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 بيانات عامةأوال: 

 احمد ثابت ابوالوفا علي االسم

 مصري الجنسية

 مسلم الديانة 

 4/12/1991 تاريخ الميالد
 01011879541 تليفون محمول

 متزوج الحالة االجتماعية 

  نقنق -دار السالم -سوهاج محل الميالد

 Asabet901@gmail.com  اإللكترونيالبريد 

 

 ثانيا : بيانات اكاديمية

 المناهج وطرق التدريسقسم  األكاديمي القسم

 معيد الوظيفة

 طرق التدريس اللغة اإلنجليزية التخصص األكاديمي

 

 

 

 .c.vالسيرة الذاتية 

 احمد ثابت ابوالوفا علي



 
 

 الدرجات العلمية :ثالثا  

 

 : المؤتمرات العلميةرابعا

 المشاركة م

الدولي األول لكلية التربية )المعلم المشاركة بالحضور في المؤتمر  1
 م2019نوفمبر  28-27ومتطلبات العصر الرقمي ممارسات وتحديات (.

 

 : الدورات التدريبية خامسا

م( من مركز التدريب علي نظم  2018( سنة ) TOTدورة " إعداد مدرب معتمد " )  -

 وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة سوهاج .

م( مةةن مركةةز تنميةةة قةةدرات  2019الفسةةاد والتعريةة  بةةة " سةةنة )دورة " مكافحةةة  -

 شتراك مع لجنة مكافحة الفساد بجامعة سوهاج .عضاء هيئة التدريس والقيادات باالأ

ستخدام تطبيقات التعلم االلكتروني فةي التعلةيم الجةامعي " سةنة اورشة عمل بعنوان "  -

 م( من وحدة ضمان الجودة بكلية التربية . 2016)

 ورشةةة عمةةل بعنةةوان " توصةةي  البةةرامج والمقةةررات الدراسةةية وفقيةةا لمعةةايير ال يئةةة -

م( مةن وحةدة ضةمان الجةودة  2019عتمةاد " سةنة )القومية لضمان جودة التعليم واال

 بكلية التربية .

( الةةةدورة الخاصةةةة بمةةةنم درجةةةة الماجسةةةتير EPTنجليزيةةةة  )دورة " إتقةةةان اللغةةةة اإل -

 والترجمة بجامعة سوهاج .اللغات  م(من مركز 2018سنة)
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مع مرتبة  ممتاز جامعة سوهاج 2014/2015
  الشرف
 %90  عام بتقدير

الدبلوم 
 الم نية

تخطيط 
وتطوير 
 المناهج
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المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي األول بكلية التربية ) المعلم ومتطلبات العصةر  -

 م(. 2019الرقمي ممارسات وتحديات ( نوفمبر سنة )

ورشة عمل بعنوان " معايير الحكم علي جودة الرسائل العلمية " في المةؤتمر الةدولي  -

 م( . 2019نوفمبر سنة ) األول بكلية التربية جامعة سوهاج

م( مةن مركةز  2020دورة " التحول الرقمي " الخاصة بمنم درجة الماجستير سةنة ) -

 التدريب علي نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة سوهاج .

ي   : م ارات الحاسب األلي : سادسا

 ICDL 

ي   م2020الجامعي : المقررات العملية التي تقوم بتدريس ا للعام  سابعا

 عام لغة انجليزية. الثالثةللفرقة  طرق التدريسالمقرر العملي لمادة  -

 أساسي ادبي. دراسات بيئية للفرقة الثانيةالمقرر العملي لمادة  -

 للدبلوم نظام العام الواحد لغة انجليزية. طرق التدريسالمقرر العملي لمادة  -

 انجليزية.للدبلوم نظام العامين لغة  طرق التدريسالمقرر العملي لمادة  -

 

 : االهتمامات البحثية : ثامنا

 . مناهج وطرق التدريس اللغة االنجليزية -

 


