
 

  السیرة الذاتیة
 

  البیانات الشخصیة

 

 االسم أحمد عبد الكافي عبد الفتاح عبد الكافي
جامعة المنیا تربیة نوعیةال  الكلیة 

) صحافة(  اإلعالم التربوي  القسم
الصحافة مدرس  الدرجة الوظیفیة 

 النوع ذكر

١٩٧٣ -٨ -٢٨  تاریخ المیالد 
أوالد الشیخ –تله  –المنیا   مكان المیالد 
 الجنسیة مصري

جمعیة تنمیة المجتمع بشق الشیخبجوار  –أوالد الشیخ  –تله  –یا المن  العنوان الحالي 
ویعول  متزوج االجتماعیةالحالة    

Kafy٤٢@gmail.com البرید اإللكتروني 
٠٨٦٢٣٦٩٦٢٧  تلیفون العمل
 تلیفون المنزل ٠٨٦٢٤٠٠٠٥٩

 المحمول ٠١٠٠٤١٩٦٠٥٩

  التدرج الوظیفي    
  ین   ٢٠٠٢/  ١١/  ١٦في                     عیدمعُ
  ین   ٢٠٠٨/  ١١/  ١٦مدرس مساعد في         عُ

في ضوء  – دور الصحف القومیة المصریة في إمداد السجناء بالمعلوماتالماجستیر: رسالة  عنوان 
  نظریة االعتماد علي وسائل اإلعالم

   المنصورةجامعة                     تربیة النوعیة           كلیة ال                                             
  تقدیر  : ممتاز                       اإلعالم التربويالتخصص:                                     

   ٢٠٠٨/  ١١/  ١٦التعیین : تاریخ             

  ین              ٢٠١٢/  ٤/ ٢٤                      في مدرسعُ
استخدام تالمیذ المرحلة اإلعدادیة للصحف المدرسیة اإللكترونیة واإلشباعات  :عنوان رسالة الدكتوراه  

  المتحققة منها



  
                     ٢٤/٤/٢٠١٢التعیین : تاریخ    

  جامعة المنصورة                    بالمنصورة   تربیة النوعیة كلیة ال                      
           ممتاز تقدیر:ال                                                      صحافة التخصص:    

الدورات التدریبیة
التدریس الفعال               )  T١  اسم الدورة ( ١ 

    التاریخ     ١٥/١٢/٢٠٠٥ - ١٢

 ٢  اسم الدورة  ( I٢ ) تنمیة مهارات االتصال الفعال

١/٢٠٠٥/ ٢٧ - ٢٥     التاریخ 

مهارات التفكیر   )    P٣  اسم الدورة  (  ١ 

    التاریخ ٢٠٠٥/ ١٩/٥- ١٦

P٤ )      تنمیة آداب وأخالقیات المهنة  ٤  اسم الدورة  (

١٧/٨/٢٠٠٥- ١٥     التاریخ 

أسالیب لبحث)      R٥  اسم الدورة  (١ 

٢٦/٤/٢٠٠٧- ٢٣     التاریخ 

االتجاهات الحدیثة في التدریس)   T٢  ٦  اسم الدورة  (

٢١/٦/٢٠٠٧- ١٩     التاریخ 

T٣)   استخدام التكنولوجیة في التدریس                                ٧  اسم الدورة  (

٢٠٠٧/ ٧/  ٥-٣     التاریخ 

توكید الجودة                 )     D٨  اسم الدورة   ( ٣ 

    التاریخ ٢٠٠٧ /٧/  ٥-٣

 ٩  اسم الدورة                           )  ITمات   (  مبادئ تكنولوجیا المعلو 
٢٠٠٧/  ٢/٨ – ٧/ ٢٩     التاریخ 

دارة الملفات  ٕ  ١٠  اسم الدورة Windows استخدام الحاسب وا

    التاریخ                                                                ٢٣/٨/٢٠٠٧ -   ١٩/٨

معالجة النصوص     Microsoft Word  ١١  اسم الدورة 

٢٩/٨/٢٠٠٧ -  ٢٦/٨     التاریخ 

 ١٢  اسم الدورة Microsoft Excel   الجداول االلكترونیة
٢٠٠٧/  ٩/  ١٣ - /١٠/٩     تاریخ 

العروض التقدیمیة  -  Power Point Microsoft    ١٣  اسم الدورة 

١٩/٩/٢٠٠٧إلى  ١٦/٩     التاریخ 



  ١٤  اسم الدورة Access  Microsoftقواعد البیانات   

٢٠٠٧ ٢٦/٩إلى  ٢٣/٩     التاریخ 

المعلومات واالتصاالت   Internet )  ١٥  اسم الدورة 

٢/١٠/٢٠٠٧إلى  ٣٠/٩     التاریخ 

 ١٦  اسم الدورة   PC Maintenance مقدمة في صیانة الحاسب 

    التاریخ   ٣/١٠/٢٠٠٧إلى  ٢/١٠    

  ١٧ اسم الدورة  )ICDLالرخصة الدولیة لقیادة الحاسب االلي (

   المقر           معهد أكسفورد الدولي

  ١٨ التاریخ ٢٠١١

  ١٩ اسم الدورة معھد اعداد القادة                                                                            

    المقر                                                   حلوان                              

   التاریخ                                                                        ٢٠٠٩/  ٤/  ١٥

 
 
 
 
 
 

  ٢٠ اسم الدورة   RI النشر العلمي  
٢٠١٣/  ١٢/  ٣إلي  ١٢/  ٢من        التاریخ 

  
  

Advanced Ward الدورة اسم  ٢١ 

٢٠١٣/  ١٢/ ١١إلي  ١٢/  ٨من         التاریخ 

   

Advanced Excel ٢٢ اسم الدورة 

٢٠١٣/  ١٢/  ١٨إلي  ١٢/  ١٣من         التاریخ 

   

Advanced Power Point ٢٣ اسم الدورة 
٢٠١٣/  ١٢/ ٢٤إلي ١٢/  ١٩من         التاریخ 

   

  ٢٤ 
   

   



 
 

 
 تلفة                                                                               الخبرات المخ

  ١  اإلشراف علي تحریر جریدة رسالة النوعیة
 ٢  اإلشراف على انتخابات اتحاد الطالب بالكلیة 

 ٣  ٢٠١٤/٢٠١٥رائد أسرة االتحاد العام الجامعي 
 ٤  فیوم وجامعة بني سویفمحاضر في برامج التعلیم المفتوح بجامعة ال

 ٥  الخاص بالكنتروالت بالكلیة (MIS)االشتراك في مشروع 
 ٦  عضو لجنة اختبارات المقابلة في الكلیة

  ٧ 
  ٨ 
  ٩ 
  ١٠ 
  ١١ 
   

 

 األبحاث التي تم نشرها والمشاركة في المؤتمرات
  المنصورةجامعة  –السادس لكلیة التربیة  النوعیة فعالیات المؤتمر في المشاركة 

 التعلیم النوعي وتنمیة اإلبداع في مصر والعالم العربي بعنوان        
اسم المؤتمر ١ 

   المدینة  المنصورة )جامعة (المنصورة 
العربیةجمھوریھ مصر   الدولة  

٢٠١٤ -مایو   التاریخ 
اإلبداعیة  تعرض أخصائیي اإلعالم المدرسي للمنتدیات اإللكترونیة وعالقتھ بتنمیة القدرات 

  عنوان البحث  لدیھم

ینایر وعالقتھا باتجاھات  ٢٥المعالجة الصحفیة لقضایا التعلیم قبل الجامعي بعد ثورة 
 ٢ عنوان البحث المعلمین نحوھا 

العدد السادس  –جامعة المنیا  –كلیة التربیة  –مجلة البحث في التربیة وعلم النفس 
 مكان النشر  والعشرون

٢٠١٣ -أبریل     التاریخ 

برنامج مقترح یستخدم الموسیقي في برامج اإلذاعة المدرسیة لتنمیة بعض القدرات اإلبداعیة 
 لدي تالمیذ المرحلة األولي من التعلیم األساسي 

 

 ٣  عنوان البحث

جامعة المنیا  –كلیة اآلداب  –مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة   مكان النشر  
   

  
    

  



  

 
  المقررات الجامعية التي قمت بتدريسها في الجامعات 

  في قسم اإلعالم بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنیا  "  - ١
 

 ١  الخبر في الصحافة

 ٢  الصحافة واإلذاعة المدرسیة

 ٣  التحقیق والحدیث –التحریر الصحفي 

 ٤  مدخل إلى علوم الصحافة     

 ٥  مقالالتقریر وال –التحریر الصحفي 

 ٦  اإلعالم اإللكتروني

 ٧  العالقات العامة

 ٨  إدارة المؤسسات اإلعالمیة        

 ٩  التحریر والنشر اإللكتروني

 ١٠  البحث العلمي 

 ١١  اإلعالم الجدید

 ١٢  اإلعالم اإللكتروني

 ١٣  الصحافة اإللكترونیة

   اإلذاعات التفاعلیة

   

  " بجامعة بني سویف تعلیم مفتوح ) كلیة اآلداب ( – في قسم اإلعالم - ٢
 

 ١   مدخل إلي العالقات العامة               

  ٢   اإلعالم والعالقات الدولیة            
  ٣   اإلعالم السیاحي

  ٤   اإلذاعات اإلقلیمیة
  ٥   التحریر في العالقات العامة

  ٦   نظریات اإلعالم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧   الدراما
   ٨  

  " الفیومبجامعة  –اآلداب ( تعلیم مفتوح )   كلیة –في قسم اإلعالم  - ٣
  

  

دارة المؤسسات اإلعالمیة ٕ  ١    تنظیم وا

 ٢   مدخل إلي العالقات العامة               

 ٣   اإلعالم والعالقات الدولیة

 ٤   الطباعة

 ٥   البحث العلمي

 ٦   التحریر في العالقات العامة

 ٧   مشروع التخرج

 ٨   اإلذاعات اإلقلیمیة

 ٩   اإلعالن الصحفي

  ١٠   اقتصادیات اإلعالم
  ١١   االقتصاد اإلعالمي
  ١٢   االتصال اإلنساني

  ١٣   الرأي العام
   ١٤  

 


