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 -شخصيــة : لوماتمع •

 الرقم القومى  تاريخ الميـالد النوع االســــــم  
الرقم 

 التأمينى 
 الموقف من الخدمة  الحالة االجتماعية 

ريهام عالء رأفت 

 عبدالرحمن
  متزوجة  28311200202342 20/11/1983 أنثى

 الصورة الشخصية ش الفتح فلمنج على الترام  74 العنوان 

البريد  01224028904 هاتف جوال

 اإللكتروني

Rihamalaa83@yahoo.com الصورة الشخصية 

 كلية التربية الجهة مدرس الوظيفة

 نقد أدبى التخصص اللغة الفرنسية القسم 

 15/3/2018 تاريخ الدرجة  دكتوراة الدرجة 

 18/5/2014 استالم العمل  14/5/2014 تاريخ التعيين 

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

 ليسانس اداب  1
جيد جدا مع مرتبة  2005

 الشرف

جامعة   –األداب 

 االسكندرية

  

 ماجستير  2
جامعة   –األداب  امتياز 2013

 االسكندرية

أدب و لغويات 

 فرنسية

 نقد وحضارة

 دكتوراة 3
جامعة   –األداب   2018

 االسكندرية

أدب و لغويات 

 فرنسية

 أدبى  نقد

4       

5       

 -عناوين الرسائل : •
 ماجستير 

L´Egypte vue par Louise Colet dans son oeuvre: "Les Pays lumineux": aspect social 

 ة : دراسة إجتماعيةيئالبالد المضروايتها مصر من منظور لويز كوليه فى 

 دكتوراه
La subversion métonymique dans:"La sieste assassinée" de Philippe Delerm 

 االنقالب المجازى فى :"القيلولة المغتالة" لفيليب دولرم

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

1 
جامعة  –مدرس لغة بكلية االداب 

 اسكندرية

2/7/2007   

  

 السيرة الذاتية 
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 14/5/2014 544 18/5/2014 مساعد  مدرس 2

   30/8/2018 مدرس 3

4     

5     

6     

7     

 

 -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

 مخل الذاكرة مؤتمر رشيد: المؤتمرات 1
 21-19من 

/11/2017 

  : ورش العمل 2

 Formation en recherché doctorale – FORDE 29-30/5/2015"ورشة عمل بعنوان"  1 •

 30/7/2017 بكلية تمريض جامعة دمنهور – مصفوفات البرامج و المقرراتورشة عمل بعنوان إعداد  
 18/3/2019 ورشة عمل بعنوان "األخطاء الشائعة قى اللغة الفرنسية" 

  الشهادات و المحاضرات: 3
 me d´études en langue française Delf B2  ôDipl  5/9/2006 
 Certificat de français scientifique et technique 13/10/2008 
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 Certificat de formateur sur le thème:" Français sur Objectifs spécifiques 23/10/2008 
 Certificat de formateur sur le thème:"Simulation globale en FOS" 14/5/2009 

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

1 
Expression orale en classe de FLE´L 

 
 2008أغسطس  14-10 المركز الثفاقى الفرنسى بالمنيرة

2 
"Littérature et FLE 

 
 2009يوليو  9-5 المركز الثفافى الفرنسى بالمنيرة

 10/7/2018-9 جامعة دمنهور مهارات التعلم االلكترونى المدمج  3

3 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  اخالقيات البحث العلمى

 التدريس
 2013سبتمبر  14-15

4 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  معايير الجودة فى العملية التدريسية

 التدريس
 2013سبتمبر  16-17

5 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  إدارة الوقت و االجتماعات

 التدريس
 2013سبتمبر  18-19

6 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  مهارات العرض الفعال

 التدريس
 2013سبتمبر  21-22

7 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  إعداد مشروعات البحوث التنافسية

 التدريس
 2013أكتوبر  12-13

8 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  نظم االمتحانات وتقويم الطالب

 التدريس
 2013أكتوبر  26-27

9 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  النشر الدولى للبحوث العلمية

 التدريس
 2014مارس  1-2

10 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  إستخدام التكنولوجيا فى التدريس

 التدريس
 2018مارس  24-25

11 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  استخدام قواعد البيانات العالمية

 التدريس
 2018إبريل  4-5

12 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  نظم إدارة المراجع البحثية

 التدريس
 2018إبريل  7-8

12 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  مهارات اإلتصال فى أنماط التعليم المختلفة

 التدريس
 2018إبريل  11-12

 2018إبريل  17-16 2018إبريل  12-11التدريس أساليب البحث العلمى 13

 

 األبحاث العلمية  :  •
 االشتراك  العدد تاريخ النشر جهة النشر اسم البحث
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 االيفاد  :  •
 الفترة المكان تاريخ االيفاد نوع االيفاد

    

    

    

 -االجازات واالعارات : •
 الفترة  رقم القرار وتاريخة  المكان نوع االجازة 

    

    

    

    

    

 

 وهللا ولي التوفيق ,,,

 

 


