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لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة : رؤية الكلية جامعة دمنهور الريادة لكلية التربية : رؤية الكلية

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 العالمية.العمل واالتجاهات  إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوق* رسالة الكلية
 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .

 .تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج التنمية البشرية *
 
 

  وحده ضمان الجودة  

 

 

 
 شخصيــة : لوماتمع- 

 النوع االســــــم 
تاريخ 

 الميـالد
 الموقف من الخدمة الحالة االجتماعية  الرقم التأمينى  الرقم القومى 
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8/10/

1990 

2901008180
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  متزوجة 

 الصورة الشخصية البحيرة  –مركز الدلنجات  العنوان 

البريد   هاتف جوال

 اإللكتروني

Howida_amin22@yahoo.com الصورة الشخصية 

 جامعة دمهنور –كلية التربية  الجهة مدرس مساعد الوظيفة

 علم االجتماع التخصص العلوم االجتماعية القسم 

 13/2/2019 تاريخ الدرجة  الماجستير الدرجة 

 1/3/2019 استالم العمل  1/3/2019 تاريخ التعيين 

 ا:المؤهالت العلميةوالشهادات الحاصل عليه- 
 التخصص الدقيق التخصص العام الكلية / الجامعة  التقدير تاريخه المــــؤهـــــل م

 ليسانس آداب وتربية  1
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أساسي )فلسفة 
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 الماجستيرفي علم االجتماع 2
منح مع التوصية  2019

 بالتبادل والنشر

 –كلية اآلداب 

 دمنهور جامعة 

 علم االجتماع العائلي علم االجتماع 
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 : عناوين الرسائل- 
 العوامل المؤثرة في الحوار األسري في المجتمع المصري دراسة على عينة من طالب جامعتي دمنهور واألسكندرية ماجستير 

  دكتوراه

 : البيانات الوظيفية- 
 اعتبارا من الوظيفة  م

 19/11/2012 معيد بقسم العلوم االجتماعية  1

2 
مدرس مساعد بقسم العلوم 

 االجتماعية 

1/3/2019 
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 السيرة الذاتية
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   : المؤتمرات واللقاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل- 
 التاريخ عنوان المؤتمر  م

1 
كليات التربية والتنمية البشرية: الواقع سنوي لكلية التربية جامعة دمنهور بعنوان: "المؤتمر العلمي ال

 "والمأمول

15-

16/5/

2013 

 ورشة عمل بعنوان: "خريطة المنهج وتوصيف المقررات " 2
24/2/

2014 

 
  

  :  الدورات التدريبية- 
 إلى   -الفترة من المركز  البرنامج  م

1 ICDL Profile certificate ICDL Egypt LLC 302013ديسمبر 4-أكتوبر 

 أساليب البحث العلمي 2

أعضاء هيئة  قدرات مركز تنمية

والقيادات بجامعة  التدريس

 دمنهور

 2014يوليو 

 أخالقيات البحث العلمي 3

أعضاء هيئة  قدرات مركز تنمية

والقيادات بجامعة  التدريس

 دمنهور

 2014يوليو 

 مهارات العرض الفعال 4

أعضاء هيئة  قدرات مركز تنمية

والقيادات بجامعة  التدريس

 دمنهور

 2015سبتمبر 2-3

 معايير الجودة في العملية التدريسية 5

أعضاء هيئة  قدرات مركز تنمية

والقيادات بجامعة  التدريس

 دمنهور

 2015مارس  9-10

 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث 6

أعضاء هيئة  قدرات مركز تنمية

والقيادات بجامعة  التدريس

 دمنهور

 2017سبتمبر  27-28

صال في أنماط التعليم المختلفةمهارات االت 7  

أعضاء هيئة  قدرات مركز تنمية

والقيادات بجامعة  التدريس

 دمنهور

 2018و يولي16-17

8 TOEFL ITP 19/4/2018 مركز اللغات بجامعة دمنهور 

    

    

 

  وهللا ولي التوفيق 


