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 سيرة ذاتية       

 

 

  -الشخصية : بياناتال -

 سعده محمد  إبراهيماحمد محمد  إيناساالسم :  -

 تخصص اجتماع . –قسم العلوم االجتماعية  –جامعة دمنهور  –الوظيفة : مدرس بكلية التربية  -

 72/1/7211 :بوظيفة مدرس بقسم العلوم االجتماعية التعيين تارخ  -

 17/5/1721 تاريخ الميالد : -

 الجنسية : مصرية  -

 قائم بالعمل  :من الخدمة الموقف  -

 انسة  :االجتماعية الحالة  -

 72125171122721الرقم القومي :  -

 . 1/1/7272ى تاريخ تجواز سفر : ساري ح -

 : المحمولرقم ا - -

- 01204145054 

- 01273747559  

 البريد اإللكتروني :  -

- inassadaa@edu.dmu.edu.eg 
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 -:لمؤهالت الدراسية ا -

عنوان الرسالة " الثورة تقدير مرتبة الشرف األولى  (  7217درجة الدكتوراه  في اآلداب / اجتماع / جامعة بنها ) -

 "دراسة ميدانية وتحليل سوسيولوجي المعرفية وحقوق اإلنسان في مصر

 

عنوان  " تبادل توصية بالطبع وال" مع ممتاز  ( تقدير 7222درجة الماجستير في اآلداب / اجتماع / جامعة بنها ) -

 . الراسالة " التكنولوجيا و انماط التفاعل االنساني " تحليل سوسيولوجي 

 

 .تقدير جيد  1777ليسانس اآلداب / اجتماع / جامعة المنصورة /  -

 

 اللغات :  -

 اللغة العربية  -

 اللغة اإلنجليزية  -

 

 لخبرات التدريسية :ا -

 :المقررات الدراسية اآلتية قامت بتدريس 

  مدخل لعلم االجتماع 

  علم اجتماع المعرفة 

  تاريخ فكر اجتماعي 

  علم اجتماع المستقبل 

  علم اجتماع التنمية 

  الثقافة والشخصية 

  الفلكلور و التراث الشعبي 

  الديمقراطية وحقوق االنسان 

  خدمة اجتماعية 
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  نظريات معاصرة في علم االجتماع 

  علم االجتماع الثقافي 

  نصوص اجتماعية بلغة اجنبية 

  علم اجتماع عائلي 

  علم اجتماع ثقافي 

  علم االجتماع الريفي 

 االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 

 

 :  االماكن التي تم التدريس بها

 .تخصص اجتماع / قسم العلوم االجتماعية  –جامعة دمنهور  –كلية التربية  -

 شعبة العقيدة  . –كلية الدراسات بدمنهور   -جامعة االزهر -

 :الدورات  التدريبية   -

، و كيفية التعامل مع قواعد البيانات  EKBورشة عمل للتدريب على كيفية استخدام " بنك المعرفة " المصري  -

 . 7211ديسمبر  2-1ومصادر المعرفة في الفترة من 

فوج  7211مايو  1تى حو 5رة التعليم العالي في الفترة من حضور معسكر معهد اعداد القادة  بحلوان  التابع لوزا -

 .  اعضاء هيئة التدريس   ) مستشاري االنشطة (

دورة تدريبية بعنوان  " الجوانب المالية و القانونية في األعمال الجامعية  " المنعقدة في مركز تنمي قدرات أعضاء  -

 . 7211يونيو 71-72هيئة التدرس بجامعة دمنهور في الفترة من 

قدرات أعضاء هيئة التدرس بجامعة دمنهور في ة المنعقدة في مركز تنميدورة تدريبية بعنوان " التعليم االلكتروني "  -

 . 7211يوليو  5-2الفترة من 

قدرات أعضاء هيئة التدرس بجامعة  ةدورة تدريبية بعنوان  " النشر الدولي للبحوث العلمية " المنعقدة في مركز تنمي -

 . 7211اغسطس  11-12ي الفترة من دمنهور ف

جامعة القاهرة بعنوان " الهيكل التنظيمي والجهاز اإلداري " العام الجامعي  –ورشة عمل  بمركز ضمان الجودة  -

7217- 7211  . 

 .7212 - 7211جامعة القاهرة بعنوان " توصيف المقرر"العام الجامعي  –ورشة عمل  بمركز ضمان الجودة  -
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 7212 - 7211جامعة القاهرة بعنوان " مواصفات الورقة االمتحانية " –ورشة عمل  بمركز ضمان الجودة  -

 . 7212 - 7211جامعة القاهرة بعنوان "التخطيط االستراتيجي " –ورشة عمل  بمركز ضمان الجودة  -

تقدير  72/7/7222إلى  77/2/7222( في مجال تكنولوجيا المعلومات في الفترة من 7دورة التدريب األساسي رقم ) -

 ممتاز 

دورة االتجاهات الحديثة في تنظيم المكتبات الجامعية ، التي نظمها مركز نظم المعلومات بجامعة القاهرة في المدة من  -

 . 72/2/7221حتى  17/2/7221

ق البحث االجتماعي من مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة كلية اآلداب جامعة بنها ديسمبر دورة مناهج وطر -

7222 . 

والتي عقدت في  Introduction and Windows – win word – excelالدورة التدريبية للحاسب اآللي في  -

 . 72/1/7222حتى  72/7/7222الفترة من 

العربي لنشطاء حقوق اإلنسان ومؤسسة فريدريش نومان والخاصة بقانون الدورة التدريبية السادسة للبرنامج  -

 الجمعيات األهلية لسنة .

الى  75الدورة التدريبية للتأهيل السياسي والتي عقدها المجلس القومي للمرأة مركز الدراسات الوطنية في الفترة من  -

 . 7212ابريل  71

اير... حقوق اإلنسان للجميع "  التابعة للبرنامج العربي لنشطاء الدورة التدريبية الثانية بمشروع " بعد ثورة ين -

  7211 5-2حقوق اإلنسان بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في الفترة من 

الدورة التدريبية حول التوعية السياسية والمفاهيم الديمقراطية التابعة للمجلس القومي لحقوق اإلنسان في الفترة من  -

 .المشروع االسباني وحدة البحث والتطوير التشريعي 7211سبتمبر  71-77
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 لمؤتمرات  والندوات : ا -

أكتوبر بعنوان " الديمقراطية والربيع العربي الفرص  1المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لجامعة  -

 (استماع )  7217مايو  12-7والتحديات في الفترة من 

المشاركة في فعاليات المؤتمر اإلقليمي العربي حول حصاد الثورة واإلصالح في المنطقة العربية التحديات واآلفاق  -

 ( استماع ) (  7217سبتمبر  12االثنين  –)القاهرة 

السياقات و      المشاركة في المؤتمر األدبي التاسع عشر إلقليم غرب ووسط الدلتا بعنوان ) تفاعالت اإلبداع   -

بالمدينة الشبابية باي قير باالسكندرية بورقة بعنوان "  7211مايو  7وحتى 1 المجتمعية( المنعقد في الفترة من 

 . " االدب و المجتمع 

 7211مارس  15حتى  1المشاركة في البرنامج الثقافي لمعرض دمنهور الثالث للكتاب المنعقد في الفترة من  -

 ( .ب مبدع لبمحاضرة بعنوان " نحو خلق طا

االجتماعي في الوطن المشاركة في فاعليات المؤتمر الدولي الثاني المعنون " مجتمع المخاطر و مشكالت االمن  -

 قيم  ببحث بعنوان 7217مارس  2-1يات الواقع و استشراف المستقبل " المنعقد في الفترة من العربي : تحد

 )ورقة بحثية (.المواطنه ودورها في تعزيز االمن االجتماعي 

بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية لمناقشة بحث  7/2/7217الندوة المنعقدة بتاريخ في فاعليات المشاركة  -

 . "الطالق المبكر ظاهرة تؤرق االسرة المصرية  "

 

 األنشطة المختلفة المتعلقة بالعملية التعليمية  -

 

 –اإلنجيزية  –) العربية  غات الثالثة ل" االبداع االدبي " بال  ناديبالجامعة باسم انشاء نادي ثقافي  بمبادرة التقدم  -

الموافقة عليه تفعيله و و تبني ورعاية المواهب الطالبية في مجال اآلدب ، و الذي تم الفرنسية ( بهدف اكتشاف 

 )متوفر مقترح المباردة كامال( . 11/11/7212بمجلس جامعة بتاريخ 

التقدم بمبادرة " عطاء " لتفعيل العمل التطوعي الغير ربحي وغرس ثقافة العمل التطوعي داخل الجامعة وتفعيلة  -

الطالب الفكرية و العملية و الفنية و بناء شراكات مع إدارات وهيئات المجتمع المحلي من خالل برامج بتوجيه طاقات 

 و انشطة هادفة لإلسهام في تنمية المجتمع تنمية شاملة بالتكامل مع المؤسسات التربوية و الثقافية و اإلعالمية .  

 )متوفر مقترح المباردة كامال( . 11/11/7212و الذي تم تفعيلها و الموافقة عليها بمجلس جامعة بتاريخ 
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-  

 )متوفر برنامج الدبلومة ( سم ومجلس كلية .قه بمجلس اعداد مقترح برنامج دبلوم التنمية البشرية الموافق علي -

 العمل كمنسق للجودة بقسم العلوم االجتماعية بالكلية . -

 التربية جامعة دمنهور .العمل كمنسق لمعيار الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة بكلية  -

 . منسق االنشطة الطالبية عن كلية التربية ضمن اللجنة العليا لالنشطة الطالبية على مستوى الجامعةالعمل ك -

 


