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 وزارة التعليم العالي

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

 

 

 

  معلومات شخصيــة:- 
 

 تاريخ امليـالد النوع الاســــــم
 القوميالرقم 

 
 الحالة الاجتماعية 

املوقف من 

  الخدمة

 العسكرية

أحمد محمد محمد عيد كحيل 
 العين

 ذكر
1/11/1987 

 
 إعفاء متزوج 

 العنوان 
6شبراخيت شارع مدرسة النهضة الخاصة منزل رقم   

 

الصورة 

 الشخصية

 ahmedkahil00@edu.dmu.edu.eg البريد اإللكتروني 78760276010 هاتف جوال
mailto:ahmedkahil00@yahoo.com 

 

 كلية التربية بدمنهور الجهة مدرس مساعد لوظيفةا

 علم النفس التربوي التخصص علم النفس التربوي القسم 

 الدرجة 
 في التربية ماجستير

م2786 تاريخ الدرجة   

 م26/4/2787 استالم العمل  م81/4/2787 تاريخ التعيين 

 التخصص العام الكلية / الجامعة  التقدير تاريخه املــــؤهـــــل م
 التخصص

 الدقيق

 وتربية علوم بكالوريوس 1
جيد جدًا مع  (م9002)

 مرتبة الشرف
 بدمنهور التربية كلية

 اإلسكندرية جامعة

 وكيمياء طبيعة وكيمياء طبيعة

2 
مهنية دبلوم  

 

جيدا جدا  م2212
(B+)  األول

 علي الدفعة

 بدمنهور التربية كلية
 اإلسكندرية جامعة

 خاصة فئات خاصة فئات

 دبلوم خاصة 3

جيدا جدا  م2211
(B+)  األول

 علي الدفعة

 بدمنهور التربية كلية
 اإلسكندرية جامعة

علم النفس  علم النفس التربوي 

 التربوى 

 الماجستير 4
منح درجة  م20/6/2786

 الماجستير
 

 بدمنهور التربية كلية
 دمنهور جامعة

النفس علم  علم النفس التربوى 

 التربوى 

 السيرة الذاتية

mailto:ahmedkahil00@edu.dmu.edu.eg
mailto:ahmedkahil00@edu.dmu.edu.eg
mailto:ahmedkahil00@yahoo.com
mailto:ahmedkahil00@yahoo.com
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 علــــيهـــا الحـــــاصل والشــــهـــادات العلمية المؤهـــــالت:- 

 الرسائل عناوين: -  
 ماجستير 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعالقته بكل من القلق الاجتماعي وفعالية الذات 

 والرفاهة الذاتية لدي طالب الجامعة.

 الوظيفية البيانات: - 
 القرار  تاريخ اعتبارا من الوظيفة  م

 معيد بقسم علم النفس التربوى  1
حتي  22/4/2212

11/2/2212 

11/4/2212 

2 
مدرس مساعد بقسم علم النفس 

 التربوى 

 2/2212  حتي آلان 11/2/2212

 -: المهنيالنشاط  • 
  تاريخه الوظيفة  م

1 
 هيئة عضاءأ في الطالب ىأر  بمعرفة الخاصة االستبيانات تحليل

 يدرسونها  التي ات والمقرر التدريس 

 م2211

 م2212   التعليم والتعلم. بملف الخاصة تستبيانااال تحليل 2

3 
 التدريب بمركز االطفال رياض معلمات لتدريب التدريبية الدورة في المشاركة
  .البحيرة بمحافظة الرئيسي

إلي  4/9/2211من

12/9/2211 

 9002/9002 .  اإللكتروني الكنترولاالشتراك في انجاز أعمال  4

حتي  9009من عام المشاركة في لجنة الجدول الخاص بكلية التربية جامعة دمنهور 2
 9002عام 

إلي 0/6/9002من عضو فى وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة دمنهور 2
20/5/9005. 
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 - العمل:وورش    تالعلمية والمحاضراالمؤتمرات واللق اءات  • 
 املكان اعتبارا من  اسم املؤتمر الوظيفة  م

1 

حضور 

 فعاليات 

 

 بعنوان  العلميفاعليات املؤتمر  في

"كليات التربية والتنمية البشرية :الواقع 

 واملأمول "

قاعة املؤتمرات  م2213/ 12-12/2

بكلية التربية 

 بدمنهور 

2 

 

2 

حضور 

 فعاليات

 

 بعنوان  العلميفاعليات املؤتمر  في

وجودة  التربوي "الاتجاهات املستقبلية للتقويم 

 التعليم "

قاعة املؤتمرات  م2214/ 23-22/1  

بكلية التربية 

 بدمنهور 

3 
 فياملشاركة 

 ورشة عمل 

قاعة املؤتمرات  م24/3/2214 " الذاتيبعنوان "التقييم 

بكلية التربية 

 بدمنهور 

4 
املشاركة فى 

 ورشة عمل 

قاعة املؤتمرات  م24/4/2214 وتوصيف املقررات "بعنوان "خريطة املنهج 

بكلية التربية 

 بدمنهور 

4 
املشاركة فى 

 ورشة عمل

قاعة املؤتمرات  م12/2/2214 بعنوان " صياغة ألاهداف الاستراتيجية "

بكلية التربية 

 بدمنهور 

 التدريبية الدورات: - 
 إلى  -الفترة من املركز البرنامج م

1 

 فيدورة تدريبية بعنوان "استخدام التكنولوجيا 

 التدريس"

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

بجامعة   التدريس والقيادات

 دمنهور 

 2212يوليو 2-1

2 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  "العلميدورة تدريبية بعنوان "أساليب البحث 

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 

11-19 

 2212يوليو

3 
 Ministry of Communication 4.0الاصدار   ICDLالحصول على 

and Information 
22/11/2212 

 م2214 مركز تعليم اللغات بجامعة دمنهور  دورة تنمية مهارات اللغة العربية 2
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2 

 دورة التوفيل

مركز خدمة املجتمع بجامعة 

 الاسكندرية

من 

م 11/1/2229

الى 

 م22/12/2229

1 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  بعنوان "أخالقيات البحث العلمي"دورة تدريبية 

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 

يناير    2-1من 

 م2214

1 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة تدريبية بعنوان "مهارات العرض الفعال"

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 

يوليو  11-12من

2214 

9 
بعنوان "مهارات الاتصال فى أنماط دورة تدريبية 

 التعليم املختلفة"

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 

   21-21من 

 م2214أكتوبر 
 

 

 ,,,وهللا ولي التوفيق                                                                                                      

 

 

 


