
                                                    جمهورية مصر العربية                                                                                                
 وزارة التعليم العالي

 (PMU)تطوير التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات 
 ىوجيا المعلومات في التعليم العالمشروع تطوير نظم وتكنول

 

 

 

 

   معلومات شخصيــة:- 
 املوقف من الخدمة الحالة الاجتماعية  الرقم التأمينى  الرقم القومى  تاريخ امليـالد النوع الاســــــم 

 2/22/2191 أنثي إيمان صالح محمد ضحا
1819121972

7918 
  متزوجة وأعول  

1شقة -شارع ماهر الناقة خلف ديوان المحافظة 81-دمنهور  العنوان   الصورة الشخصية 

Eman_daha@edu.dmu.ed البريد إلالكتروني 92294421222 هاتف جوال
u.eg 

 الصورة الشخصية

 كلية التربية جامعة دمنهور  الجهة مدرس مساعد لوظيفةا

 علم النفس التربوي  التخصص النفس التربوي علم  القسم 

 2929 تاريخ الدرجة  مدرس مساعد الدرجة 

 2992 استالم العمل  2992 تاريخ التعيين 

 

  

 علــــيهـــا الحـــــاصل والشــــهـــادات العلمية المؤهـــــالت:- 
 الدقيق التخصص التخصص العام الكلية / الجامعة  التقدير تاريخه املــــؤهـــــل م

وتربية علوم بكلوريوس 1  مرتبة مع جدا جيد 2000 

 الشرف
/جامعة  التربية

 االسكندرية
وكيمياء طبيعة وكيمياء طبيعة   

التربية في خاص دبلوم 2  مرتبة مع جدا جيد 2002 

 الشرف
/ جامعة التربية

 االسكندرية
 وطرق مناهج

 التدريس
التدريس وطرق  مناهج  

3 

التربية في ماجستير  التوصية مع ممتاز 2010 

 بين الرسالة بتبادل

 الجامعات

 والمراكزالبحثية

/جامعة التربية

 االسكندرية
تربوي نفس علم  علم نفس تربوي  

4 

 التربية في الفلسفة دكتوراة

المعتمدة الساعات بنظام  
 التوصية مع مرضية 2016

 بين الرسالة بتبادل

 والمراكز الجامعات

 البحثية

/جامعة التربية

 دمنهور
تربوي نفس علم  علم نفس تربوي  

5       

 

 

  

 السيرة الذاتية
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   عناوين الرسائل:-  
 ماجستير 

 الصف طالب من عينة لدى المشكلة حل سلوك على تعاوني سياق في المعرفة وراء ما مهارات لتنمية برنامج "أثر
 "الثانوي األول

 دكتوراه
 فعالية أدوات بديلة لقياس مهارات ماوراء المعرفة أثناء وبعد حل المشكلة في ضوء التصميم متعدد الطرق" "

 
 

 

   البيانات الوظيفية:- 
 القرار  تاريخ رقم القرار اعتبارا من الوظيفة  م

1 
 كليةمعيدة بقسم علم النفس التربوي ب

 جامعة دمنهور فرع التربية

  االسكندرية

91/5/1227 91/5/1227في 111   81/5/3002  

2 
مدرس مساعد بقسم علم النفس 

 دمنهور فرع التربية كليةالتربوي ب

االسكندرية جامعة  

91/92/1292 18/92/1292في  89   32/80/3080  

مدرس بقسم علم النفس التربوي  3

دمنهور جامعة التربية  بكلية  
11/5/1292 7/2/1292في  918   1/6/3086  

4     

5     

6     

9     

 

 -: واإلشرافية  الوظائف االدارية•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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 -: النشاط المهنى•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

 

 

 

 -: الجوائز•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

 

 

 

 -: المؤتمرات واللقـاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل  •      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1 
 بعنوان دمنهور جامعة التربية لكلية السنوي العلمي المؤتمر

والمأمول الواقع: البشرية والتنمية التربية كليات" " 
15-
16/5/2013 

 15-16/5/2013 

2 
 بعنوان دمنهور جامعة التربية لكلية السنوي العلمي المؤتمر

التعليم وجودة التربوي للتقويم المستقبلية االتجاهات" " 
23-
25/8/2014 

 23-25/8/2014 

3 
 بعنوان دمنهور جامعة التربية لكلية الثالث العلمي المؤتمر

البشري واالستثمار للمعلم المهنية التنمية" " 
17-
18/8/2015 

 17-18/8/2015 

32/3/3082 ورشة عمل بعنوان "خريطة المنهج وتوصيف المقررات"    24/2/2014 

32/2/3082 ورشة عمل بعنوان "التقييم الذاتي"    24/3/2014 

 

 

 التدريبية الدورات   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

2 
 التربوية الخدمات مركز ICTPدورة

 التربية كلية واالدارة والتطوير

االسكندرية جامعة بدمنهور  

10-28/6/2000 

الطالب وتقويم االمتحانات نظام دورة 2  20/11/2008-18 هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 
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 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور
النقل البري .االسكندريةأكاديمية  ICDLدورة 2  82/1/3001 

4 
المهنة وسلوكيات آداب دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور
3-2/3/3080 

 
التدريس في التكنولوجيا استخدام دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور

82-85/3/3080  

5 
المعتمدة الساعات نظم دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور

30-33/3/3080  

    

6 
العلمي البحث أخالقيات دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور

86-81/2/3080  

”ممتاز“ بتقدير العربية اللغة مهارات تنمية دورة 9 دمنهور جامعة مركزاللغات   3085 

8 
المختلفة التعليم أنماط في االتصال مهارات دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور

3-2/83/3085  

 
العلمي البحث أساليب دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور

1-80/83/3085  

"562" بدرجة التويفل دورة 1 دمنهور جامعة مركزاللغات   30/83/3085  

29 
الفعال العرض مهارات دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور

32-31/8/3086  

22 
التدريسية العملية في الجودة معايير دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 دمنهور

86-82/2/3086  

22 
البحثية المراجع نظم دورة  هيئة أعضاء قدرات مركزتنمية 

 بجامعة والقيادات التدريس

 االسكندرية

2-1/5/3086  

21    

   األبحاث العلمية  : 
 الاشتراك العدد تاريخ النشر جهة النشر اسم البحث
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 االيفـاد   : 
 الفترة املكان تاريخ الايفاد نوع الايفاد

    

    

    

   االجازات واالعارات:- 
 الفترة  رقم القرار وتاريخة  املكان نوع الاجازة 

    

    

    

    

    

    

 

 

 ,,,وهللا ولي التوفيق                                                                                                      

 

 

 


