
  ذاتيةسرية 
 

 

  :أوال: المعلومات العامة

  .علي المغربي إبراھيمعبير    االسم:  -

 .ةالجنسية: مصري            .م2/2/1985: تاريخ الميالد  -

 ، محافظة الجيزةشارع الزھور متفرع من شارع أبو زيد بدر، العشرين، فيصل 2العنوان:  -

 .بمصر

 رالعنوان بقطر: قناة كارتيه، اللؤلؤة، قط -

 .ةلة االجتماعية: متزوجاالح -

، ومساعد االزھرجامعة  اإلنسانية،الدراسات ، كلية ايالجغرافبقسم  مساعد المھنة: مدرس  -

  تدريس بجامعة قطر حاليا.

 66115144 التليفون: 

 30465830 موبايل  -

- E‐mail : abeer_455@yahoo.com  

- aby@qu.edu.qaaelmaghrmail: ‐E 



  

  

  

  :المؤهالت العلميةثانيا:  

المشكالت البيئية في على رسالة الماجستير بتقدير "ممتاز" عن موضوع " تحصل 2013عام  -

صبري محمد حمد،  أ.د. ،محمد صبري محسوب سليم" بإشراف أ.د.المراكز الغربية لمحافظة البحيرة

 .ھدياميمة فھمي م، أ.د. عبدهللا عبده عالم.ومناقشة أ.د

 عينت مدرس مساعد بقسم الجغرافيا ، جامعة االزھر. 2013عام  -

 . الجغرافياللماجستير بقسم  تينالتمھيدي تينعلى السن تحصل 2009-2008عام  -

 .الجغرافيا ، بجامعة االزھر  بقسم همعيد تعين  2008عام   -

"جيد  بتقدير عام االزھر، جامعة  الدراسات االنسانية، كلية جغرافياعلى ليسانس  تحصل2006عام -

 ".مع مرتبة الشرف جدا

بتقدير  االزھر، جامعة  الدراسات االنسانية، كلية جغرافياليسانس  2006عام الدرجة الجامعية األولى:  -

 ".مع مرتبة الشرف عام"جيد جدا

  

  

 



 

 :الخبرات التعليميةثالثا:  

سم العلوم االنسانية ق، كلية اآلداب والعلوم اعمل حاليا بوظيفة مساعد تدريس بجامعة قطر  -

  .عامة جغرافياتخصص 

 .كمعيده، وكمدرس مساعد الدراسات االنسانية جامعة االزهر بالقاهرة كليةت بعمل -

 .قمت بتدريس مادة: املساحة والخرائط ( سكاشن ) -

 ). قمت بتدريس مادة : جغرافيا السكان (سكاشن -

 قمت بتدرس مادة : الجغرافيا البشرية (سكاشن ). -

 مادة: خرائط  كنتورية (سكاشن).قمت بتدرس  -

 قمت بتدريس مادة: خرائط توزيعات (سكاشن). -

قمت بتدريب الطالب على طريقة عمل البحث العلمي (الصفي) في مادتي جغرافيا النقل والجغرافيا  -

 الطبيعية.

 لتعليم اللغة االنجليزية التابع لجامعة االزھر. elrcحصلت على مستويين من اربعة مستويات من مركز  -

 رابعا: اللجان العلمية:

 الجغرافية.الجمعية ب هعضو -

 .الدراسات االنسانيةبكلية  وحدة ضمان الجودةب هعضو -



 عضوة بالواحة االكاديمية جامعة قطر. -

 خامسا: الجوائز العلمية:

 بمرحلة الليسانس. حصلت على جائزة الدكتوره كوثر عبد الرسول للتفوق العلمي -

 حصلت على جائزة الدكتوره كوثر عبد الرسول للتفوق العلمي بمرحلة الماجستير. -

  

  :التدريبية  سادسا: الدورات

 البرنامج التدريبي: شركاء من أجل تحسين التعليم والتعلم /من جامعة قطر. -

/ من سياسات الجديدةالألكاديمية ، اإلرشادات، وال نظام مراجعة تطوير اعضاء هيئة التدريس دليل -

 جامعة قطر.

/ الدخول ،نافذة التصفح ،التصميم ،اإلعالنات ، الرسائل، المحتوى، إلخ  1.9مقدمة في البالك بورد  -

 من جامعة قطر.

 / من جامعة قطر. نافذة التصفح ،التصميم ،اإلعالنات ، الرسائل، إلخ. البالك بورد واجهة النظام، -



 

المتعددة/ من جامعة وي، تحميل وتنظيم الملفات والمجلدات والوسائط البالك بورد التعامل مع المحت -

 قطر.

 / من جامعة قطر.مركز التقديرات في البالك بورد -

 / من جامعة قطر. إنشاء الواجبات في البالك بورد. -

 / من جامعة قطر. إنشاء االختبارات اإللكترونية في البالك بورد. -

 / من جامعة قطر. ية" .تنمية المهارات اللغوية "اللغة العرب -

‐Partners of Improved teaching and learning. 

‐ Working with content in Black board  9.1 uploading and organizing file 

creating folder links and Mishaps. 

‐ Introduction to Black board  9.1 Inter face navigation, Design, 

Announcements, Email, etc…  

‐ interactive lectures.  

‐ Socratic teaching.  

‐ Helping At‐Risk. Student succeed. 



  

 


