
c.v      

 

 

 
 بيانات شخصية  

  عادل خليفه عبداللطيف محمد االسم :  
 30/6/1964تاريخ الميالد :    
 جمهورية مصر العربية –بني سويف محل الميالد :    
 متزوج:   الحالة االجتماعية  
 جامعة بنى سويف -دكتوراه فى التربية ومدير عام كلية التربية الوظيفه الحالية : 
ه بالاادور الساااد  5باارج الكااوبر شقه )اا ه ش –عماااراا اقوفاااف   : ن المنوو لعنوووا  

 بيةمص العر جمهورية  –بنى سويف  –متولى ال)عراوى  علوى ب)ارع ال)يخ محمد
 2333169/082:  تليفون العمل    

 01005863901/01282240053:  تليفون محمول
 adelkhalifa1964 @yahoo.com : البريد االلكترونى

 :  يةالدراس تهالالمو
  2000بت دير عام جيد عام )عبة ادارة اعمال –بكاريو  تجارة 

  2001دبولم عام فى التربية بت دير عام جيد جدا عام 

  2002دبلوم خاص فى التربية بت دير عام جيد عام 

  جامعااة بنااى سااويف تخصااص شمنااا    –ماجسااتير فااى التربيااة ماال كليااة التربيااة
ة ه بعناااول فاعليااة اسااتراتيجية الااتعلم التعاااونى فااى وطاارت تاادري  المااواد التجارياا

ياة المت دماه المادار  الفنتنمية بعض مهااراا ادارة الم)اروعاا الصاةيرة لطا ق 
التجاريااة نمااام الساانواا الخماا  عبت اادير عااام ممتاااز ماال التوصااية بطباال الرساااله 

 2008على نف ة الجامعه وتداولها بالجامعاا المصرية عام 

 ة فاااى التربياااة تخصاااص شمناااا   وطااارت تااادري  الماااواد التجارياااة ه دكتاااوراه الفلساااف
بعنااوال ع فاعليااة برنااام  تاادريبى فاااخم علااى اسااتخدام الوساااخط المتعااددة فااى تنميااة 
بعااض المهاااراا اقداريااة لاادى العااامليل بجامعااة بنااى سااويف  فااى  ااو  معااايير 



ماال التوصااية بطباال الرساااله علااى نف ااة الجامعااه  2015جاودة اقدا  اقدارى عااام 
 وتداولها بالجامعاا المصرية

  : االنشطة والخبرات االكاديمية

 اجتياز دورة شTOEFL 2011ولعام  2004ه فى اللةة اقنجليزية لعام 

 اجتياز دورة شI C D Lه اقصدار الرابل 

 ياة بكلياة التربياة اق)راف المالى واقدارى على مركز تطوير وتعليم اللةاا اقجنب
 حتى اقل 2004جامعة بنى سويف مل عام  –

  الم)اركة فى تدري  سكا)ل عتكنولوجيا التعليم ع لط ق كلية التربية فى مختلاف
 وحتى اقل 2005التخصصاا وط ق الدراساا العليا مل عام 

  الم)ااركة فاى متابعااة طا ق كلياة التربيااة فاى مختلاف التخصصاااا فاى الماادار 
  فتااارة التربياااة العملياااة  ااامل م)اااروع تطاااوير التربياااة العملياااة مااال عاااام ابناااا  ادا
  وحتى اقل 2005

  الم)اااركة فااى تاادري  سكا)اال التاادري  المصااةر لطاا ق كليااة التربيااة والدراساااا
 حتى اقل 2005العليا مل عام 

  اق)رلف والمتابعة فى اعمال وتدريباا التدريق الميدانى لمادار  التربياة الفكرياة
 حتى اقل 2008الدبلومة المهنية )عبة التربية الخاصة مل لط ق 

  تدري  الجانق التطبي ى فى مادتى تكنولوجيا التعليم والتدري  المصةر فى العام
 2008/2009اقكاديمى 

  تاادري  مااادة التعلاايم المصااةر للفرفااة الرابعااة خاا ل الفصاال الدراسااى ا ول للعااام
 جامعة بنى سويف-اعىبكلية التعليم الصن 2008/2009الجامعى 

  الم)ااااركة فاااى تااادري  م ااارر التااادري  المصاااةر للمناااا   وطااارت التااادري  الماااواد
 2016حتى  2010/2011التجارية خ ل الفتر مل العام 

 

 
 


