
  

 بيان السيرة الذاتية
 للدكتور : شريف دمحم محمود

 
 

 أوال : بيانات عامة : 
 االسم بالكامــل :  شريف دمحم محمود دمحم

 المنيا ـ ج .م .ع   -ـ المنيا الجديدة  626محل اإلقامــة : 
الوظيفة الحالـية  :  مدرس بقسم التربية الموسيقية ـ كلية التربية  

 . النوعية ـ جامعة المنيا
 06660032006,  06003600060ت المحـمول: 

  E-mail :sherifamad @ hotmail.comالبريد اإلليكتروني :   
            E-mail :sherifamad @ yahoo.com 

 ثانيا : الدرجات العلمية : 
م  بتمديير 1998بكالوريوس التربية الموسيمية  بكلية التربية النوعية ـ جامعة المنيا عام  .1

 جيي جيا مع مرتبة الشرف . عام 
اجتيازسنتين الماجستير تخصص الموسيمى العربية من كلية التربية النوعية  عين شمس  .2

 . 2221/2222ـ99/2222عام 
يرجة الماجستير في التربية النوعية ـ تخصص موسيمى عربية من كلية التربية النوعية  .3

 م  2225ـ جامعة عين شمس عام 
ليكتوراه الفلسفة في التربيدة النوعيدة ـ تخصدص موسديمى عربيدة  اجتياز السنة التمهييية  .4

 م . 2226من كلية التربية النوعيةـ جامعة عين شمس عام 
يرجة يكتوراه الفلسفة في التربية النوعيدة ـ تخصدص موسديمى عربيدة مدن كليدة التربيدة  .5

 م . 2229النوعية ـ جامعة عين شمس عام 

 التدرج الوظيفى :   ثالثا :
 الوظائف التالية:  شغل    

/ 27بمسددم التربيددة الموسدديمية ـ كليددة التربيددة النوعيددة ـ جامعددة عددين شددمس بتدداري   معيددد .1
 م . 6/2221

بمسدم التربيدة الموسديمة  ـ كليدة التربيدة النوعيةدـ جامعدة عدين شدمس بتداري   مدرس مسداعد .2
 م .  12/12/2225

 م . 2212/ 22/3ن شمس بتاري  بمسم التربية الموسيمية ـ كلية التربية ـ جامعة عي مدرس .3

 وظائف أخرى :   رابعاً :
 .2213/2214العمل بوظيفة أستشارى زائر بجامعة السلطان لابوس بسلطنة عمان  .1
( فى تيريب المتيربين من المركز المومى لتنمية Associate Trainerميرب معتمي ) .2

فريميا للمجلس ليرات اعضاء هيئة التيريس والميايات فرع  الشرق االوسط وشمال ا
 .((CBC( ،IBCTاليولى للميربين المعتميين )

 م.2228/2229منسك لوحية ضمان الجوية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس  .3
 .2212/2213عضو لوحية ضمان الجوية بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا  .4
( IMSEFمحكم لمشارع الطالب فى المعرض المحلى للعلوم والهنيسة المصرى ) .5

والمشاركة الفعالة فى فعاليات المؤتمر السنوى األول لمركز تطوير التكنولوجى 
م تحت عنوان " التطوير التكنولوجى فى ظل 2213بالتعاون مع جامعة المنيا يناير 
 يمج التكنولوجيا(. -تغيير الفكر –تغيرات العصر ")التمييم الذاتى 



  

 Faculty and Leadershipيس والميايات )ميرب بمركز تنمية ليرات اعضاء هيئة التير .6

Development Center ( )FLDC.) 

 : الشهادات والدورات التى تم الحصول عليها : خامساً 
 م.2223/2224يورة تويفل فى اللغة االنجليزية  .1
 .2226يورة أخالليات وآياب المهنة عام  .2

 . 2227يورة إعياي الميرس الجامعى من جامعة عين شمس عام  .3

 .2227يورةاالتجاهات الحييثة فى التيريس عام  .4

 .2227يورة استخيام التكنولوجيا فى التيريس عام  .5

 .2228يورة معايير الجوية فى العملية التيريسية عام  .6

 .2228يورة نظم امتحانات وتمويم الطالب عام  .7

 .2229يورة العرض الفعال عام  .8

 .2213يورة التخطيط االستراتيجى عام  .9

 .2213عام ( TOTلميربين )يورة تيريب ا .12

 : المؤتمرات والمهرجانات: سادساً 
المددؤتمر العلمددى األول بكليددة التربيددة النوعيددة بجامعددة عددين شددمس بعنددوان " التفكيددر  .1

 .2227ابريل  15-14االبياعى وطموحات الوالع المصر " من 
بددين المددؤتمر الدديولى األول لجامعددة المنيددا بعنددوان "حددوار الحضددارات لنوات االتصددال  .2

 م.2228نوفمبر  5-3الشعوب " من 

المؤتمر التاسع مستحيثات الفكر الموسيمى المعاصدر وأثدرة علدى المجتمدع كليدة التربيدة  .3
 م.2214أبريل  9-7الموسيمية , جامعة حلوان من 

المؤتمر السنوى األول لمركز التطوير التكنولوجى بعنوان التطوير التكنولوجى فى ظل  .4
ة مركدز التطدوير التكنولدوجى ألمتشداف رعايدة الموهدوبين تغيرات العصر" تحت رعايد

(M.D.C.C.G..) 

 م.2213المؤتمر األول للتنمية البشربة للنمابة العامة لميربى التمية البشرية  .5

االشتران فى مهرجان الخامس للموسديمى والكدورال علدى مسدتوى الجامعدات المصدرية  .6
 م.2212ابريل  12-6فى الفترة بين 

جدددان االلسدددام النوعيدددة بكليدددة التربيدددة بجامعدددة عدددين شدددمس عدددام االشدددتران فدددى مهر .7
 م.2229/2212

 .2212الميام بالتيريب ولياية فريك الموسيمى بجامعة المنيا  .8

االشتران فى الملتمى الفنى اليولى الرابع للجامعات الممام بجامعة جنوب الوايى مدارس  .9
 م.2221

 م.2221االشتران فى اسبوع شباب الجامعات بجامعة المنيا  .12

 ً  : شهادات التقدير:  سابعا

االشتران فى نجاح الحفل الختامى بمسم التربية الموسيمية بجامعة عين شمس  .1
 م.2227/2228

االشتران فى المسابمات الفنية لمراكز الفنون للمجلس األعلى للشباب والرياضة  .2
 م.1999

جلس األعلى الحصول على المركز األول فى مجال الموسيمى فى المسابمة الفنية للم .3
 م.1996للشباب والرياضة 

 م.2222الحصول على تميير امتياز فى مسابمة الموسيمى لمراكز شباب المين  .4

الحصول على شهاية من مركز الخيمة العامة والتنمية االجتماعية بالتفوق فى يورة  .5
 م.2223/2224التويفل 

 



  

 : عضوية الجمعيات واللجان التالية : ثامناً 
 م.2211  2221يئة التيريس ـ جامعة عين شمس ـ منذ ـ نايى أعضاء ه1
 م.2212ـ لجنة تنمية المجتمع وخيمة البيئة بكلية التربية النوعية ـ المنيا،2
 م.2213ـ لجنة العاللات الثمافية والعلمية بكلية التربية النوعية ـ المنيا،3
 م 2227شمس ـ عام ـ لجنة تنظيم وإعياي المعارض بمؤتمر كلية التربية النوعية ـ عين 4
  م2211ـ عضو مجلس لسم التربية الموسيمية ـ كلية التربية ـ جامعة عين شمس 5
 م.2212/2213عضو مجلس لسم التربية الموسيمية ـ كلية التربية النوعية ـ جامعة المنيا ـ 6
 م  .2211. نمابة المهن الموسيمية ـ منذ عام 7
 
 
 
 


