
 جامعة القاهرة

 كلية العلوم

 وحدة ضمان الجودة

 

 (1استمارة )

 الرياضياتالسيرة الذاتيه للسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم : 

 البيان البند م

 أريج سعيد محمد عبد هللا االسم 1

 مدرس الدرجة االكاديميه 2

 علوم الحاسب التخصص 3

تاريخ و محل  4

 الميالد

 الجيزة - 21/3/1711

 35717543: المكتب رقم التليفون 5

 21512372: المنزل

  3141475444:الموبايل

 البريد االلكترونى 7

E-mail 

S_areeg@hotmail.com 

  العنوان 1

 

 1772 السنه:    القاهرة  الجامعة:       العلومالكلية:  البكالوريوس: التدرج العلمى 2

 2333 السنه: U.S.Aباما أالالجامعة:   العلومالكلية:  الماجيستير:  

 2331 السنه:     UAB الجامعة:  العلومالكلية:  دكتوراه الفلسفه: 

 الكلية:            الجامعة:               السنه: دكتوراه العلوم: 



 

 

 

 ......د. أريج سعيد محمد عبد هللااسم عضو هيئة التدريس:.

 توقيع عضو هيئة التدريس:.........................

 

 

 

  

 

 

 

  2337 الى:                    1777من:             معيد:             التدرج الوظيفى 7

 - الى:                         -من:              مدرس مساعد: 

 اآلن الى:                   2337من:                       مدرس: 

 من:                               الى:         استاذ مساعد:  

 من:                               الى: استاذ مساعد متفرغ: 

 من:                               الى:  استاذ:                   

 من:                               الى:  استاذ متفرغ:          

 من:                              استاذ غير متفرغ:     

االعارات و  13

 المهمات العلميه

 من:                               الى:   البلد:                    

 من:                               الى:  البلد:                     

 من:                               الى: البلد:                      

 من:                               الى:    البلد:                   

قائمة البحوث  11

 المنشورة

 :                          بحثاعدد البحوث المنشورة الكلى

 هام جدا

فضال: يرفق قائمة تفصيليه كاملة بكل االبحوث المشورة كجزء أساسى  

 ال يمكن االستغناء عنه مع السيرة الذاتية.



  جامعة القاهرة

 كلية العلوم

 وحدة ضمان الجودة

 

 (2استمارة )

 ادة أعضاء هيئة التدريس بقسم : قاعدة بيانات السا

 البيان البند م

 أريج سعيد محمد عبد هللا االسم 1

 مدرس الدرجة االكاديميه 2

 علوم الحاسب التخصص 3

المقررات التى  4

يشارك فى 

 تدريسها

 :المقرر                     عدد الساعات مرحلة البكالوريوس:

 3                     131س                           

  3                     432س                           

  3                    421رح                           

            3                    437رح                           

 3 :عدد الساعات             172المقرر   الدراسات العليا: 

عدد ساعات العمل  5

 االسبوعية

  تحضير( -ساعات مكتبية-) تدريسساعة 24فى مجاالت التدريس

 ساعة         7فى مجاالت البحث العلمى         

 ساعة  فى مجاالت لخدمة المجتمع               

االشتراك فى  7

 المؤتمرات

 محليه: المكان:                             التاريخ:

 دوليه: المكان:                             التاريخ:

االشتراك فى  1

 الندوات

 التاريخ:            المكان:                          

 اسم الندوة:

 التاريخ:             المكان:                        

 اسم الندوة:



 

 .:.د. أريج سعيد محمد عبد هللا...... اسم عضو هيئة التدريس:.

 توقيع عضو هيئة التدريس:.........................

2 

 

 

االشتراك فى 

المناقشات 

 المفتوحه

 المكان:                             التاريخ:

 

 المكان:                             التاريخ:

االشتراك فى  7

المحاضرات 

 العامة

 داخل الكلية:                       التاريخ:

 اسم المحاضرة:

 الكلية:                       التاريخ:خارج 

 اسم المحاضرة:

االشتراك فى  13

 الدراسات العليا

 :             رسالةعدد رسائل الماجيستير

 ما تم منحه الدرجه:                   رسالة

 لم تمنح الدرجه بعد:                   رسالة

 رسالة         1     عدد رسائل الدكتوراة:

 تم منحه الدرجه:                   رسالةما 

 رسالة          1لم تمنح الدرجه بعد:      

االشتراك فى  11

 االرشاد االكاديمى

 المستوى:                            عدد الطالب:

 

االشتراك فى نظام  12

 الساعات المكتبيه

 ساعة      13عدد الساعات االسبوعيه:   

  2 الى   12من         السبت :لمكتبيه: اليومعات ااأوقات الس

  7الى       2اليوم:  األحد       من                                   

   1الى     11اليوم: األحد         من                                  

    7  الى     2اليوم: األربعاء     من                                  

  1  الى    11من       األربعاء :اليوم                               

 1الى      11اليوم: الخميس    من                                  


