
 Qualifications                           المؤهالت
 تاريخه  التقدير الموضوع  المؤهل

في اآلداب من   هدكتورا
قسم اللغة العربية و آدابها 
 و اللغات الشرقية و آدابها

 -المصدر الصريح في كتاب سيبويه
دراسة في النحو و التراكيب في ضوء 

 الوظائف النحوية
 

مرتبة الشرف 
 ىاألول

1122 

ماجستير في اآلداب من 
قسم اللغة العربية و آدابها 
 و اللغات الشرقية و آدابها

الدرس الداللي في كتاب االيمان البن 
 تيمية

 

 1112 ممتاز

 1111 جيد جدا أدابهااللغة العربية و  تمهيدى ماجستير
جيد جدا مع  اللغة العربية و أدابها ليسانس اآلداب

مرتبة الشرف 
 األولى

2999 

 
            Training Programsالبرامج التدريبية

 تاريخه المكان اسم البرنامج
 1111 ـ جامعة اإلسكندريةدمنهوربربية الت كلية بية إلعداد المعلم الجامعيالدورة التدر .2
 1112 ةسكندريإلمركزخدمة المجتمع با TOEFLشهادة  .1
 برنامج التدريس الفعال .2

Effective Teaching         
 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة اإلسكندرية-و القيادات
1112 

 صالبرنامج مهارات االت .4
Communication Skills        

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 جامعة اإلسكندرية-و القيادات 

1112 

 برنامج طرق البحث .2
Research Methodology        

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 جامعة اإلسكندرية-و القيادات 

1112 

 برنامج أخالقيات المهنة .6
Code of Ethics 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 جامعة اإلسكندرية-و القيادات 

1112 

 برنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس .7
Teaching with Technology 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 جامعة اإلسكندرية-و القيادات 

1117 

 برنامج االتجاهات الحديثة في التدريس  .8
New Trends in Teaching 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 جامعة اإلسكندرية-و القيادات 

1117 

 برنامج مهارات العرض الفعال .9
Effective Presentation Skills 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 جامعة اإلسكندرية-و القيادات 

1117 

 1118 كلية التربية بدمنهور  ICTPبرنامج
رخصة الدولية لقيادة الحاسب األلي شهادة ال .21

ICDL 
 2011 جامعة دمنهور

 
                    CVسيرة ذاتية

 
 Personal Data                      البيانات الشخصية

 بدور عبدالمقصود إبراهيم أبوجنينة االسم

 م9191 -19 -91 تاريخ الميالد

 دمنهورجامعة  كليةاآلداب  -بقسم اللغة العربيةالعلوم اللغوية  مدرس   الوظيفة

 م   9199ـ  6ـ  91 تاريخ التعيين

 9+ متزوج الحالة االجتماعية

 يتاي البارود  ا –البحيرة    -مصر العنوان

 0181799309موبايل     -      0453435700 الهاتف
 ahmedsa2002@gmail.com البريد اإللكتروني

 



  جامعة دمنهور تروني المدمجكدورة مهارات التعليم اإلل .22
 

 Previous Experienceالخبرات السابقة                    
 كلية اآلداب بدمنهور-معيد بقسم اللغة العربية 0222-0222 

في ة ثوباح كلية اآلداب بدمنهور-لعربيةمساعد بقسم اللغة امدرس  0222-0222
 بالقسم اهالدكتور

 كلية اآلداب بدمنهور -مدرس العلوم اللغوية بقسم اللغة العربية حتي تاريخه -0222

 
 أعمال اضافية

 0220الي يوليو  0222أغسطس  أمين مجلس قسم اللغة العربية
  0220-0222 متحاناتأوراق اال عضو لجنة مراجعة

  0220-0222 عضو لجنة التظلمات 
لوحدة تقويم نظم الطالب و  ينائب المدير التنفيذ

 بكلية اآلداباالمتحانات 
 م0222وحتى يوليو و  0220نوفمبر 

محاضر بالتعليم الجامعي في إذاعة اإلسكندرية ـ 
 مصر) جامعة الهواء(

 م 0220عام 

 م0222حتى يوليو 0222يناير  عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 م 0222ـ  0222عام  المرشد األكاديمي للفرقة األولى قسم اللغة العربية 

 م 0222ـ  0222عام  عضو لجنة االنتساب الموجه
كنترول الفرقة األولى قسم اللغة العربية . رئيس  م 0222ـ  0222عام  

عضو لجنة المراجعة المتحانات الفصل الدراسي 
 األول .

 م 0222ـ  0222عام 

محاضر بالتعليم المفتوح : برنامج الجغرافية والمساحة 
، وبرنامج الدراسات التاريخية ، وبرنامج علم 

 االجتماع التطبيقي

 م0222الفصل الدراسي األول 
 

االنتداب لتدريس مادة اللغة العربية للفرقة األولى بكلية 
 العلوم جامعة دمنهور

 م0222الفصل الدراسي الثاني 

األكاديمي للفرقة الثانية قسم اللغة العربية المرشد  م 0222ـ  0222عام  
معيار الهيكل التنظيميفي عضو    م0222 عام 

  م0222 عام عضو لجنة البرامج وتطوير نظم االمتحانات
 م .0222 -م  2015 عضو مجلس قسم اللغة العربية 

اللغة العربية مقسللدعم الطالبي بالعام  المنسق  م .0222 -م 0222امعي العام الج 
االمتحانات م الطالب والمدير التنفيذي لوحدة تقويم نظ

 بكلية اآلداب
 . 0222أكتوبر  م ، وحتى 2/8/0222من 

 0222، وحتى أكتوبر م 2/8/0222من  عضو لجنة شؤون التعليم والطالب
شاركت في اإلشراف على بحث الستكمال متطلبات 

مدة بعنوان " الحقول الماجستير بنظام الساعات المعت
الداللية في مقامات الزمخشري " للطالب : بهاء الدين 

.أحمد منصور   

 0228أغسطس م ، وحتى  0222من نوفمبر 

بمجلس إدارة مركز القياس والتقويم بالجامعة عضو   .0228/ 2/9م ، وحتى 22/2/0228من  
التعلم"   عضو في معيار "التعليم و  ريخه، وحتى تام0228من أبريل  

عضو كنترول الفرقة الثالثة ، الفصل الدراسي األول 
 والثاني .

 م .0229-م 0228العام الجامعي 

 م .0229-م 0228العام الجامعي  المرشد األكاديمي للفرقة األولى قسم اللغة العربية
برنامج لبرنامج  ( مقدمة في علم اللغة: )تدريس مادة 

) التعليم  ق التراثالدراسات العربية واإلسالمية وتحقي
 ، المستوى األول اإللكتروني المدمج (

 م0229-0228الفصل الدراسي األول 

عضو كنترول التعليم اإللكتروني المدمج المستوى 
 األول

 م0229-0228 للعام الجامعي الفصل الدراسي األول

بالكلية  والخارجية الثقافية العالقات عضو لجنة  م0229- 0228العام الجامعي  
 



 الكتب المطبوعة

 
الوظائف الصرفية والتركيبية للمصدر الصريح في 

 دراسة تحليلية  -كتاب سيبويه
 م 0222مؤسسة حورس الدولية ، ط أولى 

 
 إقرار

 

 .وليتيئو على مسأن البيانات عاليه صحيحة  عبدالمقصود إبراهيم أبوجنينة بدور /أقر أنا
   التوقيع:   عبدالمقصود إبراهيم أبوجنينة بدور االسم:


