
C.V. 
 

 

Dr. Eman Abdel Fattah Kamel Abdel Monem 
 

Personal Data:  
 

Date of birth : 13/03/1984 

Current post : Subject Lecturer- Faculty of Education- Minya University 

ID Card No. : 08403132102328 

Nationality : Egypt  

Religion : Muslim  

Marital status : Single 

address : Ebshaque, Bany Mazar, Minya, Arab Republic of Egypt 

Cell phone : 01001060770 

e-mail  : eman.k1000@yahoo.com 

 

Academic Qualifications: 

1. B.SC. in Science& Education, 2005G., Faculty of Education, Minya University 

Grade : Very good, with honors 

Score percentage : 83.61% 

Major : Physics& Chemistry 

Ranking  

 First place on the Faculty of Education, post exclusion of the 

appointee as instructors in 2005G.  

 First place on the Department of Physics& Chemistry 

 First place on the General Science Departments 

2. Special Diploma in Education, 2007G., Faculty of Education, Minya University 

Grade : Very good 

Score percentage  :  80.3% 

 

 



3. Master degree in Education, 2011G., Faculty of Education, Minya University 

Grade : Excellent, with recommendation to circulate the thesis 

with   the faculties and colleges of the specialization 

Major    Curricula & Methods of Education 

 

4. Ph.D. degree in Education, 2017G., Faculty of Education, Minya University 

Major : Curricula  & Methods of  Education - Faculty of 

Education - Minya University 

 

Training Courses : 

1) TOEFL. ITP 

2) ICDL 

3) EndNote 

4) Educational Evaluation 

Experiences : 
                                                                             

 Science teacher in Bani Mazar 

Educational Directorate  

From 27/10/2007 to 07/03/2012 

 Subject lecturer in Department of 

Curricula& Teaching Methods (Science) 

Faculty of Education- Minya University, 

From 08/03/2012 to date 

 



 ة : ــات شخصيــبيان

 

eman.k1000@yahoo.com 

 راسيـــة: املؤهـــالت الذ

 جامعة املنيا  -( كلية الرتبية م2005عام )لبكالوريوس العلوم والرتبية  -1
 

 

  

  

mailto:eman.k1000@yahoo.com


 جامعة املنيا  –كلية الرتبية م( 2002الذبلوم اخلاص يف الرتبية لعام ) -2

 جامعة املنيا -م( كلية الرتبية 2011املاجستري يف الرتبية لعام ) -3

 جامعة املنيا -كلية الرتبية  -م( 2012دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ) -4

 الذورات التذريبية : 
 TOEFL. ITP

 ICDL 

 EndNote 

  

 اخلبــــرات : 
  

  







  







 





 
 



  دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظجمل٘ 

  ( ISSN : 2090-7605 ) تسقٔه دّلٕ

 تضدزٍا زابط٘ الرتبْٓني العسب دّلٔا ٘ ـحمهن ٘ــ٘ إقلٔنٔــ٘ عسبٔـجمل                   

 ٔــ٘ ّعله اليفظ علٙ إصدازٍا خنب٘ مً أضاترٗ الرتب ٓػسفّ

 لنٕ مبؤضط٘ السغد ىػسٍا قطه اليػس الع بالْطً العسبٕ .. ّٓتْىل

 للطباع٘ ّاليػس ّالتْشٓع باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘

بيػس نل ما ٍْ ددٓد ّأصٔل مً الدزاضات ّالبحْخ العسبٔ٘ يف جماالت الرتبٔ٘ ّعله اليفظ  اجملل٘ تعيٙ 

 ل٘باجملبػتٙ فسّعَا ّختضضاتَا املتيْع٘ مً مجٔع دّل الْطً العسبٕ حٔح ختضع مجٔع األعنال اليت تيػس 

 ٓكْو بَا اخلرباء يف جمال نل دزاض٘ أّ حبح . -مماثل٘ لتحهٔه البحْخ يف دتاٌ الرتقٔات  -لعنلٔ٘ حتهٔه دقٔك٘ 

 
 

 
 -أتسٓب  -بيَا   -تسضل مجٔع املساضالت  باضه زئٔظ التحسٓس علٙ العيْاٌ التالٕ : مجَْزٓ٘ مضس العسبٔ٘ 

بسٓد   00201002892909:  مْبآل0020133188442، تلٔفٌْ ّفانظ ش أمحد ماٍس متفسع مً ش الػعساّٖ  1

   Mahersabry2121@yahoo.com إلهرتّىٕ :
 

 

 

 

 
ASEP 

التربية 
وعلم 
 النفس

دراسات 
عربية 
 في ...

 (( لليػس قبْل)) خطاب  

أثس اضتخداو "  املعيٌْ : البححتفٔد جمل٘ دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ  بأٌ       

املـادٗ  " خسائط الضساع املعسيف يف تضْٓب التضْزات البدٓل٘ للنفأٍه العلنٔـ٘ يف ّحـدٗ   

           :  إعــداد "اإلعــدادٖ " ّتينٔــ٘  مَــازات الــتفهق الياقــد لتالمٔــر الضــ  األّل  ّتسنٔبَــا

نلٔـ٘ الرتبٔـ٘    ياٍر ّطسم تدزٓظ العلـْو املطـاعد  أضتاذ امل مجال الدًٓ تْفٔل ْٓىظ د /

 مـدزع مـادِ بكطـه امليـاٍر ّطـسم التــدزٓظ     إميــاٌ عبـد الفتــاا نامـــل     أ/.  دامعـ٘ املئـا  

  .  مً اجملل٘  و2016  ضبتنربلػَس  77 العدديف  مكبْل لليػس.  دامع٘ املئانلٔ٘ الرتبٔ٘ 

بياء علٙ تكـازٓس الطـادٗ امهنـني الـيت أفـادت بكبـْل        نيللباحجٍرا اخلطاب ّقد أعطٕ       

البحح لليػس باجملل٘ ، ّذلو لتكدميُ إىل مً َٓنُ األمس دٌّ أدىـٙ مطـؤّلٔ٘ علـٙ ٍٔ ـ٘     

    الضتػازٓ٘.حتسٓسٍا أّ ٍٔ تَا ا

 : و28/12/2015حتسٓسا يف 

 زئٔظ التحسٓس :                                                                       

 د ْٓض ــس إمساعٔل صربٖ حمنــــأ . د / ماٍ                             

 ٓظ بهلٔ٘ الرتبٔ٘أضتاذ ّزئٔظ قطه املياٍر ّطسم التدز                          

 جبامع٘ بيَا األضبلمدٓس مسنص التعلٔه املفتْا                                     

 بهلٔ٘ الرتبٔ٘ ّاالعتناد لذْدٗ ل  الطابل التيفٔرٖ دٓسامل                                                    

  زئٔظ زابط٘ الرتبْٓني العسب                                                                     

 

                                                        

                                                          

                                             

 

 

 






















