
 كلية التربية         

 

 

 كلية التربية  

 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية :

 :  أسماء محمد محروس حسناالسم 

 : مدرس بكلية التربية بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية . الدرجة الوظيفية الحالية

 المنيا  –سمالوط  –: إطسا البلد  العنوان الحالي

 16/1/1987:  تاريخ الميالد

 بيانات المؤهل 

 التقدير الجامعة الدولة تاريخ الحصول على المؤهل المؤهل

ليسانس آداب 
 وتربية

امتياز مع مرتبة  المنيا مصر 30/6/2008
 الشرف

 التدرج الوظيفي 

 تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية

 31/5/2009 معيد

 28/10/2014 مدرس مساعد

 30/4/2019 مدرس

 



 شهادات الحاصلة عليها :  بيانات بال

نظيًرا للمشاركة في إدارة وتنظيم الندوة العلمية األولى  لقسم المناهج  شهادة شكر وتقدير -1
وطرق التدريس تحت عنوان ) قضايا النشر العلمي ومعامل التأثير العربي( وذلك بتاريخ 

15/11/2017.  

لقسم المناهج وطرق التدريس   انيةلحضور الندوة العلمية الثشهادة شكر وتقدير نظيًرا  -2
( وذلك بتاريخ توجهات بحوث  المناهج في ضوء الخطة البحثية للقسم والكلية تحت عنوان ) 

23/4/2018.  

شهادة مشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر ) الدولي الثاني ( الذي عقدته  -3
تحت عنوان ) تطوير التعليم وبناء اإلنسان المعاصر ( بتاريخ  كلية التربية جامعة المنيا

24/4/2019. 

شهادة شكر وتقدير من إدارة كلية التربية للمشاركة في أعمال الجودة حتى حصول الكلية  -4
 على االعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد . 

 لعالمية ، وإدارة المراجع العلمية ( .الحصول على شهادة ) البحث في قواعد البيانات ا -5

أعضاء هيئة التدريس بعنوان ) نظم الحصول على شهادة خاصة بتنمية قدرات  -6
 متحانات وتقويم الطالب ( .اال

الحصول على شهادة خاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بعنوان ) أخالقيات  -7
 البحث العلمي .

 ة قدرات أعضاء هيئة التدريس بعنوان )النشر العلمي (الحصول على شهادة خاصة بتنمي -8

الحصول على شهادة خاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بعنوان ) استخدام  -9
 التكنولوجيا في التدريس ( . 

الحصول على شهادة خاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لحضور ) دورة  -10
 ( . SPSSاإلحصاء 



هادة خاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بعنوان ) مهارات على ش الحصول -11
 االتصال في أنماط التعليم المختلفة ( .

الحصول على شهادة خاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بعنوان ) العرض  -12
 الفعال ( . 

 كمنسق لمعيار البحث العلمي . المشاركة في بعض أنشطة وحدة الجودة  -13


