتربية كلية 

 التدري  بالتعاول مع مديرية األم  بالبحيرة.: عررولحادي و

والتعامل مع  مهارات التواصلمعاوني المباحث بمحافظة البحير  على ال اد  تدريب  -1

أغ طس 24في الفتر  ما: و لك بمقر مديرية ا ما بالبحير  ومختلف أنماط البرر
 م.2014أغ طس 24إلى

مهارات التواصل والتعامل مع معاوني المباحث بمحافظة البحير  على  ال اد  تدريب -2

أغ طس  31في الفتر  ما:  و لك بمقر مديرية ا ما بالبحير  ومختلف أنماط البرر
 م.2014أغ طس  31إلى

مهارات التواصل والتعامل مع معاوني المباحث بمحافظة البحير  على ال اد  تدريب  -3

 7 بتمبر إلى  7في الفتر  ما:  و لك بمقر مديرية ا ما بالبحير  مختلف أنماط البرر
 م.2014 بتمبر، 

مهارات التواصل والتعامل مع معاوني المباحث بمحافظة البحير  على ال اد  تدريب  -4

 6 بتمبر إلى  6في الفتر  ما:  و لك بمقر مديرية ا ما بالبحير  مختلف أنماط البرر
 م.2015 بتمبر، 

مقومات اإلنتماء تدريب رجا  ال رطة والعامليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على:  -5

دور رجال الررطة في حماية حقوا اإلنسال، واالخطاء المسلكية لد  رجل الررطة، و

 4إبري  إلى  4في الفتر  ما: و لك بمقر ألوات أما البحير  ، التي تسيئ لرجل الررطة
 م.2016إبري  

مقومات اإلنتماء تدريب رجا  ال رطة والعامليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على:  -6

الررطة في حماية حقوا اإلنسال، واالخطاء المسلكية  لد  رجل الررطة، ودور رجال

إبري  إلى  18في الفتر  ما:  و لك بمقر ألوات أما البحير ، التي تسيئ لرجل الررطة
 م.2016إبري   18

دور رجال الررطة تدريب رجا  ال رطة والعامليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على:  -7

 9مايو إلى  9في الفتر  ما:  بمقر ألوات أما البحير و لك ، في حماية حقوا اإلنسال
 م.2016مايو 
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مهارات تواصل تدريب رجا  ال رطة والعامليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على:  -8

إلى  مايو 16في الفتر  ما:  و لك بمقر ألوات أما البحير ، مع الجمهوررجل الررطة 
 م.2016 مايو 16

إدارة األزمات ليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على: تدريب رجا  ال رطة والعام -9

 11إلى  يوليو 11في الفتر  ما:  و لك بمقر ألوات أما البحير ، والعمل تحم ض ط
 م.2016 يوليو

العمل في فريق تدريب رجا  ال رطة والعامليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على:  -10

 يوليو 24إلى  يوليو 24في الفتر  ما:  ما البحير و لك بمقر ألوات أ، والعمل الجماعي
 م.2016

مهارات القيادة تدريب رجا  ال رطة والعامليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على:  -11

 أغ طس 6في الفتر  ما:  و لك بمقر ألوات أما البحير ، وصفات الرخصية القيادية
 م.2016 أغ طس 6إلى 

بي ة العمل تدريب رجا  ال رطة والعامليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على:  -12

في الفتر  ما:  و لك بمقر ألوات أما البحير ، اإليجابية ومهارات التعامل مع الجمهور
 م.2016أغ طس  14أغ طس إلى  14

مهارات التواصل تدريب رجا  ال رطة والعامليا المدنييا بووار  الداخلية بالبحير  على:  -13

مركو التدريب الرئي ي لووار  الداخلية بالبحير  و لك بمقر ، والتعامل مع الجمهور
 م.2016أغ طس  17أغ طس إلى  17في الفتر  ما:  با بعادية

 التدري  بالتعاول مع مديرية التنايم واإلدارة بالبحيرة : عررولو ثاني

مهارات االتصال اعدارية بمحافظة البحير  على:تدريب ال اد  المدراء بمختلف القطاعات  -1

بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم و لك  الفعال والتعامل مع مختلف أنماط البرر
 .واعدار  بدمنهور

مهارات بناء فريق تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على: -2

 التنظيم واعدار  بدمنهور. بمقر مركو التدريب بمديريةو لك  العمل
مفا يم أساسية تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على: -3

 بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور.و لك  ع  السلوك اإلنساني
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 التفاوضمهارات تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على: -4
 .و لك بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور

 مهارات إدارة األزمةتدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على: -5
 و لك بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور.

مهارات التواصل فظة البحير  على:تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحا -6

بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  و لك  والتعامل مع مختلف األنماط البررية
 بدمنهور.

مهارات الدافعية تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على: -7

 .واعدار  بدمنهوربمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم و لك  والتحفيز 

النام الخبيرة تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على:  -8

بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  و لك  ودعم اتخاذ القرار الخا  باألزمة
 بدمنهور.

مفا يم أساسية :تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على -9

 التنظيم واعدار  بدمنهور. بمقر مركو التدريب بمديريةو لك  خاصة بالدافعية والتحفيز
إدارة الصراعات :تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على -10

 بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور.و لك  داخل فريق العمل

الجوان  السلوكية :ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  علىتدريب  -11

 بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور.و لك  في القيادة واإلدارة
مهارات التفاوض :تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على -12

 التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور. بمقر مركوو لك  واإلسنار

تقييم جلسات :تدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على -13

 بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور.و لك  التفاوض والت ذية المرتدة
 ف  إدارة األزمات :لبحير  علىتدريب ال اد  المدراء بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة ا -14

 بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور.و لك 
مهارات المدرا  :بمختلف الهيئات اعدارية بمحافظة البحير  على TOTالمدربيا تدريب  -15

 بمقر مركو التدريب بمديرية التنظيم واعدار  بدمنهور.و لك  الفعال
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 برام  تدريبية بالتعاول مع وزارة الرباا والرياضة المراركة في: وعررول ثالث
بمحافظة البحير   مؤ  ات ال باب والرياضةتدريب ال اد  المدراء بمختلف  -1

ألاعة وجيه أباظة بمقر و لك  الجوان  السلوكية للقيادة وف  صناعة القائد:على
  .م2015 مايو 5إلى مايو  5 في الفتر  ما: بدمنهوربنادي ا لعاب 

بمحافظة  مؤ  ات ال باب والرياضةبمختلف م ئولي إدار  ا ومات تدريب ال اد   -2
ألاعة وجيه أباظة بنادي ا لعاب بمقر و لك  إدارة األزمات الرياضية:البحير  على
 .م2015 دي مبر 29إلى دي مبر  29 في الفتر  ما:بدمنهور 

بالتعاوا م  ووار  ال باب والرياضة بمحافظة البحير   الكوادر بمراكو ال بابتدريب  -3
ألاعة وجيه أباظة بمقر و لك  مهارات القيادة الحديثة لألفراد والمؤسسات :على

 .م6201 يوليو 17إلى  يوليو 17 في الفتر  ما: بدمنهوربنادي ا لعاب 

بالتعاوا م  ووار  ال باب والرياضة بمحافظة البحير   الكوادر بمراكو ال بابتدريب  -4
في  بدمنهورألاعة وجيه أباظة بنادي ا لعاب بمقر و لك  مهارات إدارة الوسم :على

 .م2016 يوليو 19إلى  يوليو 19 الفتر  ما:

بالتعاوا م  ووار  ال باب والرياضة  الدألهليةبمحافظة  بمراكو ال باب الكوادرتدريب  -5
الورد  نادي جوير بمقر و لك  مهارات القيادة الحديثة لألفراد والمؤسسات :على

 .م6201 يوليو 31إلى  يوليو 31 في الفتر  ما: بالمنصور 

بالتعاوا م  ووار  ال باب والرياضة  الدألهليةبمحافظة  بمراكو ال باب الكوادرتدريب  -6
في  نادي جوير  الورد بالمنصور بمقر و لك  مهارات إدارة الض وط واألزمات :على

 .م2016 أغ طس 1إلى  أغ طس 1 الفتر  ما:

 التدري  بالتعاول مع األكاديمية المهنية للمعلم بالبحيرة  :عررولو رابع
الثانوي(  -اععدادي –تدريب ال اد  مديري المدراس بمراح  التعليم العام )االبتدائي  -1

 أسالي  اإلدارة الحديثة: على ا كاديمية المهنية للمعلمبمحافظة البحير  بالتعاوا م  

 .بدمنهور للمعلمو لك بمقر ا كاديمية المهنية 

 :على ا كاديمية المهنية للمعلمتدريب ال اد  الموجهيا بمحافظة البحير  بالتعاوا م   -2
 .و لك بمقر ا كاديمية المهنية للمعلم بدمنهور مهارات التوجية الفني
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ا كاديمية تدريب ال اد  الموجهيا العامليا با و ر ال ريف بمحافظة البحير  بالتعاوا م   -3
و لك بمقر  مهارات التعلم النرط واألس لة الفعالة:على للمعلم بالبحير المهنية 

 .ا كاديمية المهنية للمعلم بدمنهور

مهارات التعلم النرط ألف معلم على  30تدريب ال اد  المعلميا المر حيا في م ابقة  -4

 و لك بمقر ا كاديمية المهنية ()استراتيجيات التعلم التعاوني والدراما التعليمية
 .للمعلم بدمنهور

 التدري  بالتعاول مع األز ر  الرريف : وعررول خام 

الم اركة في القافلة الثقافية التي تنظمها إدار  التربية االجتماعية بالمنطقة االو رية بالبحير   -1
والطالبات  مهارات القيادة واالتصال الفعال في سلوكيات الط ا: و لك بهدف غرس
 . جمعية رعاية الطلبة بدمنهوربمقر بالمعا د ا و رية 

الم اركة في القافلة الثقافية التي تنظمها إدار  التربية االجتماعية بالمنطقة االو رية بالبحير   -2
مهارات اإلتصال والتعامل مع مختلف األنماط السلوكية للط ا :و لك بهدف غرس

عية رعاية الطلبة بمقر جمو لك لدا معلمي ومعلمات محافظة البحير   بالمعا د األز رية
 . بدمنهور

 التدري  بالتعاول مع مكتبة دمنهور العامة: وعررول ساد 
ضما  مهارات االتصال الفعال :علىكافة طوائف وفئات المجتم  البحراوي تدريب  -1

 .مكتبة مبارك بدمنهور بمحافظة البحير و لك بمقر  ،فعاليات برامو التنمية الب رية

ضما  مهارات التسويق الفعال :علىكافة طوائف وفئات المجتم  البحراوي تدريب  -2
 .مكتبة دمنهور العامة بمحافظة البحير و لك بمقر  ،فعاليات برامو التنمية الب رية

ضما  مهارات التخطيط للنجا  :علىكافة طوائف وفئات المجتم  البحراوي تدريب  -3
 .دمنهور العامة بمحافظة البحير  كتبةو لك بمقر م ،فعاليات برامو التنمية الب رية

مهارات استخدال  :تدريب ال اد  أخصائي التخاطب ولغة اع ار  بمحافظة البحير  على -4

و لك بمقر  والتكنولوجيا المعينة ومعززات االتصال البديل لذوي االحتياجات الخاصة
 بمحافظة البحير . مكتبة دمنهور العامة

ضما  التواصل وف  اإلسنارمهارات  :علىكافة طوائف وفئات المجتم  البحراوي تدريب  -5
في الفتر   دمنهور العامة بمحافظة البحير  و لك بمقر مكتبة ،فعاليات برامو التنمية الب رية

 .م2016نوفمبر  4إلى  3ما 
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 بدمنهورالهيكل اإلداري والعاملي  بكلية الط  البيطري تنمية سدرات : وعررول سابع

 :تدريب ال اد  الموظفيا أعضاء الهيك  اعداري بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور على -1
بمقر و لك في إطار م روع "بانورما الحيواا"  تخاذ القرارامهارات حل المرك ت وف  

 م.2015مايو  16مايو إلى  16في الفتر  ما  كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور

 :الموظفيا أعضاء الهيك  اعداري بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور علىتدريب ال اد   -2
بمقر  و لك في إطار م روع "بانورما الحيواا" تخاذ القرارامهارات حل المرك ت وف  

 م.2015مايو  21مايو إلى  21في الفتر  ما  كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور

اري بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور على تدريب ال اد  الموظفيا أعضاء الهيك  اعد -3
بمقر كلية الطب  و لك في إطار م روع "بانورما الحيواا" مهارات االتصال اإلداري الفعال

 م.2015مايو  28مايو إلى  28في الفتر  ما  البيطري بجامعة دمنهور

تدريب ال اد  الموظفيا أعضاء الهيك  اعداري بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور على  -4
بمقر كلية الطب  و لك في إطار م روع "بانورما الحيواا" مهارات االتصال اإلداري الفعال

 م.2015يونيو  1يونيو إلى  1في الفتر  ما  البيطري بجامعة دمنهور

أخ سيات العمل :البيطري جامعة دمنهور علىتدريب ال اد  العامليا بكلية الطب  -5

بمقر كلية الطب  و لك في إطار م روع "بانورما الحيواا" الجامعي واإلنتماء المؤسسي
 م.2015يونيو  4يونيو إلى  4في الفتر  ما  البيطري بجامعة دمنهور

 :لىتدريب ال اد  الموظفيا أعضاء الهيك  اعداري بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور ع -6
 و لك في إطار م روع "بانورما الحيواا" أخ سيات العمل الجامعي واإلنتماء المؤسسي

 م.2015يونيو  8يونيو إلى  8في الفتر  ما  بمقر كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور

بكلية الطب  معاوني أعضاء  يئة التدريس )معيديا ومدر يا م اعديا(تدريب ال اد   -7
و لك في  أخ سيات العمل الجامعي واإلنتماء المؤسسي :لىالبيطري جامعة دمنهور ع

 16إطار م روع "بانورما الحيواا" بمقر كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور في الفتر  ما 
 م.2015يونيو  16يونيو إلى 

  كليات جامعة دمنهورم  مختلف ط ا التنمية سدرات : ولعررو ثام 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض -تدريب طالب جامعة دمنهور -1
و لك  ف  التواصل والتأثير في اآلخري ا طفا ، والعلوم( على مهارات التنمية الب رية: 
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 5في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2014أغ طس  5أغ طس إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -2
و لك  ف  التواصل والتأثير في اآلخري ا طفا ، والعلوم( على مهارات التنمية الب رية: 

 10في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2014أغ طس  10أغ طس إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -3
و لك  ف  التواصل والتأثير في اآلخري ا طفا ، والعلوم( على مهارات التنمية الب رية: 

 11في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2014أغ طس  11أغ طس إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -4
و لك  ف  التواصل والتأثير في اآلخري ا طفا ، والعلوم( على مهارات التنمية الب رية: 

 12في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 .م2014أغ طس  12أغ طس إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -5
و لك  ف  التواصل والتأثير في اآلخري : ا طفا ، والعلوم( على مهارات التنمية الب رية

 17في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2014أغ طس  17أغ طس إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -6
و لك  ف  التواصل والتأثير في اآلخري ا طفا ، والعلوم( على مهارات التنمية الب رية: 

 18في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2014أغ طس  18أغ طس إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -7
 مهارات اإلسنار، وف  التعامل الراسيعلى مهارات التنمية الب رية:  -ا طفا ، والعلوم(

 19في الفتر  ما  و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2014 بتمبر  19 بتمبر إلى 
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ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -8
 مهارات اإلسنار، وف  التعامل الراسيعلى مهارات التنمية الب رية:  -ا طفا ، والعلوم(

 20في الفتر  ما  عة دمنهورو لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجام
 م.2014 بتمبر  20 بتمبر إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -9
 مهارات اإلسنار، وف  التعامل الراسيعلى مهارات التنمية الب رية:  -ا طفا ، والعلوم(

 28في الفتر  ما  ادات بجامعة دمنهورو لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقي
 م.2014 بتمبر  28 بتمبر إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -10
 ف  التواصل والتأثير في اآلخري على مهارات التنمية الب رية:  -ا طفا ، والعلوم(

في الفتر  ما  والقيادات بجامعة دمنهورو لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس 
 م.2014أكتوبر  29أكتوبر إلى  29

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، وا داب، ورياض  -تدريب طالب جامعة دمنهور -11
مهارات كتابة السيرة الذاتية وف  على مهارات التنمية الب رية:  -ا طفا ، والعلوم(

نمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات و لك بمركو ت اجتياز المقابلة الرخصية
 م.2015أغ طس  10أغ طس إلى  10في الفتر  ما  بجامعة دمنهور

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، التجار ، ا داب،  -تدريب طالب جامعة دمنهور -12
مهارات حل المرك ت وف  على مهارات التنمية الب رية:  -رياض ا طفا ، والعلوم(

 و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور اتخاذ القرار 
 م.2015أغ طس  24أغ طس إلى  24في الفتر  ما 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، التجار ، ا داب،  -تدريب طالب جامعة دمنهور -13
مهارات التواصل الفعال وف  لتنمية الب رية: على مهارات ا -رياض ا طفا ، والعلوم(

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة  التأثير في اآلخري 
 م.2015أغ طس  22أغ طس إلى  27في الفتر  ما  دمنهور
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ما مختلف كليات الجامعة )التربية، التجار ، ا داب،  -تدريب طالب جامعة دمنهور -14
مهارات كتابة السيرة الذاتية على مهارات التنمية الب رية:  -ا ، والعلوم(رياض ا طف

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس  وف  اجتياز المقابلة الرخصية
 م.2015أغ طس  30أغ طس إلى  30في الفتر  ما  والقيادات بجامعة دمنهور

لتربية، التجار ، ا داب، ما مختلف كليات الجامعة )ا -تدريب طالب جامعة دمنهور -15
و لك  إدارة ض وط العملعلى مهارات التنمية الب رية:  -رياض ا طفا ، والعلوم(

 5في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2015 بتمبر  5 بتمبر إلى 

ية، التجار ، ا داب، ما مختلف كليات الجامعة )الترب -تدريب طالب جامعة دمنهور -16
و لك  كيف تخطط لمستقبلكعلى مهارات التنمية الب رية:  -رياض ا طفا ، والعلوم(

 12في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2015 بتمبر 12 بتمبر إلى 

، التجار ، ا داب، ما مختلف كليات الجامعة )التربية -تدريب طالب جامعة دمنهور -17
مهارات اإلسنار وف  التعامل على مهارات التنمية الب رية:  -رياض ا طفا ، والعلوم(

في  و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور الراسي
 م.2015 بتمبر  13 بتمبر إلى  13الفتر  ما 

لجامعة )التربية، التجار ، ا داب، ما مختلف كليات ا -تدريب طالب جامعة دمنهور -18
مهارات كتابة السيرة الذاتية على مهارات التنمية الب رية:  -رياض ا طفا ، والعلوم(

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس  وف  اجتياز المقابلة الرخصية
 م.2015 بتمبر  15 بتمبر إلى  15في الفتر  ما  والقيادات بجامعة دمنهور

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، التجار ، ا داب،  -ب طالب جامعة دمنهورتدري -19
و لك بمركو  ف  إدارة األزماتعلى مهارات التنمية الب رية:  -رياض ا طفا ، والعلوم(

 بتمبر  16في الفتر  ما  تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 م.2015 بتمبر  16إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، التجار ، ا داب، -تدريب طالب جامعة دمنهور -20
و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  ف  إدارة الوسمعلى مهارات التنمية الب رية: -والعلوم(

 م.2015أكتوبر  1أكتوبر إلى  1في الفتر  ما   يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور



 

                                                                
 

 

-30 - 
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ما مختلف كليات الجامعة )التربية، التجار ، ا داب،  -رتدريب طالب جامعة دمنهو  -21
مهارات التواصل الفعال وف  على مهارات التنمية الب رية:  -رياض ا طفا ، والعلوم(

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة  التأثير في اآلخري 
 .م2015أكتوبر  5أكتوبر إلى  5في الفتر  ما  دمنهور

ما مختلف كليات الجامعة )التربية، التجار ، ا داب،  -تدريب طالب جامعة دمنهور -22
مهارات حل المرك ت وف  على مهارات التنمية الب رية:  -رياض ا طفا ، والعلوم(

 و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور إتخاذ القرار
 م.2015أكتوبر  13ى أكتوبر إل 13في الفتر  ما 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -23
مهارات إدارة على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

في  و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور الوسم
 م.2015أكتوبر  19أكتوبر إلى  19ا الفتر  م

ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -24
إدارة ض وط على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

في  و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهورالعمل 
 م.2015أكتوبر  20أكتوبر إلى  20الفتر  ما 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -25
كيف تخطط على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

 بجامعة دمنهور و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقياداتلمستقبلك  
 م.2015أكتوبر  26أكتوبر إلى  26في الفتر  ما 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -26
أسرار ل ة على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

في  يس والقيادات بجامعة دمنهورو لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدر الجسد  
 م.2015نوفمبر  2نوفمبر إلى  2الفتر  ما 
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تدريب  باب الصندول اعجتماعي للتنمية والتابعيا للغرفة التجارية وجميعة م تثمري  -27
)التواصل الفعال والتفاوض وإدارة الحوار والحفاظ عل  البحير  على مهارات: 

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس الممتلكات العامة وترشيد اإلسته ك( 
 م.2015نوفمبر  12نوفمبر إلى  11في الفتر  ما  والقيادات بجامعة دمنهور

ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -28
ت إدارة مهاراعلى مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة وتعديل السلوك  
 م.2015نوفمبر  16نوفمبر إلى  16في الفتر  ما  دمنهور

ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -29
مهارات إدارة التنمية الب رية:  على مهارات -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة وتعديل السلوك  
 م.2015نوفمبر  18نوفمبر إلى  18في الفتر  ما  دمنهور

ما مختلف  -تدريب ال اد  المعيديا والمدر يا الم اعديا وموظفي جامعة دمنهور -30
على مهارات التنمية  -ار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(كليات الجامعة )التربية، التج

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات أسرار ل ة الجسد  الب رية: 
 م.2015نوفمبر  19نوفمبر إلى  19في الفتر  ما  بجامعة دمنهور

لتربية، ما مختلف كليات الجامعة )ا -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -31
أسرار ل ة على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

في  و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهورالجسد، 
 م.2015نوفمبر  26نوفمبر إلى  26الفتر  ما 

ت الجامعة )التربية، ما مختلف كليا -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -32
مهارات كتابة على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة السيرة الذاتية واجتياز المقاب ت الرخصية، 
 م.2015نوفمبر  30نوفمبر إلى  30في الفتر  ما  التدريس والقيادات بجامعة دمنهور

مهارات ريب طالب وخريجي جامعة دمنهور )ما مختلف كليات الجامعة( على: تد -33

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة المعلم المبدر، 
 م.2016فبراير  10فبراير إلى  6في الفتر  ما  دمنهور
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ربية، ما مختلف كليات الجامعة )الت -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -34
أسرار ل ة على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

في  و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهورالجسد، 
 م.2016فبراير  13فبراير إلى  13الفتر  ما 

الجامعة )الطب ما مختلف كليات  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -35
مهارات بناء فريق البيطري، العلوم، التربية، التجار ، ا داب، رياض ا طفا ( على: 

في  و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهورالعمل، 
 م.2016مارس  29مارس إلى  29الفتر  ما 

يرعاه السيد/ رئي  سيادة منتد  الحوار الوطني لرباا جامعة دمنهور الذي  -36

وال ي افتتحه ال يد رئيس الجامعة و لك بالتعاوا م  ووار  ال باب والرياضة،  الجمهورية
إبري   21بري  إلى إ 21و لك بمقر كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور في الفتر  ما 

 م.2016

ما مختلف كليات الجامعة )الطب  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -37
الرخصية  بناء على: طري، العلوم، التربية، التجار ، ا داب، رياض ا طفا (البي

 أغ طس 9في الفتر  ما  و لك بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم جامعة دمنهورالقيادية، 
 م.2016 أغ طس 9إلى 

ما مختلف كليات الجامعة )الطب  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -38
الرخصية  بناء التربية، التجار ، ا داب، رياض ا طفا ( على:البيطري، العلوم، 

 جامعة دمنهورب بقاعة مركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقياداتو لك القيادية، 
 م.2016أغ طس  13أغ طس إلى  13في الفتر  ما 

ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -39
مهارات كتابة على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة ، السيرة الذاتية وف  اجتياز المقابلة الرخصية
 م.2016 نوفمبر 1إلى  نوفمبر 1في الفتر  ما  دمنهور التدريس والقيادات بجامعة

ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -40
مهارات على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

اء  يئة التدريس و لك بمركو تنمية ألدرات أعض، التواصل وف  التأثير في اآلخري 
 م.2016 نوفمبر 3إلى نوفمبر  3في الفتر  ما والقيادات بجامعة دمنهور
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ما مختلف كليات الجامعة )التربية،  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -41
مهارات بناء على مهارات التنمية الب رية:  -التجار ، ا داب، رياض ا طفا ، والعلوم(

 بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهورو لك ، الثقة بالنف 
 م.2016 نوفمبر 7إلى  نوفمبر 7في الفتر  ما 

ما مختلف كليات الجامعة على  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -42
و لك بمركو تنمية ، مهارات اإللقاء وف  مواجهة الجمهورمهارات التنمية الب رية: 

 إبري  7إلى  إبري  7في الفتر  ما   يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور ألدرات أعضاء
 م.2017

ما مختلف كليات الجامعة على  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -43
و لك بمركو تنمية ، مهارات اإللقاء وف  مواجهة الجمهورمهارات التنمية الب رية: 

 13إلى  إبري  13في الفتر  ما  بجامعة دمنهورألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات 
 م.2017 إبري 

ما مختلف كليات الجامعة على  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -44
و لك بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة ، أسرار ل ة الجسدمهارات التنمية الب رية: 

 م.7201 إبري  20إلى  إبري  20في الفتر  ما  التدريس والقيادات بجامعة دمنهور

ما مختلف كليات الجامعة على  -تدريب طالب وخريجي وموظفي جامعة دمنهور -45
و لك بمركو ، مهارات اإلسنار وف  التعامل الراسي مع األخري مهارات التنمية الب رية: 

 أغ طس 3في الفتر  ما  تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور
 .م2017 أغ طس 3إلى 

و لك   ،: مهارات المعلم المبدعما مختلف كليات الجامعة على اخريجيالطالب و التدريب  -46
 6في الفتر  ما  بمركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور

 م.2017 أغ طس 10إلى  أغ طس

 بدمنهوروطفولة  تنمية سدرات ط ا وخريجي كلية العلول، والتربية : وعررول تاسع

تدريب طالب كلية العلوم ضما فعاليات البرنامو التأ يلي لرف  كفاء  طالب كلية العلوم  -1
و لك  بالتعاوا م  مركو تنمية ألدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور

 مهارات التواصل الفعال، ومهارات العرض الفعال، وكتابة السيرة الذاتيةعلى: 
 م.2014 بتمبر  21إلى  18في الفتر  ما  العلوم بدمنهورو لك بمقر كلية 
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تدريب طالب كلية العلوم ضما فعاليات  هر العلم و لك بالتعاوا م  إدار  الكلية على:  -2
 12إلى  12في الفتر  ما  و لك بمقر كلية العلوم بدمنهورومهارات العرض الفعال 

 م.2015أغ طس 

مهارات  يل م  وحد  ضماا الجود  بالكلية على تدريب طالب كلية التربية بدمنهور بالتن -3

مارس  7في الفتر  ما:  و لك بمقر كلية التربية جامعة دمنهور إدارة الخ فات والنزاعات
 م.2015مارس  7إلى 

آليات تطبيق المنه  الجديد تدريب معلمات رياض ا طفا  بمحافظة البحير  على:  -4

بمقر مركو اعر اد ا التعليم و لك ضما برنامو تح ي يحقي ألع  وأتعلم وأبتكري
 م.2011 بتمبر  25أغ طس إلى  15في الفتر  ما  الوراعي بدمنهور

آليات تطبيق المنه  الجديد على   محافلو ال حيرةتدريب معلمات رياض ا طفا   -5

يوليو  4يونيو وحتى الخميس  29في الفتر  ما ال بت  يحقي الع  وأتعلم وأبتكري
 م.2013

تدري  ميسرات مـدار  التعلـيم المجتمعـي بالتعـاول مـع المجلـ  القـومي        : ث ثول

  ووزارة التربية والتعليم  للطفولة واألمومة

مهارات تصميم وإنتـاج   علرى  محافلو ال حيرة)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -1

ــة   ــائل التعليميـ بمحافظرررة بالمؤ  رررة القوميرررة لرعايرررة ا  رررر  والمجتمررر  بمحررررم برررك الوسـ
 .اع كندرية

اسـتراتيجيات الـتعلم    :علرى محافلاو ال حيارة )التعليم المجتمعري( تدريب مي رات مدارس  -2

 . بالمؤ  ة القومية لرعاية ا  ر  والمجتم  بمحرم بك بمحافظة اع كندرية النرط
مهـارات وأسـالي     :علرى  محافلو  نن سويف)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -3

 .بفندل ألصر البكري  بمحافظة بني  ويفالدور  ا ولى ألب  الخدمة( )التعلم النرط 

مهارات تصميم  :على  محافلو  نى سويف)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -4

 في الفتر . بفندل ألصر البكري بمحافظة بني  ويف، وإنتاج الوسائل التعليمية

مهارات تصميم وإنتاج  :على  محافلو الظيوم)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس -5

 .بفندل ال ياحة والفنادل بجامعة الفيومالوسائل التعليمية 

مهارات وأسالي   :على  محافلو سوهاج)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس -6

 .بفندل الصفا بمحافظة  و اجالدور  الثانية  ألب  الخدمة( ) التعلم النرط
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مهارات تصميم وإنتاج  :على  محافلو الجيزة)التعليم المجتمعي( دريب مي رات مدارست -7

 .أكتوبر 6بمدينة مبارك التعليمية بمحافظة  الوسائل التعليمية

مهارات وأسالي  التعلم  :على  محافلو أسيوتتدريب مي رات المدارس صديقة الفتا   -8

 .أ يوط " مكس" بمحافظة أ يوطبفندل أ منت الدور  ا ولى  ألب  الخدمة( ) النرط
مهارات وأسالي  التعلم :على  محافلو المنيا)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -9

بمقر الهيئة القبطية اعنجيلية بقرية إط ا  ألب  الخدمة( والثانية الدور  ا ولى) النرط
 .بمحافظة المنيا

مهارات التدري  في :على الظيوم محافلو )التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -10

 .بفندل ال ياحة والفنادل بجامعة الفيوم الفصول متعددة الصفوف
استراتيجيات التعلم  :على  محافلو الظيوم)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -11

 .بفندل ال ياحة والفنادل بجامعة الفيوم النرط
مهارات تصميم وإنتاج :على سيوت محافلو أ)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -12

 .بفندل الجيل بمحافظة أ يوط الوسائل التعليمية

مهارات وأسالي  :على محافلو ال حيرة )التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -13

بفندل مبارك بدمنهور بمحافظة  ألب  الخدمة( والثانية الدور  ا ولى) التعلم النرط
 .البحير 

مهارات تنمية :على محافلو ال حيرة )التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -14

بفندل  التفكير اإلبتكاري لد  الدارسات م  خ ل النصو  القرائية والرياضيات
 .مبارك بدمنهور بمحافظة البحير 

مهارات تنمية :على محافلو ال حيرة )التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -15

بمقر  م  خ ل النصو  القرائية والرياضيات التفكير اإلبتكاري لد  الدارسات
 .المؤ  ة القومية لرعاية ا  ر  والمجتم  بمحرم بك بمحافظة اع كندرية

استراتيجيات التدري  :على  محافلو المنيا)التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -16

 .بمحافظة المنيابمقر الهيئة القبطية اعنجيلية بقرية إط ا  النوعية )للمواد التخصصية(

مهارات وأسالي   :على محافلو  نن سويف )التعليم المجتمعي( مدارس تدريب مي رات  -17

بمقر بالنادي البحري لجامعة بني  ألب  الخدمة( والثانية الدور  ا ولى) التعلم النرط
 . ويف



 

                                                                
 

 

-36 - 

 

 محمد فوزي رياض والي /للدكتورالسيرة الذاتية  جامعة دمنهور كلية التربية

تنفيذ اإلسرار :على  محافلو القاهرة )التعليم المجتمعي(تدريب م رفات مدارس  -18

 .بفندل دار المدرعات  بمحافظة القا ر  التعليمي

  و نن سويف ووالظيوم وال حيرةا : محافلا م ئولي التعلم الن ط وفريل اع راف  تدريب -19
بقرية فخر البحار بال اح  ال مالي بمحافظة  مهارات التخطيط الترارك :على

 .اع كندرية
مهارات  :على المنيا وأسيوت محافلتن م ئولي التعلم الن ط وفريل اع راف  تدريب -20

بمقر المؤ  ة القومية لرعاية ا  ر  والمجتم  بمحرم بك بمحافظة  التخطيط الترارك 
 .اع كندرية

مهارات  :على و وسوهاجالجيزة تن محافلتدريب م ئولي التعلم الن ط وفريل اع راف  -21

 .بالمركو ا ولمبي بالمعادي بمحافظة القا ر  التخطيط الترارك 

و لك  اللقاء الدولي الخا  بتعري  أدلة مررور أف طول المصريالم اركة في  -22
 .بمقر المجلس القومي للطفولة وا مومة بالمعادي

تطبيق أدلة مررور على  محافلو الجيزة )التعليم المجتمعي( تدريب مي رات مدارس  -23

و لك بمقر المجلس القومي  أف طول المصري )م  الدليل األول إل  الدليل الخام (
 للطفولة وا مومة.

صياغة الدليل  على محافلو الجيزة  المدارس  ديقو الظتيا ميسرا  ومشرفا   تدريب -24

 .بمقر ووار  الدولة لأل ر  وال كاا بالمعادي المتكامل ألدلة مررور أف طول المصري

تطبيق أدلة عل  محافلو سوهاج  المدارس صديقة الفتيات ميسرا  ومشرفا  تدريب  -25

نادي البمقر  مررور أف طول المصري )م  الدليل األول إل  الدليل الخام (
  . و اجبمحافظة الرياضي البحري 

التدري  والتوعية بقضـايا األسـرة والسـكال مـع وزارة الدولـة لألسـرة        :ث ثولحادي و

 والسكال.

 المكول السكاني :على محافلو أسيوت تدريب لجاا التعليم وأعضاء المجتم  المحلى  -1

بفندل أ منت بالتعاوا م  ووار  الدولة لأل ر  وال كاا  )الصحة اإلنجابية لألل والطفل(
 .أ يوط " مكس" بمحافظة أ يوط
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 محافلو العريش  التعليم المجتمعي تدريب لجاا التعليم وأعضاء المجتم  المحلى ومي رات -2
بالتعاوا م  ووار  الدولة  والطفل()الصحة اإلنجابية لألل المكول السكاني  :على

 .بفندل بالوا بالعريل بمحافظة  ما   يناءلأل ر  وال كاا 

)الصحة اإلنجابية لألل المكول السكاني  :علىمحافلو ال حيرة تدريب مي رات  -3

بقرية فخر البحار بال اح  ال مالي بالتعاوا م  ووار  الدولة لأل ر  وال كاا  والطفل(
 .ةبمحافظة اع كندري

 .بالمعادي Injaz نجاز مصرإمؤسسة التدري  بالتعاول مع : ث ثولو ثاني

أنا ومحيطي، : ااجتماعيد ومنسقن مشروع إنجااز م ر على أدلو دا   اميي تدريب -1

 .لقا ر بابفندل رويا  مار ا  بمصر الجديد ،  االستصاد م  حولي، ومهارات النجا 

مهارات اإلتصال والعمل :القا ر ( علىتدريب من قي م روع إنجاو مصر )فريل  -2

 .مريكية بالتحريربمقر الجامعة ا  الجماعي

دليل: أنا  :علىاالجتماعي  ومنسقي مررور إنجـاز مصر   األخصائيي تدريب -3

 .بفندل أطلس ب ارع جامعة الدو  العربية، بالقا ر و ومحيطي

أنا مهارات تطبيق أدلة:  :تدريب من قي م روع إنجاو ومعلمي محافظة القا ر  على -4

 ومحيطي، واإلستصاد م  حولي، ومهارات النجا ، وك  رياديا، وأموالي ومستقبلي
 . الجديد  بالقا ر كتوبر للتجنيد بمنطقة مصر أ 6بمقر نادي و لك 

مهارات اإلتصال والعمل :تدريب من قي م روع إنجاو مصر )فريل المنيا( على -5

 .المنيا بفندل كليوباترا بمحافظة الجماعي

مهارات تطبيق أدلة: مهارات :تدريب من قي م روع إنجاو ومعلمي محافظة القا ر  على -6

 بالقا ر . بمقر فندل تريموف بمصر الجديد و لك  النجا ، وأموالي ومستقبلي

مهارات تطبيق أدلة: األرض  :تدريب من قي م روع إنجاو ومعلمي محافظة القا ر  على -7

 بالقا ر . بمقر فندل تريموف بمصر الجديد و لك  ملكنا جميعا، وك  رياديًا

بالتعـاول مـع    GILOبمررور تحسي  األداء التعليمي للبنـات  التدري  : وث ثول ثالث

 لإلسترارات والتدري . CIDمؤسسة 

ضما فعاليات م روع  استراتيجيات التعلم النرط :تدريب معلمي ومعلمات المنيا على -1
لال ت ارات والتدريب  CIDو لك بالتعاوا م  مؤ  ة   GILOتح يا ا داء التعليمي للبنات 

 . بجمعية ال باا الم لميا بمحافظة المنيا لمعلمي مدرسة دمرير االبتدائية
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ضما فعاليات م روع  استراتيجيات التعلم النرط :تدريب معلمي ومعلمات المنيا على -2
لال ت ارات والتدريب  CIDو لك بالتعاوا م  مؤ  ة   GILOتح يا ا داء التعليمي للبنات 

 بمحافظة المنيا. بمركو الحا ب ا لي بجامعة المنيا لمعلمي مدرسة طاحول االبتدائية

ضما فعاليات م روع  استراتيجيات التعلم النرط :تدريب معلمي ومعلمات المنيا على -3
لال ت ارات والتدريب  CIDو لك بالتعاوا م  مؤ  ة   GILOتح يا ا داء التعليمي للبنات 

 .بجمعية ال باا الم لميا بمحافظة المنيااالبتدائية  1لمعلمي مدرسة طيبة

ضما فعاليات  استراتيجيات التعلم النرط :القيام بتدريب معلمي ومعلمات المنيا على -4
لال ت ارات  CIDو لك بالتعاوا م  مؤ  ة   GILOم روع تح يا ا داء التعليمي للبنات 

 .بمحافظة المنيا بمركو الحا ب ا لي بجامعة المنيا معلمي مدرسة ريدة االبتدائيةلوالتدريب 

ضما فعاليات م روع  استراتيجيات التعلم النرط :تدريب معلمي ومعلمات المنيا على -5
لال ت ارات والتدريب  CIDو لك بالتعاوا م  مؤ  ة   GILOتح يا ا داء التعليمي للبنات 
 بمحافظة المنيا. بمركو الحا ب ا لي بجامعة المنيالمعلمي مدرسة طوخ الجبل 

 التدري  بالتعاول مع مؤسسة مصر الخير برمال الصعيد   :ث ثولو رابع

تدريب مي رات مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة  بني  ويف بالتعاوا م  مؤ  ة مصر  -1
بمقر جمعية ال ابات الم لمات ببني  استراتيجيات التعلم النرط :الخير و لك على

 . ويف

تدريب مي رات مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة  بني  ويف بالتعاوا م  مؤ  ة مصر  -2
بمقر جمعية ال ابات  التدري  في الفصول متعددة الصفوف: الخير و لك على

 .الم لمات ببني  ويف

بالتعاوا م  مؤ  ة مصر الخير تدريب مي رات مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة  المنيا  -3
 .بمقر جمعية ال باا الم لميا بالمنيا استراتيجيات التعلم النرط:و لك على

تدريب مي رات مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة  الفيوم بالتعاوا م  مؤ  ة مصر  -4
بمقر فندل ال ياحة والفنادل بجامعة  إدارة الفصول متعددة الصفوف :علىالخير و لك 

 .الفيوم

تدريب مي رات مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة الفيوم بالتعاوا م  مؤ  ة مصر الخير  -5
 بمقر فندل ال ياحة والفنادل بجامعة الفيوم استراتيجيات التعلم النرط :و لك على
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تدريب ال اد  م ئولي الدعم الفني والمديريا بمحافظات الفيوم، وبني  ويف، والمنيا  -6
استراتيجيات التعلم النرط واإلدارة : التعليم المجتمعي علىالعامليا بم روع دعم 

 .بكلية ال ياحة والفنادل بجامعة الفيومو لك بالتعاوا م  مؤ  ة مصر الخير  الصفية

  التدري  بالتعاول مع جمعية الصعيد للتربية والتنمية: ث ثولو خام 
مهارات التعلم تدريب معلمي ومعلمات مدارس جمعية أبناء الصعيد للتنمية بأ يوط على  -1

 .بمركو الهال  ا حمر بأ يوطالنرط 

مهارات التعامل تدريب معلمي ومعلمات مدارس جمعية أبناء الصعيد للتنمية بالمنيا على  -2

 .بجوويت المنيا مع المرك ت السلوكية للط ا

المدارس التابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية بمحافظة أ يوط تدريب معلمي ومعلمات  -3
بمكتب جمعية الصعيد للتربية والتنمية بمحافظة  ستراتيجيات التعلم النرطا:على

 .أ يوط

تدريب معلمي ومعلمات المدارس التابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية بمحافظة أ يوط  -4
بمكتب جمعية الصعيد للتربية والتنمية  التحفيز الذاتي والعمل تحم ض ط:على

 .بمحافظة أ يوط 

  و اجتدريب معلمي ومعلمات المدارس التابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية بمحافظة  -5
بمكتب جمعية الصعيد للتربية  استراتيجيات التعلم النرط وإدارة بي ة التعلم: على

 . "2015 و اج " بتمبر والتنمية بمحافظة 

 أ يوطتدريب معلمي ومعلمات المدارس التابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية بمحافظة  -6
بمكتب جمعية الصعيد للتربية  استراتيجيات التعلم النرط وإدارة بي ة التعلم: على

 . "2015أ يوط " بتمبر والتنمية بمحافظة 

 المنيالتنمية بمحافظة تدريب معلمي ومعلمات المدارس التابعة لجمعية الصعيد للتربية وا -7
بمكتب جمعية الصعيد للتربية  استراتيجيات التعلم النرط وإدارة بي ة التعلم: على

 . "2015المنيا "أكتوبر والتنمية بمحافظة 
 

 :التدري  بالتعاول مع مؤسسة الحياة األفضل بمحافاة المنيا: وث ثول ساد 

مهارات التواصل والتفاوض  :علىتدريب من قي الوحدات المحلية بمحافظة المنيا  -1

و لك بمقر مركو التدريب الرئي ي بقرية ال رفا بالتعاوا م  مؤ  ة الحيا  ا فض   الفعال
 بمحافظة المنيا.
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بالتعاوا م   مهارات سبول اآلخر:تدريب من قي الوحدات المحلية بمحافظة المنيا على -2
 بقرية ال رفا بمحافظة المنيا.و لك بمقر مركو التدريب الرئي ي مؤ  ة الحيا  ا فض  

 التدري  بالتعاول مع مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا: وث ثول سابع

مهـــارات اإلتصـــال تررردريب أعضررراء اللجررراا النقابيرررة لنقابرررة عمرررا  المحررراجر بالمنيرررا علرررى:  -1

بمركرو و لرك بالتعراوا مر  مؤ  رة وادي النير  لرعايرة عمرا  المحراجر  والتفاوض واإلسنار
 .المنيامحافظة التدريب بقرية ال رفا ب

 اآلخر لمواطنة وسبولاتدريب أعضاء اللجاا النقابية لنقابة عما  المحاجر بالمنيا على:  -2
 بمركو التدريب بقرية ال رفاو لك بالتعاوا م  مؤ  ة وادي الني  لرعاية عما  المحاجر 

 .المنيابمحافظة 

إدارة الخ فات تدريب أعضاء اللجة النقابية لنقابة عما  المحاجر بالمنيا على مهارات:  -3

بمركو التدريب و لك بالتعاوا م  مؤ  ة وادي الني  لرعاية عما  المحاجر  والصراعات
 .المنيامحافظة بقرية ال رفا ب

 التدري  بالتعاول مع  ي ة سنود  النيل اإلنجيلي بأسيوط: وث ثول ثام 
استراتيجيات تدري   :تدريب معلمي ومعلمات مدارس  نودس الني  اعنجيلي على -1

و لك بمقر مركو التدريب الرئي ي بمدارس ال الم  العلول بما يحقق التعلم النرط
 .بمحافظة أ يوط

آليات تطبيق استراتيجيات  :تدريب معلمي ومعلمات مدارس  نودس الني  اعنجيلي على -2

 .بمقر مركو التدريب الرئي ي بمدارس ال الم بمحافظة أ يوطو لك  التعلم النرط

 محافلتن سوهاج تدريب معلمي ومعلمات مدراس ال الم التابعة ل نودس الني  اعنجيلي  -3
و لك بمقر مركو التدريب الرئي ي بمدارس ال الم  مهارات إدارة الفصل:على وأسيوت

 .بمحافظة أ يوط

 محافلتن سوهاج لتابعة ل نودس الني  اعنجيلي تدريب مديري ووكالء مدراس ال الم ا -4
و لك بمقر مركو التدريب الرئي ي بمدارس  مهارات المتابعة والتقويم :على وأسيوت

 .ال الم بمحافظة أ يوط

 أنرطة سفارة المعرفة بجامعة دمنهور في المراركة: وث ثول تاسع
سفارة بمقر و لك ترميم المخطوطات الم اركة في تنظيم وحضور ور ة عم  حو :  -1

 .م6201 إبري  10إلى  إبري  10 في الفتر  ما: دمنهورالمعرفة بكلية اآلداا بجامعة 



 

                                                                
 

 

-41 - 

 

 محمد فوزي رياض والي /للدكتورالسيرة الذاتية  جامعة دمنهور كلية التربية

سفارة المعرفة بمقر و لك بنك المعرفة الم اركة في تنظيم وحضور ور ة عم  حو :  -2

 .م6201  بتمبر 25إلى   بتمبر 25 في الفتر  ما: دمنهوربكلية اآلداا بجامعة 

 مختلف سطاعات المجتمع لتنميةبرام  تدريبية متنوعة  في المراركة: أربعول
مديري  ركات ألطاع البترو  )التابعة للهيئة العامة للبترو  باع كندرية( بالتعاوا م   تدريب -1

وذلك بمقر األكاديمية  مهارات العرض الفعال :علىأكاديمية ال ادات للعلوم اعدارية 

 .ل(2007بمحافاة اإلسكندرية عال )
مهارات إنتاج وتوظيف  :علىمستوى الجمنوريو  علىموجنن مادة الظلسظو  تدريب -2

وذلك بمقر مركز  التدري  الرئيسي للموجهي  ببوكلة بمحافاة  الوسائل التعليمية

 اإلسكندرية.

 :علىتالا و ريجن ا كاديميو العر يو للتكنولوجيا والنقا ال حري  اكسكندريو  تدريب -3
 .بمقر األكاديمية بأبوسير بمحافاة اإلسكندريةوذلك  برنام  إدارة الوسم

)مي رات+ م رفات( على البرنامو التدريبي   مدارس المجتمع  أسيوت تدريب فريل العم  -4
باكتساا آليات التعامل مع المرك ت السلوكية للدارسات وكيفية التن يطي الخاص 

ل بمحافاة بفندا الفتح للقوات المسلحة بمصطف  كام غر  سيم المواطنة لديه 

 مووعة على خم ة أفواج تدريبية.  مسو تدري ا  و لك بواأل   اإلسكندرية

 على المحافلا  المستندفو مد وزارة الدولو لألسرة والسكاد تدريب الفرل المحلية التطوعية  -5
 .بفندا سويز إل بالبحر األعام بالقا رةو لك  إعادة  يكلة الفرا المحلية التطوعية

إعداد الظرق المحليو التتوعيو وفق أجندة العما ال ا و  وزارة تدريب المدربيا على  -6
   بفندا أسمنم أسيوط يسمك ي بمحافاة أسيوط. و لك الدولو لألسرة والسكاد

الفريق المحلي لمحافاة البحيرة وفق أجندة العمل الخاصة بوزارة الدولة تدريب  -7

 بمحافاة البحيرة.بفندا مبارك  و لك لألسرة والسكال

وفل  مهارات التثقيف ال ذائيتدريب معلمي ومعلمات التغ ية على م توا الجمهورية على: -8
وذلك وووار  التربية والتعليم و ركة جهينة  CIDبرنامو التعاوا الم ترك بيا مؤ  ة 

  .م2013إبري   2إلى 1في الفتر  ما  أكتوبر التعليمية 6بمدينة 

مهارات  على: بمقر الجمعية بمدينة نصر بالقا رةتدريب من قي فريل جمعية وطنية  -9

 م.2013أكتوبر  8إلى  8في الفتر  ما  العمل في فريق

مهارات االتصال تدريب ا فراد والعامليا التابعيا لجمعية م تثمري البحير  على: -10

و لك  االسناروالتوعية ضد الهجرة غير الررعية، وترشيد االسته ك، ومهارات 
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بمركز تنمية سدرات أعضاء  ي ة التدري  والقيادات بجامعة بالتعاوا م  البنك الدولي 

  .م2014مارس  25إلى  24في الفتر  ما  دمنهور

الحقوا تدريب المعلميا وأولياء أمور طالب مدارس طيبة الخاصة بدمنهور حو :  -11

إبري   10إلى  10تر  ما في الف بمقر مدرسة طيبة بدمنهورو لك  التربوية للطفل
 .م2014

بالتعاوا م  مركو الني  لإلعالم بدمنهور،  "بناء سدرات الرباا"الم اركة في ندو  حو : -12
 8يونيو إلى  8في الفتر  ما  بمقر المعهد العالي للخدمة اإلجتماعية بدمنهورو لك 
 م.2014يونيو 

بالتعاوا  "اض األطفالمهارات القيادة لمعلمات ومديرات ري"الم اركة في ندو  حو : -13
بمقر مركز التدري  التابع لوزارة التأمينات م  التأمينات اعجتماعية بالبحير ، و لك 

 م.2014يونيو  9يونيو إلى  9في الفتر  ما  اإلجتماعية بدمنهور

مهارات " وتدريب الم اركات على ير حالمجلس القومي للمرأ  بفرع البمؤتمر الم اركة في  -14

في الفتر   مكتبة دمنهور العامة بمقر مركز و لك  ،"الذاتية والتفكير اإليجابيالتنمية 
 م.2016 إبري  17إلى  إبري  17ما 

التفكير مهارات " محاضرة  عنواد الندو  الثقافة لنقابة ا طباء بالبحير  الم اركة في  -15

 مارس 3إلى  مارس 3في الفتر  ما  بمقر نقابة األطباء بدمنهور و لك  ،"اإليجابي
 م.2017

 محاضرة القافلة التعليمية المقامة بمدينة أبوحمص لطالب الثانوية العامة الم اركة في  -16
في الفتر   بمقر ساعة ليلتي بمدينة أبوحم: و لك  ،"المذاكرة الفعالةمهارات " عنواد 
 م.2017 مايو 14إلى  مايو 14ما 

مهارات إداة " محاضرة  عنواد البرنامو التدريبي لنقابة الصيادلة بالبحير  الم اركة في  -17

 مايو 16إلى  مايو 16في الفتر  ما  بمقر نقابة الصيادلة بدمنهور و لك  ،"الوسم
 م.2017
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 الوطني لد  ط ا الجامعة والح  المراركة في تنمية الوعي: أربعولحادي و

: بتاريخو لك  لزيارة الكلية الجويةالم اركة كم رف على وفد طالب جامعة دمنهور  •
 م.2017مارس  7

: بتاريخو لك  الحربيةلزيارة الكلية  الم اركة كم رف على وفد طالب جامعة دمنهور •
 م.2016 أكتوبر 13

 المراركة في دعم األنرطة الط بية بالجامعةثاني وأربعول: 

أفراد لجنة التحكيم عختيار الطالب/الطالبة المثالية على م توا جامعة كأحد الم اركة  •
 م.2017 /2016دمنهور و لك للعام الجامعي: 

 الهي ات الدولية والمحلية التي تم التعاول معها: أربعولثالث و

لتنفير  تردريبات المجلرس القرومي للطفولرة كم ت رار فنري و لرك  منطمة اليونسـيف الدوليـة   -1
 التعلم الن ط.إ تراتيجيات الخاصة بوا مومة 

لتنميرة مهرارات   ERPلتنفير  تردريبات م رروعكم ت رار فنري و لرك  الدولية USAIDمنامة  -2
 التفكير النقدي. 

 الخاصررررة GILOلتنفيرررر  ترررردريبات م ررررروع كم ت ررررار فنرررري  و لررررك الدوليــــة CIDمؤسســــة  -3
 التعلم الن ط. با تراتيجيات

الخاصرة بتعردد  GILOلتنفير  تردريبات م رروع  كم ت رار فنري  و لرك الدوليـة  RTIمؤسسة  -4
 الصفوف.

 لتنفي  تدريبات م روع إنجاو مصر.  كم ت ار فني و لك  الدولية INJAZمؤسسة  -5

 التعلم الن طا تراتيجيات لتنفي  تدريبات كم ت ار فني  و لك مؤسسة مصر الخير -6
 .بمحافظات الفيوم وبني  ويف والمنيا

 .و لك ععداد حقيبة التعلم الفعا ، السعودية لإلسترارات والتدري مؤسسة المربي  -7

، و لك لإل راف مؤسسة المدرا العربي المحترف السعودية لإلسترارات والتدري  -8
  على حقيبة تدريس العلوم للمو وبيا.
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 محمد فوزي رياض والي /للدكتورالسيرة الذاتية  جامعة دمنهور كلية التربية

 أسماء األساتذة الذي  يمك  الرجور إليهم: وأربعولرابع  
 

الرألابة على ا غ ية بكلية الطب أ تا   عبيد عبد العاطي صالح ا  تا  الدكتور/ -1
 00201118151810ت:   ،البيطري، ورئيس جامعة دمنهور

المنا و وطرل تدريس العلوم، ورئيس أ تا    الة محمد طليمات ا  تا   الدكتور /  -2
 00201005446088أل م المنا و وطرل التدريس بكلية التربية جامعة دمنهور، ت: 

ا داب، بكلية  ا ثار الرومانية الم اعد أ تا  سما  محمد الصاويا  تا  الدكتور/  -3
 00201000806440 ت: جامعة دمنهور،ومدير مركو تنمية القدرات 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 


