
1

هبه عز الدين إبراهيم محمد

اإلسكندرية -ش قصر رأس التين13

dr.hebaezz.edu@gmail.com 

002035907984 – 00201129293300 - 00201001651655

المؤهالت العلمية

  ،جامعة اإلسكندرية. -كلية التربية ليسانس اآلداب والتربية شعبة اللغة العربية 

 .( بتقدير جيد جًدا مع مرتبة الشرف2004)

  ( بتقدير جيد 2007جامعة اإلسكندرية ) -الدبلومة الخاصة في التربية، كلية التربية

جًدا.

  جامعة  -اجتياز مقررات الماجستير، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية

 ر جيد جًدا.( بتقدي2008-2007اإلسكندرية )

   الحصول على درجة الماجستير في التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية

 ( بتقدير ممتاز.30/11/2011جامعة اإلسكندرية ) -التربية

  جامعة  -اجتياز مقررات الدكتوراه، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية

 (B)( بتقدير 2013-2012اإلسكندرية )

  ة دكتوراه الفلسفة في التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية الحصول على درج

( .22/1/2015جامعة اإلسكندرية "وفقًا لنظام الساعات المعتمدة") -التربية

التدرج الوظيفي

  جامعة اإلسكندرية في الفترة من  -معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية

 .2011حتى  26/11/2005

  جامعة اإلسكندرية في  -مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية

 .2015حتى  28/12/2011الفترة من 

  جامعة اإلسكندرية في الفترة من  -مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية

حتى تاريخه. 2015يناير 
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 الدورات التدريبية
 

 قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات حاصلة على دورات من مركز تنمية)FLDC(:وهى ، 

 .مهارات االتصال الفعال 

 .مهارات التفكير 

 .اتخاذ القرار وحل المشكالت 

  دورة)ICTP(. 

 .اخالقيات البحث العلمي 

 .التعلم اإللكتروني 

 .النشر الدولي للبحوث العلمية 

 .نظم إدارة المراجع البحثية العلمية 

 . التخطيط االستراتيجي 

 .الجوانب القانونية والمالية في األعمال الجامعية 

 .تنظيم المؤتمرات العلمية 

  النشاطات والخدمات المجتمعية

 (2008ليات لقاء: التفكير العلمي والبناء الثقافي المصري )االمشاركة في فع. 

  المشاركة في مشروع تطوير كليات التربية(FOEP) 2006. 

  "المشاركة في مشروع الجودة " المرحلة األولى(QAAP2) جامعة  -بكلية التربية

 اإلسكندرية. 

 "المشاركة في فعاليات "مبادرة ثقافة الحوار بين المعتقدات و الممارسات لدى الشباب. 

 المشاركة في مؤتمر القمة العالمية الرابعة للكتاب بكتبة االسكندرية. 

  

 الخبرات العملية 

 مادة طرق تدريس اللغة العربية لطالب الفرقة الثالثة  تعليم أساسي. تدريس 

 مادة طرق تدريس اللغة العربية لطالب الفرقة الثالثة  تعليم أساسي )فرع  تدريس

 مطروح(.

 مادة طرق تدريس اللغة العربية لطالب الفرقة الرابعة  تعليم أساسي )فرع  تدريس

 مطروح(.

 مادة تخطيط و تصميم التدريس لطالب الدبلومة المهنية. تدريس 

 مادة التدريس المصغر لطالب الفرقة الثانية عام/أساسي تخصص اللغة العربية،  تدريس

 وطالب الدبلومة العامة في التربية.

 ريس الفئات الخاصة لطالب الفرقة الثالثة عام، تخصص اللغة دتدريس مادة طرق ت

 العربية.

 اللغة العربية لطالب البلومة العامة في التربية. تدريسملي طرق ريس مادة عدت 

  اإلشراف التربوي بالمدارس الحكومية لطالب الفرقة الثالثة، والرابعة، وطالب الدبلومة

 العامة في التربية.
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 األبحاث العلمية 

  بحث الماجستير بعنوان: فاعلية برنامج قائم على النشاط المنهجي المصاحب لتنمية

 من تالميذ الصف الثالث االبتدائي.لدى بطاء التعلم مهارات القراءة 

 كتوراه بعنوان: استخدام نموذج التعلم البنائي االجتماعي في تدريس اللغة دبحث ال

 ى تالميذ الصف االول االعدادي.العربية لتنمية مهارات التعبير االبداعي لد

 المهارات

  إجادة اللغة اإلنجليزية واجتياز برنامج(TOEFL)  بتقديرGOOD  في الفترة من

 .10/1/2007إلى  8/11/2006

  إجادة استخدام الحاسب اآللي والحصول على شهادة منCentral Unit Of ICT 

Training  (CUICTT)  Staff Member 1&2. 

  الحصول علىICDLمن المركز الدولي لعلوم الكمبيوترI.L.C  في الفترة من

 .24/1/2008إلى  3/1/2008

 

 الحالة االجتماعية

  متزوجة. 

 احمل اقامة سارية بالمملكة العربية السعودية 

 ."عدد األطفال " طفل واحد 

 

 


