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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 بيانات شخصية                                        

 هإيمان سمير مهران عرفان عبد الغني الخاليل االسم واللقب :

 مناهجفي التربية تخصص تربية الطفل )دكتوراه الفلسفة  الدرجة العلمية :

  الطفل(

بية التركلية كلية  - وم التربويةبقسم العلمناهج الطفل مدرس  الوظيفة الحالية :

 . جامعة المنيا /للطفولة المبكرة 

  م2015/  9/  29: التعيين تاريخ 

  مصر -محافظة المنيا  -( بندر ملوي 30/7/1980) : تاريخ وجهة الميالد

 مصرية الجنسية :

 أبناءثالثة  متزوجة + الحالة االجتماعية :

 :المنزلي  لهاتفرقم ا                  م الهاتف:ارقأ

2112036/086/02 

                                                    

 01004345494 :( 1)الجوال  رقم الهاتف

 01149342546 :( 2الجوال ) رقم الهاتف                                        

                              البريد االلكتروني :

emil(1) / eman.samir@mu.edu.eg 

emil(2) / emansmir9@yahoo.com 

 :والشهادات  المؤهلات العلمية
 بع ( مع التوصية بطالطفل التربية تخصص تربية طفل )مناهج يدكتوراه الفلسفة ف

 (2015)-(اجامعة المني/كلية التربية/)قسم تربية الطفلالرسالة وتبادلها بين الجامعات

 رسالة طفل بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الالتربية التربية تخصص  فيماجستير ال

 م(2010) -(كلية التربية / جامعة المنيا.) قسم تربية الطفل /وتبادلها بين الجامعات 

 م (2004)جدا  التربية  بتقدير جيد فيخاص الدبلوم ال. 

 م (2003)جدا  بتقدير جيد الطفل تربية يف المهنيدبلوم ال. 

 ربية سم تق)  جيد جداً مع مرتبة الشرف. عام ة والتربية بتقديرالبكالوريوس في الطفول

 م (2002) -(كلية التربية / جامعة المنياالطفل /

  لقيادة الدوليةشهادة الرخصة (  الكمبيوترICDL)  ( م2007)من هيئة اليونيسيف. 

  اجتياز اشهادة( ختبار اللغة اإلنجليزيةTOEFL)  ( 473بدرجة ) 

 التدرج الوظيفي:
 م(22/7/2003)  كلية التربية / جامعة المنيابقسم تربية الطفل /يد مع  

  م.2009/كلية رياض األطفال/جامعة المنيا/ التربويةمعيد بقسم العلوم 

  م.2010ا//كلية رياض األطفال/جامعة المني التربويةبقسم العلوم مدرس مساعد 

  م.2015/جامعة المنيا//كلية رياض األطفال التربويةبقسم العلوم مناهج الطفل مدرس 
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  امعة ج/التربية للطفولة المبكرة /كلية  التربويةبقسم العلوم مناهج الطفل مدرس

 م.2017المنيا/

 

 :الدورات التدريبية

 جهة الدورة الفترة الزمنية مسمي الدورة م

1 
المراجع الخارجي لمؤسسات 

 التعليم العالي
(26-29 /1/2016) 

وحدة التدريب بكلية رياض 

 جامعة المنيافال / األط

 (8/2015/ 18-17) نظم االمتحانات و تقويم الطالب 2
 تنمية قدرات أعضاء هيئة ركزم

 جامعة المنيا/ القيادات و التدريس

3 
 Advanced)اكسل( متقدم

Excel 
(7-12 /5/2015) 

 أعضاء هيئةدريب ت ركزم

معاونيهم علي نظم و  و التدريس

جامعة /تكنولوجيا المعلومات 

 ياالمن

 (6/2015/ 3-2) النشر العلمي 4
 تنمية قدرات أعضاء هيئة ركزم

 جامعة المنيا/ القيادات و التدريس

  ( Endnote ))اندنوت(   5
(30/4/2015 )–            (

5 /5 /2015) 

 أعضاء هيئةدريب ت ركزم

معاونيهم علي نظم و  و التدريس

جامعة /تكنولوجيا المعلومات 

 المنيا

 (4/2014/ 8-7) لبحث العلميأخالقيات ا 6
 تنمية قدرات أعضاء هيئة ركزم

 جامعة المنيا/ القيادات و التدريس

7 
باستخدام  اإلحصائي)التحليل 

  ( SPSS )برنامج(  
(24-29/12/2013) 

 أعضاء هيئةدريب ت ركزم

معاونيهم علي نظم و  و التدريس

جامعة /تكنولوجيا المعلومات 

 المنيا

8 
في شبكة  الدورة التدريبية

 (Internetالمعلومات )
 جامعة المنيا/مركز الحاسب اآللي  (3/2009/ 4-5)

9 
معايير الجودة في العملية 

 التدريسية
(27-28 /1/2009) 

تنمية قدرات أعضاء  مشروع

جامعة / القيادات و التدريس هيئة

 المنيا
 

 

 جهة الدورة الفترة الزمنية مسمي الدورة م

 (12/2006/ 28-26) في التدريس االتجاهات الحديثة 10
تنمية قدرات أعضاء  مشروع

جامعة / القيادات و التدريس هيئة

 المنيا

 (12/2006/ 21-10) و آداب المهنة أخالقيات 11
تنمية قدرات أعضاء  مشروع

جامعة / القيادات و التدريس هيئة

 المنيا

 (8/2006/ 31-29) العرض الفعال 12
تنمية قدرات أعضاء  مشروع

جامعة / القيادات و التدريس ئةهي

 المنيا

 (8/2006/ 5-2) التربية العملية 13
تطوير كليات التربية  مشروع

 جامعة المنيا/

 (7/2006/ 5-2) (2اللغة االنجليزية ) 14
تطوير كليات التربية  مشروع

 جامعة المنيا/

 (5/2006/ 18-14) (1اللغة االنجليزية ) 15
تطوير كليات التربية  مشروع

 جامعة المنيا/

 (7/2005/ 27-24) التربيةفي  البحث العلمي 16
تطوير كليات التربية  مشروع

 جامعة المنيا/
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 (6/2005/ 29-28) التعلم الفعال 17
تطوير كليات التربية  مشروع

 جامعة المنيا/

 (5/2005/ 19-16) مهارات التفكير 18
تطوير كليات التربية  مشروع

 جامعة المنيا/

 (3/2005/ 6-3) يس الفعالالتدر 19
تنمية قدرات أعضاء  مشروع

جامعة / القيادات و التدريس هيئة

 المنيا

 

 الأعمال الأكاديمية :

للمواد األطفال  رياضالتدريس بكلية  (1)

 التالية :

 البكالوريوس ةمرحل: 

 مدخل إلي العلوم التربوية / الفرقة األولي -

 الفرقة األولي / (1التدريب الميداني )مشاهدة  -

 الفرقة األولي / (2التدريب الميداني )مشاهدة  -

 ) التعليم المفتوح( الفرقة األولي /منهج األنشطة في رياض األطفال -

 الثانيةالفرقة  / (2 مناقشةالتدريب الميداني ) -

 تنمية المفاهيم اللغوية / الفرقة الثالثة -

 / الفرقة الثالثة تخطيط مناهج و برامج طفل الروضة -

 الفرقة الثالثة /راءة و الكتابة إعداد الطفل للق -

 ح() التعليم المفتوالرابعة/ الفرقة  طرق التعليم لذوي االحتياجات الخاصة -

 ) التعليم المفتوح(الرابعةالفرقة  /الثقافة التربوية لكل مرب  -

 طرق تعليم الفئات الخاصة / الفرقة الرابعة -

  الدراسات العليامرحلة: 

 ) نظري + عملي(- رياض األطفال( )لمهني الدبلوم ا /مناهج رياض األطفال  -

 ) نظري + عملي(- رياض األطفال( )الدبلوم المهني  /طرق تعليم الطفل  -

 ) نظري + عملي( -الدبلوم المهني  /تنمية المفاهيم لطفل الروضة  -

 ملي(ع) -الحقائب التعليمية للطفولة المبكرة / الدبلوم الخاص الفرقة الثانية  -

 )عملي( - رياض األطفال( )الدبلوم المهني  /التدريب الميداني  -

 )     -ية الدبلوم الخاص الفرقة الثان /طرق التعليم لذوي صعوبات التعلم برامج و  -

 نظري + عملي(

 لي() نظري + عم-الدبلوم المهني ) رياض األطفال(البرامج لطفل الروضة/ إعداد -

 ي(األولي ) نظر قةالدبلوم الخاص الفر /تطوير المناهج و طرق تعليم الطفل  -

 (نظري) -الدبلوم الخاص الفرقة الثانية  /فن رواية القصة لألطفال -

اإلشراف على الرسائل العلمية التي لم  (2)

 يتم منحها حتى اآلن :
 ومنها ثالث مسجلة ( رسائل علمية لدرجة الماجستير 6علي ست ) اإلشرافيتم  -

 .ثالث قيد التسجيل 

 

ية خارجي لمجموعات التربالشراف اإل (3)

 : الميدانية بالروضات
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أيضا  ولرابعة اقتين الثالثة و الفربمجموعات التربية الميدانية لعديد من اإلشراف الخارجي لتم 

 .رياض األطفال( )الدبلوم المهني 

 

 : المشاركة في أعمال الكنترول بالكلية (4)

 (.2015عضو بكنترول الفرقة الثانية ) -

 (.2016عضو بكنترول الفرقة األولي ) -

 (.2016بكنترول الفرقة األولي ) الفصل الصيفي( أغسطس ) عضو -

 (.2016عضو بكنترول الفرقة الثانية ) برنامج التعليم المفتوح( ) -

 (.2017عضو بكنترول الفرقة الثالثة ) برنامج التعليم المفتوح( ) -

  (.2017عضو بكنترول الفرقة الثالثة ) -

 (.2018) عضو بكنترول تخلفات الفرقتين الثالثة و الرابعة -

 أعمال اللجان والمجالس : (5)

 (.2015/2016عضو وحدة التخطيط و المتابعة لألقسام بالكلية للعام الجامعي ) -

 ي(راتيجعضو لجنة متابعة المعيار األول لتحقيق الجودة بالكلية ) التخطيط االست -

(2016 -2017). 

 مي(لتنظيعضو لجنة متابعة المعيار الثاني لتحقيق الجودة بالكلية ) الهيكل ا -

(2016 -2017). 

ة و جتمعيعضو لجنة متابعة المعيار السابع لتحقيق الجودة بالكلية ) المشاركة الم -

 .(2017- 2016) تنمية البيئة(

 عضو لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكلية. -

 .(2017- 2016)المنيا  / طفالاألعضو بمجلس قسم العلوم التربوية بكلية رياض  -

  .(2018- 2017)المنيا  / طفالاألبكلية رياض  لتدريب الميدانيمدير مكتب ا -

ية و مجتمعرئيس لجنة متابعة المعيار السابع لتحقيق الجودة بالكلية ) المشاركة ال -

 .(2018- 2017تنمية البيئة( )

 

 المشاركة في المؤتمرات العلمية (6)

 : والندوات

ة ل جامعول لكلية رياض األطفافي المؤتمر العلمي الدولي األالمشاركة بالحضور       -

-6م، 2014-4-6، يوم األحد الموافق  "نحو أفاق جديدة في تربية الطفل " المنيا تحت عنوان

 هـ6-1435

جامعة  -المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية رياض األطفال  المساهمة في تنظيم      -

 (اإلعالمية) اللجنة المنيا 
عة جام-ال لكلية رياض األطف الثانير العلمي الدولي في المؤتمالمشاركة بالحضور       -

بل لمستق" جودة مؤسسات رياض األطفال في العالم العربي بين الحاضر و االمنيا تحت عنوان 

 م2015-4-4 المنعقد في،  "

جامعة  - لكلية رياض األطفال الثانيالمؤتمر العلمي الدولي  المساهمة في تنظيم      -

 (الميةاإلع) اللجنة المنيا 
 –ا المني قضايا النشر العلمي و معامل التأثير العربي ( بجامعةحضور ندوة بعنوان )  -

 .م 15/11/2017

ة جامع-ل لكلية رياض األطفا األولفي المؤتمر العلمي الدولي المشاركة بالحضور       -

 في المنعقد،  " بناء طفل لمجتمع افضل في ضوء المتغيرات المعاصرة" تحت عنوان  أسيوط

 . م2-2018- 6/7
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 : المشاركة المجتمعية
 عضويه الجمعيات العلمية :

 عامل برابطة التربويين العرب.عضو  -

 المنيا. جامعة –بكلية رياض األطفال  –عضو بالجمعية العلمية للتربية وثقافة الطفل  -

 جمعية أدب األطفال المصرية .بعضو  -

 

 : األهليةعضويه الجمعيات 

 الجديدة .المنيا  -عالم و اإلبداع و التنمية لإل رسالة بجمعية عضو  -

 .بجمعية التنمية الشاملة بالمنيا عضو  -


