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 لعضو هيئة التدريس( مختصرة)نموذج سيرة ذاتية

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 

 فاطمة ريس محمود مهني االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمية

 مناهج وطرق تدريس لغة عربية القسم التربية الكلية جهة العمل

 لغة عربية  التخصص

 البريد االلكتروني 78888110010 العمل الهاتف
Fatma.rayes@yahoo.com 

Fatma.rayes.edu@o6u.edu.eg 

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

أكتوبر                       6 0202 ليسانس  لغة عربية                   مصر 

الدبلوم الخاص في 

 التربية 

جامعة القاهرة               كلية الدراسات العليا 0200  مناهج وطرق تدريس            مصر 

 مناهج وطرق تدريس لغة عربية   مصر كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة              0202 تمهيدي ماجستير

اكتوبر 6كلية التربية جامعة حلوان وجامعة  0202 ماجستير  مناهج وطرق تدريس لغة عربية   مصر 

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

أكتوبر          6كلية التربية جامعة  معيدة                  1783 

أكتوبر          6كلية التربية جامعة  مدرس مساعد  1782 

   

 الـخـبـرات الـعـمـلـيـةواالستشارية: رابـعـاً 

المشاركة في   8

أكتوبر بالتعاون مع  6جامعة / الُمنعقد في كلية التربية (مستقبل إعداد المعلم وتنميته في الوطن العربي)إدارة وتنظيم الموتمر الدولي الثالث 

  رابطة التربويين العرب واألكاديمية المهنية للمعلمين

أكتوبر 6بكلية التربية جامعة  اللغة العربيةالجودة بقسم  اتمسئول عن ملف 1  

(المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية)منسق معيار مساعد  3  

1  

 (فقط مجال الواو المنشورات  عدد االبحاث  بشكل اجمالى اذكر) والمنشورات  ةـيـمـلـعـالالبحوث واألنشطة: خـامـسـاً 

المنشورات  / عدد االبحاث  المجال 

 مناهج وطرق التدريس 8

  

  

 الدورات التدريبية: سادسا

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

 1782 كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة كتابة البحوث العلمية                            8

 1782 كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة              البحث في قواعد البيانات والنشر الدولي 1

تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس  3

 والهيئة المعاونة           

أكتوبر               6جامعة   1782 
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أكتوبر 6جامعة  محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية والرسالة 1  32/01 /3102  

هيئة التدريسأعضاء التوعية بمعيار  2 أكتوبر 6جامعة    32/01/3102  

أكتوبر 6جامعة  التوعية بالهيكل التنظيمي 6  6/00/3102  

أكتوبر 6جامعة  التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 0  02/00/3102  

التدريس والتعليم التوعية بمعيار 1 أكتوبر 6جامعة    32/00/3102  

أكتوبر 6جامعة  التعامل مع برنامج معالجة النصوص 2  02/03/3102  

.إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها  87 أكتوبر 6جامعة    32/03/3102  

.إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  88 أكتوبر 6جامعة    32/03/3102  

.النشر الدولي للبحوث العلمية  81 أكتوبر 6جامعة    2/3/3102  

أكتوبر 6جامعة  تسويق البحوث العلمية 83  2/3/3102  

أكتوبر 6جامعة  الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 81  6/3/3102  

.تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم  82 أكتوبر 6جامعة    2/3/3102  

ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات  86

 التدريس والتقويم

أكتوبر 6جامعة   5/2/3102  

الطالب والخريجون التوعية بمعيار 80 أكتوبر 6جامعة    02/2/3102  

البحث العلمي واالنشطة العلمية التوعية بمعيار 81 أكتوبر 6جامعة    36/2/3102  

أكتوبر 6جامعة  توعية بحقوق الملكية الفكرية  82  2/2/3102  

أكتوبر 6جامعة  توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث 17  01/2/3102  

بمهارات االسعافات االوليةالتوعية  18 أكتوبر 6جامعة    02/2/3102  
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