
 
  )ســــــرية ذاتيــــــــــة (

 
 
 

 أوالً : الـبـيـانـاث الـشـخـصـيـت

 
 

 ملياء كامل دمحم كامل االسم
 دكتوراة املرتبة العلمية

 جامعة حلوان –كلية الرتبية  جهة العمل
 اللغة االجنليزية -مناىج وطرق التدريس التخصص

 20445976260   اجلوال  ىاتف العمل
 Lamia-kamel@hotmail.co.uk االلكرتوينالربيد 
 مصر اجلديدة –أرض اجلولف  –نبيل الوقاد  –ش الشهيد سيد عفيفى  64 العنوان

  الرمز الربيدي القاىرة املدينة  ص. ب.  العنوان الربيدي
 

 ثـانـيـاً: المؤهالث الـعـلـمـيـت
 

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 -القاىرة  حلوان 4202 الدكـتــــوراه
 مصر

مناىج و طرق التدريس 
 اللغة االجنليزية –

 عنوان رسالة الدكتوراه
 أثر استخدام جمموعة من اسرتاتيجيات التعلم النشط ىف تنمية مهارات الكتابة ابللغة االجنليزية

 لتالميذ املرحلة االعدادية
 

مناىج و طرق التدريس  القاىرة  حلوان 4225 املاجســــتيـر
 اللغة االجنليزية –

  فعالية استخدام اخلرائط املعرفية ىف تنمية مستوايت التفكري ىف تدريس القراءة ىف مادة اللغة االجنليزية عنوان رسالة املاجستري
 لطالب املرحلة الثانوية العامة



الليسانس/البكالوريـوس  
 -القاىرة حلوان 0995

 مصر
 اللغة االجنليزية

 
 
 

 ثـالـثـاً: الخبراث العمليت
 

 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 وحىت اترخيو -4207 جامعة حلوان –كلية الرتبية  مسؤوول التدريب بوحدة متابعة اخلرجيني-0
 وحىت اترخيو -4207 جامعة حلوان–كلية الرتبية  عضو جلنة املراجعة الداخلية بوحدة اجلودة -4
الطرق املؤدية اىل مدرب معتمد مبشروع  -5

 (Pathwaysالتعليم العاىل )
 وحىت اترخيو – 4204 جامعة القاىرة-كلية اهلندسة 

عضو بفريق مشروع االيرامسوس+  -6
ابلشراكة مع االحتاد االوروىب وعدد من 

 اجلامعات املصرية

 4209 -4208 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

عضو بفريق مشروع التمبس ابلشراكة  -7
مع االحتاد االوروىب وعدد من اجلامعات 

 املصرية 

 4208-4205 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

مدرب معتمد من املركز القومى لتنمية  -8
 قدرات أعضاء ىيئة التدريس و القيادات 

 وحىت اترخيو 4205 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

 
 البحوث المنشورةرابـعـاً : 

 

جملـة دراسـات عربيـة  -أثر استخدام برانمج تدريىب قائم على رايدة االعمال ىف تنمية بعض مهارات االتصال ابللغة االجنليزية لدى طالب التعليم الفىن 0
 4204 -اجلزء الثالث  -45عدد  –ىف الرتبية و علم النفس 

 -الالزمة لمحى االمية بمجتمع المعرفة لدي طالب الدراسات العليا بكلية التربيةتنمية مهارات القراءة باللغة االنجليسية  4

 4102 -الجسء الثالث  –مجلة دراسات اجتماعية و تربىية 
5  

6  
7  

 
 



 الكتب والمؤلفاث : خامًسا
 

 - الفكر العربىطرق و استراتيجياث التدريس و التعلم ) االسس النظريت و أساليب التطبيك( ، القاهرة، دار  0
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