
 السرية الذاتية
 االسم / اتج الدين حممد عيد حممد -
 الوظيفة : مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس )شعبة اللغة الفرنسية( -
 جامعة املنيا –مكان العمل كلية الرتبية  – 

 املؤهالت : -
 1996ليسانس اآلداب والرتبية ابملنيا مايو  
 1999جامعة املنيا مايو –دبلوم خاص من كلية الرتبية   
جامعة  –ماجستري ىف طرق تدريس اللغة الفرنسية من كلية الرتبية   

 .2006بتقدير ممتاز عاماملنيا.

جامعة  –دكتوراة ىف طرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية الرتبية  
مع التوصية ابلنشر والتداول بني اجلامعات  2013املنياعام 

 املصرية والعربية
 م       13/1/2013ساعد : اتريخ التعيني ىف وظيفة مدرس م -
 م  21/1/2014اتريخ التعيني ىف وظيفة مدرس :  -
 1974/ 8/  5اتريخ امليالد :   -
  3احلالة االجتماعية : متزوج +  -
 املوقف من التجنيد : معاىف -
 عضو ابجلمعية املصرية للمناهج -
 عضو برابطة الرتبويني العرب -

 مهام وتكاليف مسندة للعمل ابلكلية 
 ضو ابلفريق التنفيذى لوحدة الضمان واجلودةع -

 عضو مبكتب الرتبية العملية ابلدراسات العليا)دبلوم العام الواحد(  -



 عضو بكنرتول الدراسات العليا)دبلوم العام الواحد( -

ابتداء من سبتمرب   االشراف على طالب املاجستري ىف طرق التدريس -
2014 

 منسق مقررات شعبة اللغة الفرنسية -
 ت والشهادات اليت مت احلصول عليها : الدورا 

بفرنسا ملدة أربعة  Amiens مبدينة   Jules Verneـ دبلومة من جامعة 
 م  19/12/2004حىت  1/9/2003أشهر من 

)دبلومة دولية ىف اجادة اللغة الفرنسية( مستوى  DELF  شهادة  -
B2 

 يوما  15م ملدة  2003ـ دورة  ابملركز الثقايف الفرنسي يوليو
 الرخصة الدولية الجادة احلاسب اآلىل( ICDL (شهادةـ 
 شهادة التويفل ىف إجادة اللغة االجنليزية.  -
 2013الدورات التدريبية لتنمية أعضاء هيئة التدريس  -
/ 2015دورة تدريبية مبركز األنشطة الفرانكفونية مبكتبة اإلسكندرية سبتمرب -

 2016سيتمرب
 2016كتوبر ورشة عمل عن توصيف املقررات ا  -

 : املشاركات واالحباث املنشورة
املشاركة ىف تدريب معلمى اللغة الفرنسية ابألزهر على املقرر اجلديد ىف اللغة  -

 الفرنسية
 املشاركة يف تدريب املعلمني الغري تربويني -
 بعنوان: 2015حبث فردى منشور مبجلة كلية الرتبية ابملنيا ابريل  -1



يف حتسني بعض قدرات حتليل النصوص األدبية  استخدام اخلرائط الذهنية
الفرنسية وتنمية االجتاه حنو قراءهتا لدى طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة 

 جامعة املنيا.   –الفرنسية بكلية الرتبية 
ناهج /لغة حبث مشرتك مع الزميل د.سيف االسالم لطفى الزميل بقسم امل-2

سبتمرب  191لعدد لة القراءة واملعرفة افرنسيةبكلية الرتبية ابملنيا منشور مبج
عض مهارات لتنمية ب األفالم القصرية بعنوان:فاعلية وحدة قائمة على  2017

الب والكتابة الناقدة  يف ضوء املدخل السينمائي  لدى ط التعبري الشفوى
يا.    الفرقة الثالثة قسم اللغة الفرنسية بكلية الرتبية جامعة املن  

مبجلة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس العدد حبث فردى منشور -3
حتت عنوان: استخدام شبكة التواصل  2018يوليو  234

االجتماعى)الفيسبوك( لتنمية مهارات احملاجة اللغوية ابللغة الفرنسية ىف ضوء 
 املدخل التواصلى لدى طالب الفرقة الرابعة بكلية الرتبية.

يباير  5جملد  1بويني العرب العدد حبث فردى منشور مبجلة رابطة الرت -4
ض املهارات بعنوان:استخدام اسرتاتيجية التعلم عن بعد لتنمية بع 2019

  تربويني.اللغوية والتواصلية لدى معلمى املستقبل للغة الفرنسية الغري

جامعة املنيا اجمللد الرابع والثالثون  –حبث فردى منشور مبجلة كلية الرتبية -5
تنمية مهارات كتابة »اجلزء الثاىن. بعنوان:   2019ابريل  –العدد الثاىن  –

التقرير النقدى والدافعية حنو قراءة اللغة الفرنسية لدى طالب الفرقة الثالثة 
بقسم اللغة الفرنسية بكلية الرتبية ابستخدام نصوص من الصحافة الفرنسية 

 «االلكرتونية



بعنوان: 2019يوليو  مبجلة كلية الرتبية ابملنيا حبث مقبول للنشر -6  

الشفهية  لتمنية الفهم الشفهي ومفهوم احلس   استخدام الواثئق األصلية
 االجتماعى لدى طالب الفرقة الثانية بقسم اللغة الفرنسية بكلية الرتبية .

 2019يوليو 104مبجلة كلية الرتبية ابلزقازيق العدد حبث مقبول للنشر -7
املعكوس لتصويب   ضوء إسرتاتيجية التعليمبرانمج قائم على اإلمالء ىفبعنوان: 

اىن الثانوى.   بعض األخطاء اإلمالئية ىف اللغة الفرنسية لدى طالب الصف الث  

 حمافظة املنيا –مركز بىن مزار  –القيس  منشيةالعنوان : قرية 
 01062530262/    01150131276حممول  -   
 tagemohamed@yahoo.frالربيد األلكرتوىن :  - 
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CV in English 

 

Name: Tag Al Din Mohammed Eid 

Sexe: Man 

Profession: Lecture of French language didactics at 

the faculty of education of Minia (in Upper Egypt) 
Nationality: Egyptian 

Date of Birth: August 5th, 1974. 

Social situation: Married. 

Children: 3 

Mother language: Arabic 

First Foreign Language: French 

Second Foreign Language: English 

-Member of Egyptian Council for Curriculum 

&Instruction 

-Member of Association of Arab Educators 

Degrees: 

-Bachelor of Education (French Section) - Faculty of 

Education - University of Minia: May 1996. 

 •-Special Diploma - in May 1999. 

Diploma of formation - University of Picardie in 

2003.- 
-Master FFL didactics - Mention: excellent - 

University of Minia in 2006. 

 •PhD thesis in FLE didactics - University of Minia in 

2013-. 

-DELF B2. 

Training: 

 •Internship at the CFCC in Cairo in 2003.- 



-Internship at the University of Picardy: Jules Verne - 

Amiens - France in 2003. 

Responsibilities: 

- Member of the Quality team. 

- Member of the control of diploma general. 

- Secretaire of a civil association of orphans. 

- Internship for Al Azhar teachers in June 2013 on 

the series (In French too) 

- Internship for Al Azhar teachers in June 2014 on 

the series (Living Together) 

- Internship at Al Azhar teachers in June 2014 on the 

manual (Living together) 

- Al Azhar teachers' internship in June 2016 on the 

manual (Club @dos plus) 

- Internship for non-teaching teachers of Ministry of 

Education in Egypt in July 2016 and July 2017 

 
Address: Egypt - Minia - Beni Mazar - Al Qaisse 

Portable: 002+ 01062530262 – 002+01150131276 

 

 

 

 

 

 

 

                      



CV in French 

Nom         : Tage Al Din Mohammed Eid 

Sexe :         Homme 

 

Profession :Maître de conférences de la didactique 

de la langue française à la faculté de pédagogie 

de Minia (en Haute-Egypte) 

 

Nationalité : Egyptien 

Date de Naissance : Le 5 Août en1974. 

Situation Sociale : Marié. 

Enfants :   3 

Langue Maternelle : L’arabe 

Première Langue Etrangère : Le français  

Deuxième Langue Etrangère : L’anglais 

Diplômes :  

 Licence de pédagogie (Section de français) 

–  Faculté de pédagogie – Université de 

Minia  : Mai en 1996. 

 Diplôme spéciale –  en Mai 1999. 

 Diplôme de formation – Université de 

Picardie en 2003. 

 Thèse de Magistère en didactique de FLE 

– Mention : excellente – Université de 

Minia en 2006. 

 Thèse de doctorat en didactique de FLE –

Université de Minia en 2013. 

 DELF B2. 

 



Formation :  

 Stage au CFCC au Caire en 2003. 

 Stage à l'Université de Picardie :Jules 

Verne – Amiens -  France  en 2003. 

 ICDL 

 EPE 

 Formation des Enseignants Francophones. 

Responsabilités :  

- Membre de l’équipe de Qualité. 

- Membre au contrôle de diploma general. 

- Secrétaitraire d’une association civile des 

orphélins. 

- Membre de comité des laboratories  

Missions 

- Stage aux enseignants d'Al Azhar en juin 2013 

sur la serie (En Français Aussi) 

- Stage aux enseignants d'Al Azhar en juin 2014 

sur la serie (Vivre Ensemble) 

- Stage aux enseignants d'Al Azhar en juin 2014 

sur le manuel  (Vivre Ensemble) 

- Stage aux enseignants d'Al Azhar en juin 2016 

sur le manuel (Club @dos plus) 

- Stage aux enseignants non pédagogues de 

ministère de l’enseignement égyptien en juillet 

2016 et juillet 2017 

 

Adresse :       Egypte – Minia – Beni Mazar – 

Manshayat Al Qaisse 

Portable :      002  01062530262  

                       002  01150131276 


