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 السیرة الذاتیة
  شیماء محمد توفیق محمداالسم: 

Chaïmaa Mohamed Tawfik Mohamed 

 dr.chaimaatawfik@alexu.edu.eg االلكترونى الجامعى:البرید 

  chaimaamtawfik@yahoo.comالبرید االلكتروني:

  مدرس مناھج و طرق تدریس اللغة الفرنسیةالوظیفة الحالیة: 

  : ةالمؤھالت الدراسی

ً مع  -  مرتبة الشرف  كلیة لیسانس آداب و تربیة تخصص لغة فرنسیة بتقدیر عام جید جدا

  .2001جامعة اإلسكندریة - التربیة 

في اللغة الفرنسیة كلغة  Sorbonne nouvelle – Paris 3لیسانس عن بعد من جامعة  - 

 .2002أجنبیة بتقدیر عام جید 

ً  دبلومھ -   - كلیة التربیة  خاصة في التربیة تخصص مناھج و طرق تدریس بتقدیر عام جید جدا

 . 2004 جامعة اإلسكندریة

مع  جامعة اإلسكندریة - كلیة التربیة  بتقدیر ممتازفي طرق تدریس اللغة الفرنسیة  ماجستیر - 

 .2008المصریة توصیة بالنشر و تبادل بین الجامعات

مع توصیة بالنشر   جامعة اإلسكندریة - كلیة التربیة طرق تدریس اللغة الفرنسیة  دكتوراه في - 

 .2013بكندا تبادل بین الجامعات المصریة و إیداع نسخة من الرسالة في جامعة مونتریال الو

 .1995في اللغة الفرنسیة "  Alliance" دبلوم  - 

 .1996من الغرفة التجاریة بباریس  Secrétariat""دبلوم  - 

  التدرج الوظیفي:

 حتى اآلن. 2013 مدرس بقسم المناھج و طرق التدریس كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة من - 

إلى  2008بقسم المناھج و طرق التدریس كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة من مدرس مساعد  - 

2013. 

 .2008إلى  2003بقسم المناھج و طرق التدریس كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة من معید  - 

  الخبرات العملیة

 و لغة انجلیزیة عام و أساسي.لفرقة الثانیة لغة فرنسیة طالب ال التدریس المصغرتدریس مادة  - 
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لدبلومة العامة تخصص لغة فرنسیة و تخصص لغة طالب ال التدریس المصغرتدریس مادة  - 

 انجلیزیة

 لطالب الفرقة الرابعة تخصص طفولة. طرق تعلیم الطفلتدریس مقرر  - 

 و الفرقة الرابعة و الدبلومة لطالب الفرقة الثالثة فرنسیةطرق تدریس اللغة المادة  تدریس - 

 العامة.

 الخاصة لطالب الدبلومة العامة تخصص اللغة الفرنسیة. الفئات طرق تدریسمادة  تدریس - 

 .(طرق تدریس احدى المواد) لطالب الدبلومة المھنیة تقویم التدریستدریس مادة  - 

 (مناھج و برامج). لطالب الدبلومة المھنیة مناھج و طرق تعلیم الكبارتدریس مادة  - 

 لطالب الدبلومة المھنیة (مناھج  مجال التخصصفي  استراتیجیات تعلیم التفكیرتدریس مادة  - 

 و برامج) تخصص اللغة الفرنسیة.

لطالب الدبلومة المھنیة (مناھج و برامج)  طبیعة مجال التخصص و تدریسھمادة تدریس  - 

 تخصص اللغة الفرنسیة.

 لطالب الماجستیر. تقییم التدریستدریس مادة  - 

لطالب الماجستیر تخصص اللغة  اتجاھات حدیثة للبحث في مجال التخصصتدریس مادة  - 

 الفرنسیة.

العامة في  اإلشراف التربوي بالمدارس الحكومیة لطالب الفرقة الرابعة، وطالب الدبلومة  - 

 التربیة

   :برامجدورات و 

  دورة "اللغة و الثقافة و التعلیم "من المركز الثقافي الفرنسي بالقاھرة. - 

 أداء الطالب الجامعي.تقویم  - 

 التعلیم في الجامعة. - 

  طرق البحث العلمي. - 

  باإلسكندریة. Senghorالبحث الوثائقي من جامعة  - 

  الجوانب المالیة بالجامعة. - 

  التدریس الفعال. - 

  مھارات االتصال. - 

  مھارات التفكیر. - 
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  نظام الساعات المعتمدة. - 

  .Adobe photo shopبرنامج  - 

  .Front pageبرنامج  - 

  بحث العلمي.أخالقیات ال - 

  مھارات العرض الفعال. - 

  .النشر الدولي للبحوث العلمیة - 

 . ICDLدورة  - 

  .AUEPTدورة  - 

  تكوین المجموعات و العمل الجماعي. - 

  :ة فيالمشارك

 .مشروع تحسین التعلیم التابع للبنك الدولي  - 

  .تدریب معلمي اللغة الفرنسیة بمدارس اللغات باإلسكندریة - 

 الثانوي بالتعاون مع مشروع التعلیم الثانوي.برنامج تدریب معلمي التعلیم  - 

للمؤسسة التعلیمیة مرحلة  األكادیمیةمشروع ضمان الجودة بالكلیة "فریق االلتزام بالمعاییر  - 

 .اللیسانس و البكالوریوس"

 المكتب الفني للتربیة العملیة. - 

 .على استراتیجیات التدریس الحدیثة تدریب معلمي المدارس األزھریة - 

    

  

  

  

 


