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

 قائم بالعمل متزوج  99110100910508 م0891/  10/ 10 ذكر محمد ابراهيم عبد الحفيظ مجلي

 الصورة الشخصية . املهاجرين – أبوحمص مركز – البحيرة محافظة العنوان 

 magly@edu.dmu.edu.egM_  البريد إلالكتروني 10990951298 هاتف جوال

M_magly@yahoo.com 

 

 جامعة دمنهور  –كلية التربية  الجهة مدرس مساعد لوظيفةا

 علم النفس التخصص علم النفس التربوي  القسم 

 م 9100/  10/ 95 تاريخ الدرجة  مدرس مساعد الدرجة 

 م 9112/  01/ 90 استالم العمل م 9112/  01/ 09 تاريخ التعيين

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

 م 9105/  09/ 98 التربيةاملاجستير في  1
جامعة  -كلية التربية زممتا

 دمنهور 

 علم النفس التربوي  علم النفس التربوي 

 م 9119/  8/ 95 الدبلوم الخاصة في التربية 2

جامعة  -كلية التربية  ممتاز

الاسكندرية فرع 

 دمنهور 

 علم النفس التربوي  علم النفس التربوي 

 م 9112/  2/ 51 الدبلوم املهنية في التربية 3

جامعة  -كلية التربية  جيد جدا

الاسكندرية فرع 

 دمنهور 

 فئات خاصة علم النفس التربوي 

0 
 وتربية علوم سبكالوريو 

 وكيمياء طبيعة تخصص
 م 9111/  1/ 9

مرتبة ممتاز مع 

 الشرف

جامعة  -كلية التربية 

الاسكندرية فرع 

 دمنهور 

 طبيعة وكيمياء طبيعة وكيمياء

   عناوين الرسائل:-  
 الطالب املعلم ىأساليب التعلم لد املعتقدات املعرفية و و محددات فعالية الذات الجمعية في ضوء توجهات الهدف املتعدد ماجستير 
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   البيانات الوظيفية:- 
 القرار  تاريخ رقم القرار اعتبارا من الوظيفة  م

 م 9112/  01/ 90  م 9112/  01/ 90 معيد بقسم علم النفس كلية التربية جامعة دمنهور  1

 م 9100/  10/ 95  م 9100/  10/ 95 مدرس مساعد بقسم علم النفس كلية التربية جامعة دمنهور  2

   المؤتمرات واللقـاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل :- 
 إلى  -الفترة من املكان  العمل  ةوورشة واملحاضر اسم املؤتمر واللقاء العلمي  م

1 
 املشاركة في فاعليات املؤتمر العلمى بعنوان 

 "الاتجاهات املستقبلية للتقويم التربوى وجودة التعليم "

قاعة املؤتمرات بكلية 

 دمنهور جامعة  التربية 

 م9100/ 95-91/9  

2 
 املشاركة في فاعليات املؤتمر العلمى بعنوان 

 "كليات التربية والتنمية البشرية :الواقع واملأمول "

قاعة املؤتمرات بكلية 

 دمنهور   جامعةالتربية 

 م9105/ 01-02/1

 التدريبية الدورات   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

0 
 – والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز   الفعال العرض مهارات

 . إلاسكندرية جامعة
 2002 أغسطس 11 إلي 12 من

9 

-IT-Windows-Word وتتضمن   ICTP دورات

Excel-Access-PowerPoint-Net"   " 

 

 علي والعاملين التدريس هيئة أعضاء تدريب مشروع

 كلية  إلاسكندرية بجامعة والاتصاالت املعلومات تقنيات

 دمنهور  فرع التربية

 22 إلي 2002 سبتمبر ا من

 2002 مارس

5 
 – والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  العلمي البحث أساليب

 . إلاسكندرية جامعة
 2002 نوفمبر 12 إلي 13 من

0 

 – والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز التفكير مهارات تنمية

 . إلاسكندرية جامعة

 

 2002 ابريل  22 ، 21 ، 23

1 
 – والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  إلادارية املهارات

 إلاسكندرية جامعة
 2002  ابريل 12 إلي  11 من

2 
   الفعال التدريس

 

 – والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز

 إلاسكندرية جامعة
 2002 مارس 2 إلي 1 من

 


