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محليا  لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميز: رؤية الكلية محليا  لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميز: رؤية الكلية

 كمية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 

 العمل واالتجاهات العالمية. المعرفة النظرية والخبرة العممية وقادر عمى التنافس والتميز فى ضوء متطمبات سوقإعداد معمم مبدع يمتمك * رسالة الكمية
 * إعداد باحث تربوى قادر عمى انتاج المعرفة التربوية لمبحوث العممية عربيا وعالميا .

 التطوير المستمر لمبرامج التعميمية وبرامج التنمية البشرية. تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل *

  ٔحذِ ضًاٌ انجٕدج  

 

 

 
 شخصيــة : موماتمع- 

 انُٕع االضــــــى 
تاريخ 

 انًيـالد
 انًٕقف يٍ انخذيح انحانح االجتًاعيح  انرقى انتأييُى  انرقى انقٕيى 

 أَثى  فاتٍ حايذ أتٕ جالنح  
71/7/

7111 

0112771772

4733 
 قائى تانعًم يتسٔجح 

 انصٕرج انشخصيح ديُٕٓر انعُٕاٌ 

انثريذ  27207712711 ْاتف جٕال

 اإلنكترَٔي

 انصٕرج انشخصيح 

 انٕظيفح
 يذرش  تخصص 

 كهيح انترتيح جايعح ديُٕٓر انجٓح

 انقطى 
تقطى انعهٕو 

 االجتًاعيح

 انتخصص
 جغرافيا طثيعيح (

 

 0277 تاريخ انذرجح  يذرش انذرجح 

 0277 اضتالو انعًم  0277 تاريخ انتعييٍ 

 ا:المؤهالت العمميةوالشهادات الحاصل عميه- 
 انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انكهيح / انجايعح  انتقذير تاريخّ انًــــؤْـــــم و

 انهيطاَص 7
تتقذير جيذ جذا     ( 7111)   

 يع يرتثح انشرف

كهيح اآلداب 

 حهٕاٌجايعح 

  انجغرافيا

 انًاجطتير 0

تتقذير يًتاز يع  (  0220) 

 يرتثح انشرف

كهيح االداب 

 جايعح تُٓا

 

 انجغرافيا انطثيعيح انجغرافيا

 انذكتٕراج 4
تتقذير يًتاز يع  (  0277) 

 يرتثح انشرف

كهيح االداب 

 جايعح تُٓا

 انجغرافيا انطثيعيح انجغرافيا

3       

1       

  الرسائل :عناوين- 
 ياجطتير 

 دراضح جيٕيٕرفٕنٕجيح يقارَح 012 423ضاحال خهيج انطٕيص شًال دائرج عرض 
 

 األخطار انجيٕيٕرفٕنٕجيح فيًا تيٍ خساٌ أضٕاٌ ٔقُاطر إضُا  دكتٕراِ
 

  

 السيرة الذاتية
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 : البيانات الوظيفية- 
 تاريخ انقرار  رقى انقرار اعتثارا يٍ انٕظيفح  و

7     

0     

4     

3     

1     

0     

1     

 

 :الوظائف االدارية واإلشرافية- 
 تاريخح  رقى انقرار  اعتثارا يٍ  انٕظيفح  و

7     

0     

4     

3     

1     

0     

  :النشاط المهنى- 
 تاريخح  رقى انقرار  اعتثارا يٍ  انٕظيفح  و

7     

0     

4     

  :الجوائز- 
 تاريخح  رقى انقرار  اعتثارا يٍ  انٕظيفح  و

7     

0     

4     

   والمحاضرات وورش العمل : المؤتمرات والمقاءات العممية- 
 انتاريخ عُٕاٌ انًؤتًر  و

7   

0   

4   

4   

5   
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6   

7   

  :  الدورات التدريبية- 
 إنى   -انفترج يٍ انًركس  انثرَايج  و

   يٓاراخ اإلدارج انجايعيح . -7 7

   يٓاراخ انتفكير. 0

   اخالقياخ ٔآداب انًُٓح . -0 4

   أضانية انثحث انعهًى  -4 3

   يٓاراخ االتصال انفعال . -3 1

0  دٔرج انهغح انعرتيح   

1  دٔرج انهغح االَجهيسيح    

7  دٔرج انتٕيفم   

1 
  دٔرجICTB   اضتخذاو انتكُٕنٕجيا فى

 انتعهيى
  

 

  :  األبحاث العممية 
 االشتراك انعذد تاريخ انُشر انُشرجٓح  اضى انثحث
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  :  االيفاد 
 انفترج انًكاٌ تاريخ االيفاد َٕع االيفاد

    

    

    

 : االجازات واالعارات- 
 انفترج  رقى انقرار ٔتاريخح  انًكاٌ َٕع االجازج 

    

    

    

    

    

    

 

 

 ٔهللا ٔني انتٕفيق ,,,

  


