
                                                    جمهورية مصر العربية                                                                                                
 وزارة التعليم العالي

 (PMU)تطوير التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات 
 ىوجيا المعلومات في التعليم العالمشروع تطوير نظم وتكنول

 

 

   معلومات شخصيــة:- 
 املوقف من الخدمة الحالة الاجتماعية  الرقم التأمينى  الرقم القومى  تاريخ امليـالد النوع الاســــــم 

  متزوج  29122623621733 3791-2-6 ذكر عبد العزيز إبراهيم سليم
 
 معاف نهائيا

 الصورة الشخصية 32شقة رقم  -عمارة البردان -دمنهور  -شارع جالل العنوان 

 الصورة الشخصية dr_sleem@edu.dmu.edu.eg البريد إلالكتروني 23226666211 هاتف جوال

 جامعة دمنهور  -كلية التربية الجهة استاذ مشارك لوظيفةا

 صحة نفسية وتربية خاصة التخصص النفس التربوي علم  القسم 

  تاريخ الدرجة   الدرجة 

  استالم العمل   تاريخ التعيين 

 

 علــــيهـــا الحـــــاصل والشــــهـــادات العلمية المؤهـــــالت:- 
 الدقيق التخصص التخصص العام الكلية / الجامعة  التقدير تاريخه املــــؤهـــــل م

1 
 والتربية اآلداب ليسانس
 ( العربية اللغة) تخصص

 مايو
(5991) 

 مع جدا   جيد عام
 الشرف مرتبة

 (.الشعبة على األول)

 بدمنهور التربية كلية

 جامعة إلاسكندرية

 لغة عربية لغة عربية

2 
 العليا الدراسات دبلوم

 التربية في الخاص

 دور
 سبتمبر

(3777) 

 ممتاز 

 على الدفعةألاول 
 بدمنهور التربية كلية

 جامعة إلاسكندرية

الصحة النفسية  علم النفس التربوي 

 والتربية الخاصة

3 
 من التربية في الماجستير

 النفس علم قسم

 بدمنهور التربية كلية ممتاز (2222)

 جامعة إلاسكندرية

الصحة النفسية  علم النفس التربوي 

 والتربية الخاصة

 دكتوراة الفلسفة في التربية 2
الصحة النفسية  علم النفس التربوي   منح (2227)

 والتربية الخاصة

6 
 علم بقسم مساعد أستاذ
 التربوي النفس

 بدمنهور التربية كلية  (2236)

 جامعة دمنهور 

الصحة النفسية  علم النفس التربوي 

 والتربية الخاصة

 

   عناوين الرسائل:-  

  

 السيرة الذاتية
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 االبتدائية المرحلة تالميذ من عينة لدى اللجلجة عالج في األبعاد متعدد تكاملي عالج برنامج فعالية ماجستير 

 دكتوراه
 تالميذ من عينة لدى النفسية الحياة جودة تحسين في وأثره للغة النوعية اإلعاقة حدة خفض في عالجي برنامج فعالية

 االبتدائية المرحلة

 

   البيانات الوظيفية:- 
 القرار  تاريخ رقم القرار اعتبارا من الوظيفة  م

1 
 وثانوي إعدادي عربية لغة مدرس
  البحيرة بمحافظة والتعليم بالتربية

 من الفترة في
 م،1/7/1991

/  11/7 وحتى
 م1991

  

2 

 التربددددوي الددددنفس علددددم بقسددددم معيددددد
 جامعددددددددة بدددددددددمنهور التربيددددددددة بكليددددددددة

  اإلسكندرية

 

/ 11 من الفترة في
 1 وحتى 7/1991

 م1002/ 1/

  

3 

 الدددنفس علدددم بقسدددم مسددداعد مددددرس
 جامعة بدمنهور التربية بكلية التربوي

  اإلسكندرية

 

/ 9 من الفترة في
 وحتى ، 1/1002

 م11/11/1009

  

2 

 التربوي النفس علم بقسم مدرس
 جامعة بدمنهور التربية بكلية)

  اإلسكندرية

/ 19 من الفترة في
11/1009 ، 

 .اآلن وحتى

  

6 

 الددددنفس علددددم بقسددددم مسدددداعد أسددددتاذ
 جامعددددددة – التربيددددددة بكليددددددة التربددددددوي
  دمنهور

 

/ 00 من الفترة في
 وحتى 1011/ 9

 اآلن

  

6     

9     

 

 -: واإلشرافية  الوظائف االدارية•      
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 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

2     

6     

6     

 

 -: النشاط المهنى•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

 

 

 -: الجوائز•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 -: المؤتمرات واللقـاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل  •      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1 
 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركزمدرب مشارك 

 دمنهور  بجامعة والقيادات

اعتبارا  من 
5151 

 وحتى اآلن
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2 
 بجمهورية للمعلم المهنية األكاديمية من معتمد مدرب
  العربية مصر

من  الفترة في
5155 

 وحتى اآلن

  

3 

 – العالى التعليم إلى المؤدية الطرق بمشروع معتمد مدرب
 العليا الدراسات تطوير مركز إشراف تحت ، مصر

 .القاهرة جامعة -الهندسة كلية -والبحوث

   2232في 

 

 التدريبية الدورات   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

3 

 للسادة الفعال العرض مهارات برنامج تنفيذ في مدربا   االشتراك
 بجامعة دمنهوروالقيادات  ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء

 هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز
 بجامعة والقيادات التدريس
 دمنهور

 وحتى آلان 2236من 

2 

 للسادة أخالقيات البحث العلمي برنامج تنفيذ في مدربا   االشتراك
  والقيادات بجامعة دمنهور ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء

 

 هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز
 بجامعة والقيادات التدريس
 دمنهور

 وحتى آلان 2236من 

1 
 ذوي الطلبة دمج على الثانوية المرحلة معلمي لتدريب التدريبية الدورة

 العام التعليم مدارس في العاديين أقرانهم مع الخاصة االحتياجات

 بمديرية الرئيسي التدريب بمركز
 البحيرة بمحافظة الزراعة

 م2232/ 6/ 6-2من 

2 
 بمديرية الرئيسي التدريب بمركز البحيرة بمحافظة لالعتماد الروضات بتأهيل الخاصة التدريبية الدورة

 البحيرة بمحافظة الزراعة
 م2232وحتى  2227من 

6 

 والجريمة العنف محاربة في الشباب مراكز بدور الخاصة التدريبية الدورة
  البحيرة بمحافظة

 إدارة)والرياضة الشباب بمديرية
 والقيادات المدني التعليم
 البحيرة بمحافظة( الشبابية

 م2227 -32-32

6 
 في السالم ثقافة بنشر الخاصة التدريبية الدورة في االشتراك
 (سالم رحلة)المدارس

 م2227 -31-32من  .بالقاهرة الجوية القوات بدار

9 

 وحدة تقيمها التي العمل وورش والندوات االجتماعات في االشتراك
 .اإلسكندرية جامعة – بدمنهور التربية بكلية الجودة ضمان

 

 م2236وحتى  2232 كلية التربية بدمنهور 

6 
 للمعلمين والتعليم التربية وزارة أجرتها التي االختبارات في االشتراك
 بدمنهور التربية بكلية الخاص بالكادر للتسكين

 م2226 -26-22في الفترة من  كلية التربية بدمنهور 
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7 

 بمحافظة المدارس لتأهيل التعليم بتحسين الخاصة التدريبية الدورة
 الهيئة إشراف تحت بدمنهور التربية بكلية واالعتماد للجودة البحيرة
 .واالعتماد الجودة لضمان القومية

 

 م2226 -6 -21-2من  بدمنهور التربية بكلية

32 
 على االبتدائية المرحلة معلمي بتدريب الخاصة التدريبية الدورة
 الخاصة االحتياجات ذوي التالميذ عن الكشف كيفية

 م 2226-32-1من  بالبحيرة الرئيسي التدريب بمركز

33 
 عن للكشف المدارس ومشرفي موجهي بتدريب الخاصة التدريبية الدورة
 والتعليم التربية وزارة إشراف تحت  االبتدائية بالمرحلة الموهوبين التالميذ

 الرئيسي التدريب بمركز
 بستانلي باإلسكندرية

 م2229-1-22-36من 

32 

 اإلدمان مكافحة صندوق يقيمها التي والندوات التدريبية الدورات
 والتعاطي اإلدمان بأخطار للتوعية الوزراء مجلس برئاسة والتعاطي
 منها الوقاية وكيفية

 اإلسكندرية محافظتي في
 والبحيرة

 م2226 -2229من 

31 

 بمحافظة -إدكدو بمدينة الحضانات دور بتطوير الخاصة التدريبية الدورة
 األسدرة إدارة  - االجتماعية الشئون مديرية إشراف تحت البحديرة،
 .والطدفل

 2226 -32-31-32من  بمدينة ادكو

32 
 وموضوعها التعليم، جودة لضمان الخامسة العمل ورشة في االشتراك

  التعليمية للمؤسسات الذاتي والتقييم التعليم جودة استراتيجية: 
 2222ديسمبر  بدمنهور التربية بكلية

36 
 التعليم مركز بمقر الواحد الفصل مدارس معلمات تدريب دورات
 اليونسكو إشراف والتأهيل

 م3776 بالمنوفية الليان سرس بمدينة

36 

 مستوي على الخدمة أثناء المعلمين لتدريب التدريبي البرنامج
 مع باالشتراك التعليم تحسين إدارات إشراف تحت والنظار الوكالء
 بدمنهور التربية بكلية الدولي البنك

 م2222 بدمنهور التربية بكلية

39 

 المدارس ميسرات لتدريب التدريبي البرنامج في تنفيذ االشتراك
 -سويف بني -الفيوم -الجيزة – البحيرة بمحافظات للفتاة الصديقة
 للطفولة القومي المجلس إشراف تحت. سوهاج – أسيوط -المنيا

 (.الفتاة تعليم مبادرة) واألمومة

 -الجيزة – البحيرة بمحافظات
 -المنيا -سويف بني -الفيوم
 سوهاج – أسيوط

 م2233-2221في الفترة من 

36    

37    

22    
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   األبحاث العلمية  : 
 الاشتراك العدد تاريخ النشر جهة النشر اسم البحث

 وبعض اإلنجاز أهداف توجهات ضوء في النفسية الحياة بجودة التنبؤ
 ص... التربية كلية طالب من عينة لدى الضغوط مواجهة استراتيجيات

 . 120-177: ص

 

 التربية كلية مجلة
 جامعة -بدمنهور

 اإلسكندرية

5151 

 المجلد
 الثاني
 العدد

(1) 

 (فردي)

 المعرفيددة المرونددة ضددوء فددي للمشددكالت اإلبددداعي بالحددل التنبددؤ
. دراسديا   المتفوقين الجامعة طالب من عينة لدى الذاتية والفعالية

 12-19:ص ص

 

 التربية كلية مجلة
 جامعة -بدمنهور

 اإلسكندرية

2232 

 المجلد
 الثاني،
1)العدد

)، 

 (مشترك)

 المرحلدة أطفدال لدى والتعاطف االجتماعية والكفاءة العقل نظرية
ص ص: . العددددداديين وأقدددددرانهم اللغددددة اضدددددطرابات ذوي االبتدائيددددة

511- 555 

 

 – التربية كلية مجلة
 الشيخ كفر جامعة

2233 
العدد 

 السادس
 (فردي)

 الوالديدة الضدغوط خفدض فدي انفعالي عقالني إرشاد برنامج فعالية
-589ص ص:   (مشدترك)فكريا   المعوقين األطفال أمهات لدى
118 

 

 اإلرشاد مركز مجلة
 التربية كلية النفسي

 بعين شمس
 م3102

 المجلد
 األول

 مشترك

 الدذات وفعاليدة التددف  خبدرة من بكل وعالقتها الداخلية الدافعية
. دراسددديا   المتفدددوقين الجامعدددة طدددالب مدددن عيندددة لددددى األكاديميدددة

 153-515ص ص:   (.فردي)
 

 لعلم المصرية الجمعية
 النفس

2232 

المجلد)
51 ،)

العدد 
(81). 

 (فردي)
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 االيفـاد   : 
 الفترة املكان تاريخ الايفاد نوع الايفاد

    

    

    

   االجازات واالعارات:- 
 الفترة  رقم القرار وتاريخة  املكان نوع الاجازة 

    

    

    

    

    

    

 ,,,وهللا ولي التوفيق                                                                                                      


