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 ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة 

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 
 

  
  

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة 

 
 

 التقدير  التخصص  الكلية  اســم الجامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة

 جامعة املنوفية  م2012 الليسانس 
 كلية الرتبية 

 جغرافيا 
جيد جداً مع مرتبة  

 الشرف 

 ممتاز  ختطيط وتطوير املناهج  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  2013 الدبلوم المهني 

لدبلوم الخاص ا  ممتاز  املناهج وطرق التدريس  بية كلية الرت  املنوفية جامعة  م2014 

تمهيدي  
 الماجستير 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  املنوفية  جامعة م2015

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  املنوفية جامعة  2019 الماجستير 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  2020 تمهيدي دكتوراة 

 

 ثـالـثـاً: الرسائل الجامعية

 م االس

 
 

                            هبه حممد مجال عبدالشاىف عمران 
 
   

 

 مساعد  مدرس  الدرجة العلمية

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

 اجلغرافيا ناهج وطرق تدريس امل  التخصص 

 01018768836 التليفون 

 البريد االلكتروني 

heba.20102000@yahoo.com 

heba.omran123@edu.menofia.edu.eg   

 منوفية  - الشهداء– دراجيل العنوان
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 التقدير  المشرفون عنوان الرسالة  الرسالة 

 رسالة املاجستي 

فاعلية برانمج اثرائى قائم على القضااي 
لدي  الثقافة اجلغرافية يف تنمية  املعاصرة 

 الثانوية املرحلة  طالب

 أ.د علي حسني عطية
أستاذ املناهج وطرق تدريس اجلغرافيا  

 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية 
 ا.م.د سها محدى زوين  

  املساعدوطرق التدريس استاذ املناهج 
  جامعة املنوفية –كلية الرتبية 

 
 

 ممتاز

 

 

 اً: المقررات التي قام العضو بتدريسها رابع

 
 

 املصغر للفرقة الثانية شعبة جغرافيا قرر التدريس اجلزء العملى مل 1

 اجلزء العملى ملقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة اتريخ  2
 للفرقة الثانية شعبة دراسات اجتماعية قرر التدريس املصغر اجلزء العملى مل 3

 قرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة طفولة اجلزء العملى مل 4

 سكاشن احلاسب اآليل للفرقة الثالثة  5
 اتريخ وجغرافيا  ق التدريس الفرقة الثالثة ختصصاجلزء العملي ملقرر طر  6
 اإلحتياجات اخلاصة الفرقة الثالثة اجلزء العملي ملقرر طرق تدريس ذوي  7
 اجلزء العملى ملقرر املناهج الفرقة الرابعه ختصص جغرافيا واتريخ 8
 اجلزء العملى ملقرر طرق تدريس الفرقة الرابعه ختصص جغرافيا واتريخ  9

 

 

 إضافية  خبراتخامساً: 

 
 

 اشراف الرتبية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة  1

 اشراف الرتبية العملية للدبلوم املهين 2

 أعمال االمتحاانت + الكنرتول  3

 رائد مساعد السرة اصدقاء اجلودة سابقا  4
 رائد مساعد ألسرة طالب من أجل مصر 

 

 وورش العمل  سادساً : الدورات التدريبية
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 إلــى  مــن اسم الربانمـج  م

 دورة تدريية على احلاسي اآللىى ىف : 1
 )IT- Windows- Word – Exel – Access – Power 

Point – Internet) 

11/7/2010 9/8/2010 

 - 14/03/2018 التوثيق يف البحث العلمي  2

 - 04/04/2018 مصادر اخلطأ يف كتابة البحث العلمي 3

 25/10/2020 15/10/2020 الربانمج االلكرتوىن  بعنوان )املهارات االساسية للتعليم عن بعد (  4
   دورة تدريبية خاصة بربانمج )توعية معلمى الدمج واالعاقة مبدارس الدمج ( 5
   إدارة الفريق البحثي  6

   اإلرشاد األكادميي والدعم الطاليب يف مؤسسات التعليم العايل واسرتاتيجيات التعليم والتعلم  7

   مهارات التفكي  8

   اجلامعة و اجملتمع   9

   استخدام قواعد البياانت العاملية  10
   مهارات استخدام اخلرائط الذهنية  11
   ادارة الفريق البحثى  12
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 الندوات والمؤتمرات )الحضور( سابعاً: 

 
 

 In املؤمتر 

جامعـة املنوفيـةب بعنـوان ل الرتبيـة العربيـة ىف العصـر الرقمـى  –املؤمتر السنوى اخلامس ) الدوىل األول ( لكلية الرتبية  1
 اكتوبر 13-12فرص وحتدايتلىف الفرتة من 

2015 

املؤمتر العلمي الدوىل الثالث لكلية الرتبية النوعية جامعة املنوفية بعنوان ل جودة التعليم وحتدايت املستقبل ...لرؤى  2
 مارس  26-25وآفاقل لىف الفرتة من 

2015 

جامعة املنوفيةب بعنوان الرتبية العربية وتعزيز األمن الفكرى  –املؤمتر السنوى السادس ) الدوىل الثاىن ( لكلية الرتبية  3
 اكتوبر 12-11ىف عصر املعلوماتيةل)الواقع واملأمول( ىف الفرتة 

2016 

ــة الرتبيــة  املــؤمتر الســنوي الســابع )الــدويل الثالــث( 4 ــوان لالرتبيــة ال املنوفيــة جامعــة  -لكلي ــة يف اجملتمعــات و بعن جداني
 أكتوبر 12-11اصرةل يف الفرتة من العربية يف ضوء التحدايت املع

2017 

يف اجملتمعـات وتنميـة االبـدا  جامعـة املنوفيـة  بعنـوان لالرتبيـة  –لكليـة الرتبيـة  (الـدويل الرابـع)  العاشـراملؤمتر العلمـي   5
 ديسمرب 10-9( يف الفرتة من وممارسات رؤىالعربيةل )

2020 

 

 : شهادات تقديراً ثامن

 
  

  العطاء املتميز واجلهد املخلص كرائد مساعد ألسرة طالب من أجل مصر جامعة املنوفية علي   النوعية  شهادة تقدير من كلية الرتبية

 
 

 


