
                                                    جمهورية مصر العربية                                                                                                
 العاليوزارة التعليم 

 (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 

  متزوجة  25772919170571 91/2/9157 أنثى آيات فوزي علي الدميري 

 الصورة الشخصية محافظة البحيرة -دمنهور  -أرض أدمون  -شارع املنزالوي  العنوان 

 الصورة الشخصية ayatsal@yahoo.om البريد إلالكتروني 79779211211 هاتف جوال

 جامعة دمنهور –كلية التربية  الجهة مدرس لوظيفةا

 علم النفس التربوي  التخصص قسم علم النفس التربوي  القسم 

 21/0/2797 تاريخ الدرجة  مدرس الدرجة 

 1/7/9111 استالم العمل   تاريخ التعيين 

 

  

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

 والتربية آلاداب س ليسان 1

 مع مرتبة  9115مايو 
ً
جيد جدا

 الشرف

كلية التربية /جامعة 

فرع -الاسكندرية

 دمنهور 

اللغة شعبة 

 الفرنسية

 اللغة الفرنسية

 الخاص في التربيةالدبلوم  2

  9111مايو 
ً
كلية التربية /جامعة  جيد جدا

فرع  -الاسكندرية

 دمنهور 

 علم النفس علم النفس

 ماجيستير علم النفس 3

يونيو

2771 

كلية التربية /جامعة  ممتاز

فرع  -الاسكندرية

 دمنهور 

 علم النفس التربوي  علم النفس

 دكتوراه الفلسفة في التربية 1
ديسيمبر

2791 

جامعة  -كلية التربية -

 دمنهور 

 علم النفس التربوي  علم النفس

 

 

 

 

  

 السيرة الذاتية
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   عناوين الرسائل:-  
 وسمات الشخصية وعالقتهما بكفاءة ألاداء لدى عينة من معلمي املرحلة إلابتدائية.الذكاء الاجتماعي  ماجستير 

 دكتوراه
فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لتحسين مستوى الرفاهة النفسية املدركة في تقدير الذات والطمأنينة النفسية وأساليب 

 مواجهة الضغوط لدى عينة من طالب الجامعة.

 

 

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

    معيد 1

   90/1/2771 مدرس مساعد 2

   21/0/2797 مدرس 3

1     

7     

6     

5     

 

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

1     

2     

3     

1     

7     

6     

 

 

 

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

1     

2     

3     
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 -: الجوائز•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

 

 

 

 -: المؤتمرات واللقـاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل  •      
 تاريخال  عنوان املؤتمر  م

 2790 كليات التربية والتنمية البشرية : الواقع واملأمول  1

 2791 الاتجاهات املستقبلية للتقويم التربوي وجودة التعليم 2

 2797 التنمية املهنية للمعلم والاستثمار البشري  3

 2792 عمل)نظم  تقويم الامتحانات( تقنيات إعداد وتصميم الامتحانات وبنوك ألاسئلةورشة  4

 2792 ورشة عمل)نظم  تقويم الامتحانات( إلاطار النظري لبنوك ألاسئلة 5

 2791 ورشة عمل )التقويم الذاتي( 6

 2799 الجديد"مساعد مدرب بالبرنامج التدريبي "املنهج املطور لرياض ألاطفال :فلسفة املنهج  7

 

 التدريبية الدورات   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

9 Improving higher Education Work Force ICT 
Skill Project 

Central unit of ICT 
Training 

2775 

2 International Computer Driving License 
(ICDL) 

 علوملاألكاديمية العربية ل
والنقل البحري والتكنولوجيا  

2771 

0 TOEFL The ESP Centre of 
Alexandria University 

09/5/2775-99/1/2775 

1 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  مهارات العرض الفعال

 التدريس والقيادات  باإلسكندرية
2776 

7 

 ضمان الجودة
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات  باإلسكندرية

2776 

 

 

 2776مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  تقويم التعلم 6
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 التدريس والقيادات  باإلسكندرية

5 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  التدريس الفعال

 التدريس والقيادات  باإلسكندرية
2776 

1 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  إلادارة الجامعية

 إلسكندريةاب التدريس والقيادات 
 2771 أغسطس 1-99

1 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  نظم الامتحانات وتقويم الطالب

 التدريس والقيادات
 2797فبراير  1 -2

5 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  أخالقيات البحث العلمي

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 2797فبراير  91 -96

1 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  نظم الساعات املعتمدة

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 2797فبراير  22 -27

1 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  إدارة الوقت والاجتماعات

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 2792 يوليو  92 -99

97 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  أساليب البحث العلمي

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور 
 2790 أغسطس1 -0

99 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  مهارات الاتصال في أنماط التعليم املختلفة

 التدريس والقيادات  باإلسكندرية
 2791ديسمبر 07 -21

92    

90    

91    

97    

96    

95    

91    

91    

27    

 

   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                                                                                                      

 

 

 


