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 ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة 

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

  
  

 

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة 
 

 التقدير  التخصص  الكلية  اســم الجامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة

 جامعة املنوفية  م2013 الليسانس 
 كلية الرتبية 

 اللغة الفرنسية 
مع مرتبة   امتياز

 الشرف 

 ممتاز  ختطيط وتطوير املناهج  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م2015 الدبلوم المهني 

لدبلوم الخاص ا  ممتاز  املناهج وطرق التدريس  بية كلية الرت  املنوفية جامعة  م2016 

تمهيدي  
 الماجستير 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  املنوفية  جامعة م2017

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م 10/2019 الماجستير 

 

 ثـالـثـاً: الرسائل الجامعية
 

 التقدير  المشرفون عنوان الرسالة  الرسالة 

 رسالة املاجستي 

فاعلية اسرتاتيجية التعلم املعكوس لتنمية 
مهارات التواصل الشفهى لدى طلبة كلية 

 الرتبية شعبة اللغة الفرنسية 

 أ.م.د/ مجال الشحات عبداحلليم
وطرق تدريس اللغة  أستاذ املناهج
جامعة  –كلية الرتبية -الفرنسية املساعد

 املنوفية 
 .م.د/ رفيق سعيد الرببرىأ

كلية   -تكنولوجيا التعليم املساعد تاذ أس
 جامعة املنوف  –الرتبية 

 
 

 ممتاز

 داليا عبدالغىن عبداحلميد عبدالرمحن سعد  االسم 

 مساعد  مدرس  الدرجة العلمية

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

 الفرنسية ناهج وطرق تدريس اللغة املمساعد  مدرس  التخصص 

 01114433472  -01094453857 التليفون 

 البريد االلكتروني 
daliasaad202@gmail.com 

 منوفية  – بركة السبع-طنبشا  العنوان
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 د. مها عبدالغىن الصيفى 
مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة  

 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية -الفرنسية

 

 

 اً: المقررات التي قام العضو بتدريسها رابع
 

 الفرنسية املصغر للفرقة الثانية شعبة اللغة مقرر التدريس  1

 زراعى مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة  2

 مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة طفولة  3

 شعبة اللغة الفرنسية  سكاشن احلاسب اآليل للفرقة الثالثة 4
 سكاشن احلاسب اآليل للفرقة الثالثة شعبة زراعى  5

 

 

 إضافية  خبراتخامساً: 
 

 الرتبية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة اشراف  1

 اشراف الرتبية العملية للدبلوم املهين 2

 أعمال االمتحاانت + الكنرتول  3

 

 وورش العمل  سادساً : الدورات التدريبية
 

 إلــى  مــن اسم الربانمـج  م

التصال ىف أمناط التعليم املختلفةمهارات ا 1  28/08/6201  29/08/6201  

30/8/2016 أخالقيات البحث العلمي  2  31/08/6201  

العلمي النشر 3  23/80/6201  24/8/2016  

06/09/6201 استخدام التكنولوجيا ىف التدريس  4  07/09/2016  

18/09/6201 سلوكيات املهنة  5  19/09/2016  

20/09/6201 نظم االمتحاانت وتقومي الطالب                                    6  21/09/2016  

18/04/2018 فن كتابة الفقرة العلمية                                       8   
 

 

 

 

 

 



 3 

 

 الندوات والمؤتمرات )الحضور( سابعاً: 
 

 In املؤمتر 

الرتبيـة العربيـة وتعزيـز االمـن الفكـرى  بعنوان " جامعة املنوفية  -لكلية الرتبية  (لثاىن)الدويل ا  املؤمتر السنوى السادس 1
 اكتوبر 12-11ىف عصر املعلوماتية" ىف الفرتة من 

2016 

ــة الرتبيــة  املــؤمتر الســنوس الســابع )الــدويل الثالــث( 2 ــوان "الرتبيــة ال جامعــة املنوفيــة  -لكلي ــة ف و بعن اجملتمعــات جداني
 أكتوبر 12-11اصرة" ف الفرتة من العربية ف ضوء التحدايت املع

207 

جامعــة املنوفيــة  بعنــوان "الرتبيــة االقيــة ف اجملتمعــات العربيــة"  –املــؤمتر العلمــي التاســع الــدويل الرابــع لكليــة الرتبيــة  3
 أكتوبر 31-30)الواقع واملأمول( ف الفرتة من 

2019 

 

 والحاسب اآللي   اً: شهادات اللغةثامن
 

 In الشهادة  

1 ICDL - 

 2017 دورة تدريبية ىف اللغة الفرنسية مبركز اادمة العامة                          2

 2020 دورة اللغة الفرنسية ابملركز الثقاىف الفرنسى ابلقاهرة  3
 

 

 
 : شهادات تقدير ا  تاسعً 

 

 از فاعليــات املــؤمتر الســنوس الســادساملبــلول ف إ ــشــهادة تقــدير مــن كليــة الرتبيــة جامعــة املنوفيــة علــي املشــاركة الفعالــة واجملهــود  1
 2016أكتوبر  12-11" ف الفرتة من دويل الثاىن( بعنوان "الرتبية العربية وتعزيز االمن الفكرى ىف عصر املعلوماتية)ال

ــ 2 ات املــؤمتر الســنوس الســابع شــهادة تقــدير مــن كليــة الرتبيــة جامعــة املنوفيــة علــي املشــاركة الفعالــة واجملهــود املبــلول ف إ ــاز فاعلي
 أكتـــوبر 12-11دانيــة ف اجملتمعــات العربيـــة ف ضــوء التحــدايت املعاصــرة" ف الفــرتة مــن دويل الثالــث( بعنــوان "الرتبيــة الوج)الــ

2017 
 
 

 


