
 

 سيرة ذاتية                          
 البيانات الشخصية:

 ايمان لطفى عبد الحكيم خليفه  :  االســـــــــــــــــــــــــم

 )محافظة بنى سويف( 30/8/1969 :  تــــــــــاريخ الميالد

 مصرية  : الجنسيـــــــــــــــــــة 

 جامعة المنيا  -كلية رياض األطفال -بقسم العلوم التربويةمدرس  :  الوظيفـــــــــــــــــــــــة 

    بيانات االتصـــــــال

ش نفرتيتى المتفرع من عدنان  60 -ارض سلطان -محافظة المنيا -مصر :  العنـــــــــــــــــــوان 

  14شقة  –خلف مسجد صالح الدين  –المالكى 

 086/  2320082:  منزل :  هاتـــــــــــــــــــــــــــف 
 01284182180 - 01000334219: جوال 

 dr_eman_khalifa2012@yahoo.com : البريد االلكترونى

 –جامعاة المنياا  –كلياة التربياة  -*بكاالوريوس الحااانة والطفولاة والتربياة :  المؤهالت الدراسية 
 بتقدير عام : جيد جدا مع مرتبة الشرف  1991مايو 

جامعة المنيا  -ية )تخصص تربية طفل( بكلية التربية*دبلوم خاص فى التر

 بتقدير عام جيد جدا  – 1993

ية ) تخصص مناهج وطرق تدريس تربياة الطفال( كلياة *ماجستير فى الترب

بتقدير عام ممتاز بعنوان : "أثر استخدام  2001عام  –جامعة المنيا  -التربية

يااة الطفااال مر لااة األنشااطة التعليميااة علااى اكتسااام بعاا  المفاااهيم العلم

 الرياض". 
*دكتوراة الفلسفة فى التربية )تخصص مناهج وطرق تادريس تربياة الطفال 

بتقدير عام ممتاز ، بعناوان : "  2010)علوم( كلية التربية جامعة المنيا عام 

بع  المفااهيم العلمياة  فى تنميه أثر برنامج مقترح مبنى على التعلم النشط 

  فال الرياض.وبع  المهارات العقلية ألط

 اصااله علاال دبلومااات متخصصااه فاال التو ااد والتخاطاا  ول ااه االشااار  -

 وصعوبات التعلم.

 

*اإلشراف على التربية العملية بمدارس رياض األطفال بمحافظة المنيا منا   :  الخبرات اإلضافية 
 م. 2004 تى مايو  1992يناير 

المنيااا مناا  يناااير  جامعااة –*عملا  كمعياادة بقساام تربيااة الطفاال كليااة التربيااة 

  2001 تى اغسطس  1992

*قم  بتدريس المواد النظرية والعملية لقسام تربياة الطفال م)ال ) علام نفاس 

تصاميم  -مسرح الطفل -قصص األطفال -التنشئة األسرية –الفروق الفردية 

 وتنفي  برامج رياض األطفال( 

المنياا  جامعاة –كلياة التربياة  –*عمل  كمدرس مسااعد بقسام تربياة الطفال 

  2001من  أغسطس 
* عملاا  كمدرسااة علااوم بماادارس االهاارام المصاارية الدوليااة بالدو ااة فااى 



 م. 2004 تى ديسمبر  2004الفترة من سبتمبر 

*عملاا  كمدرسااة رياااض أطفااال بالماادارس المصاارية لل ااات بالدو ااة فااى 

 م. 2006 تى مايو  2004الفترة من ديسمبر 
* ساااهم  فااى تصااميم مناااهج العلااوم بعاادد ماان الماادارس المسااتقلة للمر لااة 

 االبتدائية بدولة قطر. 

* ساهم  فى تصميم أنشطة برامج مر لة رياض األطفال  )مفااهيم علمياة 

 ورياضية ( فى عدد من المدارس المستقلة بدولة قطر. 

ة تابعة لمشروع تنمية قدرات أعااء هيئة  اصلة على دورات معتمد - :  الــــــــــــــــــــــدورات 

 جامعة المنيا وهى :  –التدريس والقيادات 

 مهارات االتصال الفعال -1

 استخدام التكنولوجيا فى الترديس -2
 تصميم المقرر -3

 مهارات العرض الفعال -4

 اخالقيات وأدام المهنة. -5

 االتجاهات الحدي)ة فى التدريس -6

 ملية التدريسية.معايير الجودة فى الع-7

   ICDL* اجادة استخدام الحاس  االلى اجادة تامة و اصلة على شهادة 

* اصلة على دورات فى الل ة اإلنجليزياة مان الجامعاة األمريكياة بالقااهرة  

.  TOEFL  ،IELTSوالمركاااز ال)قاااافى البريطاااانى بالقااااهرة وشاااهادات 
 واجيد اإلنجليزية إجادة تامة .

عديد من المؤتمرات والنادوات العلمياة بجاامعتى عاين * شارك  فى تنظيم ال

 شمس والمنيا .

* أعمال مادرس بقساام العلاوم التربوياة بكليااة ريااض األطفاال جامعااة المنياا منا  مااايو 
  تى اآلن.  وأقوم بتدريس مقررات :  2010

 .ي  الميدانىالتدر -

 مدخل الى العلوم التربوية.  -
  .قصص و كايات األطفال -

 العلمية  مفاهيم األنشطة -

 طرق تعليم الطفل  -
 التربية المتحفية والمكتبية للطفل  -

 تربية بيئية وسكانية . -

 اسالي  تربيه الطفل . -
 منهج االنشطه فل رياض االطفال. -

 تخطيط وتنفي  البرامج التربويه. -

 تنميه المفاهيم الل ويه. -
 

امعاة * أشرف علاى مركاز رعاياة األموماة والطفولاة التاابع لكلياة ريااض األطفاال ج
 المنيا .



وقد ساهم  فى فاعليات البرنامج التدريبى تح  عنوان المنهج  TOTمدرم معتمد -
بالتعاون مع وزارة التربية  ] قى الع  و اتعلم وابتكر[المطور لرياض االطفا ل 

 والتعليم بمحافظة المنيا خالل الفترات  

  2011-7-31 تى  2011-7-20من                           
 2011-9-16 تى  2011-9-6من                             

 2012-2 -9 تى  2012-1-29من                           
 

مازل   تى االن اعمل بوظيفة مدرس بقسم العلوم التربوية كليه رياض  -

 جامعه المنيا واشرف علل االنشطه القافيه واالجتماعيه بالكليه .–االطفال 


