
 ســــــــرية ذاتيــــــــــــــــــة 
                                                                                                                                                بيانات أولية

  سم: محمد حسن محمد عبيد اال
 الجنسية: مصري 
 01148980906-01021294742تليفون محمول: 

 malkadm80@gmail.comالبريد اإللكتروني:  
 المؤهالت الدراسية

 . 1997بكالوريوس الخدمة االجتماعية بتقدير عام جيد جدا بتاريخ 
 . 2005ماجستير الخدمة االجتماعية بتاريخ  

 . 2015دكتوراه الخدمة االجتماعية بتاريخ 
 التدرج الوظيفي

 . 2001/ 7إلى  1997/ 8في الفترة من رف تدريب بالمعهد العالي للخدمة االجتماعيةمش (1
 . 6/2015إلى   2001/ 8الفترة من فيبالتربية والتعليم  تطوير تعليم  أخصائي (2
   .22/5/2022حتى    10/2015أسوان في الفترة منجامعة  -مدرس بكلية الخدمة االجتماعية  (3
 اآلن حتى  5/2022/ 23أسوان في الفترة من جامعة  -االجتماعية بكلية الخدمة  استاذ مساعد  (4
 .حتى اآلن أسوانجامعة  -نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة االجتماعية  (5

 البحوث المنشورة
حسن   (1 العمل.  (2017عبيد)محمد  محمد  الوظيفي    ضغوط  بالرضا  األخصائي  وعالقتها  لدى 

المدرسي دراسات  االجتماعي  مجلة  االجتماعية  في،  اإلنسانية  الخدمة  الخدمة والعلوم  كلية   ،
 (، اكتوبر 43جامعة حلوان، ع)  -االجتماعية

  ، مجلةبعض المتغيرات االجتماعية بالرضا الزواجيعالقة   (.2018عبيد) محمد  محمد حسن (2
 (، يونيو. 60، ع)الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين الخدمة االجتماعية،

حسن (3 جاد)  محمد   محمد  رضا  محمد  بالتشوه    (.2019عبيد،  وعالقتها  لدى   المعرفيالشائعات 
الشباب   من  كلية  الجامعيعينة  االجتماعية،  للخدمة  والثالثون  الثاني  الدولي  العلمي  المؤتمر   ،
  جامعة حلوان. -الخدمة االجتماعية 

mailto:malkadm80@gmail.com


األفكار الالعقالنية وعالقتها بالسلوكيات المضادة للمجتمع  (. 2019)عبيد  محمد  حسن محمد  (4
 االجتماعيين،  لألخصائيين المصرية الجمعية االجتماعية، الخدمة ، مجلةلدى طالب التعليم الفني

 . يونيو ،(62)ع
بالرضا عن  الدعم االجتماعي وعالقته   (.2020عبيد، حمدي السيد على) محمد  محمد حسن (5

كلية  جتماعية باللغة اإلنجليزية، ، المجلة المصرية للخدمة االالثديلدى مريضات سرطان  الحياة
 (، يناير. 9ع)جامعة حلوان،  -الخدمة االجتماعية 

  االجتماعي في تحقيق الدعم    السلوكي  المعرفي  العالج  فاعلية (.  2020محمد حسن محمد عبيد) (6
  الخدمة   كلية  اإلنسانية،   والعلوم  االجتماعية  الخدمة  في  دراسات   مجلة  المخدرات،  مدمنيلعينة من  
 . ابريل( 1ع) ،(50)م حلوان،  جامعة  -االجتماعية

عبيد)  (7 محمد  حسن  الشفقة  (.  2021محمد  لتنمية  الفرد  خدمة  في  سلوكي  معرفي  برنامج  فعالية 
المطلقات  من  عينة  لدى  النفسي  الصمود  وتحسين  االجتماعية  ،  بالذات  الخدمة  كلية  مجلة 

 ( يناير. 22جامعة الفيوم، ع)   -للدراسات والبحوث االجتماعية
 اإلشراف على الرسائل العلمية  (8
المشكالت االجتماعية ألسر   درجة الماجستير بعنوانحاصلة على   أحمد خضري  الباحثة: سمر (1

 األطفال متعددي اإلعاقة وتصور مقترح للتعامل معها من منظور العالج األسرى. 
العالقة بين الكفاءة االجتماعية   درجة الماجستير بعنوانسايح سعيد حاصلة على سميرة  :الباحثة (2

 . دخل االنتقائيدراسة من منظور الم -ومهارات التعلم الذاتي لدى الطالب المتفوقين دراسًيا
 فاطمة (3
 صباح  (4

 الدورات الحاصل عليها
 .العالي التعليم بوزارة مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

  إعداد جدول المواصفات  (1
   التصحيح اإللكتروني وإعداد التقارير (2
   التفكير اإلبداعي  (3
   إعداد االستبيانات  (4
 االلكترونية إعداد االختبارات  (5



 واالعتماد التعليم جودةلضمان  القومية هيئةال
 العالي لكليات ومعاهد التعليم  االستراتيجيالتخطيط  (1
 العالي لكليات ومعاهد التعليم  الذاتيالتقويم  (2
 العالي لكليات ومعاهد التعليم  وتقويم نواتج التعلم  والمقررات توصيف البرامج  (3
 العالي لكليات ومعاهد التعليم  المراجعة الخارجية (4

 جامعة القاهرة
 دورة إدارة التغيير  (1
 دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب (2
 معايير الجودة في العملية التدريسية  (3
 دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس (4
 دورة التفكير اإليجابي  (5
 دورة المقررات االلكترونية التفاعلية  (6

 اسوانجامعة 
 المعلم الجامعي دورة إعداد  (1
 إعداد الخطة االستراتيجية في ضوء المعايير الجديدة  (2
 دورة التصحيح اإللكتروني  (3
 مواصفات الورقة االمتحانية  (4
 ميكنة نظام الجودة بجميع وحدات ضمان الجودة (5
 مهارات العرض الفعال (6
 اإلدارة الجامعية  (7
 النشر العلمي الدولي  (8
9) Word Processing2010 
10) Using Computers and Managing Files  
11) Presentation 2010    

 محافظة قنا   -مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات      
1) ICDL Certificate 



 الحاسب  أساسيات  دبلوم (2
 دبلوم صيانة الحاسب  (3

 :األنشطةالمؤتمرات و       
المعرفي لدى الشباب الجامعي ضمن فعاليات  المشاركة ببحث بعنوان الشائعات وعالقتها بالتشوه   .1

المصرية   الشخصية  بناء  وإعادة  االجتماعية  الخدمة  بعنوان  والثالثون  الثاني  العلمي  المؤتمر 
 (.2019جامعة حلوان) -والمقام بكلية الخدمة االجتماعية 

مصر  .2 وجهة  مشروع  فاعليات  في  مع صندوق   2030المشاركة  بالتعاون  اسوان  بجامعة  والمقام 
  -مم المتحدة للسكان في مصر ووزارة الشباب والرياضة والمؤسسة االستشارية للشباب والتنمية األ

 (. 2019اتجاه)
ثقافة   .3 بقصر  والمقام  اإلعاقة  ذوى  لرعاية  الذهنية  الصورة  مؤتمر  فعاليات  في  المشاركة 

 (. 2019اسوان)


