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ســـيـــــــرة راتــــيـــــت
أوالً  :الـبـيـاًـاث الـشـخـصـيـت
االسن

إميان السيد علي الشال

الذرجت العلويت

مدرس

جهت العول

حامعة ادلنوفية – كلية الرتبية – قسم ادلناهج وطرق التدريس.

التخصص

مدرس ادلناهج وطرق تدريس التاريخ

التليفىى

01061045496

البريذ االلكتروًي

Emanelshal87@gmail.com

العٌىاى

بخاتي – شبيي الكىم  -هٌىفيت

ثـاًـيـاً :الوؤهالث الـعـلـوـيـت
الدرجـة

ســنة التخـرج

اســم الجامعـــة

الليسانس

2006م

جامعة ادلنوفية

الكليت

كلية الرتبية

التخصص

اتريخ

التقذير

جيد جداً مع

مرتبة الشرف

الدبلوم المهني

2007م

جامعة ادلنوفية

كلية الرتبية

ادلناهج وطرق التدريس

جيد جدا

الدبلوم الخاص

2008م

جامعة ادلنوفية

كلية الرتبية

-

جيد جدا

تمهيدي
الماجستير

2009م

جامعة ادلنوفية

كلية الرتبية

ادلناهج وطرق التدريس

جيد جدا

الماجستير

2012/1م

جامعة ادلنوفية

كلية الرتبية

ادلناهج وطرق التدريس

ممتاز

تمهيدي دكتوراة

2013م

جامعة ادلنوفية

كلية الرتبية

ادلناهج وطرق التدريس

ممتاز

تسجيل
الدكتوراة

2014م

جامعة ادلنوفية

كلية الرتبية

مناقشة
الدكتوراة

2019/6/9

جامعة ادلنوفية

منح درجة
الدكتوراة

2019/9/24

جامعة ادلنوفية

ادلناهج وطرق التدريس
رسالة بعنوان

أثر برانمج إلكرتوين إثرائي دلنهج التاريخ يف

تنمية مهارات الفكري اإلبداعي لدي الطالب

-

ادلتفوقني ابلصف األول الثانوي

كلية الرتبية

ادلناهج وطرق التدريس

ممتاز

كلية الرتبية

ادلناهج وطرق التدريس

ممتاز

أثر برانمج إلكرتوين إثرائي دلنهج التاريخ يف

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب
ادلتفوقني ابلصف األول الثانوي

1

ثـالـثـاً :الرسائل الجاهعيت
عٌىاى الرسالت

الرسالت

الوشرفىى

التقذير

أ.د جنفة قطب اجلزار

رسالة ادلاجستري

فاعلية استخدام بعض مداخل األدب التارخيي
يف تنمية مهارات التفكري التارخيي لدي تالميذ
ادلرحلة اإلعدادية

أستاذ ادلناهج وطرق تدريس الدراسات

اإلجتماعية كلية الرتبية – جامعة ادلنوفية
أ.د علي حسني عطية

ممتاز

أستاذ ادلناهج وطرق تدريس اجلغرافيا
كلية الرتبية – جامعة ادلنوفية
أ.د جنفة قطب اجلزار

رسالة الدكتوراه

أثر برانمج إلكرتوين إثرائي دلنهج التاريخ يف
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب
ادلتفوقني ابلصف األول الثانوي

أستاذ ادلناهج وطرق تدريس الدراسات

اإلجتماعية كلية الرتبية – جامعة ادلنوفية
أ.م.د سها محدي زوين

ممتاز

أستاذ ادلناهج وطرق تدريس اجلغرافيا

ادلساعد كلية الرتبية – جامعة ادلنوفية

رابعاً :الوقرراث التي قام العضى بتذريسها
1

مقرر التدريس ادلصغر للفرقة الثانية شعبة اتريخ

2

مقرر التدريس ادلصغر للفرقة الثانية شعبة دراسات اجتماعية

3

مقرر التدريس ادلصغر للفرقة الثانية شعبة طفولة

4

سكاشن احلاسب اآليل للفرقة الثالثة

5

اجلزء العملي دلقرر طرق التدريس الفرقة الثالثة  +الفرقة الرابعة اتريخ ودراسات اجتماعية

6

اجلزء العملي دلقرر طرق تدريس ذوي اإلحتياجات اخلاصة الفرقة الثالثة

7

اجلزء العملي دلقرر تعليم وتعلم ادلتفوقني وادلوهوبني الدبلوم اخلاص

8

مقرر احلاسب اآليل للفرقة الثالثة

9

مقرر طرق التدريس للفرقة الرابعة

خاهساً :خبراث إضافيت
1

اشراف الرتبية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة

2

اشراف الرتبية العملية للدبلوم ادلهين

3

أعمال االمتحاانت  +الكنرتول

2

سادسا ً  :الذوراث التذريبيت وورش العول
م

اسم الربانمـج

مــن

إلــى

1

مهارات العرض الفعال

2015/08/09

2015/08/10

2

أخالقيات البحث العلمي

2015/08/25

2015/08/26

3

اإلنتحال العلمي

2018/02/25

-

4

التوثيق يف البحث العلمي

2018/03/14

-

5

مصادر اخلطأ يف كتابة البحث العلمي

2018/04/04

-

6

إدارة الفريق البحثي

2019/7/9

2019/7/10

7

اإلرشاد األكادميي والدعم الطاليب يف مؤسسات التعليم العايل واسرتاتيجيات التعليم والتعلم

2019/7/14

2019/7/15

8

مهارات التفكري

2019/7/16

2019/7/17

9

اإلدارة اجلامعية

2019/7/21

2019/7/22

سابعاً :الٌذواث والوؤتوراث (الحضىر)
ادلؤمتر

In

1

ادلؤمتر السنوي السابع (الدويل الثالث) لكلية الرتبية  -جامعة ادلنوفية ،بعنوان "الرتبية اجلدانية يف اجملتمعـات العربيـة

2017

2

ادلـؤمتر العلمـي السـابع والعشـرون (الـدويل السـادس) للجمعيـة ادلصـرية للمنـاهج وطـرق التـدريس ،بعنـوان "توجهــات

يف ضوء التحدايت ادلعاصرة" يف الفرتة من  12-11أكتوبر

2019

مســتقبلية يف ادلن ــاهج وطــرق الت ــدريس" والــذي عق ــد ابلقــاهرة ب ــدار ال ــيافة – جامع ــة عــني ي ــس يــومي األربع ــاء

واخلميس  24و 25يوليو
3

ادلــؤمتر العلمــي التاســع الــدويل الرابــع لكليــة الرتبيــة – جامعــة ادلنوفيــة ،بعنــوان "الرتبيــة اخللقيــة يف اجملتمعــات العربيــة"

2019

(الواقع وادلأمول) يف الفرتة من  31-30أكتوبر

ثاهٌاً :شهاداث اللغت والحاسب اآللي
الشهادة

In

1

ICDL

2009

2

TOEFL. ITP

2019

3

تاسعًا  :شهاداث تقذير
شــهادة تقــدير مــن كليــة الرتبيــة جامعــة ادلنوفيــة علــي ادلشــاركة الفعالــة واجملهــود ادلبــذول يف إجنــاز فاعليــات ادلــؤمتر الســنوي الســابع
(الدويل الثالث) بعنوان "الرتبية اجلدانية يف اجملتمعات العربية يف ضوء التحدايت ادلعاصرة" يف الفرتة من  12-11أكتوبر 2017

عاشرا  :قىافل
ً
قافلة جامعة ادلنوفية عام  2019لقرية سلمون قبلي .مركز الشهداء .منوفية  ،بعنوان :كيفية مواجهة خماطر اإلنرتنت.

4

