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 ذاتيةسيرة 
    الشخصية المعموماتأواًل: 

 سمير محمد عبدالرحمن حسن دكرورى . : االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم -1

 

 .المنيا -بني مزار  مركز 6/1/1980 : يالدــــــاريخ المــــــت -2
 مصري. : ةــــــــــسيـــــــــــــــنــــــجــال -3

    
 متزوج ويعول. : لحالة االجتماعيةا -4

 ةــــــــــــــــفــــــــــيــــــــالوظ -5
االجتماعية  بكمية الخدمةالمساعد خدمة الفرد  استاذ :

 .ن جامعة أسوا -بأسوان 
 جمهورية مصر العربية. -جامعة أسوان -أسوان -81528ص.ب  : وانــــــــنــــــــــــــــــــعــــــــال -6

  3480690/097 -عمل : فــــــهاتــــم الـــــــرق -7

  01004603569 -محمول :  

  dr.samir6180@yahoo.com -   anasbombo911@gmail.com : كترونيلالبريد ال  -8
          

 : العممية المؤهالت -انيًا ث
 المؤسسة التعميمية التقدير التاريخ  المؤهل

في الخدمة  الفمسفة هدكتورا
 االجتماعية تخصص خدمة

 فردال
مرتبة الشرف األولى مع تبادل الرسالة مع  91/9/5192

 ميةالجامعات ومراكز البحوث العم
  كمية الخدمة االجتماعية

 جامعة أسوان

لدكتوراه مسجل لنيل درجة ا
في الخدمة االجتماعية 

 خدمة الفردتخصص 

91/91/5199 

 

العالقة بين ممارسة المدخل موضوع الرسالة"ا
الروحي فى خدمة الفرد والتخفيف من حدة 

مشكالت العالقات االجتماعية ألبناء 
 "المطمقات 

 كمية الخدمة االجتماعية
 أسوانجامعة 

تمهيدي دكتوراه في الخدمة 
 مة الفردخد) االجتماعية

 -5191من أكتوبر 
 5199مايو 

 كمية الخدمة االجتماعية جيد جدا
 .الواديجنوب جامعة 

ماجستير في الخدمة 
 خدمة االجتماعية تخصص

 فردال

51/91/5111 
العالقة بين التفاعل األسري  وموضوع الرسالة"

  " والسموك الالتوافقى لألطفال المتخمفين عقمياً 

 كمية الخدمة االجتماعية
 امعة حموان.ج

تمهيدي ماجستير في الخدمة 
 االجتماعية

 -5114من أكتوبر 
 5116مايو 

 جيد جدا
 كمية الخدمة االجتماعية

 جامعة حموان

بكالوريوس الخدمة 
 االجتماعية

العام الجامعي 
كمية الخدمة االجتماعية  مع مرتبة الشرف جيد جدا 5112/ 5115

 الوادي جامعة جنوببأسوان 

mailto:dr.samir6180@yahoo.com
mailto:dr.samir6180@yahoo.com
mailto:anasbombo911@gmail.com
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 الوظيفية راتالخبثالثًا: 

 الفترة مكان العمل الوظيفة
 ممخص الوظيفة

 إلى من

كمية الخدمة االجتماعية  استاذ مساعد
 إلى اآلن 91/1/5151 جامعة أسوان –

القيام باألعمال التدريسية والشراف 
عمى رسائل الماجستير والدكتوراه و 

 عمى المشروعات البحثية لمطالب

ة كمية الخدمة االجتماعي مدرس
 1/1/5151 91/9/5192 جامعة أسوان –

 والشرافالقيام باألعمال التدريسية 
 عمى رسائل الماجستير والدكتوراه و
 عمى المشروعات البحثية لمطالب

 مدرس مساعد
كمية الخدمة االجتماعية 

 91/9/5192 52/91/5191 بأسوان
القيام باألعمال التدريسية والتدريبية 

 المعاونة

 معيد
مة االجتماعية كمية الخد

 بأسوان
9/2/5114 56/91/5191 

القيام باألعمال التدريسية والتدريبية 
 المعاونة

 التدريبية الدورات: رابعاً 
 الجهة المنظمة الفترة الدورة اسم

 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة  ICTP 5114دورة 

 2/91/5114-2 دورة أساليب البحث العممي
اء هيئة مشروع تنمية قدرات أعض

 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدريس

 1/6/5112-2 االتصال الفعال دورة 
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدريس

 59/99/5112-91 المهنةوآداب دورة أخالقيات 
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدريس

 معهد إعداد القادة بحموان 52/99/5112-91 دورة إعداد القادة

 6/5116/ 2-2 دورة عن مهارات التفكير
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدريس

 كمية التربية بأسوان 5116 /91/2-1 دورة إعداد المعمم الجامعي

 5116 -1إلى  2 التدريس الفعال 
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 لواديابجامعة جنوب  FLDPريسالتد
 ICT Trainingمشروع  presentations 1/5112دورة 

 ICT Trainingمشروع  Database 1/5112دورة 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  5112- 51إلى  52 الدارة الفعالة لالجتماعات 
 جنوب الواديبجامعة  FLDPالتدريس

 جامعة جنوب الوادي   –مركز تنمية القدرات  96/2/5111-51/2 دورة المغة األلمانية المستوى األول



 3 

Certificate ICDL  5111 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة 
 (MISمشروع نظم المعمومات الدارية ) 55-52/5/5111 (MISدورة الكنترول االلكتروني )

 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة SPSS 95-92/4/5191دورة  

 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة Advanced Operating systems 52-21/99/5191ة  دور 
 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة Advanced Word Processing  9-2/95/5191دورة 

 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة Advanced Power point 6-99/95/5191دورة  
 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة Advanced Spreadsheets 95-92/95/5191دورة 

 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة Advanced Database  96-51/95/5191دورة 
Graphics adobe Photoshop 52-51/4 5191  مشروعICT Training 

 55/95/5191-51 دورة النشر العممي
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدريس

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  51/5/5192-91 دورة أخالقيات البحث العممي 
 أسوانبجامعة  FLDPالتدريس

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  9/2/5192-51/6 دورة الساعات المعتمدة
 أسوانبجامعة  FLDPالتدريس

 BUSINESS MODEL CANVAS 2/91/5192 ice hubsدورة 

 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة 91/95/5192 شة عمل البريد االلكتروني وقع الجامعةور 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  5194- 56إلى  54 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث
 بجامعة أسوان FLDPالتدريس

ية قدرات أعضاء هيئة التدريس مركز تنم 21/91/5192-51 دورة معايير الجودة في العممية التعميمية
 FLDPوالقيادات 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  94/99/5192-92 دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب 
 FLDPوالقيادات 

 تحكيم المشروعات عمي مستوي الجمهورية 
 2/2إلى  5/ 52من 

 5192مصر  –معض إنتل لمعموم والهندسة  5192

 جامعة أسوان –مركز ضمان جودة التعميم  5196 -5192 االمتحانية الجيدة مواصفات الورقة 
 جامعة أسوان  –مركز ضمان جودة التعميم  5196 -5192 تقويم البرامج الدراسية

 جامعة أسوان –مركز ضمان جودة التعميم  5196- 5192 استراتيجيات التعميم والتعمم
 جامعة أسوان –ضمان جودة التعميم مركز  5196 -5192 اعداد الدراسة الذاتية

 جامعة أسوان –مركز ضمان جودة التعميم  5196 -5192 توصيف المقررات وفقا لمبرنامج والمعايير االكاديمية
 جامعة أسوان –مركز ضمان جودة التعميم  5196 – 5192 التعريف بالخطة االستراتيجية لمجامعة والكميات

 جامعة أسوان –مركز ضمان جودة التعميم  5196 -5192 إستيفاء معايير العتماد
 مركز تكنولوجيا المعمومات بالجامعة 99 /5196 (SPSSالتحميل الحصائي باستخدام برنامج )

 Training of Trainersدورة تدريب المدربين

(TOT) 
 جامعة القاهرة –كمية الهندسة  2-99/5/5196

 -  ISEF –المعرض المحمي لمعموم والهندسة  92/95/5196 -92 حميالبحثية بالمعرض الم تتحكيم ودعم المشروعا
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 محافظة أسوان

 5192/ 95/ 59 -91 البحثية بالمعرض المحمي تتحكيم ودعم المشروعا
 – ISEF –المعرض المحمي لمعموم والهندسة 

 محافظة أسوان

يئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء ه 6/515/ 96إلي  92 دورة أخالقيات البحث العممي 
 جامعة أسوان -FLDPوالقيادات 

 Operatingالتحول الرقمي في برنامج شهادة  

System  92/2/5151  أسوان جامعة –مركز تكنولوجيا المعمومات 

 Word شهادة التحول الرقمي في برنامج  

Processing 92/2/5151  أسوان جامعة –مركز تكنولوجيا المعمومات 

شهادة التحول الرقمي في برنامج  
Presentations  92/2/5151  أسوان جامعة –مركز تكنولوجيا المعمومات 

  المهارات واالهتمامات الشخصيةخامسًا : 

 كتابة التقارير -   تتنظيم المناسبات واالحتفاال  -إجادة الحاسب اآللي واالنترنت              -

 إجادة المغة اإلنجميزية                        -     جمع األرقام واإلحصاءات  -           حات المشاريع        إعداد مقتر  -

عداد حمالت التوعية واإلعالن   - داد البرامج والدورات التدريبية           إع - ادارة الحاالت  - تنفيذ وا 
 والعمل مع الحاالت الفردية .الفردية 

 ةواألنشطة الجامعيالمهام سادسًا: 
 بكمية الخدمة االجتماعية بأسوان.عضو مجمس إدارة وحدة الخدمة العامة والتدريب والتنمية البشرية  -1

 .2015بأسوان من العام الجامعي  بكمية الخدمة االجتماعيةعضو لجنة الدراسات العميا والبحوث  -2

 .2015بكمية الخدمة االجتماعية بأسوان من العام الجامعي شئون الطالب عضو لجنة  -3

 بمشروع ضمان الجودة واالعتماد بكمية الخدمة االجتماعية بأسوان. التدريب مسئول  -4

 .2018 -2017عضو لجنة البيئة وخدمة المجتمع كمية الخدمة االجتماعية جامعة أسوان لمعام الجامعي  -5

 المشرف األكاديمي لمفرقة االولى كمية الخدمة االجتماعية . -6

 . 2020 -2019بأسوان لمعام الجامعي عضو بمجمس كمية الخدمة االجتماعية  -7

 .2021 -2020 بكمية الخدمة االجتماعية بأسوان من العام الجامعي عضو لجنة التدريب الميداني -8

 تدريس المقررات التالية لطالب مرحمة البكالوريوس: *
 .(الرابعة) الفرقة  االتجاهات الحديثة فى خدمة الفرد -
 .الفرقة الرابعة(مهارات وتطبيقات فى خدمة الفرد ) -
 .) الفرقة الثانية( خدمة الفردأساسيات الممارسة في  -
 .(األولى) الفرقة  نصوص بالمغة االنجميزية في الخدمة االجتماعية  -
 .)الفرقة الثالثة( خدمة الفردعمميات الممارسة في  -

 :الدراسات العمياتدريس المقررات التالية لطالب * 

 ) طالب الدبموم (   صفي مجال التخص مهنيمشروع  -
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 خدمة الفرد                           لطالب الماجستير -

 التدريب الميداني                     طالب الدكتوراه -

 البحث المتقدم في خدمة الفرد        طالب الدكتوراه -

   النتاج العممي واألبحاث العممية :سابعًا : 
مســتقبل لــدي طــالب الخدمــة االجتماعيــة دراســة مــن منظــور بقمــق ال االجتماعيــة وعالقتهــاالكفــاءة   -1

،  2017القـاهرة ،منشـور ينـاير  -مجمة الخدمة االجتماعية، الجمعيـة المصـرية ، بحث مشورخدمة الفرد
  العدد السابع والخمسون.

، بحـث  لتصور االنتحار لدى طالب المرحمـة الثانويـة برنامج إرشادي وقائي مقترح في خدمة الفرد  -2
، العـدد الثـاني و  2019القـاهرة ،منشـور يونيـو -في مجمة الخدمة االجتماعية، الجمعية المصرية منشور
 . الستون

ونموذج مقترح من منظور  دراسة مقارنة لمظاهر اإلدراك االجتماعي لألطفال بالمؤسسات اإليوائية  -3
القــاهرة منشــور  -رية، بحــث منشــور فــي مجمــة الخدمــة االجتماعيــة، الجمعيــة المصــ خدمــة الفــرد لتنميتهــا

 . ، العدد الثاني و الستون 2019يونيو
األنماط السموكية غير السوية لتالميذ المرحمة اإلعدادية المرتبطة بممارسة األلعاب اإللكترونية من   -4

، بحـــث منشـــور فــي مجمـــة الدراســـات والبحــوث االجتماعيـــة ،كميـــة الخدمـــة منظــور خدمـــة الفـــرد الســموكية 
 . ، العدد الثامن عشر 2020الفيوم منشور إبريل جامعة  –االجتماعية 

، بحـث منشـور فــى مجمـة دراسـات فــي المسـاندة األسـرية وعالقتهـا بمعنــى الحيـاة لـدى المــرأة المعنفـة  -5
، 2020جامعــة حمــوان منشــور إبريــل -الخدمــة االجتماعيــة والعمــوم االنســانية ، كميــة الخدمــة االجتماعيــة 

 . العدد الخمسون
المعرفـــي فـــي خدمـــة الفـــرد فـــي تنميـــة التفكيـــر اإليجـــابي لـــدى الطالئـــع لمتعامـــل مـــع فعاليـــة العـــالج   -6

 –، بحــث منشــور فــي مجمــة الدراســات والبحــوث االجتماعيــة ،كميــة الخدمــة االجتماعيــة المخــاطر الطارئــة
 ، العدد التاسع عشر. 2020جامعة الفيوم منشور إبريل 

 :ستير والدكتوراه تخصص خدمة الفرداجعمى رسائل الم والمناقشة والحكم االشرافثامنًا :

كميــة  –العالقــة بــين المســاندة االجتماعيــة وقمــق المــوت لــدى المســنين )رســالة ماجســتير غيــر منشــورة -1
 (.2016 –الخدمة االجتماعية  جامعة أسوان  

رسووالة )تصووور مقتوورح السووتخدام االخصووائيين االجتموواعيين لمممارسووة المبنيووة عمووى االدلووة مووع حوواالت االدمووان   -5
 (.5191 –كمية الخدمة االجتماعية  جامعة أسوان   –ماجستير غير منشورة 

)رســالة تصــور مقتــرح لــدور خدمــة الفــرد الجماعيــة فــي تحقيــق المســاندة االجتماعيــة لمرضــى الكبــد  -3
 (.2018 –كمية الخدمة االجتماعية  جامعة أسوان   –ماجستير غير منشورة 

ر طــالب المرحمــة اإلعداديــة مــن منظــو  رية وتنميــة المواهــب لــدىالعالقــة بــين تــدعيم المســئولية األســ -4
 (.2019 –كمية الخدمة االجتماعية  جامعة أسوان   –)رسالة ماجستير غير منشورة العالج األسرى
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)رسـالة تصور مقترح لنموذج الحياة في خدمة الفرد لتخفيف الضـغوط الحياتيـة ألسـر مرضـى القمـب  -5
 (. 2019 –دمة االجتماعية  جامعة أسوان  كمية الخ –ماجستير غير منشورة 

العالقــة بــين ممارســة االتجــاه االنتقــائي التكــاممي فــي خدمــة الفــرد وتعــديل الســموك الفوضــوي لطــالب  -6
ـــة اإلعداديـــ - كميـــة الخدمـــة االجتماعيـــة  جامعـــة أســـوان -غيـــر منشـــورة  –رســـالة ماجســـتير  – ةالمرحم

2020. 

حياتية ألسر األطفال التوحديين "دراسة مـن منظـور المـدخل المسئولية األسرية وعالقتها بالضغوط ال -7
 .كمية الخدمة االجتماعية  جامعة أسوانقيد الدراسة مسجمة و  الرسالة  –في خدمة الفرد"  التكاممي

  الرسالة  –الوصمة االجتماعية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى األطفال مجهولي النسب  -8
 ة أسوان.كمية الخدمة االجتماعية  جامع

فعيـة االنجـاز لممتعثـرين االمناقشة والحكم عمي رسالة ماجستير بعنـوان المسـاندة األسـرية وعالقتهـا بد -9
 يا دراسة من منظور العالج األسري.دراس

 وعدد من الرسائل تخصص خدمة الفرد قمت بتحكيمها ومناقشتها . -10
 :تدريب فيها مجاالت التدريب عمي المهارات الشخصية التي يمكن تقديمتاسعًا : 

 استخدام تكنولوجيا المعمومات في اإلدارة  2 االتصال الفعال و التواصل         1
 SPSSالتحميل اإلحصائي باستخدام   4 العرض والتقديم         3
 التمكين والتقويم الذاتي  6 مهارات حل المشكمة             5
 لممشكالت األسرية  معالج أسرى  8 مهارات التفاوض                7
 بناء شبكات المنظمات والتحالفات 10 مهارات إدارة الصراع           9

 إدارة الحالة الفردية  12 إجراء البحوث و التوثيق  11
 وريادة االعمال المجتمعية .  إدارة الجودة الشاممة 14 كتابة السيرة الذاتية  13

 صية(السادة المعرفون ) المراجع الشخعاشرًا: 
 در الدين كمال عبده سميمانبأ.د.   

 جامعة أسوان –أستاذ خدمة الجماعة  - أستاذ بكمية الخدمة االجتماعية بأسوان 
 حاليا(معار  المممكة العربية السعودية ) -جامعة القصيم –أستاذ الخدمة االجتماعية 
 المممكة العربية السعودية -العنوان : جامعة القصيم

 +966533097395تميفون محمول : 
 badreldyn@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 محمد جابر عباسد. أ.
 جامعة أسوان –كمية الخدمة االجتماعية  –تنظيم المجتمعورئيس قسم  استاذ

 صحارى – أسوانجامعة  – الخدمة االجتماعية العنوان: كمية 

mailto:badreldyn@yahoo.com
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  01116968228:  تميفون محمول 
 m.g.abaas@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 محمد عبدالرازق أمين حميد. د أ.م.
 جامعة أسوان –كمية الخدمة االجتماعية  –المساعد تنظيم المجتمع استاذ

 صحارى – أسوانجامعة  –الخدمة االجتماعية العنوان: كمية 
 01144377415  محمول:تميفون 

 dr.mohamed99990@hotmail. comالبريد االلكتروني: 

mailto:m.g.abaas@gmail.com
mailto:dr.mohamed99990@hotmail.%20com

