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  )٩ملحق (

 السیرة الذاتیة ألعضاء الفریق اإلداري والتنفیذي

  (ترفق السیرة الذاتیة لجمیع أعضاء الفریق اإلداري والتنفیذي للمشروع) 
  (بحد أقصى صفحتین للعضو)

  أوال: بیانات عامة

  االسم: مبروكة كامل ضیف یوسف 

  خصص تاریخ العصور الوسطى)الوظیفة الحالیة: مدرس مساعد بقسم العلوم االجتماعیة......( ت

 ١٦/٥/١٩٨٢تاریخ المیالد: 

 العنوان: ابوحمص 

 ٠٤٥٢٥١٠٥٨٩رقم التلیفون: 

 ٠١٠٤٧٩٢٣٧٦رقم الموبایل: 

  mabrouka_middleages@yahoo.com...البرید االلیكتروني: 

   mabrouka2010@gmail.com           وكذلك                        

  ثانیا: المؤھالت العلمیة: 

  الجامعة / المؤسسة التعلیمیة  سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمیة
      الدكتوراه  -١
  كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة  ٢٠١٠  الماجستیر -٢
  كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة  م٢٠٠٣لیسانس آداب وتربیة عام   اللیسانس/  سالبكالوریو -٣

  ثالثا" : التدرج الوظیفي األكادیمي (الداخلي والخارجي) :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بھا الوظیفة
 كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة ٢٠٠٥ معیدة بقسم العلوم االجتماعیة 

 كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة ٢٠١٠ ماعیةمدرس مساعد بقسم العلوم االجت
  

  رابعا": الدورات التدریبیة في مجال نظم إدارة الجودة: 
  مھارات االتصال الفعال.

 مھارات التفكیر.
 أسالیب البحث العلمي .

 الساعات المعتمدة.
 النظم المالیة في الجامعة.

 التدریس الفعال .
  ضبط التقویم .

  في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطویر التعلیم : خامسا": األنشطة المختلفة
  من ذات الشھر.١٣حتى٢٠٠٩دیسمبر٢برنامج نشر ثقافة المعایر القومیة لریاض األطفال في الفترة من محلیاً: 
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  منسق للجودة لقسم العلوم االجتماعیة .
  عضو في لجنة الطالب والخریجون.

 إقلیمیا (إن وجد): 
..................................................................................................................................................

......................................................  
 عالمیاً (إن وجد): 

..................................................................................................................................................
......................................................  

  سادسا" : أھم خمس أنشطة أخرى التي تتعلق بالعملیة التعلیمیة وخدمة المجتمع.
  ریاض األطفال.برنامج تدریبي لنشر المعاییر..القومیة ل

م ٢٠١٠....في ابریل EMUNIم موتمر جامعة حوض البحر المتوسط ٢٠١٠ورشة عمل عن مشروعات االتحاد االوربى ینایر 
 بكلیة الطب .

  م . ٢٠١٠بكلیة الطب جامعة اإلسكندریة ابریل fp7ورشة عمل عن مشروع 
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