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: البيانات الشخصية  أوًلا

 إيمان عبدالرازق الزاهر عبدهللا اًلسم

 مصرية  الجنسية

 مسلمة الديانة

 م6/6/2991 تاريخ الميالد

 02009022000 رقم الهاتف

 مساعدمدرس  الدرجة العلمية

 التربية المقارنة واًلدارة التعليمية" التربية المقارنة" التخصص الدقيق

 متزوجة الحالة االجتماعية

 مركز البلينا -سوهاج محل االقامة

 dr.eabdelrazq@gmail.com البريد االلكتروني
 edu.sohag.edu.eg1022Eman.abdulah@ البريد المؤسسي

 

 الوظيفية خبرةثانياا: ال

ا من   معيد بقسم التربية المقارنة واًلدارة التعليمية بكلية التربية جامعة سوهاج اعتبارا

 م.12/22/1020

ا مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة واًلدارة ال  تعليمية بكلية التربية جامعة سوهاج اعتبارا

 م وحتى تاريخه .12/1/1012من 

 عضو في برنامج بكالوريوس في العلوم والتربية لبرنامج أساسي علوم. 

 

 .C.Vالسيرة الذاتية   

إيمان عبد الرازق الزاهر 

 عبدهللا
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 ثالثاا: بيانات أكاديمية والمؤهالت العلمية

 

الجامعة التي حصلت  سنة الحصول عليها التخصص الدرجة العلمية
 منها

 التقدير

بكالوريوس العلوم 
 والتربية

جيد جدا مع مرتبة  جامعة سوهاج م1020 رياضيات
الشرف بنسبة 

29.18% 

الدبلوم المهنية في 
 التربية

 .%21جيد جدا بنسبة  جامعة سوهاج م1022 إدارة مدرسية

الدبلوم الخاصة في 
 التربية

 .%26جيد جداا بنسبة  جامعة سوهاج م1028 إدارة مدرسية

التربية  التربيةماجستير في 
 المقارنة

 ممتاز مع التوصية جامعة سوهاج م1012

 

 المؤتمرات العلميةرابعَا: 

 المشاركة م

المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي األول لكلية التربية ) المعلم ومتطلبات العصر  2
 م1029نوفمبر  12-12الرقمي ممارسات وتحديات( 

 

 التدريبيةخامساا: حضور الورش والدورات 

 الحضور م

 م1020في برنامج الدورة التأهيلية لمعلم المستقبل  المشاركة بالحضور 2

التعريف بمشروع دعم الفاعلية التعليمية بكلية  المشاركة بالحضور في ورشة عمل" 1
 م1022ديسمبر  22التربية بسوهاج"

يناير 22التدريس"اًلستراتيجيات الحديثة في  المشاركة بالحضور في ورشة عمل" 0
 م1029

يونيو 16اًلعتماد البرامجي: المفاهيم واألساسيات" المشاركة بالحضور في ورشة عمل" 2
 م1029

 م1029أكتوبر 26المشاركة بالحضور في ورشة عمل" التصنيف الدولي وخداع الرقم" 8

 م1029نوفمبر 21المشاركة بالحضور في ورشة عمل" توصيف البرامج األكاديمية" 6

 المشاركة بالحضور في دورة " مكافحة الفساد اًلداري" 2

2  

 



 سادساا: الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي

 icdlشهادة  

 حضور دورة المسار المتقدم وتم اجتياز البرامج التالية 

  Advanced power pointبرنامج -

  Advanced  wordبرنامج -

   front pageبرنامج  -

 التحول الرقميشهادة أساسيات  


