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  مدرس االدب االنجلیزى كلیة االداب جامعة دمنھور: الوظیفة الحالیة  ٠١٢٠٢٤٥٥٥٢٣: الھاتف
 

  : المؤھالت العلمیة
  

  ٢٠٠٨)تاریخ الحصول علیھ (   اللغة االنجلیزبة          القسم الدكتوراة            كلیة االلسن جامعة المنیا              
   ممتاز مع مرتبة الشرف االولى                    التقدیر االدب والنقد االنجلیزى:    صص التخ

  
  )٢٠٠٢( اللغة االنجلیزیة             القسم  الماجستیر          كلیة االداب جامعة طنطا               

  ممتاز:                     التقدیر     الدب والشعر االنجلیزىالتخصص 
  

  : الخبرة العملیة
  

 )٢٠٠٨-١٢-١١/ ٢٠٠٣-٣-١١  (جامعة المنیا كلیة االلسن قسم اللغة االنجلیزیة -
 مدرس مساعد

  )٢٠٠٦ -٢٠٠٥ (TEMPLE UNIVERSITY -  FACULTY OF FINE ARTSجامعة  -
 )٢٠١٢-٦-٣٠/ ٢٠٠٨-١٢-١١(  جامعة المنیا كلیة االلسن قسم اللغة االنجلیزیة -

 مدرس االدب االنجلیزى
 امعة دمنھور كلیة االداب قسم اللغة االنجلیزیةج -

 )-----/ ٢٠١٢-٦-٣٠(مدرس االدب االنجلیزى 
  

  : یسالتدر  
  
 

 )٢٠١٢-٦-٣٠/ ٢٠٠٨-١٢-١١  (جامعة المنیا كلیة االلسن قسم اللغة االنجلیزیة -
  تدریس مناھج الشعر والنقد للفرق االولى والثاتیة والثالثة والرابعة

  لیزیة للفرقة الرابعة والثالثةتدریس الحضارة االنج
  تدریس الحضارة االنجلیزیة لطلبة الدراسات العلیا تمھیدى ماجستیر

 تریس اللغة االنجلیزیة كلغة ثانیة لطلبة قسم اللغة االلمانیة
  

 )-----٢٠١٢  ( جامعة دمنھور كلیة االداب قسم اللغة االنجلیزیة -
  تدریس مقدمة فى المسرح االنجلیزى للفرقة االولى
  تدریس الحضارة االنجلیزیة لطلبة الفرقة الرابعة

  تدریس مادة شكسبیر لطلبة الفرقة الرابعة 
  تدریس النقد االدبى لطلبة الفرقة الرابعة
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 :تالمھارا
  اللغة
 االنجلیزیة 

 والعربیة وقلیل من الفرنسیة 
  الحاسب
 ورداجادة االوفیس وال 

 على الشھادة الدولیة لقیا دة الكمبیوتر ةحاصل ICDL ٢٠٠٣  
  أخرى
  حاصل علىTOEFL institional 1998 

  حاصل علىTOEFL INTERNATIONAL CB 
  
  دورات العلمیة والتدریبةال
  
  

 دورة الكمبیوتر واالنترنت جامعة طنطا كلیة التجارة 
  جامعة المنیا–ت اعضاء ھیئة التدریس والقیادات تنمیة قدرا(معاییر الجودة فى العملیة التدریسیة ( 
 جامعة المنیا–تنمیة قدرات اعضاء ھیئة التدریس والقیادات  (النشر العلمى ( 
  جامعة المنیا–تنمیة قدرات اعضاء ھیئة التدریس والقیادات (ادارة الفریق البحثى ( 
  جامعة المنیا–یادات تنمیة قدرات اعضاء ھیئة التدریس والق(مشرعات البحوث التنافسیة ( 
  دورةMIS اغسطس٢٠١٢ بجامعة دمنھور   

 
  

  المؤتمرات
  

 ٢٠٠٨  الثامن لقسم اللغة االنجلیزیة كلیة االداب جامعة القاھرة عن العولمة وتبادل الثقافاتالدولىالمؤتمر  
 )                     ضورشاركت بالبحث والح(استراتیجیات الذات فى السیرة الذاتیة الدوارد سعیدشاركت ببحث وعرض عن 

  )تم قبول البحث للنشر ولم ینشر حتى االن(
  

 ٢٠١٢) شاركت بالحضور( العاشر لقسم للغة االنجلیزیة كلیة االداب جامعة القاھرة  الدولىالمؤتمر  
  

 شاركت بالحضور (٢٠٠٧انى للفنون واالداب جامعة المنیا ثالمؤتمر الدولى ال(  
  

  
  

 

 


