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 الســـــيـرة الذاتية

 
 20/2/1967االسم: أ.د/ أمانى حلمى عبد الحميد  أمين                                         تاريخ الميالد: 

 م8/1/1989الديانة: مسلمة                                                                     تاريخ الدخول فى الخدمة: 

 سوهاج - جامعة سوهاج                                                  جهة الميالد: أخميم- العنوان: كلية التربية

 الجنسية: مصرية                                                                        الحالة االجتماعية: متزوجة وتعول 

 لمناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية الوظيفة الحالية: أستاذ بقسم ا

 amanyameen99@yahoo.comالبريد اإللكترونى:  

          01111319580جوال  : 

 

 المؤهالت العلمية :

جامعة –كلية التربية بسوهاج-مرتبة الشرف ليسانس اآلداب والتربية  )شعبة اللغة العربية(  بتقدير جيد جداً مع  •

 م1988أسيوط 

 م 1992جامعة أسيوط -كلية التربية -ماجستير فى التربية )مناهج وطرق تدريس اللغة العربية( بتقدير ممتاز •

 م1996جامعة جنوب الوادى -كلية التربية -دكتوراه  الفلسفة فى التربية )مناهج وطرق تدريس اللغة العربية( •

 

 العلمية: الخبرات 

 م 18/1/1989جامعة أسيوط من   -كلية التربية بسوهاج-معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس •

 م2/10/1992جامعة  أسيوط من  -كلية التربية بسوهاج–مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس •

 م23/9/1996جامعة جنوب الوادى من   -كلية التربية بسوهاج-مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس •

 م2003/ 10/ 27جامعة جنوب الوادى من -كلية التربية بسوهاج-أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس •

 م 27/7/2013جامعة سوهاج من - كلية التربية-أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس •

 
 

 التدريس الجامعى -1
 

 :مرحلة البكالوريوس                

 * مفاهيم لغوية" الفرقة الرابعة طفولة     الرابعة طفولة )رياض أطفال(الفرقة   -* مفاهيم دينية  

 أدبى و   الفرقة الثانية تعليم أساسى علمى–*  تعليم القراءة والكتابة  

  الفرقة الرابعة تعليم أساسى لغة عربية -* طرق تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  

 واساسى  طرق تدريس اللغة العربية ثالثة عربى عام *  طفولة الفرقة الرابعة –* اناشيد  

 مرحلة الدراسات العليا )الدبلومه ،الماجستير والدكتوراه(

 * مقرر التخصص )طرق تدريس اللغة العربية(  لطالب الماجستير والدكتوراه

 الفرقة األولى )نظام العامين( –*طرق تدريس اللغة العربية لطالب الدبلومة العامة   

 الفرقة الثانية )نظام العامين( -*طرق تدريس التربية اإلسالمية لطالب الدبلومة العامة  

 نظام العام  -العامة-* طرق تدريس اللغة العربية أولى دبلوم  

 سات اإلسالمية " تكميلى ماجستير"*طرق  تدريس اللغة العربية والدرا  

 برنامج التأهيل التربوى       

 * طرق تدريس اللغة العربية " المستوى الثالث تخصص لغة عربية"  
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 رسائل الماجستير والدكتوراه  التى قمت بمناقشتها  -2
 

جامعة ســوهاج والمعنونة "اثر -التربيةمناقشــة رســالة ماجســتير للباحث / نور محمد حســن الرماد بكلية   -1

تدريس البالغة باســتخدام بعا اســتراتيجيات نظرية "تريز" فى تنمية مهارات التذوق البالغى والتفكير  

 م.2013اإلبداعى لدى طالبات الثانوية األزهرية، بتاريخ 

المعنونة"  وجامعة ســـوهاج  -بكلية التربيةمناقشـــة رســـالة الماجســـتيرللباحثة/ زهراء مصـــطفى محمود  -2

ـــطة اـلذـكاءات المتـعددة فى تنمـية مـهارات التـحد  وتـقدير اـلذات ـلدى تالمـيذ  ـفابرـنامج مقترق ـقائم على انشــ

 م2014الصف الخامس االبتدائى " وذلك بتاريخ  

 

والمعنونة" فاعلية   جامعة ـسوهاج-بكلية التربيةمناقـشة رـسالة الماجـستيرللباحثة/ فائزة أحمد عبد العظيم   -3

ــتراتيجـية التـكامل للمعلومات المجزاة فى تدريس القراءة على تنمـية مـهارات الفهم القرائى   ــتـخدام اســ اســ

 م2014والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف األول االعدادى " وذلك بتاريخ  

الة الماجـستيرللباحثة/ منى محمد أبو االيمين   -4 والمعنونة" فاعلية  هاج جامعة ـسو-بكلية التربيةمناقـشة رـس

ة بعا مـهارات التفكير   ة وتنمـي اهيم النحوـي نموذج التعلم التولـيدى فى ـتدريس النحو على اكتســـــاب المـف

 م2015االبداعى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى" وذلك بتاريخ  

بعنوان"  جامعة أســيوط-مناقشــة رســالة الماجســتير المقدمة من الباحثة/ ريم ســيد ابوزيد بكلية التربية -5

ــوء ابعاد الذاتية الثقافية   ــف األول الثانوى فى عـ ــور مقترق لتدريس مقرر اللغة العربية للصـ فاعلية تصـ

 م2017لتنمية المواطنة، 

جامعة أـسيوط بعنوان " فاعلية  –مناقـشة رـسالة الماجـستير المقدمة من الباحث/ عـصام أحمد بكلية التربية   -6

مهــارات الوعى   تالميــذ المرحلــة برنــامج مبنى على  لــدى  تنميــة بعا مهــارات القراءة  ــوتى فى  الصــ

 م2017اإلعدادية"، 

جامعة سوهاج بعنوان" -مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ رمضان بخيت خليفة بكلية التربية -7

ــاىل الذاتى فى تدريس القراءة على الفهم القرائى وتنمية بعا مهارا الكتابة ل ــتخدام التســ دى  فاعلية اســ

 م.2018تالميذ الصف الثانى اإلعدادى األزهرى"، 

بعنوان " جامعة سوهاج -بكلية التربيةحسن على عبد العال   مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث -8

فاعلية اسـتخدام اسـتراتيجية التكامل التعاونى للمهام المجزئة فت تدريس النصـوأل األدبية على التحصـيل  

 م2019بى لدى طالبات الثانوية األزهرية"،  المعرفى والتذوق األد

جامعة ســوهاج " -مناقشــة رســالة الماجســتير المقدمة من الباحثة/ فاطمة معاذ محمد محمد  بكلية التربية -9

ــتويات  ــوء المســ ــفوف الثالثة األولى من الحلقة االبتدائية فى عــ ــة بالصــ بعنوان) تقويم برنامج الفراشــ

 م 2019المعيارية للمنهج ، 
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جامعة ـسوهاج بعنوان -ة رـسالة الماجـستير المقدمة من المعيدة/ بـسمة طه محمد حـسن بكلية التربيةمناقشـ  -10

ــوء اهتـماـمات الطالب ـقائم على النظرـية   ــالمـية فى عــ ) ـفاعلـية ـتدريس وـحدة مقترـحة فى التربـية اإلســ

 .2019لثانوى( ، التواصلية باستخدام اإلدمود لتنمية التحصيل والقيم األخالقية لدى طالب الصف األول ا

ــيد أحمد " بكلية التربية -11 ــتير المقدمة من الباحث/ أحمد فؤاد الس ــالة الماجس ــة رس ــوهاج -مناقش جامعة س

بعنوان )أثر اسـتخدام التعلم المدمج فى تدريس التربية الدينية اإلسـالمية لدى طالب الصـف األول الثانوى(  

 ،2019. 

ــتير المقدمة من الباحثة/   -12 ــالة الماجســ ــة رســ غادة عبد الحى خليل تاج الدين بكلية التربية، جامعة مناقشــ

أـسيوط " تخصـص مناهج زطرق تدريس اللغة العربية والدراـسات اإلـسالمية" بعنوان ) برنامج قائم على  

 2019المدخل الجمالى فى تدريس النصوأل األدبية إلكساب مهارات التذوق األدبى والتفكير التأملى(،  

 جامعة سوهاج -ستير والدكتوراه والمسجلين بكلية التربيةاإلشراف على رسائل الماج-3

 ( رسالة دكتوراه للباحثة/ بسمة طه )مدرس مساعد -2 رسالة دكتوراه للباحثة/ رشا على أحمد )مدرس مساعد(-1

 رسالة دكتوراه للباحث / رمضان بخيت )من الخارج(   -  4     ارج(خرسالة دكتوراه للباحثة/ فائزة أحمد ) من ال-3

 رسالة دكتوراه للباحثة/ هالة محمد )من الخارج( -6  رسالة دكتوراه للباحثة/ فاطمة معاذ محمد )من الخارج(-5

 رسالة دكتوراة للباحثة /ليلى مصطفى أحمد )من الخارج(  -8  رساالة دكتوراة للباحث/ أحمد فؤاد)من الخارج(-7

رسـالة ماجسـتير للباحثة / اسـماء رمضـان عيد    -10  رسـالة ماجسـتير للباحث / أحمد محمود أحمد )من الخارج(-9

 )من الخارج(

ســالة الماجســتير للباحث /محمد صــبر   ر -12  رســالة ماجســتير للباحثة / اســماء رمضــان عيد )من الخارج(-11

 السيد

 تحكيم البحو  العلمية -4

 وبيانها كالتالى:م 2021إلى  2013قمت بتحكيم العديد من البحو  العلمية فى المجالت اآلتية من عام 

 مجلة الثقافة والمعرفة بسوهاج-3  مجلة كلية التربية بالمنوفية   -2      مجلة كلية التربية بسوهاج-1

 جامعة سوهاج -مجلة شباب الباحثين فى العلوم التربوية-4 

 

 األنشطة الخاصة بجودة التعليم العالى-5
 

دراسات اإلسالمية للتعليم العام للحصول على الجودة  عضو فى فريق العمل الخاأل ببرنامج اللغة العربية وال -1

 واالعتماد لكلية بجامعة سوهاج

عضو فى فريق العمل الخاأل ببرنامج اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للتعليم األساسى للحصول على   -2

 الجودة واالعتماد لكلية بجامعة سوهاج

 

 اإلشتراك فى ورش العمل كمدرب -6
 

البرنامج التدريبى  لمنهج رياض األطفال لمعلمات رياض األطفال بالتعاون بين شاركت كمدرب فى  -1

 م 2011يوليو  26-24كلية التربية بسوهاج ومشروع تحسين الطفولة المبكرة فى الفترة من 
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شاركت كمدرب فى البرنامج التدريبى  لمنهج رياض األطفال لمعلمات رياض األطفال بالتعاون بين  -2

 م 2012فبراير  12-9اج ومشروع تحسين الطفولة المبكرة فى الفترة من كلية التربية بسوه

شاركت كمدرب فى البرنامج التدريبى  للتعلم النشط بالتعاون مع كلية التربية بسوهاج ومشروع    -3

 م2011ديسمبر  29-26تحسين التعليم الثانوى فى الفترة من 

 العام نظام العام الواحد بشكل دورى شاركت كمدرب فى برنامج التدريس المصغر  لطالب الدبلوم  -4

 أ شارك كمدرب لمشرفى التربية العملية تخصص طرق تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية   -5

أشارك كمدرب فى برنامج إعداد المعلم الجامعى لباحثى الماجستير والدكتوراه فى جميع كليات    -6

 الجامعة بصفة دورية 

 التدريبية الدورات -7   

 ICDLالحصول على دورة  -1

الحصول على دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة سوهاج فى   -2

 م2008/ 19/8الى  29/7الفترة من 

الحصول على دورات إلعداد بنوك األسئلة لمقررات كلية التربية, وذلك عمن مشروع تطوير نظم   -3

 تقويم الطالب واإلمتحانات 

والتى   MIS IV Bylaws and Control Affairsلحصول على  دورة المسار المتخصص  ا -4

 عقدها مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة سوهاج 

 اإلشراف على األنشطة الالصفية -8
 فى لجنة المكتبات اإلشراف على المكتبة كعضو-2   تحكيم المسابقات الشعرية بكلية التربية بسوهاج-1     

تحكيم المسابقات الخاصة بحفظ  -4  تحكيم المسابقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم بكلية التربية بسوهاج-3     

 كلية التربية بسوهاج  –األحاديث النبوية الشريفة 

 عضوية اللجان-9

 وخدمة المجتمع لجنة شؤون البيئة -3   لجنة المكتبات -2  مجلس قسم المناهج وطرق التدريس -1

 مجلس كلية التربية بسوهاج -5  لجنة شئؤون التعليم والطالب   لجنة العالقات الثقافية والدراسات العليا-4

 المشاركة فى المؤتمرات والنشاط الجامعى وانشطة أخرى -10
 

ــرـية للقراءة والمعرـفة المنعـقد فى    -1  يوليو    10-9الفترة من  شــــارـكت  فى المؤتمر العلمى الـثامن للجمعـية المصــ

 م،    وذلك من خالل المساهمة فى المناقشات البناءة.2008

ــرية للقراءة والمعرفة المنعقد فى الفترة من  -2   ــر  للجمعية المصـ ــاركت فى المؤتمر العلمى العاشـ يوليو   22-21شـ

 م ، وذلك من خالل المساهمة فى المناقشات البناءة..2010

 الذى تعقده جمعية الثقافة من أجل المعرفة بجامعة سوهاج" وبشكل دورى.حضور المؤتمر الدولى   -3

 م2019حضور مؤتمر التأثير العربى بكلية التربية جامعة سوهاج  -4

ــور المؤتمر الدولى األول بكلية التربية -5 ــر الرقمى-حضـ ــوهاج وهو بعنوان ) المعلم ومتطلبات العصـ - جامعة سـ

 م.2019مارسات وتحديات(،  م

ــم المـناهج. وطرق الـتدريس لطالب البـكالوريوس  ا  -6          ة التى يقوم ـب ـعدادـها قســ لمشـــــارـكة فى إـعداد الكـتب الـجامعـي

 والدبلوم العام والتأهيل التربوى المرتبطة بالتخصص
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