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  معلومات شخصيــة:- 

 تاريخ امليـالد النوع الاســــــم
 الرقم القومى

 
 الحالة الاجتماعية 

املوقف من 

 الخدمة

 أنثى المكارم أبو محمد رمضان إيمان
 م821/21/02/

 
 تعمل متزوجة 82908820221282

 العنوان 
  المكارم ابو رمضان منزل خليفة اللطيف عبد2 د لية صيد بجوار االخالص شارع. شبرا.  دمنهور

 

الصورة 

 الشخصية

البريد  20202717121 هاتف جوال
 اإللكتروني

Emymohamed70@yahoo.com 

 

 كلية التربية بدمنهور الجهة مدرس مساعد لوظيفةا

 علم النفس التربوى التخصص التربوى علم النفس القسم 

 الدرجة 
 حاصلة على ماجستير

م8207 تاريخ الدرجة   

 تاريخ التعيين 

 م8222
 م8222 استالم العمل 

 

 علــــيهـــا الحـــــاصل والشــــهـــادات العلمية المؤهـــــالت:- 

 العامالتخصص  الكلية / الجامعة  التقدير تاريخه املــــؤهـــــل م
 التخصص

 الدقيق

  وتربية علوم بكالوريوس 1
 بدمنهور التربية كلية امتياز (م8002)

 اإلسكندرية جامعة

 وكيمياء طبيعة وكيمياء طبيعة

2 
  مهنية دبلوم

 

 بدمنهور التربية كلية امتياز م22/8/2002
 اإلسكندرية جامعة

   خاصة فئات   خاصة فئات

دبلوم خاصة  3  

 +B م2010ربيع 

(3.33) 

 بدمنهور التربية كلية
 اإلسكندرية جامعة

علم النفس  علم النفس التربوى 

 التربوى 

 الماجستير 4

امتياز مع  م872828207
التوصية بالنشر 
والتداول بين 

 الجامعات

 بدمنهور التربية كلية
 دمنهور جامعة

علم النفس  علم النفس التربوى 

 التربوى 

 السيرة الذاتية
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 الرسائل عناوين :-  
 برنامج تدريبى قائم على خبرة التدفق فى تنمية الرفاهة الذاتية لدى طالب كلية التربيةأثر  ماجستير 

 الوظيفية البيانات :- 
 القرار  تاريخ اعتبارا من الوظيفة  م

 م2008 م 2012 -م2008 معيدة بقسم علم النفس التربوى  1

 م22/2/2012 م حتى آلان 2012 مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوى  2

 -: النشاط المهنى• 
 تاريخة  الوظيفة  م

1 
 هيئة عضاءأ فى الطالب ىأر  بمعرفة الخاصة ستبيانات اال تحليل

 يدرسوناها  التى ات والمقرر ريس التد 

 م2010

 م2010   المجتمعية المشاركة بملف الخاصة ستبيانات اال تحليل 2

3 

 التدريب بمركز طفال اال رياض معلمات لتدريب التدريبية الدورة فى المشاركة
  . البحيرة بمحافظة الرئيسي

 

 م الى21/518002
 م8002/  21/5/

 800218002 . االلكترونى  االشتراك في انجاز أعمال الكنترول 4

م وحتى 8002من  عضو فى وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة دمنهور 2
 اآلن

 

 -: المؤتمرات واللق اءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل  • 
 املكان اعتبارا من  اسم املؤتمر الوظيفة  م

1 
 مشارك ببحث  

 

 فى فاعليات املؤتمر العلمى بعنوان 

"كليات التربية والتنمية البشرية :الواقع 

 واملأمول "

قاعة املؤتمرات  م2013/ 12-11/2

بكلية التربية 

 بدمنهور 

قاعة املؤتمرات  م2014/ 22/8-23   فى فاعليات املؤتمر العلمى بعنوان  مشارك ببحث   2



                                                    جمهورية مصر العربية                                                                                                
 وزارة التعليم العالي

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

 

 

 

2 
"الاتجاهات املستقبلية للتقويم التربوى وجودة  

 التعليم "

بكلية التربية 

 بدمنهور 

3 
املشاركة فى 

 ورشة عمل 

قاعة املؤتمرات  م24/3/2014 بعنوان "التقييم الذاتى "

بكلية التربية 

 بدمنهور 

4 
املشاركة فى 

 ورشة عمل 

قاعة املؤتمرات  م24/4/2014 بعنوان "خريطة املنهج وتوصيف املقررات "

بكلية التربية 

 بدمنهور 

 التدريبية الدورات   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

1 
مركز تدريب علوم الحاسب  windowsدورة تدريبية فى برنامج 

 وتكنولوجيا املعلومات بدمنهور 

الى   1/7/2001

 م22/7/2001

2 
 Ministry of Communication 4.0الاصدار   ICDLالحصول على 

and Information  
 م2/10/2008

3 
مركز خدمة املجتمع بجامعة  دورة التويفل 

 الاسكندرية

م الى 11/7/2002من 

 م22/10/2002

4 

دورة تدريبية بعنوان "استخدام التكنولوجيا فى 

 التدريس"

تنمية قدرات أعضاء هيئة مركز 

بجامعة   التدريس والقيادات

    دمنهور 

 م2002نوفمبر  12-10من 

2 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة تدريبية بعنوان "أساليب البحث العلمى"

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 م2002نوفمبر    12-17من 

1 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة تدريبية بعنوان "مهارات العرض الفعال"

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 م2012نوفمبر    1-2من 

7 
دورة تدريبية بعنوان "معايير الجودة فى العملية 

 التدريسية"

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 م2012نوفمبر  22-21من 

8 
 الحصول على دورة تدريبية بعنوان 

"MIcrosoft partners in Learning training" 
 م2013مارس  كلية التربية بدمنهور 

 م2014 مركز تعليم اللغات بجامعة دمنهور  دورة تنمية مهارات اللغة العربية 2
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10 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة تدريبية بعنوان "أخالقيات البحث العلمى"

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 م2014يناير    2-1من 

11 
دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال فى أنماط 

 التعليم املختلفة"

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 م2014أكتوبر    28-27من 

 

 

 ,,,وهللا ولي التوفيق                                                                                                      

 

 

 


