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 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
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 شخصيــة : لوماتمع- 

 النوع االســــــم 
تاريخ 

 الميـالد
 الموقف من الخدمة الحالة االجتماعية  الرقم التأمينى  الرقم القومى 

  انسة 337478111 14131313133382 1-31 انثي اميرة اسماعيل الحكيم

 الصورة الشخصية االسكنددرية-عبد العزيز فهمي بولكلي 2 العنوان 

البريد  33339207031 هاتف جوال

 اإللكتروني

artemisamira@yahoo.fr 

 

 كلية التربية جامعة دمنهور  الجهة مدرس الوظيفة

 االدب املوازي  التخصص لغة فرنسية القسم 

 1331ابريل 3 تاريخ الدرجة  دكتور  الدرجة 

 13/4/1338 استالم العمل  11/7/1338 تاريخ التعيين 

 ا:المؤهالت العلميةوالشهادات الحاصل عليه- 
 التخصص الدقيق التخصص العام الكلية / الجامعة  التقدير تاريخه المــــؤهـــــل م

  الفرنس ياالدب  اداب االسكندرية جيد مرتفع 1338 ليسانس  1

 ماجستير 2
39/33/

1330 

 االدب املوازي  االدب الفرنس ي اداب االسكندرية امتياز

 االدب املوازي  االدب الفرنس ي اداب االسكندرية  3/8/1332 دكتوراة 3

4       

5       

 : عناوين الرسائل- 
 سلسلة ميجرية البوليسية لسيمنون رؤية انسانية جديدة ماجستير 

 ارسين لوبين لموريس لوبالن بطل ذو اوجة متعددة دكتوراه

 : البيانات الوظيفية- 
 تاريخ القرار  رقم القرار اعتبارا من الوظيفة  م

 13/4/1338 137 11/7/1338 مدرس ادب ولغويات فرنسية 1
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3     

4     

  

 السيرة الذاتية
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 :الوظائف االدارية واإلشرافية- 
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

  :النشاط المهنى- 
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

  :الجوائز- 
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

   : المؤتمرات واللقاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل- 
 التاريخ عنوان المؤتمر  م

 1331 الكسليك -جامعة الروح القدس  -مؤتمر ادب ما بعد الحداثة 1

 1331 الكسليك -جامعة الروح القدس  -مؤتمر الباحثين للدكتوراة في الشرق االوسط 2

3 
 جامعة التربية، كلية "الذاكرة محل رشيد" :بعنوان المؤتمرالدولي تنظيم في قسم اللغة الفرنسية المشاركة مع

 دمنهور

2117 

4 
 التربية، بكلية هيئة التدريس والهيئة المعاونه ءورشة عمل حول تفعيل المواقع االلكترونيه للساده اعضا

 دمنهور جامعة

2116 

 2117 بكلية التربية جامعة دمنهور مشكالت التدريب العملي بالمدارسحول ورشة عمل  5

 2117 ورشة عمل بعنوان"اعداد مصفوفات البرامج والمقررات" بكلية التمريض، جامعة دمنهور 6

7 

أحدث طرق تدريس قواعد اللغة الفرنسية )اللغويات والنحو والصرف للغة  محاضرتان عنحضور 

 دان والسيد 2 ليون لوميير وجامعة بنانتير، 11 باريس بجامعة االستاذ ليمان دانيال لكال من السيدة الفرنسية(

 كونتيهً بفرنسا، بكلية التربية جامعة دمنهور فرانش االستاذ بجامعة دوهونفيل تان

2112 
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  :  الدورات التدريبية- 
 إلى   -الفترة من المركز  البرنامج  م

1 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة

التدريس والقيادات بجامعة 

 دمنهور

 2117ابريل 11-11

2 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  تصميم المقرر

التدريس والقيادات بجامعة 

 دمنهور

 2117مارس  31 - 22

3 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  اساليب البحث العلمي

التدريس والقيادات بجامعة 

 دمنهور

 2112ابريل 16-17

 2112يوليو  2-7 دمنهور جامعة  مهارات التعلم االلكتروني المدمج 4

 

  :  األبحاث العلمية 
 االشتراك العدد تاريخ النشر جهة النشر اسم البحث

 التنكر االسمي في مغامرات ارسين لوبين ملوريس لوبالن
 -جامعة الروح القدس 

 الكسليك
 فردي  1331

 نوثومب إليميلي" الكبريتيك حمض" رواية في الواقع تلفزيون ديستوبيا
مجلة كلية التربية جامعة 

 دمنهور
2116 

  2المجلد

 1 العدد
 فردي

 اسغ" لفرد فرقلوبالزدواجية فى رواية "الرجل الما
مجلة كلية االداب جامعة 

 االسكندرية
 فردي 88 2117

 نوثومب الزرقاء" إليميلي معالجة جديدة "للحية
مجلة كلية االداب جامعة 

 االسكندرية
 فردي 22 2112

 لغزا يتطلب البحث" ماليت ليول ة"شارع المحط 121"

مجلة كلية التربية جامعة 

 دمنهور
2112 

المجلد

11  

 3العدد 

 فردي

 الخوف في رواية "العين الحاسدة" للكاتبان بوالو ونرسجاك
جامعة مجلة كلية اآلداب 

 قناة السويس
 فردي 88 2112

     

     

     

     

     

     

  :  االيفاد 
 الفترة المكان تاريخ االيفاد نوع االيفاد
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 : االجازات واالعارات- 
 الفترة  رقم القرار وتاريخة  المكان نوع االجازة 

    

    

    

    

    

    

 

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،

  


