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 ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة 

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

  
  

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة 
 

 التقدير  التخصص  الكلية  الجامعـــةاســم  ســنة التخـرج  الدرجـة

 جامعة املنوفية  م2014 الليسانس 
 كلية الرتبية 

 اللغة االجنليزية 
جيد جداً مع مرتبة  

 الشرف 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املنوفية  م2015 الدبلوم المهني 

لدبلوم الخاص ا  ممتاز  تدريس اللغة االجنليزية طرق  بية كلية الرت  املنوفية جامعة  م2016 

تمهيدي  
 الماجستير 

 ممتاز  املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  املنوفية  جامعة م 2017

 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 املتمايز ىف
طلبة كلية الرتبية  لدي مهارات الكتابة تنمية 

 شعبة اللغة االجنليزية 

 انهد حممد غنيم أ.د 
وطرق تدريس اللغة  أستاذ املناهج

 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية االجنليزية  
 م.د هبة السيد الغتمى أ.
اذ املناهج وطرق تدريس اللغة أست

جامعة  –كلية الرتبية االجنليزية املساعد  
 املنوفية 

 
 

 ممتاز

 

 

 هند صابر عباس شرف  االسم 
 مساعد  مدرس  الدرجة العلمية

 . و تكنولوجيا التعليم  قسم املناهج وطرق التدريس  –  كلية الرتبية  –امعة املنوفية  ج جهة العمل

 االجنليزية ناهج وطرق تدريس اللغة امل مساعد  مدرس  التخصص 

 01024403622 التليفون 

 البريد االلكتروني 
hend.sharaf@edu.menofia.edu.eg 

 منوفية  -  اشمون – سبك االحد العنوان
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 اً: المقررات التي قام العضو بتدريسها رابع
 

 املصغر للفرقة الثانية شعبة اللغة االجنليزية عام مقرر التدريس  1

 االجنليزية اساسى رقة الثانية شعبة اللغة مقرر التدريس املصغر للف 2

 مقرر التدريس املصغر للفرقة الثانية شعبة طفولة  3

 سكاشن احلاسب اآليل للفرقة الثالثة  4
 اجلزء العملي ملقرر تكنولوجيا التعليم اخلاصة الفرقة الثالثة  5
 اجلزء العملى ملقرر اللغة االجنليزية لغي املتخصصني للفرقة االوىل مجيع الشعب 6
 اجلزء العملى ملقرر اللغة االجنليزية لغي املتخصصني للفرقة الرابعة شعبة الطفولة 8

 

 

 إضافية  خبراتخامساً: 
 

 اشراف الرتبية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة  1

 اشراف الرتبية العملية للدبلوم املهين 2

 أعمال االمتحاانت + الكنرتول  3

 

 وورش العمل  التدريبيةسادساً : الدورات 
 

 إلــى  مــن اسم الربانمـج  م

31/70/8201 التعلم مدى احلياة  1  1/08/8201  

العلميالنشر  2  17/70/8201  18/70/8201  

24/07/2018 ادارة الناس 3  25/07/2018  

29/07/2018 استخدام قواعد البياانت العاملية  4  30/07/2018  

التدريس استخدام التكنولوجيا ىف  5  07/08/2018  08/08/2018  

14/8/2019 مهارات التفكي  6  15/8/2019  

04/10/2020 ادارة الوقت  7  5/10/2020  

06/10/2020 االختبارات االلكرتونية  8  07/10/2020  
22/9/2020 الساعات املعتمدة  9  23/9/2020  

01/11/2020 الربانمج االلكرتوىن ) املهارات االساسية للتعليم عن بعد(    10/11/2020  
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 الندوات والمؤتمرات )الحضور( سابعاً: 
 

 In املؤمتر 

جدانية يف اجملتمعات العربية  و بعنوان "الرتبية ال  جامعة املنوفية،  -لكلية الرتبية    املؤمتر السنوي السابع )الدويل الثالث( 1
 أكتوبر 12-11اصرة" يف الفرتة من يف ضوء التحدايت املع

2017 

ــة و اجملتمع( بكليـة الرتبـية  2   -ـندزة بعنوان ) تطوير منـاهج و طرق ـتدريس اللغـة االجنليزـية و  والهـا لاغراة اخلـاصـــــــــ
 ابريل 11 –جامعة املنوفية / الثااثء 

2017 

  -جــامعــة املنوفيــة، بعنوان "الرتبيــة العربيــة ىف العصـــــــــــر الرقمى   –املؤمتر العلمي اخلــامس الــدويل االول لكليــة الرتبيــة   3
 أكتوبر13-12الفرص و التحدايت" يف الفرتة من 

2019 

جـامعـة املنوفيـة، بعنوان "الرتبيـة اخللقيـة يف اجملتمعـات العربيـة"    –املؤمتر العلمي التـاســـــــــــع الـدويل الرابع لكليـة الرتبيـة  4
 أكتوبر 31-30)الواقع واملأمول( يف الفرتة من 

2019 

 

 والحاسب اآللي   اً: شهادات اللغةثامن
 

 In الشهادة  

1 S.P.S.S 2016 

 

 

 
 : شهادات تقدير ا  تاسعً 

 

املؤمتر العلمي اخلامس الدويل    املنوفية علي املشــاركة الفعالة واجملهود املبلول يف إجناز فاعلياتشــهادة تقدير من كلية الرتبية جامعة   1
- 12الفرص و التحــدايت" يف الفرتة من    -جــامعــة املنوفيــة، بعنوان "الرتبيــة العربيــة ىف العصـــــــــــر الرقمى  –االول لكليــة الرتبيــة  

 أكتوبر13

ــهادة تقدير من كلية الرتبية جامعة املن 2 ــاركة الفعالة واجملهود املبلول يف إجناز فاعلياتشـ ــع الدويل    وفية علي املشـ املؤمتر العلمي التاسـ
 أكتوبر 31-30جامعة املنوفية، بعنوان "الرتبية اخللقية يف اجملتمعات العربية" )الواقع واملأمول( يف الفرتة من   –الرابع لكلية الرتبية  

 
 

 
 

 


