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 ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة 

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

  
  

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة 
 

 التقدير  التخصص  الكلية  اســم الجامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة

 جيد جداً   لغة عربية   كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م 2005/ 22/8 الليسانس 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م 20/10/2008 الدبلوم المهني 

لدبلوم الخاص ا  جيد جدا  الدبلوم اخلاص يف الرتبية   بية كلية الرت  املنوفية جامعة  11/10/2009 

تمهيدي  
 الماجستير 

 جيد جدا  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  املنوفية  جامعة م2012

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  28/10/2013 الماجستير 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م2014 تمهيدي دكتوراة 

تسجيل  
 الدكتوراة 

 جامعة املنوفية  م 15/10/2015
 
 

 كلية الرتبية 

 وطرق التدريس املناهج 
 رسالة بعنوان
 

 
 
- 

مناقشة  
 الدكتوراة 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  2019/ 8/12

منح درجة  
 الدكتوراة 

 جامعة املنوفية  2019/ 30/1

 املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية 
استخدام بعض اسرتاتيجيات التدريس 

القائمة على التعلم النشط لعالج صعوابت  
تعلم القراءة والكتابة لدى تالميذ املرحلة 

 االبتدائية 

 ممتاز 

 ثـالـثـاً: الرسائل الجامعية
 

 اندية عطية حمسب خبيت  االسم 

 مدرس  الدرجة العلمية

 . قسم املناهج وطرق التدريس   –  كلية الرتبية  –حامعة املنوفية   جهة العمل
 ناهج وطرق تدريس التاريخ املمدرس  التخصص 

 01029377133 التليفون 

 البريد االلكتروني 
Nadia.bekhit@edu.menofia.edu.eg 

 منوفية  –الشهداء  –كفر عشما  العنوان
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 التقدير  المشرفون عنوان الرسالة  الرسالة 

 رسالة املاجستي 

فاعلية اسرتاتيجية تعليمية مقرتحة قائمة على  
مدخل التواصل اللغوى ىف تنمية مهارات  
 التعبي الكتايب لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية  

 على أمحد مدكورأ.د 
اللغة العربية أستاذ املناهج وطرق تدريس 

 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   -املتفرغ
 عادل أمحد عجيز  /د

اللغة العربية أستاذ املناهج وطرق تدريس 
جامعة  –كلية الرتبية -املساعد املتفرغ 

 املنوفية 

 
 

 ممتاز

 رسالة الدكتوراه 
استخدام بعض اسرتاتيجيات التدريس القائمة 
على التعلم النشط لعالج صعوابت تعلم 
 القراءة والكتابة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

 فتيحة أمحد بطيخ أ.د 
كلية    الرايضيات أستاذ املناهج وطرق تدريس ا

 جامعة املنوفية  –الرتبية 
 أ.د/هويدا حممد احلسيىن 

كلية   اللغة العربية أستاذ املناهج وطرق تدريس 
 جامعة املنوفية  –الرتبية 

 
 
 ممتاز 

 

 

 اً: المقررات التي قام العضو بتدريسها رابع
 

 لغة عربية  مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة  1

 لغة عربية  سكاشن احلاسب اآليل للفرقة الثالثة 2
 لغة عربية  اجلزء العملي ملقرر طرق التدريس الفرقة الثالثة + الفرقة الرابعة  3
 مقرر طرق تدريس ذوى االحتياجات اخلاصة  4
 احلاسوب ىف تعليم اللغة العربية   5
 مقرر احلاسب اآليل للفرقة الثالثة  6
 مقرر طرق التدريس للفرقة الرابعة  7

 

 

 إضافية  خبراتخامساً: 
 

 اشراف الرتبية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة  1

 اشراف الرتبية العملية للدبلوم املهين 2

 اشراف الرتبية العملية للدبلوك العام  
 أعمال االمتحاانت + الكنرتول  3

 

 وورش العمل  سادساً : الدورات التدريبية
 



 3 

 

 إلــى  مــن اسم الربانمـج  م

28/10/2007 نظم االمتحاانت وتقومي الطالب  1  30/10/2007  
2/11/2008 الساعات املعتمدة  2  4/11/2008  
16/11/2008 النشر العلمى  3  18/11/2008  

20/2/2011 مهارات االتصال ىف أمناط التعليم املختلفة  4  22/2/2011  
2/9/2012 سلوكيات املهنة  5  4/9/2012  
23/6/2013 مشروعات البحوث التنافسية احمللية والعاملية  6  25/6/2013  
5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 المؤتمرات )الحضور(سابعاً: 
 

 In املؤمتر 

جامعة املنوفيـة  بعنـوان لالرتبيـة العربيـة يف العصـر الرقمـي يف  -املؤمتر السنوي اخلامس )الدويل األول( لكلية الرتبية  1
 أكتوبر 12-11ضوء التحدايت املعاصرةل يف الفرتة من 

2015 

جامعة املنوفية  بعنوان لالرتبية الوجدانية يف اجملتمعات فرص  -الرتبية املؤمتر السنوي السابع )الدويل الثالث( لكلية  2
 أكتوبر 13-12وحتدايتل يف الفرتة من 

2017 

جامعــة املنوفيــة  بعنــوان ل تربيــة الفشــات املهمشــة يف اجملتمعــات  -املــؤمتر العلمــي الثــامن الــدويل الرابــع لكليــة الرتبيــة  3
 سبتمرب 12-11تدامةل  يف الفرتة من العربية لتحقيق أهداف التنمية املس

2018 

املـؤمتر العلمـي السـابع والعشـرون )الـدويل السـادس( للجمعيــة املصـرية للمنـاهج وطـرق التـدريس  بعنـوان لتوجهــات  4
ــيافة  جامعـــة عـــني مشـــس يـــومي األربعـــاء  –مســـتقبلية يف املنـــاهج وطـــرق التـــدريسل والـــذي عقـــد ابلقـــاهرة بـــدار ال ـ

 يوليو 25و 24واخلميس 

2019 

جامعــة املنوفيــة  بعنــوان لالرتبيــة اخللقيــة يف اجملتمعــات العربيــةل  –املــؤمتر العلمــي التاســع الــدويل الرابــع لكليــة الرتبيــة  5
 أكتوبر 31-30)الواقع واملأمول( يف الفرتة من 

2019 
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 والحاسب اآللي   اً: شهادات اللغةثامن
 

 In الشهادة  

1 ICDL 2009 

 ICTP 2011 

2 TOEFL.  2019 

 

 

  تاسعًا : الندوات 

 28 ندوة بعنوانل الرتبية وقيم التقدمل اليت نظمتها كلية الرتبية ابلتعاون مع جلنة الرتبية ابجمللس األعلى للثقافة يوم اخلميس املوافق
 م.2016/  4 /

 

 عاشًرا : شهادات تقدير
  

 
 .2010/ 7/ 7 -2/7/2010حبلوان يف الفرتة املنعقدة يف شهادة تقدير عن نشاط رايدي من معهد القادة  -

 .2010/ 11/ 14 -9/11/2010شهادة تقدير عن نشاط رايدي من معهد القادة حبلوان يف الفرتة املنعقدة يف  -

 م.2010/ 11 /14 -19/11/2010شهادة تقدير عن نشاط تثقيفي من معهد القادة حبلوان يف الفرتة املنعقدة يف  -

شــهادة تقــدير مــن كليــة الرتبيــة جامعــة املنوفيــة علــي املشــاركة الفعالــة واجملهــود املبــذول يف إ ــاز فاعليــات املــؤمتر الســنوي  -
-11لالرتبيـة اجلدانيـة يف اجملتمعـات العربيـة يف ضـوء التحـدايت املعاصـرةل يف الفـرتة مـن السابع )الدويل الثالث( بعنوان 

 2017أكتوبر  12

 25/12/2019شهادة تقدير للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية ىف عيد اجلامعة  -
 

 
 

 


