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 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

 انات الشخصيةي: الب أوال

 

ثانيا  
:   
المؤ
هال

 :ت العلمية

 الجامعة والكلية التخصص تاريخ الحصول عليه المؤهل

 كلية التربية بقنا –جامعة أسيوط  لغة إنجليزية 1983 البكالوريس 

تدريس  –لغويات تطبيقية  2012 الماجستير 

 اللغة اإلنجليزية

 كلية الدراسات العليا –جامعة وادي النيل 

    الدكتوراة 

 :العلمية  الدرجات:   ثالثا  

 الجهه تاريخ الحصول عليه الدرجة العلمية

   أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

   استاذ

 كلية التربية بقنا –جامعة أسيوط  3891 محاضر

   معيد

 :       المهام اإلدارية التي ُكلف بها العضو :رابعا  

   فترة التكليف المهام اإلدارية  م. 
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   اللجان التي شارك فيها العضو :خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  اسم اللجنة  م. 

3 

 

1 

لجنة الجداول 

 واإلمتحانات

إدارة    -وضع الجداول الدراسية للطالب وأعضاء هيئة التدريس

 اإلختبارات النهائية

 على مدار العام الدرلسي

على مدار العام 

 الدرلسي

  إعداد وصف دقيق للمقررات الدراسية بما يتناسب مع جودة التعليم لجة توصيف المقررات
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  :    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  

 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 
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 :األنشطة العلمية :سابعا  

 الماجستير والدكتوراه :

 )دراسة حالة( في كتابة الفقرة  اللغوية  تحليل بعض األخطاء عنوان رساله الماجستير 

  عنوان رسالة الدكتوراه 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 :  الدراسية التي قام العضو بتدريسهالمقررات ذ

 المرحلة  رقم المقرر اسم المقرر  م. 

 الوريوسبك ENG. 126 كتابة وتحرير التقارير 3

 بكالوريوس ENG. 122 مهارات الكتابة 2

 بكالوريوس ENG. 123 مهارات اإلستماع 1
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 السنة التحضيرية EDU. 101 مهارات دراسية 

 :الماجستير والدكتوراةاإلشراف على رسائل 

 المرحلة  عنوان الرسالة  م. 

   

  : العضويةفيالجمعياتالعلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  م. 

    

    

 : الدورات التدريبية

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

 (CELTAشهادة تدريس اللغة اإلنجليزية للبالغين ) 3

 جامعة كامبريدج –
 الرياض -أنترناشونال هاوس 

2001 

تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة  –برنامج تدريب  2

 أجنبية

الواليات  –بالتيمورد  - دجامعة ميريالن

 المتحدة األمريكية

3889 

1 
 إعداد القادة في إختبارات اللغة اإنجليزية

لوس أنجلوس  –جامعة والية كاليفورنيا 

 الواليات المتحدة األمريكية  -

2002 

4 
 التربية المدنية

الواليات المتحدة  -اوهايو  –نيويورك 

 األمريكية

2003 

1 
 إختبارات وتقويم اللغة اإلنجليزية )منهج متقدم(

 -سانتا كروز  –جامعة والية كاليفورنيا 

 الواليات المتحدة األمريكية

2002 

 2002 الرياض (ICDLلقيادة الحاسب اآللي )الشهادة الدولية  9

 2003 القاهرة تدريب المدربين 2
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 2000 القاهرة المدربون القادة في تقويم اللغة اإلنجليزية 9

 2003 القاهرة إعداد اإلختبارات  )تجربة ميدانية( 8

 2000 القاهرة في أمريكا التربية المدنية والتطور المهني 30

 2002 القاهرة وبناء التفاهم المشتركالتربية المدنية  33

 2002 القاهرة التربية المدنية والتطور المهني في مصر 32

 2002 الرياض المجلس الثقافي البريطاني –تطوير أداء المعلم  31

 2009 الرياض المجلس الثقافي البريطاني –تطوير أداء المعلم  34

 2002 الرياض ورشة تدريب المعلم ) بيرسون( 31

 2002 القاهرة تدريب العائدين من الخارج 39

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل: 

 

 

 

 

 االنجازات واالنشطة العلمية االخرى :

//:التاريخالتوقيعمحييالدينعبدالرحمن .أ

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم المؤتمرات او الندوات او ورش العمل  م. 

   
 

    

    

    


