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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ذاتيــــة الســـيرة ال

 

 االسم : حنان محمد الضرغامي الجمال  

 م   1957/   3/  18 تاريخ الميالد :  

 

 :   المؤهالت العلمية واألكاديمية •
وعلم النفس " صحة نفسية " كلية   دكتوراة الفلسفة في التربية   •

 م .   1994التربية ، جامعة المنوفية ، 
 1989ماجستير في التربية ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ،  •
م   1981دبلوم خاص في التربية ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ،    •

. 
جامعة المنوفية ، مايو   بكالوريوس علوم وتربية ، كلية التربية ، •

1979  . 

 

 الخبرات العملية : 

 

عميدة لكلية التربية للبنات بالقريات ولمدة عامين من   •

 م .  2006،   2005

  2003ة عامين من دوكيلة الكلية لألقسام األدبية ولم •

 . م  2004:
رئيس قسم التربية وعلم النفس ، ولمدة ثالث سنوات من   •

 م .   2002:   2000

. أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بالقريات ، المملكة   •

 . العربية السعودية ولمدة اثنتي عشرة سنة

   .مدرس بكلية التربية ، جامعة المنوفية  •
   مدرس مساعد بكلية التربية قسم علم النفس جامعة المنوفية.  •
 .  معيد بكلية التربية ، جامعة المنوفية   •



 مدرس بوزارة التربية والتعليم .   •

 تم إنهاء الخدمة بالمملكة بناءا على طلبي  مالحظة :

المشاركة في الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل  •

 الوطنية واإلقليمية في كل من مصر والسعودية ..  

تنظيم الكثير من الدورات التدريبية والحلقات الدراسية في  •

 العديد من المراكز التدريبية المتخصصة .  

 :   مثل   محاضر غير متفرغ بالعديد من المراكز التدريبية •

 مركز اتحاد الخبراء العرب بالقاهرة   .1

 األكاديمية العربية للتدريب واالستشارات  .2

 جمعية إدارة األعمال العربية   .3

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية   .4

قادة المستقبل لالستشارات و تنمية الموارد البشرية   .5

 . بدولةاالمارات العربية

 . مركز التربويون بدولةاالمارات العربية .6

   شرطة ابو ظبى بدولةاالمارات العربية  .7

 وزارة الترية و التعليم فى عمان مركز الشرق  .8

 

سية )عضو االتحاد العلمي  عضو الجمعية المصرية للدراسات النف •

 ـ عضو االتحاد الدولي لعلم النفس ( المصري لعلم النفس 

 عضو الجمعية المصرية للدعم النفسى عضو الجمعية العرب  •

 عضو الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  •

 عضو فى ادارة الجودة بكلية التربية جامعة المنوفية  •

كلية التربية جامعة  امينة مجلس قسم علم النفس التربوى فى  •

 المنوفية 

عضو المجٍمع االنتخابى بكلية التربية جامعة   •

 2013_ 2012المنوفية

 . رئيسة لجنة االسرة و الطفل بنادى أعضاء هيئة التدريس •



االشتراك فى المؤتمرات العلمية بكليات التربية فى جمهورية مصر   •

 العربية. 

دة بكلية  دورة تدرييبية فى مجال نظم ادارة الجوالحصول على  •

 التربية جامعة عين شمس 

 دورة تدرييبية فى كيفية استخدام قواعد البيانات العالمية.  •

مركز قدرات أعضاء هيئة  الحصول على  دورات تدريبية فى  •

التدريس و القيادات )االدارة الجامعية _معايير الجودة فى العملية  

رارت التدريسية_االتجاهات الحديثة فى التدريس_تصميم المق 

 لتعليمية( ا

الهيئة القومية لصمان الجودة و  دورات من  الحصول على  •

االعتماد )دورة التقويم الذاتى المؤسسى التعليم العالى _دورة  

 التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى 

دورة تدريب المدربين من الهيئة القومية  (  OT T) الحصول على  •

 . 2014لصمان الجودة و االعتماد 

االشتراك فى تدريب عدد من المعلمين و المدريين فى محافظة   •

 المنوفية على نظم ادارة الجودة فى مجال التعليم قبل الجامعى

 القاء محاضرات فى العديد من المدارس حول نظم ادارة الجودة •

 االشراف على عدد من المدارس التى تتهيأ للتقدم لالعتماد و الجودة  •

قوافل التربوية التى تمت بالتعاون مع  االشتراك فى العديد من ال  •

 خدمة المجتمع بجامعة المنوفية. 

القاء محاضرات فى العديد من المدارس الحكومية و الخاصة و   •

 وزارة التضامن االجتماعى

القاء عدد من الندوات بالتعاون مع االدارة العامة لشؤن خدمة   •

قية  المجتمع بجامعة المنوفيةو المجلس العربى للتربية االخال

_العنف  --)الضغوط النفسية و مشكالت الحياة االسباب و الحلول _ 

 فى ااالسرة تشخيص و عالج( 

االشتراك كمحاضرة فى البرنامج القومى لتدريب مديرى المدارس   •

 على مستوى محافظة المنوفية . 



 مستشارة اللجنة االجتماعية و الرحالت فى لجان اتحاد الطالب. •

 فى ادارة شبين الكوم التعليمية.تنفيذ برنامج توجيهى جمعى  •

المشاركة فى البرامج التدريبية المنفذة بمديرية التضامن االجتماعى   •

بالمنوفية )االحتياجات النفسية لذوى االحتياجات الخاصة _تنمية  

 مهارات االبداع و االبتكار لدى االطفال( 

االسرة و التوافق بين الرجل و المرأة ( مركز  )تنفيذ برنامج   •

 ويون بدولةاالمارات العربية الترب

دور االحتصاصى االجتماعى فى حل مشكالت  تنفيذ برنامج  •

 الطلبة مركز التربويون بدولةاالمارات العربية 

التوافق االسرى بشرطة ابو ظبى بدولةاالمارات   تنفيذ برنامج  •

 . العربية

التربوية )  كتابة التقارير   تنفيذ البرنامج التدريبي حول االجادة في  •

 ية و التعليم فى عمان بوزارة التر الخوير، سلطنة عمان 

بكلية التربية،  مدرس بقسم علم النفس التربوى :  العمل الحالي •

 جامعة المنوفية 

 السادس من أكتوبر  ،  الجيزة: ج . م . ع . محافظة ا العنوان •

 .      01014562526ت . محمول :   •

    temraz.ali@Gmail.comالبريد اإللكتروني :  

 


