
 تــــــزة انذاتيـــــانسي
 

 بياناث شخصيت :
 

 واصً ِحّس عاطف ِحّس ِحّس اٌسيس واصً االسى : 
 َ;8/9/699 تاريخ انًيالد :

 انجنسيت : يصزي

 أزي اٌرسِت انخذيت انعسكزيت :
 لٍيىبيت –طىخ  –اٌعبازٌت  انعنىاٌ :

  ::363799828 انًىبايم :
 dr_wasel2011@yahoo.com انبزيذ االنكتزونً :

Wasel.mohamed@Fped.bu.edu.eg  
 

 : انًؤهالث انعهًيت
 

 انتخصص انجايعت / انًؤسست انًؤهم و
سنت انحصىل 

 عهيه

 اٌسبٍىَ اٌّهًٕ فً اٌتزبيت  -6
 وٍيت اٌتزبيت 

 جاِعت بٕها

 اٌتزبيت اٌراصت

 "إعالت سّعيت" 
7368 

 ً اٌتزبيت اٌزياضيتِاجستيز ف -7
 وٍيت اٌتزبيت اٌزياضيت 

 جاِعت بٕها
 7367 تىٕىٌىجيا اٌتعٍيُ

 بىاٌىريىس اٌتزبيت اٌزياضيت -9
 وٍيت اٌتزبيت اٌزياضيت 

 جاِعت بٕها
 7332 شعبت عاِت

 

 : انتذرج انىظيفً
 

وٍيت اٌتزبيت  بمسُ إٌّاهج وطزق اٌتسريس فً اٌتزبيت اٌزياضيت ِسرس ِساعس  -6

 .َ 7367جاِعت بٕها  -اٌزياضيت 

-وٍيت اٌتزبيت اٌزياضيت  ِعيس بمسُ إٌّاهج وطزق اٌتسريس فً اٌتزبيت اٌزياضيت  -7

 .7339جاِعت بٕها 
 

 انًؤتًزاث انعهًيت :
حضز اٌّؤتّز اٌعٍّىً اووي ٌببىساا اٌزياضىً بعٕىىاْ "إٌىأى تىٕىٌىىجً وِسىتمبً  -6

 66/7367َ/;اٌزياضت اٌعزبيت" بجاِعت لٕاة اٌسىيس 

ز اٌّىىىؤتّز اٌعٍّىىً االوي ٌببىىىساا اٌزياضىىً بعٕىىىىاْ "اٌّسىىتجساث اٌّجتّعيىىىت حضىى -7

 7367َوعبلاتها باٌّّارست اٌزياضيت " بجاِعت وفز اٌشيد ٔىفّبز 
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 انهغت االنجهيزيت : اإلجادة فً درجت
 

 انتحذث انكتابت انقزاءة

 جيس جسا  جيس  جسا   جيس

 
 

  انتعايم يع انكًبيىتز :
 Word processingحاصً عًٍ  -6

 Using Computer and Managing Filesحاصً عًٍ  -7

 Presentationحاصً عًٍ  -8

 انذوراث انحاصم عهيها :
 

 اٌّؤسسىت اٌسوٌيىت ٌٍتيىىيز واٌتىسري ِىٓ  زبٍىِت إزارة اٌّىارز اٌبشىزيتحاصً عًٍ  -6

 َ 7368ٌعاَ 

 زورة فً تؤهيً اؤسيت اٌصحيت واٌتسٌيه . -7

 تؤهيً .زورة فً اوصاباث اٌزياضيت واٌ -7

 7332زورة " إعساز اٌمازة بحٍىاْ " اوسىٕسريت  -8

 7332زورة " إعساز اٌمازة بحٍىاْ " بىرسعيس  -9

 7332زورة " إعساز اٌمازة بحٍىاْ " اٌعزيش  -:

َ  63/7339/;7اٌىً  63/7339/:7ورشت عًّ عٓ اٌّىتبت اٌزلّيت فً اٌفتزة ِٓ  -;

 .بجاِعت بٕها 

 77/67/7339يز اٌجىزة فً اٌعٍّيت اٌتسريسيت فً اٌفتزة ِٓ زورة تسريبيت فً ِعاي - -2

 َ بجاِعت بٕها . 79/67/7339اًٌ 
 

 انخبزة فً يجال انجىدة :

 ٔائ  اٌّسيز اٌتٕفيذي ٌىحسة ضّاْ اٌجىزة بىٍيت اٌتزبيت اٌزياضيت جاِعت بٕها  -
 ٔائ  اٌّسيز اٌتٕفيذي ٌّشزوا تيىيز اٌفاعٍيت اٌتعٍيّيت  -
  ريبيت فً تىصيف اٌّمزراث اٌسراسيتعًٍ زورة تس حاصً -
 شارن فً إعساز زٌيً إٌّشآث واٌّزافك بىٍيت اٌتزبيت اٌزياضيت جاِعت بٕها  -

 شارن فً إعساز زٌيً إزارة اإلِتحأاث بىٍيت اٌتزبيت اٌزياضيت جاِعت بٕها -

 شارن فً إعساز ذيت استزايجيت اٌتعٍيُ واٌتعٍُ بىٍيت اٌتزبيت اٌزياضيت جاِعت بٕها -

 ك ِعيار اٌتعٍيُ واٌتعٍُ واٌتسهيبث اٌساعّت بىٍيت اٌتزبيت اٌزياضيت جاِعت بٕهإِس -

شارن فً إعساز تىصيف بزٔاِج اٌزياضت اٌّسرسيت بىٍيىت اٌتزبيىت اٌزياضىيت جاِعىت  -

 بٕها .

 انًقزراث انتً قاو بتذريسها :
 إٌّاهج وطزق اٌتسريس -6

 إٌّاهج وطزق اٌتسريس ٌذوي اوحتياجاث اٌراصت -7

 ٌىجيا اٌتعٍيُتىٕى -8

 تىٕىٌىجيا اٌتعٍيُ ٌذوي اوحتياجاث اٌراصت -9

 اوعالت اٌسّعيت -:

 اٌتسري  اٌّيسأً -;

 إٌّى اٌّهًٕ فً اٌتزبيت اٌزياضيت -2


