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 :الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 

 إيمان صديق سيد محمد االسم

 معيدة المرتبة العلمية

  تدريسالمناهج وطرق  القسم تربية الكلية جهة العمل

 مناهج وطرق تدريس لغة إنجليزية التخصص

 الهاتف
00094256000 

00243635290 
 البريد االلكتروني

emansedik15@gmail.com 

Eman.Sedik.Edu@o6u.edu.eg 

 

 :الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

أكتوبر 9جامعة  2009 البكالوريـوس  لغة إنجليزية مصر 

 2004 دبلوم مهني تطبيقي
باإلشتراك مع جامعة أكتوبر 9جامعة 

 حلوان
 مصر

مناهج وطرق تدريس لغة 

 إنجليزية

 2001 دبلوم خاص
باإلشتراك مع جامعة أكتوبر 9جامعة 

 حلوان
 مصر

مناهج وطرق تدريس لغة 

 إنجليزية

 

 : السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 
 

العملجهة   الفترة الزمنية 

أكتوبر 9جامعة  حتى اآلن 2009   
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 :ستشاريةيـة واإلمالـخـبـرات الـعـلـ:  رابـعـاً 

 
 

 التاريخ اإلستشارية/ يـة مـلخـبـرات الـعـال م

 2001/2006 .أكتوبر 9ملف الجودة بقسم المناهج بكلية التربية جامعة  في مساعد 0

 .أكتوبر 9الزيتون بكلية التربية جامعة أسرة غصن عضو ب 2

2004  /2001 

2001/2006 

 حتياالن

 .أكتوبر 9بكلية التربية جامعة ( المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية ) عيار منسق ممساعد   3

2004/2001 

 حتي2001/2006

 االن

 2001/2006 أكتوبر9عضو باللجنة األجتماعية  بكلية التربية جامعة  5

 2006/2020 عضو بلجنة تقييم الطالب للمقررات الدراسية بالكلية 5

 2006/2020 بالكلية  االجتماعيةعضو باللجنة  9

 2006/2020 عضو بلجنة التحول الرقمي بالكلية 4

 

 :البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة والمنشورات: خـامـسـاً 

المنشورات/ األنشطة العلمية/ البحوث م  التاريخ المجال 

 البحوث العلمية: أوالا 

0 
فاعلية استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية مهارات التواصل 

 أكتوبر 9الوظيفية لدي الطالب المعلمين ، شعبة اللغة االنجليزية، جامعة 

مناهج وطرق تدريس لغة 

 انجليزية
 جاري

العلمية األنشطة: ثانياا   

 

 .سيناريو الرحلة المعرفية بهموقع الكتروني لرفع تصميم  0
مناهج وطرق تدريس لغة 

 انجليزية
 جاري
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 :الدورات التدريبية: خامساً 

 

برنامج التدريبيإسم ال م  الجهة المنظمة 
عدد 

 الساعات
 التاريخ

متابعة  عدد المتدربين

 االنجاز
 هيئة معاونة

 لم يتم تم

1 The TOEFL TEST 
الشيخ فرع ) جامعة القاهرة

 (زايد
    5/2001/ 1 ساعات 3

2 
دورة إعداد المعلم الجامعى ضمن برنامج 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 أكتوبر 9جامعة 

ساعات 5  22 – 

29/3/2001 

 تم 92
 

 أكتوبر 9جامعة  إلعداد المدربين TOT دورة  3
ساعات 5  21-

30/0/2001 

 تم 92
 

 محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية 4
 والرسالة

أعضاء هيئة تدريس و 
 هيئة معاونة

ساعات 5  92/01 
/9102  

 تم 92
 

أعضاء هيئة التدريسالتوعية بمعيار  5 أعضاء هيئة تدريس و  
 هيئة معاونة

ساعات 5  92/01/9102  تم 92 
 

أعضاء هيئة تدريس و  التوعية بالهيكل التنظيمي 6
 هيئة معاونة

ساعات 5  6/00/9102  تم 92 
 

بمعيار الموارد المالية المادية التوعية 7 أعضاء هيئة تدريس و  
 هيئة معاونة

ساعات 5  02/00/9102  تم 92 
 

التدريس والتعليم التوعية بمعيار 2 أعضاء هيئة تدريس و  
 هيئة معاونة

ساعات 5  97/00/9102  تم 92 
 

أعضاء هيئة تدريس و  التعامل مع برنامج معالجة النصوص 2
 هيئة معاونة

ساعات 5  02/09/9102  تم 92 
 

.إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها  01 أعضاء هيئة تدريس و  
 هيئة معاونة

ساعات 5  92/09/9102  تم 92 
 

.إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  00 أعضاء هيئة تدريس و  
 هيئة معاونة

ساعات 5  94/09/9102  تم 92 
 

.النشر الدولي للبحوث العلمية  09 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس وهيئة   2/9/9102  تم 92 
 



 

للهيئة المعاونةنموذج سيرة ذاتية   

 

 

 

 

 4 

معاونة   

 

 

اعضاء هيئة التدريس و  تسويق البحوث العلمية 02
 الهيئة المعاونة واداريين

ساعات 5  4/9/9102  تم 92 
 

أعضاء هيئة تدريس و  الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 04
 هيئة معاونة

ساعات 5  6/9/9102  تم 92 
 

.تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم  05 أعضاء هيئة تدريس و  
 هيئة معاونة

ساعات 5  7/9/9102  تم 92 
 

ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات  06

 التدريس والتقويم
أعضاء هيئة تدريس و 

 هيئة معاونة
ساعات 5  5/2/9102  تم 92 

 

الطالب والخريجون التوعية بمعيار 07 أعضاء هيئة تدريس و  
 هيئة معاونة

ساعات 5  02/2/9102  تم 92 
 

البحث العلمي واالنشطة  التوعية بمعيار 02

 العلمية

أعضاء هيئة تدريس و 
 هيئة معاونة

ساعات 5  96/2/9102  تم 92 
 

أعضاء هيئة تدريس و  توعية بحقوق الملكية الفكرية  02
 هيئة معاونة

ساعات 5  2/4/9102  تم 92 
 

فى االزمات والكوارثتوعية بكيفية التعامل  91 أعضاء هيئة تدريس و  
 هيئة معاونة

ساعات 5  01/4/9102  تم 92 
 

أعضاء هيئة تدريس و  التوعية بمهارات االسعافات االولية 90
 هيئة معاونة

ساعات 5  07/4/9102  تم 92 
 

 

سماإل    التاريخ  التوقيع إيمان صديق سيد محمد 

 


