
   

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس ( -2نموذج )

 

 لعضو هيئة التدريس )مختصرة(سيرة ذاتية
 

 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 ايمان سعيد عبد المنعم السيد االسم

 مدرس  المرتبة العلمية

 التربية القسم التربية الكلية جهة العمل

 أصول التربية  التخصص

 6254538220 الفاكس 6254538220 العمل الهاتف

 eman.said412@gmail.com البريد االلكتروني

  الرمز البريدي الجيزة المدينة ن حدائق االهرام  373 ص. ب.  العنوان البريدي
 

 

 ثـانـيـاً: الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 فلسفة –اداب  ج.م.ع عين شمسجامعة  5002 الليسانس

 دبلوم عام ج.م.ع جامعة عين شمس -كلية التربية  5002 دبلوم عام 

 دبلوم البيئة
معهد الدراسات  –عين شمس جامعة 5002

 والبحوث البيئية 

 علوم تربوية ج.م.ع

 الماجستير
معهد الدراسات  –جامعة عين شمس  5002

 والبحوث البيئية 

 علوم تربوية  ج.م.ع

 الدكتوراة
معهد الدراسات والبحوث  –جامعة السادات  5002

 البيئية

 الدراسات التربوية واالنسانية  ج.م.ع

 

 

 السجل الوظيفيثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 وحتي تاريخة  1/16/2614منذ  اكتوبر  0جامعة  –كلية التربية  مدرس 

 بر/أكتو0جامعة  –كلية التربية  –دبلومة عامة  مدرس

 جامعة حلوان

 2614/2612في العام 

 

 الدورات التدريبية رابـعـاً :    
 

  25/16/2614بتاريخ  محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية والرسالة 1

 25/16/2614بتاريخ ة التدريس التوعية بمعيار اعضاء هيئ 2

 0/11/2614بتاريخ التوعية بالهيكل التنظيمي  5

 15/11/2614بتاريخ ارد المالية المادية التوعية بمعيار المو 8



 

 

 22/11/2614بتاريخ التوعية بمعيار التدريس والتعليم  3

 14/12/2614بتاريخ التعامل مع برنامج معالجة النصوص  0

 25/12/2614بتاريخ انتاج المقررات االلكترونية واستخدامتها  2

 28/12/2614بتاريخ اعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  4

 5/2/2612بتاريخ النشر الدولي للبحوث العلمية  2

 8/2/2612بتاريخ تسويق البحوث العلمية  16

 0/2/2612بتاريخ الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي  11

 2/2/2612بتاريخ تحديد انماط الطالب وكيفية التعامل معهم  12

 3/5/2612بتاريخ والتقويم ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات التدريس  31

  12/5/2612بتاريخ التوعية بمعيار الطالب والخريجون  31

  20/5/2612بتاريخ التوعية بمعيار البحث العلمي واالنشطة العلمية  31

  4/8/2612بتاريخ توعية بحقوق الملكية الفكرية  10

  16/8/2612بتاريخ توعية بكيفية التعامل في االزمات والكوارث  12

 12/8/2612بتاريخ التوعية بمهارات االسعافات االولية  14

  23/2/2616-25بتاريخ المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي  12

 اكتوبر  0كلية التربية جامعة  – دورة تنمية المهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس 26

 (  TOT)المهنية للمعلمين  شهادة االعتماد كمدربة االكاديمية 21

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  ICDLاجتياز امتحانات الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب  22

 جامعة عين شمس  SPSSشهادة االحصاء  25

28 TOEFL  جامعة عين شمس 

23 TOEFL  جامعة القاهرة 

 عين شمس  جامعة –دورة تقييم االثر البيئي المتكاملة  20

22 TOEFL  مركز الخدمة العامة  –جامعة مدينة السادات 

 جامعة عين شمس  –دورة التطبيقات البيئية  24

 التعامل مع كل البرامج المحاسبية الجاهزة للكمبيوتر  22

 وجميع برامج االوفيس  Intelدورة متقدمة في ال  56

 ية قدرات اعضاء هيئة التدريس  شهادة أعداد المعلم الجامعي ضمن برنامج تنم 51

 شهادة المراجع الخارجي من الهيئة القومية لضمان الجودة 52

 شهادة حضور ورشة عمل عن جودة البحث العلمي  55



 

 

المشاركة في لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية باعداد وتنفيذ لقاء توعوي مع طالب الكليات المختلفة بالجامعة  58

 .بمخاطر الزيادة السكانية واضرارها علي االسرة والمجتمع للتوعية 

 

 

 ةـيـمـلـعـال خـامـسـاً: البحوث واألنشطة
 

بعنوان ) فاعلية استخدام وحدة مقترحة في الفلسفة البيئية علي تنمية القيم والقدرة علي اتخاذ القرارات البيئية بحث  1

 لطالب الفلسفة بكلية االداب (

برامج تعليم الكبار في مواجهة ضغوط بيئة العمل للعاملين بهيئة النظافة والتجميل بمنطقة حضرية دراسة بعنوان ) بحث  2

 وصفية ( 

بعنوان ) دور القوة االجتماعية في الحد من الضغوط االجتماعية للفئات االكثر احتياجا ( دراسة مقارنة بين الحضر بحث  5

 والريف 

 العلمية واخالقيات البحث العلمي برنامج النشر الدولي للبحوث  8

 2614) التربية البيئية ( عام اعداد كتاب  3

  2612اعداد كتاب ) تاريخ التربية للطفل ( عام   0

 

 

 

 

 التاريخ ايمان سعيد  التوقيع السيد ايمان سعيد عبد المنعم  االسم
 م1/16/2612

 

 

 


