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 ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة 

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

  
  

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة 
 

 التقدير  التخصص  الكلية  اســم الجامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة

 بنها جامعة  م2009 البكالوريوس 
 التاريخ الطبيعي"العلوم البيولوجية"  الرتبية كلية 

مع مرتبة  ممتاز 
 الشرف 

 جيد جدا  الرتبية اخلاصة  كلية الرتبية  بنها جامعة  م2010 الدبلوم المهني 

لدبلوم الخاص ا  

 ممتاز  الرتبية اخلاصة  كلية الرتبية  بنها جامعة  م2013

 جامعة املنوفية  م2016
تدريس التاريخ  املناهج وطرق  كلية الرتبية 

 الطبيعي"بيولوجي"
 ممتاز 

تمهيدي  
 الماجستير 

 املنوفية  جامعة م2017
املناهج وطرق تدريس التاريخ   كلية الرتبية 

 الطبيعي"بيولوجي"
 ممتاز 

 ممتاز  طرق تدريس التاريخ الطبيعي"بيولوجي"  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م 29/10/2019 الماجستير 

 الرسائل الجامعيةثـالـثـاً: 
 

 التقدير  المشرفون عنوان الرسالة  الرسالة 

 رسالة املاجستي 

فاعلية منوذج أبعاد التعلم ملارزانو  
(Marzano)  يف تنمية مهارات التدريس

اإلبداعي لدي طلبة كلية الرتبية شعبة  
 البيولوجي 

 أ.م.د/ مصطفي بركات 
 العلومأستاذ املناهج وطرق تدريس 

 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية   املساعد
 أ.د /سوزان سراج

العلوم أستاذ املناهج وطرق تدريس 
 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية   املساعد

 
 

 ممتاز

 

 هند شعبان إبراهيم حممد  االسم 

 مساعد  مدرس  الدرجة العلمية

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

 الطبيعي( البيولوجي )التاريخ  ناهج وطرق تدريس امل مساعد  مدرس  التخصص 

 01090064122 التليفون 

 البريد االلكتروني 
Hend.shaban12019@edu.menofia.edu.eg 

 قليوبية  - بنها العنوان
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 اً: المقررات التي قام العضو بتدريسها رابع
 

 بيولوجيمقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة  1

 رقة الثانية شعبة طفولة مقرر التدريس املصغر للف 2

 سكاشن احلاسب اآليل للفرقة الثالثة للشعب العلمية  3
 التدريس الفرقة الثالثة + الفرقة الرابعة شعبة بيولوجي اجلزء العملي ملقرر طرق  4
 اجلزء العملي ملقرر تكنولوجيا التعليم  الفرقة الثالثة للشعب العلمية  5

 

 إضافية  خبراتخامساً: 
 

 التخصصات العلمية  اشراف الرتبية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة 1

 للدبلوم املهيناشراف الرتبية العملية  2

 أعمال االمتحاانت + الكنرتول  3

 

 وورش العمل  سادساً : الدورات التدريبية
 

 إلــى  مــن اسم الربانمـج  م

7/6/2015 الساعات املعتمدة  1  8/6/2015  

17/9/2019 نواتج التعلم وتوصيف الربامج واملقررات 2  18/9/2019  

24/9/2019 استخدام قواعد البياانت العاملية  3  25/9/2019  

29/9/2019 االختبارات االلكرتونية  4  30/9/2019  

1/10/2019 إدارة االزمات والكوارث 5  2/10/2019  
15/10/2019 الدراسة الذاتية ملؤسسات التعليم العايل 6  16/10/2019  

 

 

 الندوات والمؤتمرات )الحضور( سابعاً: 
 

 سنة  املؤمتر 
العربيــة يف العصــر الرقمــي بعنــوان "الرتبيــة  جامعــة املنوفيــة  -لكليــة الرتبيــة  (االول)الــدويل  اخلــامساملــؤمتر الســنوي  1

 أكتوبر 15-14" يف الفرتة من )الفرص والتحدايت(

2015 

العربية وتعزيز االمن الفكـري بعنوان "الرتبية  جامعة املنوفية  -لكلية الرتبية   (الثاين)الدويل    السادساملؤمتر السنوي   2
 أكتوبر 12-11يف عصر املعلوماتية)الواقع واملأمول(" يف الفرتة من 

2016 

ــة الرتبيــة  املــؤمتر الســنوي الســابع )الــدويل الثالــ ( 2 ــوان "الرتبيــة ال جامعــة املنوفيــة  -لكلي ــة يف امتمعــات و بعن  2017جداني
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 أكتوبر 12-11اصرة" يف الفرتة من العربية يف ضوء التحدايت املع

يف امتمعــات  وتنميــة االبــدا جامعــة املنوفيــة  بعنــوان "الرتبيــة  –املــؤمتر العلمــي التاســع الــدويل الرابــع لكليــة الرتبيــة  3
 ديسمرب 10-9( يف الفرتة من و ممارسات رؤيالعربية" )

2020 

 

 والحاسب اآللي   اً: شهادات اللغةثامن
 

 In الشهادة  

1 - - 

2 - - 

 

 

 
 : شهادات تقدير ا  تاسعً 

 

املـؤمتر العلمـي التاسـع الـدويل شهادة تقدير من كلية الرتبية جامعة املنوفية علي املشاركة الفعالة وامهود املبذول يف إجناز فاعليات  1
 10-9جامعة املنوفية  بعنوان "الرتبية وتنمية االبدا  يف امتمعات العربية" )رؤي و ممارسات( يف الفرتة من   –الرابع لكلية الرتبية  

 م2020 مربديس

ادة تقــدير مــن معهــد اعــداد القــادة الــوان علــي املشــاركة الفعالــة واجلهــد املتميــز والتمثيــن املشــرف جلامعــة املنوفيــة يف نشــا  شــه 2
الــوطن ورايدة املســتقبن "قــادة وطــن" لطــ و اجلامعــات واملعاهــد املصــرية خلدمــة اعــداد قــادة املشــاركة العامــة أ نــاء حتــور ملتقــي 

 م.18/8/2015ايل  14/8/2015اعداد القادة الوان خ ل الفرتة من مبعهد 

 
 

 قوافل :  عاشًرا
  

- 

 


