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 (PMU)تطوير التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات 
 ىوجيا المعلومات في التعليم العالوتكنولمشروع تطوير نظم 
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   معلومات شخصيــة:- 
 الرقم التأمينى  الرقم القومى  تاريخ امليـالد النوع الاســــــم 

الحالة 

 الاجتماعية 
 املوقف من الخدمة

فاطمة عبدالرحمن عبدالقادر 

 موس ى
  متزوجة  79115515115572 51/5/5791 أنثى

 الصورة الشخصية  ايتاي البارودمركز  -البحيرة محافظة  العنوان 

 الصورة الشخصية kamelelghonamy@yahoo.com البريد إلالكتروني 15112215511 هاتف جوال

 جامعة دمنهور –كلية التربية  الجهة مدرس  لوظيفةا

 علم النفس التربوي  التخصص قسم علم النفس التربوي  القسم 

 77/5/7151 تاريخ الدرجة  مدرس  الدرجة 

  استالم العمل   تاريخ التعيين 

 

  

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

 بكالوريوس العلوم والتربية  1

كلية التربية /جامعة  مع مرتبة الشرف ممتاز  5779مايو 

فرع -الاسكندرية

 دمنهور 

 رياضياتشعبة  رياضياتشعبة 

 الدبلوم الخاصة في التربية 7

  5777مايو 
 
كلية التربية /جامعة  جيد جدا

فرع  -الاسكندرية

 دمنهور 

  

 املاجستير 5
ممتاز والتوصية  7119

 بالطباعة والتبادل

كلية التربية بدمنهور 

 جامعة إلاسكندرية

 قياس نفس ي علم النفس

 قياس نفس ي علم النفس دمنهور  -كلية التربية  املنح  7151 الدكتوراه 2

 

 

   عناوين الرسائل:-  

  

 السيرة الذاتية



                                                    جمهورية مصر العربية                                                                                                
 وزارة التعليم العالي

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

 

 

I
C 

 

 قياس الذكاء الوجداني باستخدام نظرية الاستجابة للمفردة ماجستير 

 ملعايير القبول الجامعي في ضوء نظرية الاستجابة للمفردةالقيمة التنبؤية  دكتوراه

 

 

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

    معيد بقسم علم النفس التعليمي 1

    مدرس مساعد  2

 مدرس 3
وحتى  7151/ 5/ 77

 تاريخه

  

2     

1     

1     

9     

 

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

    ال يوجد 1

    ال يوجد 2

    ال يوجد 3

    ال يوجد 2

    ال يوجد 1

    ال يوجد 1

 

 

 

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

    التربوي تدريس مقررات قسم علم النفس  1

2     

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

    ال يوجد 1

    ال يوجد 2

    ال يوجد 3

 

 

 

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

 7155 : الواقع واملأمول كليات التربية والتنمية البشرية  1

 7152 الاتجاهات املستقبلية للتقويم التربوي وجودة التعليم 2

 7151 التنمية املهنية للمعلم والاستثمار البشري  3

 7152 ورشة عمل )خريطة املنهج وتوصيف املقررات( 4

5   

 

 

 

 

 التدريبية الدورات   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

5 Improving higher Education Work Force ICT 
Skill Project 

Central unit of ICT 
Training 

7111 

7 
International Computer Driving License 
(ICDL)  

European computer 
Driving License 
Foundation   

7111 

5 
TOEFL  جامعة  –مركز خدمة املجتمع

 الاسكندرية 
7111 

2 

الفعالالتدريس  مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  

جامعة  -التدريس والقيادات

 الاسكندرية

 7119سبتمبر  51-59

1 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  مهارات االتصال الفعال

جامعة  -التدريس والقيادات
 7119اغسطس   71-51
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 الاسكندرية

1 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  اساليب البحث العلمي 

جامعة  -والقياداتالتدريس 

 الاسكندرية

 7119سبتمبر  77-72

9 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  مهارات التفكير

جامعة  -التدريس والقيادات

 الاسكندرية

 7119اغسطس   71-79

1 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  أداب وسلوك املهنة في العمل الجماعي

جامعة  -التدريس والقيادات

 الاسكندرية

   7151فبراير   2 -7

7 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  ادارة  الوقت والاجتماعات

جامعة  –التدريس والقيادات 

 دمنهور 

   7157 يوليو 57 -55

51 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  معايير الجودة في العملية التعليمية

جامعة  -التدريس والقيادات

 الاسكندرية

   7151فبراير   55 -7

55 

ت اعضاء هيئة مركز تنمية قدرا أخالقيات البحث العلمي

جامعة  -التدريس والقيادات 

 دمنهور 

   7152 نوفمبر 71 -57

57 
ت اعضاء هيئة مركز تنمية قدرا مهارات العرض الفعال  

 جامعة دمنهور التدريس والقيادات 
    7155 يونيه  51 -59

55    

52    

51    

51    

59    

51    

57    

71    

 

 

 

   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                                                                                                      
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