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 ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة 

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

  
  

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة 
 

 التقدير  التخصص  الكلية  اســم الجامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة

 املنوفية جامعة  م2006 الليسانس 
 سياسي اتريخ كلية الرتبية 

جيد جداً مع مرتبة  
 الشرف 

 ممتاز  طرق تدريس اتريخ كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م2008 الدبلوم المهني 

لدبلوم الخاص ا  جيد جدا  الدبلوم اخلاص يف الرتبية  بية كلية الرت  املنوفية جامعة  م2009 

تمهيدي  
 الماجستير 

 ممتاز  طرق تدريس اتريخ كلية الرتبية  املنوفية  جامعة م2011

 ممتاز  طرق تدريس اتريخ كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م 6/2013 الماجستير 

 ممتاز  طرق تدريس اتريخ كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م2014 تمهيدي دكتوراة 

تسجيل  
 الدكتوراة 

 جامعة املنوفية  م2015

 
 

 كلية الرتبية 

 اتريخطرق تدريس 
 رسالة بعنوان

قائم على األحداث  أثر برانمج إلكرتوين 
وإصدار  التحليليف تنمية مهارات  التارخيية 
 اإلعدادية  املرحلة تالميذلدي  األحكام

 
 
- 

مناقشة  
 الدكتوراة 

 ممتاز  طرق تدريس اتريخ كلية الرتبية  جامعة املنوفية  2019/ 18/7

منح درجة  
 الدكتوراة 

 جامعة املنوفية  2019/ 24/9

 طرق تدريس اتريخ كلية الرتبية 
قائم على األحداث  أثر برانمج إلكرتوين 

وإصدار  التحليليف تنمية مهارات  التارخيية 
 اإلعدادية  املرحلة تالميذلدي  األحكام

 ممتاز 

 حشيش  عطية رجبإميان   االسم 

 مدرس  الدرجة العلمية

 . قسم املناهج وطرق التدريس   –  كلية الرتبية  –حامعة املنوفية   جهة العمل

 ناهج وطرق تدريس التاريخ املمدرس  التخصص 

 01027490213 التليفون 

 البريد االلكتروني 
Emanhashesh85@gmail.com 

 منوفية  -شبين الكوم  – كفر دقماق العنوان
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 ثـالـثـاً: الرسائل الجامعية
 

 التقدير  المشرفون عنوان الرسالة  الرسالة 

 املاجستي رسالة 

  يف  الوسائط املتعددة  على قائم برانمج أثر 
التارخيي لدي  احلس تدريس التاريخ على تنمية

 تالميذ املرحلة اإلعدادية 

 أ.د جنفة قطب اجلزار 
أستاذ املناهج وطرق تدريس الدراسات 

 جامعة املنوفية –اإلجتماعية كلية الرتبية 
 أ.د علي حسني عطية

أستاذ املناهج وطرق تدريس اجلغرافيا  
 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية 

 
 

 ممتاز

 رسالة الدكتوراه 
قائم على األحداث  أثر برانمج إلكرتوين 

وإصدار  التحليليف تنمية مهارات  التارخيية 
 اإلعدادية  املرحلة تالميذلدي  األحكام

 أ.د جنفة قطب اجلزار 
أستاذ املناهج وطرق تدريس الدراسات 

 جامعة املنوفية –اإلجتماعية كلية الرتبية 
 الشاعر  عبد السالم دعاء د.
املناهج وطرق تدريس اجلغرافيا   مدرس

 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية 

 
 
 ممتاز 

 

 

 اً: المقررات التي قام العضو بتدريسها رابع
 

 الثانية شعبة اتريخ مقرر التدريس املصغر للفرقة  1

 مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة دراسات اجتماعية  2

 مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة طفولة  3

 مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة جغرافيا  3

 سكاشن احلاسب اآليل للفرقة الثالثة  4
 الفرقة الثالثة + الفرقة الرابعة اتريخ ودراسات اجتماعية اجلزء العملي ملقرر طرق التدريس  5
 اجلزء العملي ملقرر طرق تدريس ذوي اإلحتياجات اخلاصة الفرقة الثالثة  6
 اجلزء العملي ملقرر التفكي العلمي للفرقة الثالثة دراسات اجتماعية  7
 وجغرافيا مقرر تكنولوجيا للفرقة الثالثة دراسات اجتماعية واتريخ  8
 مقرر طرق التدريس للفرقة الثالثة اتريخ وجغرافيا  9
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 إضافية  خبراتخامساً: 
 

 اشراف الرتبية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة  1

 اشراف الرتبية العملية للدبلوم املهين 2

 أعمال االمتحاانت + الكنرتول  3

 

   وورش العمل سادساً : الدورات التدريبية
 

 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 العلمي  .3  18/11/2008  

24/3/2010 تنشيط استخدام قواعد البياانت العاملية املشرتكة هبا اجلامعة   .4  25/3/2010  

20/2/2011 مهارات االتصال يف أمناط التعليم املختلفة  .5  22/2/2011  

2/9/2012 دورة التقومي الذايت املؤسسي ملؤسسات التعليم العايل   .6  6/9/2012  

9/9/2012 التخطيط االسرتاتيجي ملؤسسات التعليم العايل   .7  10/9/2012  

تعليم عايل –نواتج التعلم وخرائط املنهج   .8  16/9/2012  20/9/2012  

19/5/2013 مشروعات البحوث التنافسية احمللية والعاملية   .9  21/5/2013  

26/5/2013 استخدام التكنولوجيا يف التدريس   .10  28/5/2013  

 --- م 2018/  2/  25 االنتحال العلمي   .11

 --- م 2018/  3/  14 التوثيق يف البحث العلمي   .12

 --- م 2018/  4/  14 اخلطأ يف كتابة البحث العلمي مصادر  .13

14/7/2019 التعلم مدى احلياه   .14  15/7/2019  

16/7/2019 إدارة الوقت   .15  17/7/2019  

21/7/2019 اإلدارة اجلامعية   .16  22/7/2019  

26/7/2019 إدارة األزمات والكوارث  .17  27/7/2019  
والساعات املعتمدة اإلرشاد األكادميي   .18  28/7/2019  29/7/2019  
3/8/2019 إدارة املوارد البشرية    .19  4/8/2019  
حتسني جودة الربامج والتكوين يف كليات الرتبية وتفعيل دورها يف ترسيخ قيم املواطنة    .20

 والتعايش واحلوار
م 2019/  10/  31 م   2019/  10/  29  
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 المؤتمرات )الحضور(سابعاً: 
 

 In املؤمتر 

يف  الرقمـي العصـريف  العربيـةبعنـوان االرتبيـة  جامعة املنوفيـة  -لكلية الرتبية  (األول)الدويل    اخلامساملؤمتر السنوي   1
 أكتوبر 12-11اصرةا يف الفرتة من ضوء التحدايت املع

2015 

فرص جدانية يف اجملتمعات و بعنوان االرتبية ال املنوفية جامعة  -لكلية الرتبية  املؤمتر السنوي السابع )الدويل الثالث( 2
 أكتوبر 13-12ا يف الفرتة من وحتدايت

 

2017 

تربيــة الفتــات املهمشــة يف اجملتمعــات  بعنــوان ا جامعــة املنوفيــة  -لكليــة الرتبيــة  الرابــعالــدويل  الثــامناملــؤمتر العلمــي  3
 سبتمرب 12-11لتحقيق أهداف التنمية املستدامةا  يف الفرتة من العربية 

2018 

املـؤمتر العلمـي السـابع والعشـرون )الـدويل السـادس( للجمعيــة املصـرية للمنـاهج وطـرق التـدريس  بعنـوان اتوجهــات  4
ــيافة  جامعـــة عـــني يـــس يـــومي األربعـــاء  –مســـتقبلية يف املنـــاهج وطـــرق التـــدريسا والـــذي عقـــد فلقـــاهرة بـــدار ال ـ

 يوليو 25و 24واخلميس 

2019 

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

2019 

 

 والحاسب اآللي   : شهادات اللغةثامنًا 
 

 In الشهادة  

1 ICTP 2008 

2 ICDL 2019 

3 TOEFL. ITP 2019 

 

  الندوات : تاسعًا  

 28 ندوة بعنوانا الرتبية وقيم التقدما اليت نظمتها كلية الرتبية فلتعاون مع جلنة الرتبية فجمللس األعلى للثقافة يوم اخلميس املوافق
 م.2016/  4 /

 

 

 

 

 

 

 

 : شهادات تقدير عاشًرا
 



 5 

 

 

 م.2009 /11 /18 -13/11/2009من معهد القادة حبلوان يف الفرتة املنعقدة يف  تثقيفيشهادة تقدير عن نشاط  -

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

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

 .2010 /8 /18 -13/8/2010شهادة تقدير عن نشاط رايدي من معهد القادة حبلوان يف الفرتة املنعقدة يف  -
 

 
 

 

 


