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 : بيانات عامةأوالً 

  جمال على خليل الدهشان أ.د/   : مــــــاالس

 أستاذ ورئيس قسم أصول التربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   : الوظيفة الحالية

 معة المنوفية جا –كلية التربية                     

 27/6/1959تاريخ المــيالد: 

 خلف مديرية الشئون الصحية بالمنوفية –البر الشرقي  –شبين الكوم  نوان: ـــــالع

  048/  2222888 فاكس:   048/  2267445منزل   يفون: ــرقم التل

 010/  6809684   وبايل:ــرقم الم

 g_eldahshan@yahoo.com: االليكتروني البريد

 

 : : المؤهالت العلميةياً ثان

 الجامعة/  الكلية  سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية م

 كلية التربية / جامعة المنوفية 1990 الدكتوراه 1

 كلية التربية / جامعة المنوفية 1978 الماجستير 2

 كلية التربية / جامعة المنوفية 1981 / الليسانس سالبكالوريو   3
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 درج الوظيفي األكاديمي (الداخلي والخارجي) :: الت ثالثاً 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 جامعة المنوفية –كلية التربية  1982/  1/  25اعتبار من  معيد بقسم أصول التربية 

 جامعة المنوفية –كلية التربية  24/10/1987اعتبار من  مدرس مساعد بقسم أصول التربية 

 جامعة المنوفية –كلية التربية  .1992/  1/  20اعتبار من  التربية مدرس بقسم أصول

 جامعة المنوفية –كلية التربية   1996/  20/6اعتبار من  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية 

قائم بعمل رئيس مجلس قسم أصول 
 التربية 

 10/2003خالل الفترة من 
 . 24/2/2004حتى 

 جامعة المنوفية –كلية التربية 

محرر تنفيذي بمجلة البحوث النفسية 
 والتربوية 

 جامعة المنوفية –كلية التربية  وحتى 2004اعتبار من عام 

عضو مجلس إدارة مركز تعليم 
 الكبار.

 جامعة المنوفية –كلية التربية  منذ إنشائه وحتى اآلن

 22/10/2006اعتبار من  أستاذ بقسم أصول التربية 
 وحتى اآلن .

 جامعة المنوفية –ة كلية التربي

 12/11/2006اعتبار من   رئيس مجلس قسم أصول التربية 
 وحتى اآلن.

 جامعة المنوفية –كلية التربية 

 جامعة المنوفية –كلية التربية  11/10/2009اعتبارا من  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

  : الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة:رابعاً 

. ............................................................................................ 

 
 

 : األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجودة: خامساً 

محليًا: 
 ............................................................................................. 

يا (إن وجد): إقليم
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.................................................................................. 

عالميًا (إن وجد): 
.................................................................................. 

 مية وخدمة المجتمع: األنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بالعملية التعلي سادساً 
االلتزام بأداء جميع المهام الوظيفية والعلمية داخل القس�م والكلي�ة عل�ى وج�ه عظ�يم ، األم�ر  -1

 الذي أسهم في رفع شأن القسم العلمي والكلية .

لعلمي��ة ب��ين  الجامع��ة م��ن منط��ق ت��دعيم األواص��ر ا حض��ور العدي��د م��ن الم��ؤتمرات العلمي��ة -2

والجامعات المصرية م�ن خ�الل المش�اركة ب�البحوث العلمي�ة المتمي�زة ، مم�ا رف�ع م�ن ش�أن 

 تمثيل جامعة المنوفية في تلك المنتديات .

المشاركة وبذل الجهد الموفور في العديد م�ن المحاض�رات والن�دوات الثقافي�ة عل�ى مس�توى  -3

والرياض�ة والح�زب ال�وطني ، تأكي�دا لمش�اركة  وزارات التربية والتعليم واإلعالم والشباب

 الكلية والجامعات في خدمة المجتمع المحلى الذي توجد فيه .

المش��اركة ف��ي معظ��م دورات التنمي��ة المهني��ة ألعض��اء هيئ��ة الت��دريس والقي��ادات اإلداري��ة  -4

بجامعة المنوفية وذلك من خالل العم�ل كم�درب ف�ي بعض�ها، ومش�رف تنفي�ذي ف�ي بعض�ها 

 لتدريب المتدربين. ToTذلك بعد الحصول على برنامج األخر، و

رس�الة علمي�ة ت�م مناقش�ة  45اإلشراف على بحوث الماجستير والدكتوراه والذي وصل إلى  -5

رس��الة علمي��ة حص��لت جميعه��ا عل��ى تق��ديرات ممي��زة وحص��ل بعض��ها عل��ى التوص��ية  37

 األخرى .بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات المصرية والعربية 

المشاركة في المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه والذي وصل عددها خمس�ين  -6

رس��الة علمي��ة ، ونال��ت معظ��م المناقش��ات إعج��اب المهتم��ين بمج��ال أص��ول التربي��ة وذل��ك 

 ألخالقه الجمة وموضوعية وأمانة المناقشة .

ارات وذل��ك لجه��وده ف��ي عل��ى العدي��د م��ن ش��هادات التق��دير م��ن الهيئ��ات وال��وز الحص��ول -7

 المشاركة المجتمعية من خالل الندوات العلمية والثقافية واالجتماعية .

 

 

 –قيادة طالب الجامعة والكلية في العديد م�ن المعس�كرات داخ�ل وخ�ارج الجامع�ة ( حل�وان  -8

                                                                                                                            جمصة ) . –بلطيم  –اإلسكندرية 

الريادة الطالبية وعمله كرائد في مجل�س اتح�اد ط�الب الكلي�ة رائ�د للجن�ة الرياض�ية والفني�ة  -9
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 . اآلنوحتى  1991من عام 

مجل�س الكلية�ـ مجل�س قس�م  (جهوده المتميزة من خالل عضوية معظم المج�الس الخاص�ة -10

الدراس�ات العلي�ا ـ  (وك�ذلك اللج�ان الفرعي�ة المنبثق�ة ع�ن مجل�س الكلي�ة   )..أص�ول التربي�ة

 ) …العالقات الثقافيةـ شئون الطالب والتعليم ـ خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 -المشاركة في مشروعات التطوير بالكلية من خالل : -11

 المشاركة في إعداد الئحة الكلية.  -          

 العليا لضمان الجودة واالعتماد بالكلية. عضو اللجنة -          

 بالكلية. رئاسة لجنة التدريب وورش العمل بمشروع ضمان الجودة واالعتماد -          

اإلنت��اج  ) وذل��ك لفح��ص 2011 – 2008العاش��رة (  عض��و لج��ان المحكم��ين ف��ي ال��دورة -12

ألقابهم�ا  حص�ول عل�ىالعلمي للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين أو لل

 العلمية.

 


