
 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 

 أنثى رشا عبد السالم أحمد املدبولي
02/02/

0791 
  غير متزوجة ال يوجد 09102000122812

 الصورة الشخصية محافظة البحيرة–دمنهور  –برج الجامعة الجديد أمام كلية العلوم –ش الجمهورية  العنوان 

 الصورة الشخصية Rasha_elmadbouly@yahoo.com البريد إلالكتروني 20202282108 هاتف جوال

 جامعة دمنهور –كلية التربية  الجهة مدرس مساعد لوظيفةا

 علم نفس تعليمي التخصص علم النفس التربوي  القسم 

 4/0/0202 تاريخ الدرجة  مدرس مساعد الدرجة 

 0/4/0220 استالم العمل  00/2/0220 تاريخ التعيين 

 

 علــــيهـــا المؤهـــــالتالعلميةوالشــــهـــاداتالحـــــاصل:- 
 الدقيق التخصص التخصص العام الكلية / الجامعة  التقدير تاريخه املــــؤهـــــل م

 بكالوريوس علوم وتربية  1
 مع مرتبة  0777

ً
جيد جدا

 الشرف

التربية/جامعة 

 إلاسكندرية

 طبيعة وكيمياء علوم

  0220 دبلوم خاص في التربية 2
ً
 علم نفس التربية التربية/إلاسكندرية جيد جدا

 علم نفس تربوي  الفلسفة في التربية التربية/إلاسكندرية ممتاز 0227 التربيةماجستير الفلسفة في  3

 

   عناوين الرسائل:- 
 فعالية برنامج لتنمية مهارات الحل إلابداعي للمشكالت لدى عينة من معلمي العلوم وأثره على أداء تالميذهم. ماجستير 

 املهارات الحياتية لدى عينة من طالب كلية التربية .فعالية برنامج قائم علي انتقال التعلم في تنمية  دكتوراه

 

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

 01/2/0220 074 0/4/0220 معيد بقسم علم النفس التربوي  1

 00/0/0202 0 4/0/0202 مدرس مساعد  2

 

  

 السيرة الذاتية
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 -:الجوائز   •  
  املنحجهة   تاريخها الجائزة م

1 
 العلوم في البكالوريوس درجة علي للحصول التفوق جائزة

 9111وأول دفعة التخرج لعام والتربية

 جامعة إلاسكندرية –كلية التربية فرع دمنهور  0777

2 
 التربيوة فوي الماجسوتير درجوة علوي للحصوول التفوق جائزة

 ممتاز بتقدير تربوي نفس علم تخصص
 جامعة إلاسكندرية –كلية التربية فرع دمنهور  0227

 -:المؤتمرات واللقـاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل    •     
  إلى -في الفترة من  الوظيفة  م

1 

املؤتمر ألاول لكلية التربية جامعة دمنهور تحت عنوان 

"كليات التربية والتنمية البشرية: الواقع واملأمول"، 

 .بدمنهور، بقاعة املؤتمرات الكبرى باملجمع الثقافي 

 0202مايو  08 – 01

2 

املؤتمر الثاني لكلية التربية جامعة دمنهور تحت عنوان 

" الاتجاهات املستقبلية للتقويم التربوي وجودة 

 .، بقاعة املؤتمراتالتعليم"

 .0204أغسطس  04 – 02

3 

املؤتمر الثالث لكلية التربية جامعة دمنهور تحت 

، "التنمية املهنية للمعلم والاستثمار البشري عنوان " 

 .بقاعة املؤتمرات

 .0201أغسطس  01 – 09

4 
مهارات العمل المشاركة في ورشة عمل بعنوان  

لطالب التعليم األساسي في مدرسة طيبة في فريق 

 الخاصة بدمنهور.

 .0204مارس  00-02

1 
حل مهارات المشاركة في ورشة عمل بعنوان  

لطالب التعليم األساسي في مدرسة طيبة  المشكالت

 الخاصة بدمنهور.

 .0201مارس  01-08

8 
تدددريم مرددررات معمددل علددم ميددم تعليمددي و يددا  

ميسددددي لطددددالب التعلدددديم الاددددامعي بكليددددة التربيددددة 

 بدمنهور جامعة االسكندرية .

0220-0208 . 

9 

 لمعلمدددات المشددداركة فدددي برمدددامل تلسدددي  التعلددديم

 وميسدددرات األطيدددا  ريدددا  ومددددير  وموجهدددات

المرددددددق مددددد   بدددددل جامعدددددة   األهليدددددة الامعيدددددات

االسدددكندرية بالتعددداون مدددل ابار  التربيدددة والتعلددديم 

 لريا  األطيا .
 

8002-8000 
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 الدوراتالتدريبية   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

0 
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  برنامج أخالقيات و أداب  املهنة 

 بكلية التمريض جامعة الاسكندرية
0228 

 0228  برنامج مهارات العرض الفعال  0

 0227  برنامج مهارات الاتصال الفعال 2

 0227  برنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس 4

1 
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  برنامج أساليب البحث العلمي

 جامعة دمنهور –
0201 

 0201  برنامج أنماط التواصل في ألانظمة التعليمية املختلفة  8

 0201  برنامج اخالقيات البحث العلمي  9

1 

في الحاسب آلالي ) املفاهيم ألاساسية لتكنولوجيا املعلومات  ICTPدورة اجتياز 

 – WORD  معالجة النصوص –استخدام الحاسوب والتعامل مع امللفات  –

تكنولوجيا EXCEL – POWER POINT -  - ACCESSمعالجة جداول البيانات 

 صيانة الحاسب الالي (  –الاتصاالت 

 0221 كلية التربية جامعة إلاسكندرية 

7 

في الحاسب آلالي من ألاكاديمية العربية للعلوم  ICDLاجتياز دورة 

  UCOوالتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لهيئة اليونسكو 

 

ألاكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري 

 باإلسكندرية 

0227 

02 
 . 535  بتقدير جيد بمستوي    TOEFLاجتياز دورة في برنامج 

 

مركز خدمة املجتمع التابع لجامعة 

 الاسكندرية 
0227 

00 
بمركز اللغات التابع لجامعة دمنهور بتقدير جيد جدا  TOEFLاجتياز برنامج 

 182بمستوي 
 0201 مركز اللغات التابع لجامعة دمنهور 

 0201 مركز اللغات التابع لجامعة دمنهور  اجتياز دورة اللغة العربية  00

 

   األبحاث العلمية  : 
 الاشتراك العدد تاريخ النشر جهة النشر اسم البحث

 لدي للمشكالت إلابداعي الحل مهارات لتنمية تدريبي برنامج فعالية" بعنوان بحث

 " تالميذهم أداء علي وأثره إلاعدادية املرحلة معلمي من عينة

 العربية املجلة

  لتطويرالتفوق 
  الثاني 0200

 إلابداعي الحل مهارات لتنمية تدريبي برنامج فعالية" بعنوان بحث ملخص

 " تالميذهم أداء علي وأثره إلاعدادية املرحلة معلمي من عينة لدي للمشكالت
   0200 مجلة كلية  التربية بدمنهور 

 0202 مؤتمر كلية التربية بمدنهور  ملخص ورقة بحثية بعنوان " انتقال التعلم كمدخل للتنمية البشرية "
املؤتمر 

 الاول 
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 االيفـاد   : 
 الفترة املكان تاريخ الايفاد نوع الايفاد

    

    

    

   االجازات واالعارات:- 
 الفترة  رقم القرار وتاريخة  املكان نوع الاجازة 

    

    

    

    

    

    

 ،،،وهللا ولي التوفيق 

 

 

 

 رشا عبد السالم أحمد املدبولي 

 مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي 

 جامعة دمنهور  –كلية التربية 


