
  Qualifications                           المؤھالت
  تاریخھ   التقدیر  الموضوع   المؤھل

في اآلداب من   هدكتورا
قسم اللغة العربیة و آدابھا 
  و اللغات الشرقیة و آدابھا

 - المصدر الصریح في كتاب سیبویھ
دراسة في النحو و التراكیب في ضوء 

 الوظائف النحویة
  

مرتبة الشرف 
  ىاألول

2011  

ماجستیر في اآلداب من 
قسم اللغة العربیة و آدابھا 
  و اللغات الشرقیة و آدابھا

الدرس الداللي في كتاب االیمان البن 
 تیمیة

  

  2005  ممتاز

  2000  جید جدا  أدابھااللغة العربیة و   تمھیدى ماجستیر
جید جدا مع   اللغة العربیة و أدابھا  لیسانس اآلداب

مرتبة الشرف 
  األولى

1999  

  
             Training Programsالبرامج التدریبیة

  تاریخھ  المكان  اسم البرنامج
  2000  ـ جامعة اإلسكندریةدمنھوربربیة الت كلیة  بیة إلعداد المعلم الجامعيالدورة التدر .1
  2003  ةسكندریإلمركزخدمة المجتمع با TOEFLشھادة  .2
  برنامج التدریس الفعال .3

Effective Teaching         
  مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 

  جامعة اإلسكندریة-و القیادات
2005  

  صالبرنامج مھارات االت .4
Communication Skills        

  مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
  جامعة اإلسكندریة-و القیادات 

2005  

  برنامج طرق البحث .5
Research Methodology        

  مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
  جامعة اإلسكندریة-و القیادات 

2005  

 برنامج أخالقیات المھنة .6
Code of Ethics 

  مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
  جامعة اإلسكندریة-و القیادات 

2005  

  برنامج استخدام التكنولوجیا في التدریس .7
Teaching with Technology 

  مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
  جامعة اإلسكندریة-و القیادات 

2007  

  برنامج االتجاھات الحدیثة في التدریس  .8
New Trends in Teaching 

  مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
  جامعة اإلسكندریة-و القیادات 

2007  

 برنامج مھارات العرض الفعال .9
Effective Presentation Skills 

  مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
  جامعة اإلسكندریة-و القیادات 

2007  

  2008  كلیة التربیة بدمنھور  ICTPبرنامج
شھادة الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب األلي  .10

ICDL 
  2011  جامعة دمنھور

  
                     CVسيرة ذاتية

 
 Personal Data                      البيانات الشخصية

 بدور عبدالمقصود إبراهيم أبوجنينة  االسم
 م1978 -01 -19 تاريخ الميالد

 دمنهورجامعة كليةاآلداب -بقسم اللغة العربيةالعلوم اللغوية مدرس  الوظيفة
 م  2011ـ  6ـ  29 تاريخ التعيين

 2+ متزوج الحالة االجتماعية
 يتاي البارود ا –البحيرة  -مصر العنوان
 0181799309موبایل     -       0453435700 الهاتف

 ahmedsa2002@gmail.com  البريد اإللكتروني
 



 
  Previous Experienceالخبرات السابقة                    

 كلیة اآلداب بدمنھور-معید بقسم اللغة العربیة 2005- 2000 
في ة ثوباح كلیة اآلداب بدمنھور- مساعد بقسم اللغة العربیةمدرس  2005-2011

 بالقسم هاالدكتور
  كلیة اآلداب بدمنھور -مدرس العلوم اللغویة بقسم اللغة العربیة  حتي تاریخھ -2011

  
  أعمال اضافیة

  2012الي یولیو  2011أغسطس   أمین مجلس قسم اللغة العربیة
   2012-2011  متحاناتأوراق اال عضو لجنة مراجعة

   2012-2011  عضو لجنة التظلمات 
وحدة تقویم نظم الطالب و ل ينائب المدیر التنفیذ

  بكلیة اآلداباالمتحانات 
  م2015وحتى یولیو و  2012نوفمبر 

محاضر بالتعلیم الجامعي في إذاعة اإلسكندریة ـ 
)جامعة الھواء( مصر  

  م 2012

  م2013حتى یولیو 2013ینایر  عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
العربیة المرشد األكادیمي للفرقة األولى قسم اللغة    م 2014ـ  2013عام  

  م 2014ـ  2013عام  عضو لجنة االنتساب الموجھ
.كنترول الفرقة األولى قسم اللغة العربیة  رئیس   م 2014ـ  2013عام  

عضو لجنة المراجعة المتحانات الفصل الدراسي 
.األول   

  م 2014ـ  2013عام 

 برنامج الجغرافیة والمساحة: محاضر بالتعلیم المفتوح 
، وبرنامج الدراسات التاریخیة ، وبرنامج علم 

 االجتماع التطبیقي

  م2013الفصل الدراسي األول 
  

االنتداب لتدریس مادة اللغة العربیة للفرقة األولى بكلیة 
 العلوم جامعة دمنھور

  م2014الفصل الدراسي الثاني 

  م 2015ـ  2014عام  المرشد األكادیمي للفرقة الثانیة قسم اللغة العربیة
معیار الھیكل التنظیميفي عضو    وحتى تاریخھ م2014سبتمبر  

  وحتى تاریخھ م2014نوفمبر  عضو لجنة البرامج وتطویر نظم االمتحانات
  .م 2016 -م  2015 عضو مجلس قسم اللغة العربیة 

اللغة العربیة مقسللدعم الطالبي بالعام  المنسق   .م 2016 -م 2015العام الجامعي  
االمتحانات م الطالب والتنفیذي لوحدة تقویم نظالمدیر 

 بكلیة اآلداب
  .م ، وحتى تاریخھ  1/8/2015من 

  .م 1/8/2015من  عضو لجنة شؤون التعلیم والطالب
  

  الكتب المطبوعة
  

الوظائف الصرفیة والتركیبیة للمصدر الصریح في 
  دراسة تحلیلیة  -كتاب سیبویھ

  م 2013مؤسسة حورس الدولیة ، ط أولى 

  
  إقرار

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

    :التوقيع     عبدالمقصود إبراهيم أبوجنينة بدور :االسم


