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 :البيانات العلمية : ثانيًا 

 

 الدرجة العلمية الجهة  التخصص التقدير التاريخ

 مايو
6011 

ممتاز مع 
مرتبة 
 الشرف

اللغة 
  اإلنجليزية

 بكالوريوس  أكتوبر 6كلية التربية جامعة 

 أغسطس
6016 

اللغة   جيد
 اإلنجليزية

 

قسم اللغة  –شمس عين جامعة  - كلية التربية

 اإلنجليزية

العام في الدبلوم 
إعداد معلم 

  اآلداب

أغسطس
6017 

اللغة   جيد جدا
 اإلنجليزية

قسم اللغة  –جامعة عين شمس  -كلية التربية 

 اإلنجليزية

الدبلوم الخاص 
في إعداد معلم 

 اآلداب

اللغة   جيد جدا 6018
 اإلنجليزية

لغة قسم ال –جامعة عين شمس  -كلية التربية 

 اإلنجليزية

 ماجستير تمهيدي 

 –أدب انجليزي  - 6010
التحصص 

 (شعر)الدقيق 

 الماجستير تم التسجيل 



   
 

 :السجل الوظيفي : ثالثًا 

 

 الوظيفة جهة العمل الفترة الزمنية

أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  حتى اآلن 10/6011/ 1من   معيدة 

 

 
  :الخبرات العلمية واإلستشارية :رابعا 

 
 

 م اإلستشارية/ الخبرات العلمية  التاريخ

5281/5285  ICDL 8شهادة ال  

2018 
 

 5 شهادة التويفل من كلية اآلداب جامعة عين شمس

 1 شهادة التويفل من كلية اآلداب جامعة عين شمس 2019

 Illinoisشهادة في الشعر األمريكي المعاصر من جامعة  2018
 األمريكية

4 

6017إبريل  51-54 مستقبل إعداد المعلم )المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث  

أكتوبر مع  6جامعة  –كلية التربية ( وتنميته في الوطن العربي

كعضو )رابطة التربويين العرب واألكاديمية المهنية للمعلمين   

 (لجنة الدعايات والعالقات العامة

2 

ارات للبالغين من الطرق الحديثة لوضع االختبشهادة في  2017

UNICAF 
6 

 7 من المعهد البريطاني بالعجوزة IELTsشهادة حضور دورة ال 2019

 
  :البحوث واألنشطة العلمية : خامسا 

 

 

 م البحوث واألنشطة العلمية  التاريخ

 البحوث العلمية: أوال 

 قسم اللغة اإلنجليزية –جامعة عين شمس  -كلية التربية ب بحثتسجيل  2019
 Self as Sign in John Ashbery's Three" وان بعن

Selected Volumes of Poetry''   

8 

2018 
 The''إرسال خطة بحث لهيئة الفولبرايت بعنوان 

5 



   
 

Psychology of sex in Mammals'' 

 األنشطة العلمية : ثانيا 

 8  في دار األيتام عماد راغبليوم اليتيم  االجتماعيالمشاركة في النشاط  2017

5281 
المشاركة قي النشاط االجتماعي حفلة ذوي القدرات الخاصة 

 أكتوبر 6كلية التربية جامعة 

5 

 1 أكتوبر 6أنشطة طالبية كلية التربية جامعة  2018-2019

 
  :الدورات التدريبية :سادسا 

 
 

 م إسم الدورة الجهة المنظمة التاريخ

   8 

   5 

   1 

   4 

   2 

   6 

81/88/
5282 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  أخالقيات البحث " برنامج تدريبي عن 
 "العلمي 

1 

 -مركز تطوير اللغة اإلنجليزية  5281

عين شمسجامعة   
The Academic Test of 
English as a Foreign 
Language ( Toefl ) 

8 

1/82/5286 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   اإلرشاد " برنامج تدريبي عن 
 "االكاديمي 

9 

81/82/
5286 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  لمعايير األكاديمية " برنامج تدريبي عن 
 "والبرامج التعليمية 

82 



   
 

86/82/
5286 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  حقوق الملكية " برنامج تدريبي عن 
 "الفكرية 

88 

52/82/
5286 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التخطيط  "برنامج تدريبي عن 
 "االستراتيجي 

85 

1/88/5286 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   توظيف " برنامج تدريبي عن 
استراتيجيات التعليم والتعلم في العملية 

 "التعليمية 

81 

82/88/
5286 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  استراتيجيات " برنامج تدريبي عن 
 ( 6)التعليم والتعلم 

84 

54/88/
5286 

أكتوبر 6تربية جامعة كلية ال كيفية لتعامل مع " برنامج تدريبي عن 
التعامل مع )الكوارث واالزمات 

 ( "الحرائق

82 

1/85/5286 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   فنيات كتابة " برنامج تدريبي عن 
ومراجعة توصيف وتقارير المقررات 

" 

86 

51/4/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   فنيات المراجعة " عنبرنامج تدريبي  
 "الداخلية والخارجية 

81 

81/2/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   قانون الجامعات " برنامج تدريبي عن 
 "الخاصة 

81 

51/8/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   التعامل مع " برنامج تدريبي عن 
 " الضغوط واألزمات 

88 

51/8/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   المعايير " برنامج تدريبي عن 

"األكاديمية والبرامج التعليمية   
52 

1/88/5281 
حتى 

61/11/
6017 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  أخالقيات البحث " برنامج تدريبي عن 
 "العلمي 

58 

51/88/
5281 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  عرض دليل " برنامج تدريبي عن 
 "التنظيم الوظيفي بالجامعة 

55 

81/4/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   فنيات كتابة " برنامج تدريبي عن 
 "الدراسة الذاتية 

51 

54/4/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   استراتيجيات " برنامج تدريبي عن 
 ( 1)التعليم والتعلم 

54 

54/4/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   أساليب تقويم " برنامج تدريبي عن 
 "الداء ا

52 



   
 

5/2/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   استراتيجيات " برنامج تدريبي عن 
 ( 6)التعليم والتعلم 

56 

1/2/5281 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   كتابة ومراجعة " برنامج تدريبي عن 
 "توصيف المقرر والبرنامج 

51 

 

 التاريخ ندى زويل التوقيع ندى جمال زويل السم
22/2/2020 


