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 ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة 

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

  
  

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة 
 

 التقدير  التخصص  الكلية  اســم الجامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة

بكالوريوس في  
العلوم والتربية  

شعبة عام   –
 رياضيات 

 جامعة املنوفية  2٠١٣

 كلية الرتبية 
 عام رايضيات 

جيد جداً مع مرتبة  
 الشرف 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م ٢٠١٥    الدبلوم المهني 

لدبلوم الخاص ا  ممتاز  - بية كلية الرت  املنوفية جامعة  م ٢٠١٦ 

تمهيدي  
 الماجستير 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  املنوفية  جامعة م2019

 مع التوصية  ممتاز املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م 3/2020 الماجستير 

 تمهيدي دكتوراة 
2020-
 م2021

 جامعة املنوفية 
 كلية الرتبية 

 املناهج وطرق التدريس 
 

 ثـالـثـاً: الرسائل الجامعية
 

 التقدير  المشرفون عنوان الرسالة  الرسالة 

 رسالة املاجستي 

تطوير مقرر التدريس املصغر على ضوء مبادئ 
واثره يف تنمية مهارات التدريس TRIZتريز 

اإلبداعي لدى طلبة كلية الرتبية شعبة  
 الرايضيات 

 فتيحة أمحد بطيخ أ.د 
  الرايضياتأستاذ املناهج وطرق تدريس 

 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية 
 عبد الناصر حممد عبد احلميد د م.أ.

لريتضيات  أستاذ املناهج وطرق تدريس ال
 جامعة املنوفية –كلية الرتبية -املساعد 

 
 

 ممتاز مع التوصية 

 عبد العزيز الناظر شيماء طه  االسم 

 مدرس مساعد  الدرجة العلمية

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

 الرايضيات ناهج وطرق تدريس  امل  مدرس مساعد بقسم التخصص 

 010٩٥١١٣٩٩٩ التليفون 

 البريد االلكتروني 
 Shimaa.taha500@gmail.com 

 منوفية  -شبين الكوم  -شنوان  العنوان
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    رسالة الدكتوراه 
 

 

 بتدريسها اً: المقررات التي قام العضو رابع
 

 عام وأساسي الرايضيات مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة  1

 الرايضيات عام وأساسيمقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة  2

 مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة طفولة  3

 الثالثة الشعب العلمية  سكاشن احلاسب اآليل للفرقة  4
 رايضيات عام وأساسياجلزء العملي ملقرر طرق التدريس الفرقة الثالثة + الفرقة الرابعة  5
 اجلزء العملي ملقرر طرق تدريس ذوي اإلحتياجات اخلاصة الفرقة الثالثة  6

  
 

 

 إضافية  خبراتخامساً: 
 

 والفرقة الرابعة اشراف الرتبية العملية للفرقة الثالثة  1

 اشراف الرتبية العملية للدبلوم املهين 2

 أعمال االمتحاانت + الكنرتول  3

 

 
 

 
 

 


