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 سيرة ذاتية
 

 حسب النبيزينهم حسن على                          م/االســ

 م1/1979/ 1                    /تاريخ الميالد

 جامعة المنيا -قسم اإلعالم التربوي -بكالوريوس التربية النوعية   /           المــؤهل

 جيــد جـــداً        /               العامالتقديـر

 م2000                    /التخرج سنـــة 

 النوعية  كلية التربية – تخصص "صحافة" مدرس بقسم اإلعالم التربوي            الوظيفـة /

 .جامعة المنيا                           
 

  والوظائف السابقة المؤهالت العلمية والتدريبية

 .جداً  جيد بتقدير عام  2002 حاصل على الدبلومة المهنية -1

 التربية بتقدير عام جيد. فيحاصل على الدبلوم الخاص  -2

 .جامعة المنيا -لية التربيةك -رالماجستيدرجة  حاصل على -3

ن دورة حاصل على شهادة إجادة اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي من جامعة المنياا وللاض  ام -4

 .12/7/2001الى  12/5ة من، وإجتياز البرنامج التدريبي لهما في الفترأوائل الخريجين

 حاصل على دورة اإلنترنت من جامعة المنيا. -5

وزيار  /ديح السيد/ رئيس الجمهورية والسيجامعة المنيا بناء على ترشب أخصائي عالقات عامة -6

 الفتااارة مااان فااايعتبااااري  ااامن أوائااال خريجاااي الجامعاااات المصااارية إالدولاااة للتنمياااة اإلدارياااة ب

 .م 8/1/2013وحتى  1/7/2001

 -لمايأخالقياات البحاا الع -الجاودة التعليمياة –االتصاا  الفعاا مهاارات حاصل على دورات ) -7

 عااونيهموم ( والخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئاة التادريستقويم ونظم االمتحانات -النشر الدولي

 بجامعة المنيا.

 من جامعة المنيا.  TOEFحاصل على شهادة -8

 . جامعة المنيامن  END NOTحاصل على شهادة  -9

 تخصاااص اإلعاااالم الترباااوي التربياااة النوعياااة فااايالفلسااافة  هعلاااى درجاااة دكتاااوراحاصااال  -10

 جامعة المنيا. -كلية التربية النوعية -صحافة""
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 ورش العملحضور  

 2016أبريال  23فايأقيمات  والتايالتدريس،  في"االتجاهات الحديثة  حضور ورشة عمل عن -1

 جامعة المنيا. -بمقر كلية التربية النوعية

حضااور ورشااة عماال عاان "اسااتراتجيات وحاارة تاادريس حديثااة لمواجهااة التحااديات وسااوة  -2

 جامعة المنيا. -بمقر كلية التربية النوعية 2017أبريل  10فيأقيمت  والتي، العمل

ة بمقر كلي 2016 سبتمبر 26، والتي أقيمت فياإلشراف األكاديمي"" حضور ورشة عمل عن -3

 جامعة المنيا. -التربية النوعية

ياة بمقار كل 2016 ماايو9، والتاي أقيمات فاي إعداد الدراساة الااتياة"" حضور ورشة عمل عن -4

 جامعة المنيا. -التربية النوعية

 11، والتاي أقيمات فاي ت العلمياة"تشاجي  البحاوب باين التخصصاا" حضور ورشاة عمال عان -5

 جامعة المنيا. -لتربية النوعيةبمقر كلية ا 2016 يوليو

 2016 أكتاوبر 10، والتاي أقيمات فاي "ةلكترونيإلاتفعيل المقررات " حضور ورشة عمل عن -6

 جامعة المنيا. -بمقر كلية التربية النوعية

 نااوفمبر 28، والتااي أقيماات فااي ليااات التقااويم"آدلياال االمتحانااات و" حضااور ورشااة عماال عاان -7

 جامعة المنيا. -وعيةبمقر كلية التربية الن 2016

 11، والتاي أقيمات فاي دليال والئحاة وخ اح وحادة  اماو الجاودة"" حضور ورشة عمل عن -8

 جامعة المنيا. -بمقر كلية التربية النوعية 2016أبريل 

بمقار  2016 ماارس10، والتي أقيمت فاي مهارات التدريس الفعا "" حضور ورشة عمل عن -9

 يا.جامعة المن -كلية التربية النوعية

( التااي نظمتهااا وحاادة تكنولوجيااا المعلومااات بكليااة التربيااة 2) حضااور فعاليااات ورشااة العماال -10

 -EULللتعريا  بخادمات المكتباة الرقمياة وقواعاد البياناات ماوقعى (Spedu ItUNIt)النوعياة 

EULC  بكلية التربية النوعية. 2015بمقر /2/3وللض يوم االثنين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العنوان:

 جمهورية مصر العربية. -جامعة المنيا -كلية التربية النوعيةالعمل:             

 جمهورية مصر العربية. -محافظة المنيا -مركز المنيا –قرية الدوادية      :اإلقامةمحل 

 01066154501                                 يفون:التل
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