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 مـــــؤهالت أخــــــــــــري 
 % 84.3 بنسبة المنيا جامعة – التربية بكلية التربية فى الخاص الدبلوم درجة على حاصلة .1

 .2007/ 5/8 بتاريخ
 :الرسالة وعنوان" ممتاز" بتقدير  2010 عام  التربية فى الماجستير درجة على حاصلة .2

 مهارات لتنمية الموسيقى استخدام على قائم أجنبية كلغة االنجليزية اللغة فى برنامج فاعلية" 
 نحو اتجاههم تنمية  وكذلك االبتدائى الثالث الصف تالميذ من عينة لدى والتحدث االستماع

 ".االنجليزية اللغة
 االنجليزية اللغة تدريس وطرق مناهج تخصص التربية فى الفلسفة دكتوراه درجة على حاصلة .3

 بتاريخ الجامعة نفقة على والنشر والطباعة األخرى الجامعات مع الرسالة بتبادل التوصية مع
 :موضوع فى وذلك 2013/  7/10
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 الثقافى الوعى,  الشفهى – السمعى االتصال مهارات لتمية المحادثة فى الكترونى مقرر فاعلية" 
 ".لديهم الشفهى االتصال قلق وخفض التربية التربية بكلية االنجليزية اللغة طالب لدى

 
 

  الوظيفي التسلسل 
 

 2005-5-31 فى المنيا جامعة -التربية كلية االنجليزية اللغة تدريس وطرق المناهج بقسم معيد. 
 المنيا جامعة -التربية كلية االنجليزية اللغة تريس وطرق المناهج بقسم مساعد مدرس               

 .2010-7-27 فى
 2013-11-19 فى المنيا جامعة -التربية كلية االنجليزية اللغة تدريس وطرق المناهج بقسم مدرس. 

   :أخرى مهام
  جامعة المنياعضو الفريق التنفيذى بوحدة توكيد الجودة كلية التربية. 
  2016-2015منسق معيار " الدراسات العليا" فى العام الجامعى 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  بمركز تنيفذى مشرفFLDC المنيا بجامعة. 
 2015-2014 الجامعى العام فى المنيا جامعة -التربية بكلية المختبرات لجنة عضو. 
 2015-2014 الجامعى العام فىبكلية التربية   المثالى الطالب اختيار لجنة عضو. 
  البورد الدولى للمدربين المعتمدينمدرب معتمد من IBCT 
 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس  مدرب بمركزFLDC .جامعة المنيا 
  مدير وحدة التدريب بكلية التربية جامعة المنيا 

                                     Academic Supervision       االشراف األكاديمى:
 :وعنوانها" ايناس فتحى عبد الرازق" رسالة ماجستير للباحثة .1
مستوى األداء لدى طالب كلية الطب فى أثر استخدام برنامج قائم على المورفولوجى  فى تنمية " 

اشراف كال من أ.د عيد عبد الواحد على  و د. مروة  2017الكتابة االبداعية والكفاءة االتصالية" 
 جمال محمد شحاته

"The Effects of Using an English Morphology Program on 
Developing Faculty of Medicine Students' Level of Performance 
In Medical Communicative Writing and Language Proficiency"  

 
 :وعنوانها" ر محمد عثماندبمحمد " رسالة ماجستير للباحث  -2

فى تدريس األدب فى تنمية مهارات التنور " مساءلة المؤلف" فاعلية استخدام استرتيجية " 
اشراف كال من أ.د كوثر  2019 "األدبى لدى طالب الصف السابع واالتجاه نحو دراسة االدب

 ابراهيم قطب و د. مروة جمال محمد شحاته
 

" The Effectiveness of Teaching Literature Using Questioning 
the Author Strategy in Developing EFL Seventh Graders' Critical 
Literacy Skills and Attitude towards Literature"  

 

                          Published Researches :وأوراق العمل ألبحاث المنشورةا
                  

."فاعلية استخدام قائم على الموسيقى لتمية مهارات التحدث لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائى 1

  المنيا جامعة -التربية كلية– النفس وعلم التربية فى البحث مجلة -الدارسين للغة االنجليزية كلغة اجنبية"
  2012 األول العدد 25 مجلد



3 

- 

The Effectiveness of using an EFL Music -Based Program on 
Developing Third Graders' Speaking Skills" 

دراسة ميدانية لتقويم سلسلة كتب اللغة االنجليزية بالمرحلة االبتدائية فى مصر. مجلة دراسات  .2
 2016الجزء الثانى يناير –عربية فى التربية وعلم النفس. العدد التاسع والستون 

 "A Situated Evaluation of the Egyptian Primary School EFL 
Textbook "Time for English" 
 

 
داء التدريسى واالتجاه نحو تدريب االقران عبر ."استخدام شبكات التواصل االجتماعى فى تعزيز اآل3

مجلة البحث فى التربية وعلم النفس  المجلد  -االنترنت لدى طالب اللغة االنجليزية بكلية التربية"
 الجزء الرابع 2017ابريل  -العدد األول–الثالثون 

"Using Social Media Networks in Enhancing Faculty of Education 
English Majors' Teaching Performance and Attitude towards 
Online Peer-Coaching" 
 

"استخدام التعلم المعكوس فى تعزيز مهارات التفكير التأملى والتعلم الذاتى لدى طالب اللغة  .4
 االنجليزية بكلية التربية"  

"Using Flipped Learning for Enhancing Faculty of Education 
English Majors' Reflective Teaching skills and Learning 
Autonomy"- Journal of Research in Curriculum , Instruction and 
Educational Technology (JRCIET),Octobar 2018, Vol.4, No.4 

 
المدمج فى تنمية الفهم القرائى والكفاءة النحوية لدى طالب الفرقة األولى بكلية . "استخدام التعلم 5

 دار العلوم الدارسين للغة االنجليزية كلغة أجنبية"
" Using Blended Learning for Developing Faculty of Dar-Al-Uloom 
First Year EFL Students' reading comprehension and Grammatical 
Competence"- Journal of Research in Curriculum , Instruction and 
Educational Technology (JRCIET), April 2019, Vol.5, No.2. 
 

 وراق عمل:أ
التعليم تطويرالدولى "الثانى" بعنوان "  -المؤتمر العلمى الحادى عشرالمشاركة بورقة عمل  فى   

" التعلم المعكوس وعنوان الورقة  2019إبريل  24عقد يوم " والذى وبناء االنسان المعاصر
 وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين" 

"Using Flipped Learning for the Promotion of the 21st Century 
Skill" 

 

                                            Training Courses:    التدريبية الدورات
                              

 التدريس هيئة أعضاء مهارات بتنمية الخاصة التدريبية الدورة جتازتا(FOEP         )
 .2005 يونيو29إلى28 من الفترة في وذلك "الفعال التعلم" وعنوانها
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 التدريس هيئة أعضاء مهارات بتنمية  الخاصة التدريبية الدورة اجتازت(FOEP              )
 .2005 أغسطس4إلى1 من الفترة في وذلك" المعلم/الطالب أداء تقويم" وعنوانها

 التدريس هيئة أعضاء مهارات بتنمية  الخاصة التدريبية الدورة اجتازت(FOEP              )
 .2006 يوليو5إلى2 من الفترة في وذلك "التربوي البحث" وعنوانها

 التدريس هيئة أعضاء مهارات بتنمية  الخاصة التدريبية الدورة جتازتا(FOEP               )
 2006 أغسطس8إلى6 من الفترة في وذلك" العملية التربية" وعنوانها

 التدريس هيئة أعضاء مهارات بتنمية  الخاصة التدريبية الدورة اجتازت(FOEP )وعنوانها 
 2006 أغسطس16إلى13 من الفترة في وذلك" التدريس"

 على والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بتدريب الخاص التدريبي البرنامج بنجاح اجتازت 
 فى وذلك ". 108كود  Internet واالتصاالت المعلومات"  في (ICTP) واالتصاالت التقنيات

 .14/7/2007 إلى 9/7/2007 من الفترة
  والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بتدريب الخاص التدريبي البرنامج بنجاح اجتازت 

 فى وذلك".  102كود  IT المعلومات تكنولوجيا مبادئ" في (ICTP) واالتصاالت التقنيات على
 18/7/2007 إلى 15/7/2007 من الفترة

 على والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بتدريب الخاص التدريبي البرنامج بنجاح اجتازت 
 وذلك ". 104كود  Microsoft Word النصوص معالجة" في (ICTP) واالتصاالت التقنيات

 .2/8/2007 إلى 29/7/2007 من الفترة في
  والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بتدريب الخاص التدريبي البرنامج بنجاح اجتازت 

 105كود Microsoft Excel االلكترونية الجداول"  في (ICTP) واالتصاالت التقنيات على
 .23/8/2007 إلى 19/8/2007 من الفترة فى وذلك ".

  والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بتدريب الخاص التدريبي البرنامج بنجاح اجتازت 
 Microsoft Power " التقديمية العروض" في (ICTP) واالتصاالت التقنيات على

Point29/8/2007 إلى 26/8/2007 من الفترة في وذلك".  106كود 
 على والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بتدريب الخاص التدريبي البرنامج بنجاح اجتازت 

 وذلك ". 107كود Microsoft Access البيانات قواعد" في (ICTP) واالتصاالت التقنيات
 .5/9/2007 إلى 2/9/2007 من الفترة في

  بمركز" الفعال العرض"  دورة حضور FLDP بمركز التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية 
 6/9/2007-4 من الفترة فى المنيا جامعة -التطوير

 على والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بتدريب الخاص التدريبي البرنامج بنجاح اجتازت 
 109كود  PC Maintenance الحاسب صيانة فى مقدمة" في (ICTP) واالتصاالت التقنيات

 .11/9/2007 إلى 10/9/2007 من الفترة فى وذلك. "
  فى الطالب تقييم نظم لتطوير المنيا جامعة بمركز  "التقويم أدوات إعداد" بعنوان حضوردورة 

 10/5/2010-11 من الفترة
 بمركز"  الجودة معايير"  دورة حضور FLDP بمركز  التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية 

 11/6/2010-10من الفترة فى المنيا جامعة -التطوير
 المنيا جامعة بمركز " البيانات وتحليل وتفسير البيانات قواعد إنشاء" فى تدريبية حضوردورة 

 2010/ 28/6 حتى 26/6/2010 فى تقييم نظم لتطوير
 فى الطالب تقييم نظم لتطوير المنيا جامعة بمركز "األسئلة بنوك إعداد" فى تدريبية حضوردورة 

 8/8/2010-7 من الفترة
 بمركز " االتصال مهارات"  دورة حضور FLDP بمركز  التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية 

 8/6/2010-7 من الفترة فى المنيا جامعة -التطوير
 بمركز  " العلمى النشر"  دورة حضور FLDP بمركز  التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية 

 م21/5/2012-20 من الفترة فى المنيا جامعة -التطوير
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 بمركز " االسترتيجى التخطيط" دورة حضور FLDP التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية  
 م4/6/2013-3 من الفترة فى المنيا جامعة -التطوير بمركز

 بمركز "المعتمدة الساعات"  دورة حضور FLDP بمركز  التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية 
 م12/6/2013-11 من الفترة فى المنيا جامعة -التطوير

 بمركز"   العلمية المؤتمرات تنظيم"  دورة حضور FLDP التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية  
 م11/6/2013-10 من الفترة فى المنيا جامعة -التطوير بمركز

 بمركز  "التنافسية البحوث مشروعات"  دورة حضور FLDP هيئة أعضاء قدرات لتنمية 
 18/6/2013-17 من الفترة فى التدريس

 اآلتية الفترات فى" العالى التعليم لمؤسسات الخارجية المراجعة" دورة حضور: 
 15/6/2014-14من" العالى التعليم لمؤسسات الذاتى التقويم: "األول المستوى
-25 من" العالى التعليم لمؤسسات المنهج وخرائط البرامج توصيف": الثانى المستوى

26/6/2014 
 2014-19/6-18 من" العالى التعليم لمؤسسات الخارجية المراجعة: "الثالث المستوى

 دورة اجتياز "Endnote" بمركز ICTP  من الفترة فى المنيا جامعة -التطوير بمركز        
 واالتنين األحد الموافق 15/12/2014-14-والخميس األربعاء الموافق 10-11/12/2014

 .المنيا جامعة التطوير بمركز
 االنسانى والتقويم  التقويم أساسيات"   دورة اجتياز 
 االثنين وحتى 15/2 األحد من الفترة فى وذلك "شخصية الكترونية مواقع انشاء"  دورة اجتياز 

16/2/2015 
 الطالب تقويم نظم بمركز 2/4/2015-1 من الفترة فى "األسئلة بنوك"  دورة اجتياز 

 .المنيا بجامعة واالمتحانات
 بمركز الحاسب اآللى  2015-2-16"        فى       "انشاء المواقع االلكترونيةدورة اجتياز 
  

 Training:                                                    التدريسية الدورات
Sessions and workshops 

 ساعات أربع بواقع– ESP"-(التربية) الخاصة لألغراض اإلنجليزية اللغة "في دورة تدريس -1
 27         األربعاء إلى 16/8/2008 الموافق السبت يوم من بدءا أسبوعيا لقاءات وأربع يوميا

/8/2008. 
 ساعات أربع بواقع– ESP"-(التربية) الخاصة لألغراض اإلنجليزية اللغة في "دورة تدريس -2

 .9/2009/ 17 الموافق الخميس إلى 8/9/2009 الموافق الثالثاء يوم من بدءا يوميا
من الساعة  8/2016/ 22تدريب المعلمين الغير مؤهلين تربويا وذلك يوم االثنين الموافق  -3

) المداخل الحديثة فى العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة ظهرا شملت موضوعات التدريب اآلتى
 مهارة االقناع( . -التقويم االلكترونى -بناء المناهج

 31وذلك يوم االثنين الموافق  " طرق التدريس"وع تدريب المعلمين الغير مؤهلين تربويا موض4
 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا  7/2017/

بمركز  T3بعنوان" نظم االمتحانات وتقويم الطالب "  تدريب أعضاء هيئة التدريس فى دورة .5

 -17/7/2017 -  2016/ 10/10التواريخ التالية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  فى 

18/10/2017. 

لمعلمى اللغة االنجليزية  " طرق التدريس الحديثة والتعلم الذاتى"   . إعطاء ورشة عمل بعنوان6

للمرحلتين االبتدائية واالعدادية بمجمع شلبى للتعليم األساسى وذلك يوم الخميس الموافق 

11/4/2019. 
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 & Workshopsو ندوات                                                 العمل ورش 
Syposioms 

 

 22/5/2006 في" الجودة لتوكيد عمل خطة وضع" حول األولى العمل ورشة. 
 16/7/2006 في "الجودة توكيد عمل خطة" وضع على للتدريب ندوة. 
 يوم بجامعة المنيا اإللكتروني التعليم بمركز "اإللكتروني التعلم ثقافة" عن  التعريفية العمل ورشة  

  2008/ 24/12الموافق األربعاء
 فى  "مواصفات جداول إعداد"  بعنوان الطالب تقييم لتطويرنظم المنيا جامعة بمركز عمل حضورورشة 

2-11-2014. 
  الخريج"" ندوة تعريفية عن المعايير األكاديمية القيايسية الخاصة بكلية التربية ومواصفات حضور 

أستاذ  -أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم و أ.د كوثر إبراهيم قطب–حاضر فيها أ.د صفية سالم 
بقاعة المناقشات بكلية  13/3/2015المناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية وذلك يوم االثنين الموافق 

  جامعة المنيا–التربية 
  حاضرت  2015/ 23/11يوم االثنين الموافق  العلمى"" مراحل إعداد البحث حضور سمينار عام حول

 جامعة المنيا–بقاعة المناقشات بكلية التربية  فيها أ.د. كوثر قطب
  يوم االثنين الموافق  "  طرق حساب الصدق والثبات فى األبحاث العلمية"حضور سمينار عام حول

 جامعة المنيا–بقاعة المناقشات بكلية التربية  حاضرأ.د محمد ربيع حسنى 2015/ 30/11
 حاضر فيها أ.د أحمد عبد العزيز مدير  2016 -2-14" " التخطيط االسترتيجى حضور ورشة عمل حول

 بكلية التربية جامعة المنيا. مركز التخطيط االستراتيجى 
 برنامج  حضور ورشة عمل حول استخدام "SPSS " يوم الثالثاء  فى التحليل االحصائى للبيانات

 بحضور أ.د محمد ربيع حسنى فى معمل الحاسب بكلية التربية جامعة المنيا. 2016-3-1فى  الموافق 
  حاضرت فيها أ.د ناهد عبد الراضى  " طرق التدريس الحديثة والتعلم الذاتى"حضور ورشة عمل عن

بقاعة المناقشات بكلية  23/3/2016أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم وذلك يوم االثنين الموافق 
 جامعة المنيا–التربية 

  2016/ 10/4يوم األربعاء الموافق " إدارة األزمات والسالمة المهنية"  حضور ورشة عمل حول 
 حاضر فيها النقيب أحمد إمام ضابط من هيئة الحماية المدنية بمديرية األمن.

  
  حاضر فيها أ.د حسن نية ومسئولية وطنية" األستاذ الجامعى... حقوق انساحضور ندوة تثقيفية بعنوان "

بقاعة المناقشات  14/5/2017االحد الموافق سعد سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا وذلك  يوم  

 جامعة المنيا–بكلية التربية 
  يوم الثالثاء الموافق  " المالحظة وادارة االمتحان داخل اللجان"حضور ورشة عمل بعنوان

 جامعة المنيا–بقاعة المناقشات بكلية التربية  16/5/2017
  حاضر فيها أ.د أحمد شوقى زهران   "معايير االعتماد المؤسسى للكليات" حضور ورشة عمل بعنوان

بقاعة المناقشات بكلية  2/8/2017مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وذلك يوم األربعاء الموافق 
 .جامعة المنيا–التربية 

  حاضر فيها أ.د أحمد عبد العزيز مدير  " مناقشة وعرض نتائج التحليل البيئى"حضور ورشة عمل عن
بقاعة المناقشات بكلية التربية  12/9/2017مركز التخطيط االستراتيجى بالجامعة  يوم الثالثاء الموافق 

 .جامعة المنيا–
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  حاضر فيها أ.د أنور رياض عبد  العلمية"" قواعد الترقيات فى اللجان حضور ندوة تعريفية بعنوان
بقاعة  2017/ 16/10الرحيم رئيس لجنة الترقيات لألساتذة لقطاع علم النفس يوم األثنين الموافق 

 .جامعة المنيا–المناقشات بكلية التربية 
  حاضر فيها أ.د سامح جميل عبد  "أخالقيات البحث العلمى" حضرت ندوة تعريفية بعنوان

بكلية التربية  2017/ 30/10الرحيم أستاذ أصول التربية المتفرغ وذلك يوم األثنين الموافق 
 .جامعة المنيا–

  للسادة " السمات االيجابية واألمل من معالم جمال جوهر الحياةحضور ندوة تثقيفية بعنوان "
بالكلية حاضر فيها أ.د فضل عبد الصمد أستاذ الصحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

بكلية  31/10/2017النفسية المتفرغ وعميد كلية التربية األسبق وذلك يوم الثالثاء الموافق 
 .جامعة المنيا–التربية 

  الكود األخالقى " حضور ندوة تثقيفية بعنوانCode of Ethics للسادة أعضاء هيئة "
بالكلية حاضرت فيها أ.د داليا طه محمود رئيس قسم التربية  التدريس والهيئة المعاونة

المقارنة واالدارة التعليمية ومتسق معيار القيادة والحوكمة األسبق وذلك يوم االحد الموافق 
 .جامعة المنيا–بكلية التربية  5/11/2017

  ربعاء التى عقدت يوم األالنشر الدولى ومعامل التأثير العربى"  "حضور الندوة العلمية
 حاضر فيها أ.د ماهر صبرى رئيس رابطة التربويون العرب 2017نوفمبر  15يوم  الموافق

 بمركز الجايب اآللى بالجامعة الساعة الحادية عشر صباحا.
  28/11/2018يوم األربعاء الموافق " مخاطر إدمان االنترنت" حضور ندوة تثقيفية عن 

 حاضرت فيها أ.م
قسم مناهج وطرق تدريس التخصصات النوعية بكلية التربية .د ايمان زكى موسى رئيس 

 النوعية .
  حاضرت فيها 2019/ 3/ 4بتاريخ يوم االثنين "2030" رؤية مصر حضور ندوة بعنوان

 أ.م.د داليا طه محمود رئيس قسم التربية المقارنة واالدارة التعليمية .
  يوم األربعاء الموافق  " " الذكاء االصطناعى وعلوم المستقبلحضور ندوة بعنوان

حاضر فيها أ.د. عيد عبد الواحد على عميد كليتى التربية والتربية للطفولة  6/3/2019
 المبكرة

 

                      Conferences                                                 مؤتمرات
                 

 

  الشعوب بين االتصال قنوات: الحضارات حوار" األلسن مؤتمرالمشاركة فى فعاليات  
 Cultural Dialogue: Communication among Nations""FIC- 

 MU:CD-CCANفي  2008 نوفمبر 5 إلى3 من الفترة
 

 م2009 نوفمبر 11-10 من الفترة في" العربي العالم فى التعليم تحديات" التاسع التربية كلية مؤتمر. 
 

 المنيا لجامعة الثانى الدولى المؤتمر فعاليات فى المشاركة 
 م2010 مارس 29 فى وذلك" وفاق؟ إلى خالف أم اختالف: الغربى-العربى الحوار" 

  مارس  27-26فى الفترة من  " رؤية مستقبلية لتحدى االعاقة"حضور المؤتمر الدولى األول
 بمركز سوزان مبارك بجامعة المنيا. 2017

  11حضور مؤتمر دولى الرابع والثالثون بمركز تدريس اللغات   بجامعة عين شمس فى الفترة من-
 " شغف المهنة" " بعنوان Passion for the Profession" 2017نوفمبر 12

nternational Conference I   thCDELT 34. 



8 

- 

 العليا للتربية بجامعة  حضور المؤتمر الدولى األول لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات
والذى عقد  " المتغيرات العالمية ودورها فى تشكيل المناهج وطرائق التعليم والتعلم"القاهرة بعنوان
 2018/ 6/12-5فى الفترة من 

 آفاق مستقبلية جامعة المنيا بعنوان" -حضور المؤتمر العلمى الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرة
يوم والذى عقد  "للطفولة المبكرة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة السهامات كليلت التربية

27/3/2019 

  تطوير التعليم وبناء الدولى "الثانى" بعنوان "  -المؤتمر العلمى الحادى عشرالمشاركة فى فعاليات
 2019إبريل  24" والذى عقد يوم االنسان المعاصر

  المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  الذى عقد يوم المؤتمر العلمى الرابع والعشرون لقسم حضور
 .2019/  5/5األحد  الموافق 

                                                                           :   المقررات التدريسية
            

 
 الفرقة/ الشعبة الكليـــــــة المادة الدراسية م

 (  Eت.أساسى(الثالثة التربية طرق تدريس                1

 الثانية)عام+ أساسى ( التربية (1تدريس مصغر ) 2

 Eالثالثة  –الثانية  التربية (    2تدريس مصغر ) 3

الدبلوم المهنى )طرق  التربية     التعلم النشط                4

 (تدريس لغى انجليزية

الدبلوم المهنى )طرق  التربية    نظم التعلم الذاتى           5

 (تدريس لغى انجليزية

الدبلوم المهنى )طرق  التربية     تصميم المادة التعليمية    6

 (تدريس لغى انجليزية

الدبلوم المهنى )طرق  التربية مداخل حديثة فى التدريس  كلية التربية            7

 (يةتدريس لغى انجليز

مناهج  (الدبلوم المهنى التربية استراتيجيات التدريس 8
 وبرامج(

مناهج  (الدبلوم المهنى التربية تطبيقات التدريس 9
 وبرامج(

)طرق الدبلوم الخاص التربية استراتيجيات التدريس المتقدمة 10

 (تدريس لغى انجليزية

)طرق الدبلوم الخاص التربية (2التفويم الشامل ) 11

 (يةلغى انجليزتدريس 

برنامج التعلم المدمج  دار العلوم (1) انجليزية مقرر لغة 12
 الفرقة األولى
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برنامج التعلم المدمج  دار العلوم (2مقرر لغة انجليزية ) 13
 الفرقة األولى 

البرامج الخاصة بكلية  مقرر لغة انجليزية 14
 التربية

 الفرقة األولى كيمياء

                                                                          :   المقررات االلكترونية
             

 لتنمية التربية بكلية الثانية تخصص اللغة االنجليزية  للفرقة محادثة مقرر لتدريسانتاج مقرر الكترونى .1
 .لديهم الشفهى االتصال قلق وخفض, الثقافى الوعى,  الشفهى -السمعى االتصال مهارات

www.econversation.course.fm 

لطالب الفرقة األولى بكلية دار  )الفصل الدراسى األول(1انتاج مقرر الكترونى لتدريس مقرر لغة انجليزية .2
 .التعلم المدمجببرنامج المقيديين العلوم 

www.elearning.minia.edu.eg /moodle/view 

بكلية   )الفصل الدراسى الثانى(لطالب الفرقة األولى 2انتاج مقرر الكترونى لتدريس مقرر لغة انجليزية .3
 التعلم المدمج.ببرنامج المقيديين دار العلوم 

www.elearning.minia.edu.eg /moodle/view 

 .بجامعة عين شمس (2).تفعيل مقرر الكترونى طرق تدريس 4
 

                                                            Certificates            شهــــادات
                              

 شهادة TOEFL ITP                      2015-7-30 فى      

 شهادة     ICDL                                  2015-12-19      فى      

  شهادة  TOT                                2015-12-24فى 

                                                    Other Activities       األخرى األنشطة
                        

 واالعتماد الجودة توكيد"  لمشروع التنفيذي الفريق عضو QAAP" كودي رقم:  MIN/3/07      
2006-2008  

 في 2008 نوفمبر 3 األثنين:األول اليوم الرابعة العلمية الجلسة(:ب-4) الفرعية الجلسة منسق 
 على محمد د.أ بحضور "والتعلم التعليم": التربية عنوان تحت مساء6:00:9:40 المسائية الفترة
 بين االتصال قنوات: الحضارات حوار" األلسن كلية مؤتمر فىللجلسة رؤساء قطب كوثر د.أ و  نصر

  الشعوب
 الطالب تقييم نظم لتطوير المنيا جامعة مركز"  لمشروع التنفيذى الفريق عضو ." 
 المنيا جامعة-التربية بكلية والثانوى االعدادى لمعلم االنجليزية اللغة برنامج عام منسق 
  5/11/2014قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المنيا فى الفترة من بمجلس عضو        

     2015/ 5/10الى 
  2015ديسمبر 28-20المشاركة فى فعاليات أسبوع الجودة فى الفترة من . 
 2015فى العام الجامعى  .المشاركة فى وضع الخطة االسترتيجية لقسم المناهج وطرق التدريس-

2016.  

http://www.econversation.course.fm/
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 ( التى تشكلت من األستاذ الدكتور محمد ربيع حسنى رئيسا 26عضو لجنة المقابلة الشخصية   رقم)
واألستاذ الدكتور إدريس سلطان )عضوا( والدكتورة مروة جمال محمد شحاته)عضوا(للطالب الجدد 

وكذلك طالب الدراسات العليا  2016-9-1 :2016-8-31 الملتحقين بكلية التربية  فى الفترة من 
 2016-9-22حتى  2016-9-19فى الفترة من 

 ( 21عضو لجنة االختبار الشخصي رقم  ) التى تشكلت من األستاذ الدكتور محمد ربيع حسنى رئيسا
واألستاذ الدكتور إدريس سلطان )عضوا( والدكتورة مروة جمال محمد شحاته) عضوا (للطالب 

-2016بمرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا للعام الجامعى  تربية الجدد الملتحقين بكلية ال
2017. 

  2018-2017للعام الجامعى امتحان القبول للدبلوم الخاص للمتخصصين لغويا  وضع عضو لجنة. 
  تعليم أساسى علوم باللغة عضو لجنة المقابلة الشخصية للطالب المرشحين للقبول ببرنامج

 .2018من شهر سبتمبر  24-23التى عقدت يومى  2019-2018الجامعى االنجليزية للعام 
  الخاص للطالب الغير متخصصين فى اللغة عضو لجنة وضع وتصحيح اختبار القبول للدبلوم

 .2019-2018االتجليزية للعام الجامعى 
 

 
 

 
 


