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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيرة الذاتية للدكتورة

 ايمان كامل عبدالحميد البلتاجى 

 مدرس أصول التربية 

مصر  -جامعة المنوفية  –كلية التربية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسم هللا الر حمن الرحيم 

 أوال: البيانات الشخصية 

 االسم: د/ايمان كامل عبدالحميد البلتاجى  

 الحالية: مدرسالوظيفة  

 التخصص: أصول التربية  

 قسم: أصول التربية

 جهة العمل: كلية التربية، جامعة المنوفية

 01096642163محمول:  

 emankamel449@gmail.comالبريد االلكترونى:  

 أصول التربية، مصر قسم  -المكتب: كلية التربية بشبين الكوم

 ثانياً: المؤهالت العلمية

كلية    -دكتوراه: دكتوراه الفلسففففة فل التربية تخصفففص أصفففول التربية بتزدير ممتا   -

 2020جامعة المنوفية عام  –التربية  

جامعة   –كلية التربية    - ممتا    ماجسففتير فل التربية تخصففص أصففول التربية بتزدير  -

 2014المنوفية عام  

 2010جامعة المنوفية   –ل التربية كلية التربية  دبلوم خاص ف -

 2009جامعة المنوفية    -كلية التربية –دبلوم مهنى فل التربية   -

  - كلية التربية –بكالوريس علوم وتربية  قسم كيمياء  بتزدير ممتا  مع مرتبة الشرف   -

 .جامعة المنوفية

 الدورات العلمية:

 2014/  10/8  أخالقيات البحث العلمى -

 2014/  8/  17مهارات االتصال فل أنماط التعليم المختلفة   -

 2014/  8/  19إدارة الفريق البحثى  -

 2014/ 8/  24تنظيم المؤتمرات العلمية   -

 2014/  8/  26نظم االمتحانات وتزويم الطالب  -



 2014/  8/  31الساعات المعتمدة   -

 2020/  4/6استخدام قواعد البيانات العالمية   -

 2020/  30/6ارات وحل المشكالت  اتخاذ الزر -

 2020/ 5/  18االختبارات االلكترونية    -

 2020/  11/5إدارة الناس     -

 202/  23/6الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى   -

 2020/  3/5إدارة الوقت واالجتماعات   -

 الورشات العلمية:

  طرق تطبيق التعليم المدمج   الرؤية المستزبلية للتعليم العالى -

 التوثيق فل البحث العلمى -

 مصادر الخطأ فل كتابة البحث العلمى -

 تطوير التعليم فل مصر الواقع وأفاق المستزبل   -

 spssاستخدام برنامج   -

 كتابة الفزرة العلمية -

 التعليم الفنل فل ضوء ثزافة المجتمع -

 لكشف عنه  االنتحال العلمى  مفهومة/ مظاهره/ أسبابه/ أساليب ا -

 المؤتمرات العلمية:

 التربية وتجديد الخطاب الدينى " الواقع والمأمول" -

 التربية العربية فل العصر الرقمى فرص وتحديات -

 التربية الوجدانية فل المجتمعات العربية فل ضوء التحديات المعاصرة -

 

 

 

 

 

    


