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 السرية الذاتية

 

 الشخصيةالبيانات 

 إيمان محمد أحمد رشواناالسم: 

 مصرية: الجنسية

 جامعة سوهاج، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس: العنوان

 @edu.sohag.edu.eg  eman_rashwan: البريد االلكتروني

 01016378578: موبايل

 بكلية التربية جامعة سوهاج)أستاذ مشارك(  أستاذ مساعد: الحالية الوظيفة

 : المناهج وطرق التدريسالتخصص العام -
 االقتصاد المنزلي: مناهج وطرق تدريس الدقيق التخصص -

 املؤهالت العلمية 

" بتقدير جيد جًدا مع  اقتصاد منزليفي التربية تخصص " البكالوريوسدرجة  -
 .3199 أسيوط، جامعة النوعية مرتبة الشرف، كلية التربية

، جامععة بسعوهاج ، كلية التربيةوم الخاصة في التربية بتقدير جيددرجة الدبل -
 .1998 نوب الواديج

درجعععة الماجسعععتير فعععي التربيعععة تخصعععص منعععاهج وطعععرق تعععدريس االقتصعععاد  -
 .3200 جنوب الوادي، جامعة بسوهاج كلية التربية ،المنزلي

mailto:dreman_rashwan@yahoo.com
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درجععة الععدكتورا  فععي الفلسععفة فععي التربيععة تخصععص منععاهج وطععرق تععدريس  -
 .2010كلية التربية، جامعة سوهاج  ،االقتصاد المنزلي

 التدرج الوظيفي 

 5/6/1994أخصائي شئون تعليم ثالث اعتباًرا من  -
، جامععة جنعوب كليعة التربيعة بسعوهاج -معيد بقسم المناهج وطرق التدريس -

 م 4/3/1996اعتباًرا من  الوادي
، كليععة التربيععة بسععوهاج -بقسععم المنععاهج وطععرق التععدريس مسععاعد مععدرس -

 م6/4/3200اعتباًرا من  جامعة جنوب الوادي
، جامععععة كليعععة التربيعععة بسعععوهاج -بقسعععم المنعععاهج وطعععرق التعععدريس معععدرس -

 م62/4/1020اعتباًرا من  سوهاج
كليعععة التربيعععة بسعععوهاج،  -التعععدريسبقسعععم المنعععاهج وطعععرق أسعععتاذ مسعععاعد  -

  م12/6/7201جامعة سوهاج اعتباًرا من 

 األنشطة التدريسية
 األولى شعبة التعليم األساسيلطالب الفرقة  دراسات أسريةمقرر  -1
 الثالثة شعبة التعليم األساسيلطالب الفرقة  مجاالت عملية مقرر -2
 الرابعة شعبة الطفولةلطالب الفرقة  تنمية مواد أسرية مقرر -3
 الثالثة شعبة التعليم األساسيلطالب الفرقة تدريس مصغر  مقرر -4
 الثالثة شعبة الطفولةلطالب الفرقة تخطيط برامج األطفال  مقرر -5
 الرابعة شعبة الطفولةب الفرقة لطال مناهج رياض األطفال مقرر -6
 (أولى عامينلطالب الدبلوم العامة ) طرق تدريس االقتصاد المنزلي مقرر -7
 (ثانية عامينلطالب الدبلوم العامة ) طرق تدريس االقتصاد المنزلي مقرر -8
العرررام نظرررام  لطرررالب الررردبلوم العامرررة طررررق تررردريس االقتصررراد المنزلررري مقررررر -9

 الواحد
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 العام الواحدنظام  الدبلوم العامةمقرر مناهج لطالب  -10
لطررررالب الرررردبلوم  طرررررق ترررردريس االقتصرررراد المنزلرررري )مقرررررر اختيررررار ( مقرررررر -11

  الخاصة
 ة تخطيط وتطوير المناهجرررررررة شعبررررالدبلوم المهنيلطالب تطبيقات  مقرر -12
عررداد االختبررارات التحصرريلية مقرررر -13 ة ررررررالرردبلوم المهنيلطررالب  تقررويم المنرراهج واد

 ة تخطيط وتطوير المناهجرررررررشعب
 الدبلوم المهنية شعبة رياض األطفال اتلبالطمناهج الطفل  مقرر -14

 األنشطة اجلامعية واجملتمعية
 جامعرة سروها  - التربيرة عضو في مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية -

 .وحتى اآلن 2017، 2015، 2011 عام
جامعرررة سررروها   -بكليرررة التربيرررة أمرررين مجلرررس قسرررم المنررراهج وطررررق التررردريس  -

 .2017، 2015عامي 
 جامعة سوها . -بكلية التربية  عضو في لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
 جامعة سوها . -بكلية التربية  عضو في لجنة المكتبات -
 جامعة سوها  -بكلية التربية  المختبراتعضو في لجنة  -
 جامعة سوها . -عضو في ناد  أعضاء هيئة التدريس -
 التربويين العرب.عضو في رابطة  -
  جامعة سوها . -عضو في وحدة دعم األسرة لتكافؤ الفرص في التعليم العالي -

 عضو في جمعية المصرية للتنمية التكنولوجية. -
 م 2013 /2012مقرر لجنة بنوك األسئلة واالختبارت االلكترونية  -
ومسرئول الترردريب بكليررة وحرردة التقررويم ونظرم االمتحانررات التنفيري  ل مررديرال نائرب -

 م.2013 /2012جامعة سوها   -التربية 
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جامعرررة سررروها   -مستشرررار اللجنرررة االجتماعيرررة وشرررئون الطرررالب بكليرررة التربيرررة  -
 م.2013/2014

لطررررررررالب الليسررررررررانس  ت(الكنترررررررروالالمراقبررررررررة و )المشررررررراركة فرررررررري تنفيررررررري أعمررررررررال  -
 الدراسات العليا.و  والبكالوريوس

 كلية.بال المستجدينللطالب  الشخصية ةالمقابل المشاركة في -
 لطالب الدبلوم المهنية في كلية التربية.الشفوية  اتختبار اال المشاركة في -
المشررررراركة فررررري توصررررري  المقرررررررات التررررري قمرررررت بتدريسرررررها بالكليرررررة بمرحلتررررري  -

 الدراسات العليا.الليسانس والبكالوريوس و 
والدراسرررات  المشررراركة فررري اعشررررا  علرررى التررردريب الطالبررري لطرررالب الليسرررانس -

 بالكلية. العليا

لوظرررائ  اعدارة المدرسرررية )مررردير، وكيرررل(  الشخصرررية تالمقرررابال المشررراركة فررري -
 .مدرسة للمرحلة االبتدائية

الملتقرررى التررردريبي العلمررري للخررردمات الفندقيرررة يالخررردمات الفندقيرررة  المشررراركة فررري -
 بالمستشفيات محور التنمية المستدامةي.

يالرردولي  المشرراركة فرري تحكرريم أبحررار المررؤتمر العلمرري السررادس لشررباب البرراحثين -
 .بجامعة سوها  م2021مارس  10 األولي

 واملؤمترات وورش العمل دوراتال
الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل  منالعديد  فعاليات المشاركة في -

 ن.وحتى اآل 2010مني عام 


