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 السيرة الذاتية
                                                                          البيانات الشخصية

 دعاء نبيل عمى سالمو:  االسم
 مصر –المنيا محل الميالد :          92/5/1291تاريخ الميالد : 

 مصريةالجنسية : 
 drdoaa61@yahoo.com:  اإللكترونيالبريد 

 11911191725191 -  119 11151755391رقم الهاتف : 
 الشهادات العممية :

 . بتقديرعام ممتاز9111 جامعة المنيا سنة –كمية التربية النوعية  – منزليبكالوريوس اقتصاد  -
 جامعة عين شمس  –ة النوعية كمية التربي –االقتصاد المنزلي)تخصص مالبس ونسيج(  فيدبموم خاص  -
 . بتقديرعام ممتاز9117  سنة  
 جامعة عين شمس  –كمية التربية النوعية  –االقتصاد المنزلي)تخصص مالبس ونسيج(  فيماجستير  -
 . بتقدير ممتاز 9115سنة   
 عين  جامعة  –كمية التربية النوعية  –االقتصاد المنزلي)تخصص مالبس ونسيج(  فيدكتوراه  تمييدي -

 . بتقدير ممتاز 9113شمس سنة    
 جامعة عين شمس  –كمية التربية النوعية  –االقتصاد المنزلي)تخصص مالبس ونسيج(  فيدكتوراه  -

  بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة عمى نفقة الجامعة وتبادليا بين الجامعات والمراكز  9111سنة    
 .البحثية   

 : الوظيفيالتدرج 
  جامعة المنيا من –كمية التربية النوعية  - )تخصص مالبس ونسيج(المنزلييدة بقسم االقتصاد مع-

 م. 2/9111 /11
جامعة المنيا من  –كمية التربية النوعية  -)تخصص مالبس ونسيج( المنزليمدرس مساعد بقسم االقتصاد -

 .م 11/2/9115
 جامعة المنيا من –ية التربية النوعية كم -)تخصص مالبس ونسيج( المنزليمدرس بقسم االقتصاد -

 .م93/3/9111

 من نجرانجامعة  –كمية التربية -بقسم االقتصاد المنزلي)تخصص مالبس ونسيج(  استاذ مساعد-
 .م 7/9/9115حتى  م11/11/9119
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 : المنشورةاألبحاث 
 النمو.( سنة فى ضوء بعض متطمبات 11-17أسس تصميم المالبس الخارجية لممراىقين من )     9111

    في ( سنو لمفتيان المصريين11-17(لمفتيان من سن )Aldrichقياس مدى مالءمة مقاسات  )     9111

 .نفس السن    
  زخرفة مالبس األطفال المصنوعة من أقمشة الجينز باستخدام خامة الجوخ إلثراء النواحي الجمالية     9111   

 . والتعميمية              
    .  بس المناسبات لمفتيات المحجبات في مرحمة المراىقة المبكرةمال تصميم     9115  
 س لألطفال إلثراء الجانب الجمالي التوليف بين الخرز وفن الكروشيو إلنتاج مكمالت مالب    9115  

  . والوظيفي             
  ة برسومات االيتامين تنشيط السياحة المصرية باستخدام بعض القطع الممبسية والمكمالت المزخرف    9115  

 . الفرعونية            
 برنامج تدريبي لرفع كفاءة السيدات في إعادة ضبط الجونمة الجاىزة .     9113  
 بيئة افتراضية مقترحة لتنمية معارف وميارات الطالبات في رسم نموذج الدريش .     9113  
  إلثراء مكمالت مالبس  اعة وقطع فنية من الجمدتوظيف زخارف العصر اإلسالمي باستخدام الطب     9113  

 . الطالبة الجامعية             
 . الجامعي عند الشبابتغيير االتجاىات الممبسية  فيثر الدراما التميفزيونية أدراسة      9113 

 بتدريسها : امتالمقررات التي ق  
 مرحمة البكالوريوس :

 . طفل مالبس وتنفيذ نماذج -

 . الحياكة وماكينات أدوات -

 . منسوجات وطباعة تصميم -
 . والتصميم الفن مبادئ -
 . والمفروشات المنزلية المالبس وتنفيذ نماذج -
 . والكروشيو والتطريز التصميم -
 . الخارجية المالبس وتنفيذ نماذج -
 . التخرج مشروع -

 مرحمة الدراسات العميا :
 ( .وتراكيبو يافوأل النسيج) التخصص في تطبيقي مشروع -
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 ( .المالبس مكمالت واختيار صناعة فنون( )1)التخصص في مقرر -

 ( .والسيرة المساء مالبس وزخرفة تصميم مبادئ) التخصص في اختياري مقرر -

 :أشرف عميها التي  الرسائل  
ميةارات  المنزلةي سةاب طالبةات االقتصةاداك"فاعميةة الفصةول االفتراضةية فةي      محمدد حدا ظحسام الددين  بثينة

 . المناقشة)رسالة ماجستير( قيد .  "إعداد نماذج المالبس الخارجية لممسنات
  :تم الحصول عميها  التي الدورات التدريبية

 ICTBدورة  -                      ICDLدورة -

 من جامعة عين شمس التوفيلدورة  -
 دورة الفوتوشوب -
 أعضاء هيئة التدريس من جامعة المنيا وهى : قدراتدورات تدريبية خاصة بتنمية  -

 *معايير الجودة فى العممية التدريسية               *العرض الفعال    
 *مشروعات البحوث التنافسية                      *إدارة الوقت واالجتماعات    
 انماط التعميم في*ميارات االتصال                                البحثي*إدارة الفريق     
 *التدريس الفعالنة                           *آداب وأخالقيات المي    
 . العممي*تنمية أساليب البحث                                  *ميارات التفكير      
 *التخطيط االستراتيجي                             *إنشاء مواقع الكترونية شخصية .    
 *نظم االمتحانات وتقويم الطالب                   *استخدام التكنولوجيا في التدريس .    

بالمممكة العربية  أعضاء هيئة التدريس من جامعة نجران قدراتدورات تدريبية خاصة بتنمية  -
 وهى : السعودية

 معايير الجودة في دعم البنية التحتية .  *    
 المؤسسي .* معايير الجودة في السياق     
 . البرامجي*اعداد تقرير الدراسة الذاتية     
                                     .* نظم االمتحانات وتقويم الطالب     

 عضوية المجان :
 .99/5/9115م حتى 15/11/9119في الفترة منجامعة نجران  –بمجنة القياس والتقويم بكمية التربية ه عضو -
 جامعة المنيا . -م كمية التربية النوعية 9113/  9115ثقة لممكتبات لمعام الجامعي عضوه بالمجنة المنب-

 األعمال والمهام :
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العتماد وا لمتقويم  مسئولة عن المعيار السابع المرافق والتجييزات لمتقدم لالعتماد تبع الييئة الوطنية) -
مرشدة أكاديمية بقسم االقتصاد ، و  جامعة نجران –كمية التربية  – المنزليبقسم االقتصاد  األكاديمي
 (.م 99/5/9115م حتى 15/11/9119في الفترة منجامعة نجران  –كمية التربية  -المنزلي 

 –جامعة المنيا  –بمجنة معيار الدراسات العميا وتم التقدم لالعتماد كمية التربية النوعية  ة) عضو  -
 .( م9113/  9115لمعام الجامعي  جميورية مصر العربية

 
 
 



5 

 

 
 
 
 
 
 



5 

 

 



3 

 

 
 



9 

 

 

 
 



2 

 

 
 
 
 



11 

 

 
 

 
 


