
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name :Asmaa Ahmed Abd 

Elwahab Mahmoud 

Mohamed 

 االسم: أسماء أحمد عبد الوهاب محمود محمد

Date of Birth :29/11/1987 : 92/11/1291تاريخ الميالد 

Place of Birth : Aswan مكان الميالد: أسوان 

Address: mailbox 81528-

aswan-university 

جامعوووووو   -أسوووووووان -91599العنوووووووان:   ب 

 جمهوري  مصر العربي   -أسوان

Job: assistant lecture in 

Aswan university 

د بكليوووو  ال دموووو  خدموووو  الفوووور  الوظيفوووو : موووودر 

 االجتماعي 

Mobile : 01141272609 :11121919112 جوال 

E-mail : d.asmaaabdelwahab@yahoo.com 

Curriculum Vitae    (CV)       السرية الذاتية  

Personal Information        :ةالبيانات الشخصيأوال  
 



 

 

 املؤسسة التعليمية التقدير التاريخ املؤهل

درج  دكتوراه الفلسف  في ال دم  
 االجتماعي  ت صص خدم  الفرد  

ممتاز مع مرتب  الشرف االولي مع  11/5/9119
التوصي  بتبادل الرساله فيما بين 
الكليات المعني  وموضوع الرسال  " 
العالق  بين ممارس  العالج العقالني 
االنفعالي السلوكي في خدم  الفرد 
والت فيف من حدة احداث الحياة 

 الضاغط  لدي المسنين 

كلي  ال دم  
االجتماعي  جامع  

 أسوان 

دكتوراه في ال دم   تمهيدي
 االجتماعي   ) خدم  الفرد (

 

أكتوبر 
مايو  -9111

9115 

كلي  ال دم   جيد جدا االولي علي الدفع 
االجتماعي  جامع  

 أسوان 

ماجستير في ال دم  االجتماعي  
 ت صص خدم  الفرد 

ممتاز مع مرتب  الشرف االولي مع  99/9/9111
التوصي  بتبادل الرسال  بين الجامعات 
المصري  وموضوع الرسال  " دراس  

مقارن  للسلوك الالتوافقي لدي التالميذ 
المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم بمدار  
التربي  ال اص  واقرانهم بمدار  الدمج 
مع تصور مقترح من منظور خدم  

 الفرد في الت فيف من حدته

كلي  ال دم  
االجتماعي  جامع  

 أسوان 

ال دم  تمهيدي ماجستير في 
 االجتماعي 

أكتوبر 
مايو  -9112

9111 

كلي  ال دم   جيد جدا واالولي علي الدفع 
االجتماعي  جامع  

 أسوان 

جيد جدا مع مرتب  الشرف واألولي علي  9119عام  بكالوريو  ال دم  االجتماعي  
  الدفع 

كلي  ال دم  
االجتماعي  بأسوان 
 جامع  جنوب الوادي 

     Education                               التعليميةاملؤهالت ثانيا:  

 



 

 

 

 

 

 

 اجلهة املنظمة الفرتة الدورة اسم

-Tot initial training in Gyb- Syb( Siyb) -International  labour 

organization 

-Tot initial training in Gyb- 

Syb( Siyb) 

دورة تدريب مدربين التي نفذها المشروع القومي للحفاظ علي 
 كيان االسرة المصري  ))مودة((

دورة تدريب مدربين التي نفذها المشروع  وزارة التضامن االجتماعي
القومي للحفاظ علي كيان االسرة المصري  

 ))مودة((

   tot  مركز التدريب و تكنولوجيا  دورة اعداد كوادر المدربين
 المعلومات بجامع  اسوان

   tot  دورة اعداد كوادر المدربين 

 مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامع   ICTP 9119دورة 
 مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامع   ICDL 12-1/9112دورة 

 hardware and softwareدورة صيانه 

maintenances  
 المعلومات بالجامع مركز تكنولوجيا  19-95/9/9112

 مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعه قنا  12/1/9112-19 دورة قواعد البيانات العالمي  بجامعه قنا 

 11/9/9119-1 دورة تدريبي  متكامل  لتعميق ثقاف  العمل الحر
 SFDمركز الصندوق االجتماعي للتنمي  
 بالتعاون مع الجامع  

مشروع المكتبات بجامعه قنا بالتعاون مع  19/11/9112-2 البيانات العالمي  دورة تدريبي  علي است دام قواعد
 المجلس االعلي للجامعات 

 ملخص الوظيفة الفرتة مكان العمل الوظيفة
 إلى من

كلي  ال دم   مدر 
 القيام باألعمال التدريسي  حتي االن 9119 االجتماعي  بأسوان

كلي  ال دم   مدر  مساعد
القيام باألعمال التدريسي    9115 91/5/9111 االجتماعي  بأسوان

 والتدريبي  المعاون 

 معيدة
كلي  ال دم  

 االجتماعي  بأسوان
91/19/9119 91/19/9111 

التدريسي  القيام باألعمال 
 والتدريبي  المعاون 

                               Experience الوظيفية تاخلرباثالثا : 

          
 

                        trainingالدورات التدريبية   رابعا:  



 مركز الدولي للغات والترجم  اسوان 9111 (1-1كور  لغ  انجليزي  مستوي ثاني )
دورة تدريبي  لتفعيل البريد االلكتروني الجامعي وانشاء صفحات 

مركز المعلومات وشبك  االتصاالت  12/2/9112 اعضاء هيئ  التدريس 
 بالجامع 

 للغات والكمبيوتر اسوان  ELIمركز  11/11/1/9111 كور  لغ  انجليزي  مستوي اول 

مشروع المكتب  الرقمي  بجامعه جنوب  12/1/9112-19 دورة تدريبي  الست دام قواعد البيانات العالمي 
 الوادي قنا

مشروع تنمي  قدرات أعضاء هيئ   1/2/9112-5 دورة الجوانب المالي  والقانوني  في االعمال الجامعي  
 بجامع  جنوب الوادي FLDPالتدريس

مشروع تنمي  قدرات أعضاء هيئ   19/1/9112-11 دورة مشروعات البحوث التنافسي  المحلي  والعالمي  
 بجامع  جنوب الوادي FLDPالتدريس

مشروع تنمي  قدرات أعضاء هيئ   91/11/9112-95 دورة ادارة الفريق البحثي 
 بجامع  جنوب الوادي FLDPالتدريس

مشروع تنمي  قدرات أعضاء هيئ   9/1/9112-1 دورة النشر العلمي 
 بجامع  جنوب الوادي FLDPالتدريس

 99/2/9112-91 دورة الت طيط االستراتيجي 
يئ  مشروع تنمي  قدرات أعضاء ه

 بجامع  جنوب الوادي FLDPالتدريس

مشروع تنمي  قدرات أعضاء هيئ   19/1/9112-11 دورة سلوكيات المهن  
 بجامع  جنوب الوادي FLDPالتدريس

 5/11/9112-1 دورة أساليب البحث العلمي
مشروع تنمي  قدرات أعضاء هيئ  

 بجامع  جنوب الوادي FLDPالتدريس
 مركز التنمي  البشري  بالكلي  9115 (   Build your  Businessدورة ريادة األعمال ) 

 كلي  التربي  بأسوان 11/1/9111-1 دورة إعداد المعلم الجامعي
 ICT Trainingمشروع  Information and communication  9115دورة 

 كلي  التربي  بأسوان 11/5/9119-99/1 دورة اللغ  األلماني  المستوى األول
Certificate ICDL  9112  مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامع 

 (MISمشروع نظم المعلومات اإلداري  ) 99-91/9/9112 (MISدورة الكنترول االلكتروني )
 مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامع  SPSS 19-11/2/9111دورة  

 مركز التنمي  البشري  بالجامع   9115 دورة عن مقدمة لدراسة سوق العمل )نموذج بروسبكت(
 مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامع  Advanced Operating systems 91-11/11/9111دورة  



 مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامع  Advanced Word Processing  1-5/19/9111دورة 

 بالجامع  مركز تكنولوجيا المعلومات Advanced Power point 1-11/19/9111دورة  
 مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامع  Advanced Spreadsheets 19-15/19/9111دورة 

 مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامع  Advanced Database  11-91/19/9111دورة 
 مركز ضمان جودة التعليم بجامع  أسوان 91/9/9111 دورة معايير الجودة وانشطتها باألوزان 
 مركز ضمان جودة التعليم بجامع  أسوان 1/1/9111 دورة توصيف المقررات والبرامج ورقيا 

 مركز ضمان جودة التعليم بجامع  أسوان 9/1/9111 وكيفي  تطبيقها  –دورة المواصفات القياسي  لنظم ادارة الجودة 
 بجامع  أسوانمركز ضمان جودة التعليم  99/1/9111 دورة استراتيجي  التعليم والتعلم 

 مركز ضمان جودة التعليم بجامع  أسوان 92/1/9111 دورة كيفي  اعداد ال ط  االستراتيجي  

 مركز ضمان جودة التعليم بجامع  أسوان 5/2/9111 دورة كيفي  اعداد الدراس  الذاتي  

 أسوان مركز ضمان جودة التعليم بجامع  19/2/9111 دورة كيفي  اعداد نموذج التقييم الذاتي 

 مركز ضمان جودة التعليم بجامع  أسوان 91/2/9111 دورة تطبيق اليات نظم ادارة الجودة بإدارات المؤسس  التعليمي 

 مركز ضمان جودة التعليم بجامع  أسوان 11/5/9111 دورة التقدم العتماد ما للكلي 

 بجامع  أسوانمركز ضمان جودة التعليم  11/5/9111 دورة نظم التقويم والكنتروالت
 مركز ضمان جودة التعليم بجامع  أسوان 91/5/9111 دورة مواصفات الورق  االمتحاني  

 

 

 

 

 –عمليات الممارس  في خدم  الفرد  –تشريعات اجتماعي   –أساسيات الممارس  في خدم  الفرد 
)للفرق الثاني  والثالث  مهارات وتطبيقات في خدم  الفرد  –المعاصرة في خدم  الفرد  تاالتجاها

 والرابعه بالكلي (

 

 

" المساندة  –بعنوان  –االشراف علي رسال  الماجستير للباث / حمادة عبد الظاهر  -1
االسري  وعالقتها بافعي  االنجاز للتالميذ المتاخرين دراسيا" دراس  من منظور العالج 

 االسري في خدم  الفرد 

 املقررات التي اقوم بتدريسها داخل الكليةخامسا: 

 االشراف علي رسائل املاجستري والدكتوراة سادسا : 



فعالي  نموذج  بعنوان" –سيد أحمد يوسف االشراف علي رساله دكتوراة للباحث / حمدي  -9
عي لطالب الدمج التركيز علي المهام في خدم  الفرد في تنمي  مهارات التفاعل االجتما

 الشامل بالمرحل  االعدادي 
االشراف علي رساله الماجستير للباحث  / سمر نعيم محمد نور الدين " بعنوان الرضا  -1

الوظيفي وعالقته بالكفاءة المهني  لالخصائي االجتماعي المدرسي " في اطار نظري  الدور 
 االجتماعي في خدم  الفرد 

 

 

 اعداد البحوث االجتماعية والمقاييس واالستمارات التقيمية -

    تتنظيم المناسبات واالحتفاال  -إجادة الحاسب اآللي واالنترنت              -

 إعداد مقترحات المشاريع              -                           كتابة التقارير - -

 إجادة اللغة اإلنجليزية                        -              جمع األرقام واإلحصاءات     -

 تنفيذ وإعداد حمالت التوعية واإلعالن    -إعداد البرامج والدورات التدريبية             -

 ة .ادارة الحاالت الفردية والعمل مع الحاالت الفردي  -

 اجادة اللغة االنجليزية ومعرفة باللغة الفرنسية وااللمانية                     -

 

 

 

 

 

عضو لجنة التوثيق والتسجيل في تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية/عبد الفتاح السيسي  .1
مدينة  –لزيادة فاعلية دور الجامعات المصرية في تطوير القري العشوائية بقرية المنصورية 

 محافظة اسوان  -دراو
شاركت في العديد من و في عمل المعسكرات والخدمة العامة والجوالة الخاصة بالكلية  مشارك .2

  الصيفية والخدمة العامة والجوالة الخاصة بالكلية وخارجها علي سبيل المثال : المعسكرات
مشروع القوافل الصيفية بين قري ومدن ومراكز محافظات الجنوب التابع لقطاع شئون البيئة 

وان: المسح وخدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي , والذي نفذ االنشطة التالية بمحافظة اس
تحديد االحتياجات المجتمعية لمنطقة عزب  -االجتماعي الصحي لقرية ابو الريش بحري 

    ACTIVITY          : املهام واألنشطة اجلامعية ثامنا 
 

               SKILLS :  املهارات واالهتمامات الشخصية سابعا
 



قوافل التوعية بوباء انفلونزا الخنازير بقرية ابو الريش  والتي نفذتها كلية الخدمة  وأيضا كيما
 االجتماعية

المدارس لحل في العمل الفردي بوورش العمل  شاركت لمحاضر في ندوات توعويه وتثقيفية .3
 كورونا 11وتوعوية وقائية بجائحة فيرس كوفيد مشكالت الطالب 

 السويس  اسبوع شباب المدن الجامعية الخامس بجامعة مشرف  .4
عضو لجنة المتابعة والتنفيذ ببرنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بالتعليم العالي  .5

DSASP 
المحلي بإدارة الجودة واالعتماد الخاصة عضو لجنة االتصال بالخريجين لتنمية المجتمع  .6

 بكليه الخدمة االجتماعية 
 عضو لجنة الطالب بإدارة الجودة واالعتماد الخاصة بكلية الخدمة االجتماعية  .7
عضو لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بإدارة الجودة واالعتماد الخاصة بكلية الخدمة  .8

 االجتماعية 
 وعضو لجنة البيئة وتنمية المجتمع المحلي بالكلية.  .1

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة  2 االتصال الفعال و التواصل         1
 SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام   4 العرض والتقديم         3
 التمكين والتقويم الذاتي  6 مهارات حل المشكلة             5
 معالج أسرى للمشكالت األسرية   8 مهارات التفاوض                7
 بناء شبكات المنظمات والتحالفات 11 مهارات إدارة الصراع           1

 إدارة الحالة الفردية  12 إجراء البحوث و التوثيق  11
 إدارة الجودة الشاملة 14 كتابة السيرة الذاتية  13
 )ادارة المشروعات(كيفية وضع خطة للمشروع وتسويقها  16 تحديد اوتوليد فكرة اي مشروع  15
 العالج االسري  18 التفكير االبداعي  17
 ادارة الوقت وفريق العمل 21 ادارة االزمات والكوارث 11

 

: جماالت التدريب علي املهارات الشخصية التي ميكن تقديم تدريب فيها                تاسعا
FILDS                                             


