
   

 

 

 

 (أعضاء هيئة التدريس  -2)نموذج 

 

 لعضو هيئة التدريس (مختصرة)سيرة ذاتية
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 
 

 داليا يسري يحيى الصاوي االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 علم النفس التربوي القسم التربية الكلية جهة العمل

 صحة نفسية التخصص

 6254538220 الفاكس 6254538220 العمل الهاتف

 daliayosri@hotmail.com  البريد االلكتروني

  الرمز البريدي  المدينة  . ب. ص العنوان البريدي
 

 

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 طبيعة وكيمياء باللغة االنجليزية القاهرة جامعة حلوان -كلية التربية  9111يو ما بكالوريوس

 إرشاد نفسي القاهرة جامعة القاهرة  –معهد الدراسات التربوية  8002 الماجستير

 صحة نفسية القاهرة كلية التربية 8092 الدكتوراة

 

 

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 
 

 يةالفترة الزمن جهة العمل الوظيفة

 2664- 2662 أكتوبر0جامعة  –كلية التربية  معيدة

 2628 - 2664 أكتوبر0جامعة  –كلية التربية  مدرس مساعد

 حتى اآلن 2623 أكتوبر0جامعة  –كلية التربية  مدرس

 

 الدورات التدريبية : رابـعـاً    
 

 

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

المؤسسية والفاعلية معايير التقويم الذاتي للقدرة  2

 التعليمية

أكتوبر مع كلية  0مركز الجودة بجامعة 

 التربية

2626 

دورة تنمية مهارات وقدرات اعضاء هيئة  2

 "طرق تدريس " التدريس 

مركز التدريب والتنمية البشرية مع كلية 

 التربية بالجامعة

2626 

دورة تنمية المهارات وقدرات اعضاء هيئة  5

 –" المعلماعداد " التدريس 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

2625 

mailto:daliayosri@hotmail.com


 

 

دورة التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم  8

 –العالي 

إدارة التدريب بالهيئة القومية لالعتماد ومركز 

 أكتوبر 0الجودة بجامعة 

2622 

الممارسات والوثائق الداعمة لمؤسسات التعليم  3

 العالي

بالهيئة القومية لالعتماد ومركز  إدارة التدريب

 أكتوبر 0الجودة بجامعة 

2622 

التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي   0  0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  

 أكتوبر

إلى 22/26

52/26/2622 

 التوعية علي التعامل مع االزمات و الكوارث 2

 العضاء هيئة التدريس

 

 0كلية التربية بجامعة  إدارة التدريب مع

 أكتوبر

26/22/2628 

 مواصفات الورقه االمتحانيه 4

 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

2/22/2628 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  التعامل مع االعداد الكبيرة في التدريب 2

 أكتوبر

2/3/2623 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  الدراسة الذاتية التوعيه بمعايير االعتماد وعمل 26

 أكتوبر

0/8/2623 

 تقييم نواتج التعليم و التعلم 22

 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

3/3/2623 

 االرشاد االكاديمي 22

 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

22/2/2623 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  ومية االكاديميةالمعايير الق 25

 أكتوبر

8/26/2623 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  معايير اعتماد مؤسسه التعليم العالي 28

 أكتوبر

26/26/2623 

 االختبارات التحصلية 23

 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

28/22/2623 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  خطيط استراتيجيت 20

 أكتوبر

2/22/2623 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  دورة االزمات و الكوارث 22

 أكتوبر

5/22/2623 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  المعلم الجامعي واخالقيات المهنة 24

 أكتوبر

20/2/2620 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  جيات التدرس الجامعياسترتي 22

 أكتوبر

25/5/2620 

 حماية الملكية الفكرية 26

 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

22/8/2620 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  االرشاد االكاديمي 22

 أكتوبر

5/26/2620 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  يمية والبرامج التعليميةالمعايير االكاد 22

 أكتوبر

25/26/2620 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  حقوق الملكية الفكرية 25

 أكتوبر

20/26/2620 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  التخطيط االستراتيجي 28

 أكتوبر

26/26/2620 

تراتيجيات التعليم والتعلم في العملية توظيف اس 23

 التعليمية

 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

5/22/2620 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  2استراتيجيات التعليم والتعلم 20

 أكتوبر

26/22/2620 

 28/22/2620 0رة التدريب مع كلية التربية بجامعة إداالتعامل مع )كيفية التعامل مع الكوارث و االزمات 22



 

 

 أكتوبر (الحرائق

فنيات كتابة و مراجعه توصيف و تقارير  24

 المقررات

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

4/22/2620 

 فنيات المراجعة الداخلية و الخارجية 22

 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة 

 أكتوبر

22/8/2622 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  قانون الجامعات الخاصة 56

 أكتوبر

24/3/2622 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية 52

 أكتوبر

24/2/2622 

 0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  التعامل مع الضغوط واالزمات 52

 أكتوبر

24/2/2622 

 22/5/2622  0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  التوعية بمعيار الطالب والخريجون  55

 20/5/2622  0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  التوعية بمعيار البحث العلمى واالنشطة الطالبية  58

 4/8/2622  0تربية بجامعة إدارة التدريب مع كلية ال توعية بحقوق الملكية الفكرية  53

 26/8/2622  0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث  50

 22/8/2622  0إدارة التدريب مع كلية التربية بجامعة  التوعية بمهارة االسعافات االولية  52

0دارة التدريب مع كلية التربية بجامعة إ المراجعة  الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 54  25-

23/2/2622 

 

 

 

 ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطة: خـامـسـاً 
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 التاريخ داليا يسري التوقيع داليا يسري يحيى االسم
26/22/2622 

 

 

 


