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 مريم عبد المسيح يوسف داود :  االسم

 1/8/1981:جاريخ الميالد

 :   الحذرج الىظيفي

 إلى  األن  1111مدرس مساعد من  -

 المؤهالت العلمية  

 ، تخصص منطق وفلسفة علوم ، تقدٌر عام  ممتاز 1111ماجستٌر فلسفة ، •    

 ،كلٌة اآلداب ، جامعة المنٌا  تقدٌر عام جٌد  1112لٌسانس فلسفة  •     

 مهارات وظيفية

 إجادة استخدام الحاسب اآللً فً التدرٌس والبحث العلمً •    

 البحىخ والمشاريع  

مدرس مساعد / مريم 

 عبدالمسيح يوسف داود    



 األبحاث المنشورة

 بحث مقدم بعنوان ) المنطق الغائم( مجلة كلٌة اآلداب جامعة المنٌا  )قٌد النشر(  -

 نذوات والمؤجمراتال

  1112/  11/ 1ندوة بعنوان المنطق الغائم قسم الفلسفة كلٌة اآلداب جامعة المنٌا بتارٌخ  -

 المقررات الحي قامث بحذريسها

 المنطق الرمزي   -

 خطة الحطىير المهني الخاصة بي

 حصلت على الدورات اآلتٌة

 المكان البرنامج الى من

13/7/1118 17/7/1118 
الجودة فً العملٌة معاٌٌر 

 التدرٌسٌة
(T2) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

11/7/1118 12/7/1118 
 النـــــشر العلمً

(R1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

19/7/1118 11/7/1118 
إستخدام التكنولوجٌا فً 

 التدرٌس
(T1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

11/8/1118 12/8/1118 
مشروعات البحوث 

 التنافسٌة
(R1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

19/8/1118 11/8/1118 
مهارات اإلتصال فً أنماط 

 التعلٌم
(C1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
التدرٌس والقٌادات  هٌئة

 بجامعة المنٌا

19/8/1118 11/8/1118 
 العرض الفعال

(C1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

4/11/1111 7/11/1111 
 إدارة الفرٌق البحثً

(R1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا



11/11/1111 11/11/1111 
 التخطٌط اإلستراتٌجى

(L1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

18/11/1111 19/11/1111 
نظم اإلمتحانات وتقوٌم 

 الطالب
(T1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

11/11/1111 11/11/1111 
 العلمٌةتنظٌم المؤتمرات 

(C1) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

13/11/1111 14/11/1111 
الجوانب المالٌة والقانونٌة 

 (L1فً األعمال الجامعٌة )

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

17/11/1111 18/11/1111 
 إدارة الوقت واإلجتماعات

(L2) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

14/11/1113 17/11/1113 
 أخالقٌات البحث العلمى

(R2) 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة المنٌا

18/11/1113 11/11/1113 
البحث فً قواعد البٌانات 
العالمٌة، وإدارة المراجع 

 العلمٌة

مركز نظم وتكنولوجٌة 
 المعلومات جامعة المنٌا

 

 ورش عمل

  1113 – 11 – 1ورشة عمل عن "اإلستفادة من خدمات المكتبة الرقمٌة " بتارٌخ  -

 بحضور أ.د / عصام الدٌن فرحات المدٌر التنفٌذى للمعلومات بالجامعة، د / محمد حسن 

 جامعة المنٌا.جاد هللا مدٌر وحدة المكتبة الرقمٌة، كلٌة اآلداب، 

 


