
 

 

 
 

 البيانات الشخصية 

 

   عبد الواحد روداء عبد الفتاح نصر

كلية  –معيدة بقسم علم النفس التربوي 

 جامعة سوهاج –التربية 

 املؤهل الدراسي : 
 الليسانس في اآلداب والتربية قسم علم النفس 

 %90.30بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة   2014دور يونية 
 

 الدرجات العلمية : 
درجة الدبلوم المهنية في التربية شعبة ) التربية الخاصة( بتقدير عام   -

 17/9/2015اعتبارا من   %91ممتاز بنسبة 

 87.37درجة الدبلوم الخاصة في التربية بتقدير عام جيد جدا بنسبة  -

  18/10/2016% اعتبارا  من 

 الورش والدورات التدريبية :  
المعنونة : " االستراتيجيات المشاركة بالحضور في ورشة العمل  -

الحديثة في التدريس "  التي عقدتها وحدة ضمان الجودة بكلية  

التربية جامعة سوهاج ضمن أنشطة مشروع دعم وتطوير الفعالية 

يناير   14التعليمية بالكلية والتي نفذت في يوم األثنين الموافق 

 م  2019

دام  المشاركة بالحضور في ورشة العمل المعنونة : " استخ -

تطبيقات التعلم اإللكتروني في التعليم الجامعي"  التي عقدتها وحدة  

ضمان الجودة بكلية التربية جامعة سوهاج ضمن أنشطة مشروع 

دعم وتطوير الفعالية التعليمية بالكلية والتي نفذت في يوم األربعاء 

 م  2019يناير  16الموافق 

مدربين  حضور واجتياز دورة تدريبية بعنوان : " تدريب ال -

(TOT)    والمقدمة من مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا

بجامعة سوهاج والتي عقدت في  (ICTP)المعلومات واالتصاالت 

 ساعة تدريبية  60م لمدة 2019أكتوبر  18- 12الفترة من 

المشاركة بالحضور في ورشات عمل المعنونة : " الممارسات  -

ورشات(  التي   7" ) واألدلة الخاصة بمعايير االعتماد البرامجي

عقدتها وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة سوهاج ضمن  

 الحالة االجتماعية :   متزوجة   
 7/1992/ 25تاريخ الميالد:         

 الحنسية :             مصرية 

 الديانة:                 مسلمة  
 

 

 

  –سوهاج ثان  -سوهاج

 ش القسم القديم  
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الحساب الشخصي على  

الفيس بوك :  
https://www.facebook.

com / 
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أنشطة مشروع دعم وتطوير الفعالية التعليمية بالكلية والتي نفذت 

 م  2019ديسمبر   30-22في الفترة من 

حضور دورة تدريبية بعنوان : " مكافحة الفساد والتعريف به"  -

والمقدمة من مركز تنمية  وذلك لمدة خمسة عشر ساعة تدريبية  

قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  باإلشتراك مع لجنة مكافحة 

 م 2019الفساد بجامعة سوهاج. والتي نفذت خالل شهر نوفمبر 

حضور واجتياز البرنامج التدريبي بعنوان: " دراسة التقويم الذاتي  -

ضمان وإعداد الدراسة الذاتية للبرنامج الدراسي" المقدم من مركز 

الجودة بجامعة سوهاج والذي  عقد بنظام الفيديو كونفرنس خالل 

 م 2020يوليو  14- 13الفترة من  

طرق البحث وكتابة المقترحات تدريبية بعنوان : "  دورة حضور  -

والمقدمة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  "البحثية 

خالل الفترة من   والقيادات جامعة سوهاج والتي نفذت

 م  22/7/2020الي  21/7/2020

والمقدمة من   "  دورة العرض الفعالتدريبية بعنوان: "  حضور -

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة سوهاج 

 م  11/8/2020الي  10/8/2020لفترة من  والتي نفذت خالل ا 

 املؤمترات العلمية : 
المشاركة بالحضور في فعاليات وجلسات المؤتمر العلمي السنوي  -

الثامن عشر لكلية التربية بجامعة حلوان  والذي أقيم في الفترة من 

م وموضوعه : " التربية ودعم الشخصية 2015نوفمبر  18-19

 المصرية.

في فعاليات وجلسات المؤتمر العلمي األول  بالحضورمشاركة ال -

 24والذي أقيم في يوم األحد لقسم أصول التربية جامعة سوهاج 

وموضوعه: " مجانية التعليم بين القبول والرفض م 2019فبراير 

 . ) رؤى واتجاهات( " 

المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر الدولي األول لكلية التربية   -

م 2019نوفمبر  27/28الذي أقيم في الفترة من جاع سوهاج و

وموضوعه :       " المعلم ومتطلبات العصر الرقمي )ممارسات 

 .وتحديات( "

 


