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 -شخصيــة : معلومات
 املوقف من الخدمة الحالة االجتماعية  الرقم التأمينى  الرقم القومى  تاريخ امليـالد النوع االســــــم 

ابتسام حسن حسن 

 قضيب
 يعمل حالًيا متزوجة   1981-7-27 أنثى

 الصورة الشخصية البحيره -دمنهور  -طريق الكورنيش -ش عزيز املصرى  العنوان 

 الصورة الشخصية Bosi_Kadeeb@yahoo.com البريد اإللكتروني 01002394407 هاتف جوال

 جامعة دمنهور  –كلية التربية  الجهة مدرس مساعد لوظيفةا

 لغويات وترجمه التخصص قسم اللغة اإلنجليزية القسم 

 26/8/2015 تاريخ الدرجة  املاجستير الدرجة 

 2005 -2 -26 استالم العمل  2005 -2 -26 تاريخ التعيين 

 -المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا:
 الدقيق التخصص التخصص العام الكلية / الجامعة  التقدير تاريخه املــــؤهـــــل م

 ليسانس آداب وتربية 1

جامعة  –كلية التربية  جيد جدا 2003

فرع  -األسكندريه

 دمنهور 

 لغويات انجليزية لغة انجليزية

 لغويات انجليزية لغة انجليزية طنطا -كلية اآلداب جيد 2005 ليسانس أداب 2

 انجليزيةلغويات  لغة انجليزية طنطا -كلية اآلداب ممتاز 2015 املاجستير 3

4       

5       

 -عناوين الرسائل :

 فاعلية مقرر الترجمه فى تنمية مهارات الترجمه لدى الطالب ماجستير 

 ترجمة املصطلحات الثقافية في روايات "عالم نارنيا" دكتوراه

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

   2005 /2 /26 معيد 1

   26/8/2015 مدرس مساعد 2

3     

4     

5     

6     

 السيرة الذاتية
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7     

 

 -: واإلشرافية الوظائف االدارية•    
 هتاريخ رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

   2013 -2012 عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجوده واإلعتماد بكلية التربية 1

   2018 -2017 واإلعتماد بكلية التربيةعضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجوده  2

3     

4     

5     

6     

 -:النشاط المهنى واالشراف على الدراسات العليا واالرشاد االكاديمى )الساعات المكتبية(•  
 هتاريخ رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 -:الجوائز• 
 هتاريخ رقم القرار  اعتبارا من  الجائزة م

1     

2     

3     

 تكم فى تدريسها:دشارك سياتالمقررات التى •
 هتاريخ التخصص عنوان املقرر   م

 مقرارات قسم اللغة اإلنجليزية 1
لغويات 

 وترجمه

 

2    

3    

4    
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 -: والمحاضرات العامة وورش العمل  المؤتمرات واللقاءات العلمية
 إلى -الفترة من  مكان االنعقاد العنوان  م

1 

املشاركة بحضور املؤتمر الدولى الحادى عشر لألدب املقارن املقام  -

.بقسم اللغة اإلنجليزية جامعة 2012نوفمبر(  15:13فى الفترة من )

 القاهرة بعنوان "الثورة واإلبداع ".

 

 2012نوفمبر  15الي 13من  جامعة القاهرة

2    

3    

 -: ةالدورات التدريبي
 إلى  -الفترة من املركز البرنامج م

1 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  أساليب البحث العلمى فيدورة 

جامعة  -التدريس والقيادات

 األسكندريه

 2007 مايو 

2 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  الساعات املعتمده فيدورة 

جامعة  -التدريس والقيادات

 األسكندريه

 2007 مايو 

3 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  إدارة الوقت والضغوط فيدورة 

جامعة  -التدريس والقيادات

 األسكندريه

 2007 يونيو 

4 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  اإلتصالمهارات  فيدورة 

جامعة  -التدريس والقيادات

 األسكندريه

 2007 إبريل

5 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  التدريس الفعالدورة في 

جامعة  -التدريس والقيادات

 األسكندريه

 2007 يونيو 

6 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  مهارات التفكيردورة في 

جامعة  -التدريس والقيادات

 األسكندريه

 2007 إبريل

7 

اتمام مصفوفة دورات جودة التعليم  واألعتماد لكليات 

فبراير(  16: 4ومعاهد التعليم العالى وذلك فى الفترة من )

 –جامعة دمنهور )التقويم الذاتى  –.كلية التربية 2017

التخطيط  –املراجعة الخارجية  –توصيف البرامج واملقررات 

 األستراتيجى ( .

 2017فبراير  دمنهور  -كلية التربيه 
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  2017يوليو   دورة  مهارات الحاسب األلي من جامعة طنطا 8
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 : ة المنشورةاألبحاث العلمي
 جهة النشر اسم البحث

تاريخ 

 النشر
 االشتراك العدد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 االيفاد: 
 الفترة املكان تاريخ االيفاد نوع االيفاد
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 -االجازات واالعارات :
 الفترة  هرقم القرار وتاريخ املكان نوع االجازة 

    

    

    

    

    

    

 وهللا ولي التوفيق ,,,
 


