
 

 

 

 

 

          البيانات الشخصية                                                                                       

                                                                                                                         

                                              والء لبيب محمد الدسوقى  :                              االسم : 

                                                           1/1/1191تاريخ الميالد                         : 

    

                                                                                               مصرية الجنسية                               :

،               مدرس بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة المنوفية الوظيفة                               :    

سابقا   لمملكة العربية السعوديةأستاذ  مساعد بجامعة ام القرى باو                                

   ليسانس آداب تخصص علم نفس كلية اآلداب جامعة  - 1         :                   المؤهالت

جيد جدا المنوفية بتقديرعام   

دبلوم فى علم النفس من قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة المنوفية -2                              

بتقدير ممتاز علم النفس من قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة المنوفيةماجستير فى  -3  

بتقدير مرتبة  دكتوراه فى علم النفس من قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة المنوفية -4
ف االولىرالش  

                                                                   9111مايو  تاريخ التخرج           :

                                                                                 تم تأديتها الخدمة العامة           :

متزوجة                                                                       اإلجتماعية        : لةاالح  

رقم البطاقة الشخصية  :                                                

40199999099972              

               -مدينة شبين الكوم -محافظة المنوفية -جمهورية مصر العربيةالعنوان                    :

شارع كمال زيدان تقسيم حمدى قنديل بجوار المرور القديم               01               

  00501003000020--- 0050103092200تليفون :رقم ال

 

Email : walaa.labib93@gmail.com 



Email : h.abdelhakim78@gmail.com 

  المهارات الشخصية                                                                                 

. إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية تحدثًا وكتابة -1  

                                  إجادة اللغة الفرنسية. -2

  االلى                       إجادة مهارات الحاسب -3

خبرة متميزة باستخدام االساليب الحديثة بالتدريس واستخدام  – 4

 الوسائل التعليمية المتقدمة                                         

د البرامج التدريبية المرتبطة بكافة مجاالت علم خبرة فى اعدا -5

 النفس                                                                  

خبرة متميزة فى اعمال الجودة المتعلقة بجودة العملية التعليمية  -6

 وخاصة التدريس الجامعى                                            

 

. 

ات                                                                                     الخبر        

                                                

مدرس بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة المنوفية منذ  - 1                               

.  0216حتى اآلن  0212ديسمبر   

  

 

أستاذ مساعد بالكلية الجامعية بالقنفذة جامعة ام القرى / المملكة العربية   -0

0212وحتى يوليو  0211السعودية من سبتمبر   

   

                                       

مدرس مساعد بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة      -3                                    

                                                 0212حتى ديسمبر  0222نذ مايو المنوفية م

                                                 

حتى           0220معيدة بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة المنوفية منذ يناير  -2  

0222مايو                                                                                                                        

                                      

، وخبرة فى إعداد البرامج  0220خبرة جيدة فى التعامل مع المكفوفين منذ يوليو  -5  

                                                                                        النفسية .    

 



                                                                                  

 

قمت بتدرس المقررات الدراسية اآلتية لطالب الجامعة   :                               -6  

                                                                                 علم النفس العام -

                                                                            علم النفس التجريبى -

تاريخ علم النفس وتطوره                                                                     -   

                                                                         لنفس تجارب فى علم ا -

تجارب فى الشخصية                                                                           -  

        سيكولوجية الفئات الخاصة                                                             -

العالج النفسى                                                                                    -  

تدريبات ميدانية  -  

علم النفس الصناعى -  

علم نفس تنظيمى واستهالكى -  

ارشاد نفسى  -  

الصحة النفسية المدرسية -  

تنمية مهارات التفكير -  

العام مدخل الى علم النفس -  

التقويم والقياس التربوى  -  

علم نفس النمو - -  

استخدام االحصاء فى البحوث النفسية - -  

        

                                                     النفس البشرية من منظور اسالمى - -

                      

      
 

 

قمت بالحصول على الدورات التالية :                        -2  

تويفل من الجامعة األمريكية فى القاهرة.                       -  

من الجامعة األمريكية بالقاهرة 321لغة إنجليزية مستوى   - 

من الجامعة األمريكية بالقاهرة 320لغة إنجليزية مستوى  -  

  –إكسل  –وورد  -)ويندوزدورات فى الحاسب اآللى  -

إنترنت( –باور بوينت   

 



 

قمت بالحصول على البرامج التالية لتنمية قدرات أعضاء   -8

   هيئة التدريس:                                                     

                      برنامج التدريس الفعال                                         -                      

                                                      برنامج أساليب البحث العلمى  -                       

                                                      رنامج موضوعات مختارة فى التدريسب -

                            برنامج مهارات التفكير                  -

برنامج إدارة الوقت وضغوط العمل                               -  

برنامج مهارات اإلتصال الفعال                                    -  

برنامج الساعات المعتمدة                                          -  

 -                                   برنامج النشر العلمى             

برنامج سلوكيات المهنة                                            -  

برنامج أخالقيات البحث العلمى                                                                  -  

      برنامج إستخدام التكنولوجيا فى التدريس                  -

برنامج معايير الجودة فى العملية التدريسية                    -  

دورة إعداد المعلم الجامعى                                         -  

ـية :تاأل قمت بإلقاء الدورات -9  

  يع بمقر الكلية الجامعية بالقنفذةدورة فى التربية الخاصة مدتها أربعة اساب -

 بالقنفذةمقر الكلية الجامعية المهارات التوكيدية لدى الكفيفات وذويهم مدتها أربعة اسابيع بدورة فى تنمية  -

 دورة فى كيفية التعامل مع عناد االطفال وذلك بقرية القاع التابعة لمحافظة القنفذة / منطقة مكة المكرمة -

 بالكلية الجامعيه بالقنفذة دورة فى االختبارات التحصيلية وكيفية اعدادها وذلك لعضوات هيئة التدريس  -

 ابالكلية الجامعية بالقنفذةحلقة نقاش بهدف تنمية المهارات التوكيدية لدى عضوات هيئة التدريس  -

 ومستمرة لآلن 2106،  2105دورات فى تنمية مهارات التفكير فى كلية اداب جامعة المنوفية أعوام  -

 حتى اآلن 2105الداب جامعة المنوفية منذ دورات فى العالج األسرى والتوافق الزواجى  فى كلية ا -

  

 

                                                                              :اللجانعضوية  – 12

بكلية اآلداب جامعة  عضوة عاملة واساسية بلجان أعمال الكنترول واالمتحانات الطالبيه

 المنوفية / جمهورية مصر العربية



معيار الطالب والخريجون بكلية اآلداب جامعة الجودة أساسية بوحدة وملة عضوة عا

 المنوفية / جمهورية مصر العربية

قسم علم النفس / ب تنسيق السيمنارات العلمية ألعضاء هيئة التدريس ، وللطالبقائمة بأعمال 

        جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربيةكلية اآلداب / 
 

/ جامعة ام  بالقنفذة سية بلجان الحذف واالضافة بالكلية الجامعية للطالباتعضوة عاملة واسا

 السعودية القرى /
 

منسقة الجودة بقسم التربية واآلداب بالكلية الجامعية للطالبات بالقنفذة / جامعة أم القرى / 

 السعودية

 

بالكلية الجامعية للطالبات  عضوة عاملة واساسية بلجان أعمال الكنترول ولجان المراقبة على االمتحانات

 بالقنفذة

 

مشرفة على مقررات برامج االنتساب التى تقدمها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر  بمكة / 

 الجامعة بالقنفذه والتى يتم تقديمها فى فرع

قمت بتدريس مقررات علم النفس فى برنامج الدبلوم التربوى الذى تقدمه كلية خدمة المجتمع 

 م المستمر بمكة وذلك بالكلية الجامعية بالقنفذة   والتعلي

عضوة فعالة واساسية فى مكتب التوجيه واالرشاد بالكلية الجامعية بالقنفذة وقد فمت بعمل 

 العديد من الجلسات االرشادية للعديد من الحاالت داخل الكلية وخارجها
 

العلمى التابع لجامعة ام القرى لعامى م نقديمها الى المؤتمر تقمت بتحكيم العديد من االبحاث التى 

1233  ،1232/1235 

 

 : الزيارات الميدانية والقوافل – 11

 

 قمت بالمشاركة فى العديد من قوافل جامعة المنوفية ومنها :

 

بعنوان ) القيم لدى أطفال الحضانات –بالماى  –قافلة الى حضان جمعية تنمية المجتمع   -1

 0212/ 11/  05المنوفية   بتاريخ  قرية الماى  محافظة –والمدارس 

بعنوان ) خصائص المرحلة االبتدائية بشبرا بلولة قافلة الى مدرسة التعليم االساسى  -0

 0212/ 10/  0محافظة المنوفية بتاريخ  –شبرا بلولة / منوف  –وكيفية معاملة ابنائنا 

بذوى االحتياجات  قافلة إلى مدرسة التربية الفكرية بعنوان  ) كيفية التعامل واالهتمام -3

 0212/  10/  2سرس الليان محافظة المنوفية بتاريخ  –المعاق فكريا  -الخاصة  

 0215/  1/ 1قافلة إلى دار االيتام بقرية ميت خاقان محافظة المنوفية بتاريخ  -2



 3/  8مدينة قويسنا محافظة المنوفية بتاريخ  –قافلة متكاملة إلى مدرسة التربية الفكرية  -5

/0215 

شبرا  –فلة الى مدرسة التعليم االساسى بشبرا بلولة  بعنوان ) المهارات الحياتية ( قا  -6

 0215/ 6/ 0محافظة المنوفية  بتاريخ  –بلولة / منوف 

 القوافل التابعة لوزارة الشباب والرياضة والخاصة بانتخابات البرلمان المصرى  -2

 ونى لقوافل جامعة المنوفيةاللكتروجميع القوافل السابقة موثقة بالصور على الموقع ا -

 

 االشراف على الرسائل العلمية : – 10 -

 االشراف على العديد من رسائل الماجستير قمت ب  -

 

 

                  

 

                    

                             

                           

   

 


