
  

 
 
 

 جامعة أسوان
 كلية الخدمة االجتماعية

 

Aswan University 
Faculty of Social Work 

  

  

 انسيشة انزاتيت    
 

  : الشخصيةالبيانات أواًل: 
 االســـــــم : سامي محمذ انذيذاموني انششبيني. 

 . 41/41/4894تاسيخ انميـــالد  : 

 انحانت االجتماعيـت : متزوج.

 .انمساعذ أستار خذمت انفشدانوظيفت : 

 جامعت اسوان. ــكهيت انخذمت االجتماعيت  محم انعمم:

 اننوافعت.  ــفاقوس  ــمحم انميـــالد  : انششقيت 

  14014919111 ــ 14133330091سقم انمحمــول  : 

  SamiAldaidamony@sworks.aswu.edu انبشيذ اإلنكتشوني :
 

  :(من األحدث إلي األقدم مرتبة)العممية ثانيًا: المؤهالت 
 التاريخ التقدير الجامعة المؤهل م

ــ  كلية الخدمة االجتماعية االجتماعية الخدمة في الفلسفة دكتوراه 1
 جامعة الفيوم

مرتبة 
الشرف 
 األولي

4112 

ــ كلية الخدمة االجتماعية  االجتماعية الخدمة في ماجستير 4
 جامعة الفيوم

 4112 ممتاز

كلية الخدمة االجتماعية  اجتماعية خدمة بكالوريوس 3
 جامعة القاىرة فرع الفيوم

 4114 جيد
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 (:األحدث إلي األقدم من مرتب) ثالثًا: التدرج الوظيفي
تاريخ  مكانها الوظيفة م

 البدء
تاريخ 
 االنتهاء

كلية الخدمة االجتماعية  مشرف تدريب ميداني  1
 جامعة الفيوم

4112 4112 

المعهد العالي للخدمة  مشرف تدريب ميداني  4
االجتماعية بالقاىرة قطاع 

 الفيوم

4112 4112 

كلية الخدمة االجتماعية  مدرس خدمة الفرد  3
 جامعة أسوان

4112 4144 

كلية الخدمة االجتماعية  أستاذ خدمة الفرد المساعد 2
 جامعة أسوان

حتي  4144
 تاريخة

 

  :الخبرات العممية: رابعاً 
 الخبرة م

 مستشار لجنة األسر كلية الخدمة االجتماعية جامعة أسوان. 1
 عضواً بفريق العمل لبرنامج جامعة الطفل بجامعة أسوان. 2
عضوًا بمجلس إدارة مركز الخدمة العامة للتدريب والتنمية البشرية بكلية الخدمة  3

 االجتماعية جامعة أسوان.
 .من مجلس كلية الخدمة االجتماعية جامعة أسوانعضواً باللجنة الثقافية المنبثقة  4



    

 
 

 جامعة أسوان
 كمية الخدمة االجتماعية

Aswan University 
Faculty of Social Work 

 .عضواً بلجنة البيئة المنبثقة من مجلس كلية الخدمة االجتماعية جامعة أسوان 5
كلية ببرعاية الشباب  واالجتماعية تنظيم وتحكيم المسابقات الثقافيةالمشاركة في  6

 جامعة أسوان.الخدمة االجتماعية
المشاركة في برامج المعسكرات والندوات واللقاءات التدريبية وورش العمل التي تعقدىا  7

 أسوان.محافظة بمديرية التربية والتعليم 
بكلية الخدمة االجتماعية  واالعتماد حضور اجتماعات وورش العمل بوحدة ضمان الجودة 8

 جامعة أسوان.
 الخدمة االجتماعية جامعة أسوان.المشاركة في معسكرات الفرقة الثانية بكلية  9
البكالوريوس بكلية الخدمة  مرحلةاإلشراف األكاديمي على طالب التدريب الميداني  11

 االجتماعية جامعة أسوان.
المشاركة في لجان االختبار الشخصي الختيار طالب الفرقة األولى بكلية الخدمة  11

 االجتماعية جامعة أسوان.
 المراقبة والكنتروالت بكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسوان. المشاركة في أعمال 12
 االجتماعيةبكلية الخدمة البكالوريوس  لمرحلةالمشاركة في برامج التدريب الميداني  13

 .4112وحتي  4112منذ عام ، جامعة الفيوم
بكلية الخدمة  االجتماعيينالمشاركة في تنفيذ المعسكرات التدريبية إلعداد القادة  14

 .4112وحتي  4112جامعة الفيوم منذ عام  االجتماعية
 –المشاركة في إعداد وتنظيم المؤتمرات العلمية التي تنظمها كلية الخدمة االجتماعية  15

 .4112وحتى  4112جامعة الفيوم منذ عام 
المشاركة في برامج المعسكرات والندوات واللقاءات التدريبية وورش العمل التي تعقدىا  16



    

 
 

 جامعة أسوان
 كمية الخدمة االجتماعية

Aswan University 
Faculty of Social Work 

 .4112وحتى  4112منذ عام  مديرية التربية والتعليم بالفيوم
 المشاركة في لجان االختبار الشفوي لطالب التدريب الميداني بكلية الخدمة االجتماعية 17

 .جامعة أسوان ــ
المشاركة في توصيف المقررات الدراسية لطالب البكالوريوس بكلية الخدمة االجتماعية ــ  18

 جامعة أسوان. 
 

 :هاالتي اجتزت التدريبية الدورات: خامسا.

 التاريخ الجهة المنظمة موضوع الدورة م

4 Toefl Test) بمجموع )
 درجة 221

مركز اللغات األجنبية والترجمة التخصصية 
 القاىرةجامعة 

4112 

0 ICDL  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 مصر

4111 

مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس  مهارات االتصال الفعال 3
 والقيادات بجامعة الفيوم

4111 

التخطيط االستراتيجي  1
 الشخصي

الجمعية المصرية للدراسات الشرقية محافظة 
 الشرقية

4112 

الجمعية المصرية للدراسات الشرقية محافظة  تنمية الموارد البشرية  5
 الشرقية

4112 

الجمعية المصرية للدراسات الشرقية محافظة  مهارات القيادة التربوية 0
 الشرقية

4112 
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4 "ToTالجمعية المصرية للدراسات الشرقية محافظة  " تدريب المدربين
 الشرقية

4112 

 4112 مركز ضمان جودة التعليم ـــ جامعة أسوان االمتحانيةمواصفات الورقة  9
إعداد الخطة اإلستراتيجية في  8

 ضوء المعايير الجديدة
 4112 مركز ضمان جودة التعليم ـــ جامعة أسوان

مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس  اإلدارة الجامعية  41
 والقيادات بجامعة أسوان

4112 

مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس  الدوليالنشر العلمي  44
 والقيادات بجامعة أسوان

4112 

          مهارات العرض الفعال 40
     

مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس 
 والقيادات جامعة أسوان

4112 

43 Using Computers 
and Managing 

Files 

مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات جامعة 
 أسوان.

4112 

41 Word Processing  مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات جامعة
 أسوان

4112 

45 Presentation 2010  مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات جامعة
 أسوان

4112 

مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس  إعداد المعلم الجامعي 40
 والقيادات جامعة أسوان

4112 
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مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس  الساعات المعتمدهنظام  44
 والقيادات جامعة أسوان

4141 

مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس  أخالقيات البحث العلمي 49
 والقيادات جامعة أسوان

4141 

مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس  أخالقيات وأداب المهنة 48
 والقيادات جامعة أسوان

4141 

01 Operating System 4141 مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات 
04 Power Point 4141 مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات 
00 Word 4141 مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات 
تدريب المدربين" بالمشروع  03

القومي للحفاظ علي كيان 
 األسرة المصرية "مودة"

االجتماعي بالتعاون مع جامعة وزارة التضامن 
 أسوان

4141 

كيفية إعداد نموذج التقييم  01
 الذاتي 

مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس 
 والقيادات جامعة أسوان

4144 

 : الدورات التدريبية التي قمت بهاورش العمل والندوات و : سادساً 

 التاريخ  الجهة المنظمة موضوع الدورة م

 حول وندوات ودورات تدريبيةورش عمل  1
 )المشكالت والظواىر االجتماعية(

الشباب ــــــ التربية والتعليم )مديرية 
 .محافظة الشرقية (والرياضة

منذ 
4112 
حتي 
 تاريخة
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 حول ورش عمل وندوات ودورات تدريبية 2
 )المشكالت والظواىر االجتماعية(

الشباب  ــــ التربية والتعليم)مديرية 
 .محافظة أسوان (والرياضة

منذ 
4112 
حتي 
 تاريخو

أساسيات البحث دورة تدريبية حول  3
 العلمي لطالب الدراسات العليا

كلية الخدمة االجتماعية جامعة 
 أسوان

4112 

المشروع القومي دورات تدريبية ضمن  4
 للحفاظ علي كيان األسرة المصرية "مودة"

كلية ) الخدمة االجتماعية ــ التربية 
النوعية ــ التمريض( بالتعاون مع 

 وزارة التضامن االجتماعي 

4141 

 

 : البحوث واألنشطة العممية : سابعاً 
 

 جهة النشر عنوان البحث م

1 

فعالية الئحة االنضباط المدرسي علي الممارسة 
المهنية لألخصائي االجتماعي في العمل مع الحاالت 

 الفردية.

 – االجتماعية الخدمة مجلة
 لألخصائيين المصرية الجمعية

 العدد/  القاىرة –االجتماعيين
(01.) 

2 

ممارسة نموذج الحياة في خدمة الفرد للتخفيف من 
اآلثار المترتبة علي التنمر المدرسي لدي تالميذ 

 المرحلة اإلعدادية.

مجلة دراسات في الخدمة 
  -اإلنسانية االجتماعية والعلوم 

كلية الخدمة االجتماعية / جامعة 
 (.22حلوان / العدد )

مجلة دراسات في الخدمة العالقة بين الشائعات اإللكترونية واستقرار األمن  3
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الفكري للشباب من منظور العالج العقالني االنفعالي 
 السلوكي في خدمة الفرد.

  -االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
كلية الخدمة االجتماعية / جامعة 

 (. 21حلوان / العدد )

4 
استخدام العالج الروحي في خدمة الفرد للتخفيف من 
قلق المستقبل لدي نزالء المؤسسات اإليوائية 

 المقبلين علي الخروج.

مجلة كلية الخدمة اإلجتماعية 
للدراسات والبحوث االجتماعية 

 (.41العدد ) -معة الفيوم / جا

5 
الضغوط االجتماعية ألسر مصابي فيروس كورونا 

 المستجد ودور خدمة الفرد في التعامل معها.
مجلة كلية الخدمة اإلجتماعية 
للدراسات والبحوث االجتماعية 

 (.41العدد ) -/ جامعة الفيوم 

6 

متطلبات استخدام الممارسة المبنية علي األدلة في 
الحماية االجتماعية لألطفال المعرضين تحقيق 
 للخطر.

مجلة كلية الخدمة اإلجتماعية 
للدراسات والبحوث االجتماعية 

 (.42العدد ) -/ جامعة الفيوم 
 

 :ثامنًا: الرسائل العممية التي قمت باالشراف عميها
 المرحلة الرسالة م

باستخدام تنمية الوعي الصحي بسرطان الثدي لطالبات السكن الجامعي  1
 نموذج التركيز علي المهام

 ماجستير

فاعلية العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد لتنمية الكفاءة االجتماعية  4
 للطالب الجامعيين المتعثرين أكاديميا

 دكتوراه

فعالية نموذج التركيز علي المهام في خدمة الفرد للتخفيف من حدة  3
مشكلة االنسحاب االجتماعي لذوي قصور االنتباه المصحوب بالنشاط 

 ماجستير
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 الزائد
الضغوط الوالدية وعالقتها بقلق االختبارات اإللكترونية لطالب المرحلة  2

 مة الفردالثانوية العامة، دراسة في اطار العالج األسري في خد
 ماجستير

العالقة بين مهارات الحياة الجامعية والتوافق األكاديمي لدي طالب  2
 الجامعة ذوي االعاقة دراسة في إطار المدخل األيكولوجي في خدمة الفرد

 ماجستير

 

 في تأليفها: ت: المقررات الدراسية التي شاركتاسعاً 
 الفرقة الدراسية اسم المقرر م

 الثانية المهنية في خدمة الفرد . أساسيات الممارسة 1
 الثانية التشريعات االجتماعية. 4
 الثالثة عمليات الممارسة المهنية في خدمة الفرد . 3
 الرابعة اتجاىات معاصرة في خدمة الفرد. 2
 الرابعة مهارات وتطبيقات في خدمة الفرد. 2
 

 تدريسها :ب قمت: المقررات الدراسية التي  عاشراً 

 الفرقة الدراسية المقرراسم  م

 الثانية أساسيات الممارسة المهنية في خدمة الفرد . 1
 الثانية التشريعات االجتماعية. 4
 الثالثة عمليات الممارسة المهنية في خدمة الفرد . 3
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 الثانية مة االجتماعية.دمهارات الحاسب األلي ونظم المعلومات في الخ 2
 الرابعة الفرد.اتجاىات معاصرة في خدمة  2
 الرابعة مهارات وتطبيقات في خدمة الفرد. 0
 الرابعة حلقات بحث نظري. 2
 الرابعة حلقات بحث عملي. 2
 

 المجتمعية النشاطات: احدي عشر
 النشاط م

 .4114لسنة  4132عضو مجلس إدارة جمعية سلسبيل المشهرة برقم  1
 شرقية.   -فاقوس  –رئيس مجلس إدارة رابطة شباب خطوة بخطوة بالنوافعة   4
 . 4111لسنة  1432عضو مجلس إدارة جمعية ابواب الخير المشهرة برقم  3
 .4112لسنة  3102عضو بالجمعية المصرية للدراسات الشرقية المشهرة برقم  2
 عضو بجمعية مصر الخير بفاقوس محافظة الشرقية. 2
 

 

 

 


