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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 
 محمد شعبان الطوخي فهيم  االسم 

 معيد  الدرجة العلمية
 قسم المناهج وطرق التدريس. –كلية التربية  –جامعة المنوفية   جهة العمل
 الرياضيات  معيد بقسم المناهج وطرق تدريس التخصص 

 01063086369 التليفون 

 البريد االلكتروني 
                                                                             

drmohamedshaban185@gmail.com 

 منوفية   - اشمون  -كفرالحما  العنوان
 م 1994-1-1 تاريخ الميالد 

الحالة 
 االجتماعية 

 متزوج 

 مسلم الديانة  
  

  
 ثـانـيـًا: المؤهالت الـعـلـمـيـة 

 
 التقدير  التخصص  الكلية اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج  الدرجـة 

 جامعة المنوفية م 2016 البكالوريوس 
 

 الرياضيات كلية التربية   
مع مرتبة  ممتاز

 الشرف 
 ممتاز  المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة المنوفية م 2018 الدبلوم المهني 
 ممتاز      المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة المنوفية م 2019 الدبلوم الخاص

تمهيدي  
 ممتاز  المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة المنوفية م 2020 الماجستير
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 ممتاز   كلية التربية جامعة المنوفية  الماجستير
   التربيةكلية  جامعة المنوفية  تمهيدي دكتوراة 

 جامعة المنوفية  تسجيل الدكتوراة 
 
 

 كلية التربية
 

 
 
 

   كلية التربية جامعة المنوفية  مناقشة الدكتوراة 
منح درجة 
   كلية التربية جامعة المنوفية  الدكتوراة 

 ثـالـثـًا: الرسائل الجامعية 
 

 التقدير المشرفون  عنوان الرسالة  الرسالة 

   رسالة الماجستير 
 
 

 

   رسالة الدكتوراه 
 
 
 

 
 

 رابعًا: المقررات التي قام العضو بتدريسها 
 

 الرياضيات وعلم النفس شعبة   مقرر التدريس المصغر للفرقة الثانية 1
 شعب الرياضيات والفيزياء وزراعي وعلم النفس واساسي انجليزي  سكاشن الحاسب اآللي للفرقة الثالثة 2
 الرياضيات  الجزء العملي لمقرر طرق التدريس الفرقة الثالثة قسم 3
 كل الشعب  الجزء العملي لمقرر تكنولوجيا التعليم للفرقة الثالثه 4
 االولي عام رياضيات  للفرقة تاريخ مادة الرياضيات الجزء العملي لمقرر  5
 الثانية عام رياضيات  للفرقة تطبيقات الرياضيات المدرسية الجزء العملي لمقرر  6
 الثالثة اساسي رياضيات  للفرقة انشاءات هندسية الجزء العملي لمقرر  7
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8  
9  

 
 

 خامسًا: خبرات إضافية
 

 الرابعة اشراف التربية العملية للفرقة الثالثة والفرقة  1
 اشراف التربية العملية للدبلوم المهني  2
معرض خاص باالدوات والوسائل التعليمية لمادة الرياضيات في الكلية مع شعبة الرياضيات فرقة اولي تنظيم  3

 وثانية وثالثة عام واساسي رياضيات 
 

 سادسًا : الدورات التدريبية وورش العمل 
 

 إلــى  مــن اسم البرنامـج  م 
 - 25/02/2018 اإلنتحال العلمي  1
 - 14/03/2018 التوثيق في البحث العلمي 2
 - 04/04/2018 مصادر الخطأ في كتابة البحث العلمي 3
 10/7/2019 9/7/2019 مصادر الخطأ في كتابة البحث العلمي 4
 15/7/2019 14/7/2019 مصادر الخطأ في كتابة البحث العلمي 5
6    
7    
8    
9    

 
 

 سابعًا: الندوات والمؤتمرات )الحضور( 
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 In المؤتمر 
جامعة المنوفية، بعنوان "التربية الوجدانية    -المؤتمر السنوي السابع )الدولي الثالث( لكلية التربية   1

 أكتوبر 12-11في المجتمعات العربية في ضوء التحديات المعاصرة" في الفترة من  
2017 

العلمي   2 التربية  المؤتمر  لكلية  الرابع  الدولي  الخلقية في    –التاسع  "التربية  المنوفية، بعنوان  جامعة 
 أكتوبر  31-30المجتمعات العربية" )الواقع والمأمول( في الفترة من  

2019 
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 ثامنًا: شهادات اللغة  والحاسب اآللي 
 
 In الشهادة 
1   
2   

 
 
 

 تاسًعا : شهادات تقدير 
 

فاعليات  شهادة   1 إنجاز  في  المبذول  والمجهود  الفعالة  المشاركة  علي  المنوفية  جامعة  التربية  كلية  من  تقدير 
التحديات   العربية في ضوء  المجتمعات  الوجدانية في  "التربية  بعنوان  الثالث(  )الدولي  السابع  السنوي  المؤتمر 

 2017أكتوبر  12-11المعاصرة" في الفترة من 
من   2 تقدير  فاعليات  شهادة  إنجاز  في  المبذول  والمجهود  الفعالة  المشاركة  علي  المنوفية  جامعة  التربية  كلية 

التربية   "التربية الخلقية في المجتمعات    –المؤتمر العلمي التاسع الدولي الرابع لكلية  جامعة المنوفية، بعنوان 
 أكتوبر 31-30العربية" )الواقع والمأمول( في الفترة من  

فاعليات شهادة   3 إنجاز  في  المبذول  والمجهود  الفعالة  المشاركة  علي  المنوفية  جامعة  التربية  كلية  من    تقدير 
 فاعليات األنشطة التعليمية بكلية التربية  
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 عاشًرا : قوافل 
 
  

 


