
 لعضو هيئة التدريس( مختصرة)نموذج سيرة ذاتية

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 

 نجالء هاشم على عفيفى االسم

 مدرس  المرتبة العلمية

 مناهج وطرق تدريس  القسم أكتوبر  6التربية جامعة  الكلية جهة العمل

 رياض أطفال  التخصص

  البريد االلكتروني  10161300010 العمل الهاتف

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

(   رياض أطفال)تربية   القاهرة 0222 البكالوريـوس  

 الماجســــتيـر
رياض )مناهج وطرق تدريس   حلوان 0202

(            أطفال  

 الدكـتــــوراه
رياض )مناهج وطرق تدريس   حلوان 0202

(            أطفال  

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

أكتوبر                       6جامعة  مدرس مساعد                                  5101حتى     5100من  

أكتوبر                       6جامعة  مدرس حتى االن 5101من    

 واالستشارية الـخـبـرات الـعـمـلـيـة: رابـعـاً 

                              سنوات خبرة فى مجال التربية والتعليم                                                                                           01 0

  (فقط مجال الواو المنشورات  عدد االبحاث  بشكل اجمالى اذكر) والمنشورات  ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطة: خـامـسـاً 

المنشورات  / عدد االبحاث   المجال 

أنشطة فنية مقترحة لتنمية التفكير اإلبداعى 

 والذكاء المكانى لدى أطفال الروضة

1أكتوبر 6وفقا لال تفاقية المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة   

0103 / 01    /31 

أنشطة فنية مقترحة لتنمية المهارات االجتماعية 

 لدى أطفال الروضة 

أكتوبر 6وفقا لالتفاقية المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة   

0103  / 01   /31 

  

 الدورات التدريبية: سادسا

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

(نظام الساعات المعتمدة)األرشاد األكاديمى  0 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   5106/01/3 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة المعايير القومية األكاديمية  5  5106/01/03 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التخطيط االستراتيجى وخطة الكلية  3  5106/01/51 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة حقوق الملكية الفكرية  4  5106/01/51 

(0)توظيف استراتيجيات التعليم والتعلم  0 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   5106/00/ 01 

(5)توظيف استراتيجيات التعليم والتعلم  6 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   5106/00/ 01 

 

 

 الصورة الشخصية



أخالقيات   -المعلم الجامعى أدواة أخالقيات المهنة 1

 البحث  العلمى                    

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  5106/00/01 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة فنيات كتابى ومراجعة توصيف وتقارير المقررات 1  5106/05/1 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة النشر الدولى للبحوث العملية  9  5101/4/51 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة فنيات المراجعة الداخلية والخارجية  01  5101/4/ 51 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة قانون الجامعات والجامعات الخاصة  00  5101/0/01 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية والرسالة 05  32/01 /3102  

أعضاء هيئة التدريسالتوعية بمعيار  03 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/01/3102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بالهيكل التنظيمي 04  6/00/3102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 00  02/00/3102  

التدريس والتعليم التوعية بمعيار 06 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/00/3102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التعامل مع برنامج معالجة النصوص 01  02/03/3102  

.إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها  01 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/03/3102  

.إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  09 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/03/3102  

.النشر الدولي للبحوث العلمية  51 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   2/3/3102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة تسويق البحوث العلمية 50  2/3/3102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 55  6/3/3102  

.تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم  53 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   2/3/3102  

ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات  54

 التدريس والتقويم

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  5/2/3102  

الطالب والخريجون التوعية بمعيار 50 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   02/2/3102  

البحث العلمي واالنشطة العلمية التوعية بمعيار 56 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   36/2/3102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة توعية بحقوق الملكية الفكرية  51  2/2/3102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث 51  01/2/3102  



كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بمهارات االسعافات االولية 59  02/2/3102  

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 31

 واالعتماد

32-35/2/3102  

 

0/01/5109   التاريخ نجالء هاشم التوقيع نجالء هاشم على عفيفى االسم  

 


