
   

 

 (أعضاء هيئة التدريس  -2)نموذج 

 

 لعضو هيئة التدريس (مختصرة)سيرة ذاتية
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 
 

 مى احمد السعيد االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 مناهج القسم التربية الكلية جهة العمل

 لغة انجليزية التخصص

  الفاكس 01006456937 العمل الهاتف

 dr.mai.elsaid@gmail.com  &Mai.Ahmed.Edu@o6u.edu.eg ونيالبريد االلكتر

  الرمز البريدي أكتوبر 6 المدينة  . ب. ص العنوان البريدي
 

 

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج ةالدرجـ

 البكالوريـوس
االداب والتربية فى اللغة  مصر أكتوبر 6 2002

 االنجليزية

 الماجســــتيـر
فلسفة التربية تخصص مناهج  مصر جامعة عين شمس 2022

 وطرق تدريس لغة انجليزية

 الدكـتــــوراه
خصص مناهج فلسفة التربية ت مصر جامعة عين شمس 2022

 وطرق تدريس لغة انجليزية

 

 

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2022الى  2002من  أكتوبر 6جامعة  معيد علمي

 أكتوبر 6جامعة  مدرس مساعد

 
 2022الى  2022من 

 مدرس

 
 حتى االن 2022من  أكتوبر 6جامعة 

 

 واالستشارية مـلـيـةالـخـبـرات الـعـ: رابـعـاً    
 

الى  1/5/6116اكتوبر من  6قسم المناهج وطرق التدريس لغة انجليزية جامعة منسق التربية العملية ب 2

 .تاريخه
 .الى تاريخه 1/5/6115اكتوبر من  6مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس لغة انجليزية جامعة  2

 .5/6115الى  6111اكتوبر من  6يزية جامعة مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس لغة انجل 3

 .  6111الى   6115اكتوبر من  6معيد بقسم المناهج وطرق التدريس لغة انجليزية جامعة  4
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 ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطة: خـامـسـاً 
 

تنميته في مستقبل اعداد المعلم و)الحضور و المشاركة المتميزة في إدارة وتنظيم الموتمر الدولي الثالث  2

أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين العرب واألكاديمية  6جامعة / الوطن العربى المنعقد في كلية التربية 

 .6112عام ( المهنية للمعلمين
 

 .6116المشاركة المتميزة فى تنظيم فعاليات مؤنمر التعليم الجامعى والعالى والخاص وتحديات التنمية عام  2
 

 .6116تفعيل االنشطة الطالبية عام المشاركة فى  3
 

 . 6116من جامعة عين شمس عام   The TOEFL TESTالحصول على  4
 

الحصول على دورة تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة والمعاونة بمركز التدريب  2

 .6111أكتوبر عام  6جامعة  -واالستشارات بجامعة حلوان
 

 . 6112من جامعة عين شمس عام  The TOEFL TESTالحصول على  6
 

الحضور و المشاركة بالمؤتمر الدولى لمركز تطوير تدريس اللغة االنجليزية السابع والعشرون بجامعة  7

بدار الضيافة بجامعة  6112عام ( "English as a Foreign Language "EFL)عين شمس بعنوان 

 .عين شمس
 

الحضور و المشاركة بالمؤتمر الدولى لمركز تطوير تدريس اللغة االنجليزية السادس والعشرون بجامعة  8

بدار  6116عام ( "Literecy and English as a Foreign Language "EFL)عين شمس بعنوان 

 .الضيافة بجامعة عين شمس
 

 .6112معلمين  نوفمبر من االكاديمية المهنية لل( TOT)مدربة تربوى  -مدربا معتمدا 9

 6115عام (TEFL Methodology (1))اعداد كتاب  20

 6115عام (TEFL Methodology (2))اعداد كتاب  22

 6116اعداد كتاب تطوير مناهج عام  22

 6112اعداد كتاب طرق تعلم اللغة االنجليزية بقسم رياض االطفال عام  23

 6115عام   Micro Teachingاعداد كتاب  24

 "بحث بعنوان 22

 Student Teachers' Performance in Teaching the English Language Developing  

 "6115نشر بمجلة المناهج جامعة عين شمس"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدورات التدريبية: سادسا
 

 

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية  1
 والرسالة

أكتوبر 6جامعة   32/01 /3102  

أعضاء هيئة التدريسالتوعية بمعيار  2 أكتوبر 6جامعة    32/01/3102  
أكتوبر 6جامعة  التوعية بالهيكل التنظيمي 3  6/00/3102  
أكتوبر 6جامعة  التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 4  02/00/3102  
التدريس والتعليم التوعية بمعيار 5 أكتوبر 6جامعة    37/00/3102  
أكتوبر 6جامعة  التعامل مع برنامج معالجة النصوص 6  02/03/3102  
.إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها  7 أكتوبر 6جامعة    32/03/3102  
.إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  8 أكتوبر 6جامعة    32/03/3102  
.النشر الدولي للبحوث العلمية  9 أكتوبر 6جامعة    2/3/3102  
أكتوبر 6جامعة  تسويق البحوث العلمية 10  2/3/3102  
أكتوبر 6جامعة  الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 11  6/3/3102  
.تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم  12 أكتوبر 6جامعة    7/3/3102  
ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات  13

 التدريس والتقويم

أكتوبر 6جامعة   5/2/3102  

الطالب والخريجون التوعية بمعيار 14 أكتوبر 6جامعة    02/2/3102  
البحث العلمي واالنشطة  التوعية بمعيار 15

 العلمية

أكتوبر 6جامعة   36/2/3102  

أكتوبر 6جامعة  توعية بحقوق الملكية الفكرية  16  2/2/3102  
كتوبرأ 6جامعة  توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث 17  01/2/3102  
أكتوبر 6جامعة  التوعية بمهارات االسعافات االولية 18  07/2/3102  
أكتوبر 6جامعة  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 19  32-35/2/3101  

 

 

 

 2020\2\22 التاريخ مى احمد السعيد التوقيع مى احمد السعيد االسم

 

 

 


