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 شخصيــة : موماتمع- 

صْشج يغشٖ دمحم االســــــى 

 َٕاس

 انُٕع

 أَثى

تاريخ 

: انًيـالد

7/5/

1891 

 انًٕقف يٍ انخذيت انحانت االجتًاعيت  انرقى انتأييُى  انرقى انقٕيى 

       

 انصٕرة انشخصيت سشذٖ اإلعكُذسيح )فيال َٕاس( -يرفشع يٍ كفش ػثذِ -ػ ػثذ انًُؼى سياض 33 انعُٕاٌ 

انبريذ   ْاتف جٕال

 اإلنكترَٔي
Zahranawar10@gmail.com 

 انصٕرة انشخصيت

 كهيت انتربيت جايعت ديُٕٓر انجٓت يذرش انٕظيفت

 حضارة انتخصص انهغت انفرَسيت ٔ ادابٓا انقسى 

 6112 يٕنيٕ تاريخ انذرجت  يذرش انذرجت 

 تاريخ انتعييٍ 

 

  استالو انعًم 

 ا:المؤهالت العمميةوالشهادات الحاصل عميه- 
 انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انكهيت / انجايعت  انتقذير تاريخّ انًــــؤْـــــم و

 نيغاَظ األنغٍ 1
جيذ جذا يغ يشذثح  2003

 انششف

جايؼح   األنغٍ

 ػيٍ شًظ

  انهغح انفشَغيح

 ياجيغريش 2
جايؼح  كهيح اآلداب يًراص 6111

 اإلعكُذسيح

 حضارة انهغح انفشَغيح

 دكرٕساج 3
جايؼح  كهيح اآلداب انتٕصيت بانُشر 2016

 اإلعكُذسيح

 حضارة انهغح انفشَغيح

  M2ياعرش  4

جايؼح أسذٕا  جيذ 2014

 تفشَغا

 

 

ذذسيظ انهغح 

كهغح انفشَغيح 

    أجُثيح

ذذسيظ انهغح 

ألغشاض انفشَغيح 

    خاصح

5 
دتهٕيح ادرشافيح ذذسيظ 

 انهغح انفشَغيح كهغح اجُثيح

انًشكض انمٕيٗ   6112

نهرؼهيى ػٍ تؼذ 

تًذيُح تٕاذيّ 

 تفشَغا

ذذسيظ انهغح 

انفشَغيح كهغح 

 اجُثيح

 

6 
شٓادج يًرذٍ ٔ يصذخ 

دٔنٗ يؼرًذ إليرذاَاخ 

 انًشكزززززض انزززززذٔنٗ  6112

نهذساعززززززززززززززززززززاخ 

  

  

 السيرة الذاتية



 
 

 

 
 ا .ا وعالمي  محلي   والتميزلكلية التربية جامعة دمنهور الريادة : رؤية الكلية

 

محليا  لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميز: رؤية الكلية محليا  لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميز: رؤية الكلية

 كمية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 

 العمل واالتجاهات العالمية. النظرية والخبرة العممية وقادر عمى التنافس والتميز فى ضوء متطمبات سوق  إعداد معمم مبدع يمتمك المعرفة* رسالة الكمية
 * إعداد باحث تربوى قادر عمى انتاج المعرفة التربوية لمبحوث العممية عربيا وعالميا .

 ر المستمر لمبرامج التعميمية وبرامج التنمية البشرية.تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوي *

  ٔحذِ ضًاٌ انجٕدة  

 DElf- DALFشٓاداخ  

 انذٔنيح

انرشتٕيززززح تغززززيفش 

 تفشَغا. 

 

 دتهٕو انغيادح ٔ انفُادق 7
انغشفح انرجاسيح ٔ   1887

 انصُاػيح تثاسيظ

  

8 
دتهٕو نغح فشَغيح 

Alliance française 

1887     

 : عناوين الرسائل- 
 ًَٕرجا"انذشب تيٍ األعطٕسج ٔ انٕالغ: دشب طشٔادج ٔ دشب انخهيج " ياجستير 

 انٕٓيح ٔ انزاكشج   انغُغال ٔ انًاسذيُيك: يٍ أجم إدياء دضاساخ يُغيح" دكتٕراِ

 : البيانات الوظيفية- 
 تاريخ انقرار  رقى انقرار اعتبارا يٍ انٕظيفت  و

   2016يٕنيٕ  يذرش 1

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 :الوظائف االدارية واإلشرافية- 
 تاريخت  رقى انقرار  اعتبارا يٍ  انٕظيفت  و

1     

2     

3     

4     

5     

6     

  :النشاط المهنى- 
 تاريخت  رقى انقرار  اعتبارا يٍ  انٕظيفت  و

1     

2     

3     
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  :الجوائز- 
 تاريخت  رقى انقرار  اعتبارا يٍ  انٕظيفت  و

1     

2     

3     

 

   : المؤتمرات والمقاءات العمميةوالمحاضرات وورش العمل- 
 انتاريخ عُٕاٌ انًؤتًر  و

 انزٖ َظًرّ يكرثح اإلعكُذسيح" عُجٕس: يٍ دٕاس انثمافاخ إنٗ دضاسج انؼانًيح" انًؤذًش انذٔنٗ  1
ياسط  17

6112 

 انرغييش: اذجاْاخ جذيذج فٗ انهغٕياخ ٔ األدب ٔ انرشجًح" تجايؼح دهٕاٌانًؤذًش انذٔنٗ " سؤٖ  2

16- 12 

أتشيم 

6112. 

3 
تانؼيٍ " انزٖ َظًرّ انجًؼيح انًصشيح ألعاذزج انهغح انفشَغيح االذجاْاخ انذذيثح فٗ انكراتحيؤذًش "

 انغخُح

67- 68 

 يَٕيٕ

6118 

4   

5   

6   

7   

  :  الدورات التدريبية- 
 إنى   -انفترة يٍ انًركس  انبرَايج  و

1 
إػذاد دٔساخ يكثفح ػٍ تؼذ ٔ يفرٕدح نهجًيغ دٔسج ػٍ كيفيح   

MOOC 

انٕكانح انجايؼيح  انفشَكٕفَٕيح 

 ٔ جايؼح عُجٕس تاإلعكُذسيح
 6119َٕفًثش  7 -4

2 
انرؼهى ٔ اإلداسج اإلنكرشَٔيح  يٓاساخ انرؼهى االنكرشَٔٗ انًذيج

 تجايؼح ديُٕٓس
 6119يٕنيٕ  9 -7

3 
انًؼكٕط انفصم انٕكانح انجايؼيح  انفشَكٕفَٕيح  

 ٔ جايؼح عُجٕس تاإلعكُذسيح
 6112فثشايش 

4 

جائضج أفضم يمال -دٔسج "يًاسعح ٔ إداسج فٍ انجذل" يشكض األَشطح انفشَكٕفَٕيح  

يًكرثح اإلعكُذسيح تانرؼأٌ يغ 

 انشثكح انذٔنيح نرًُيح فٍ انجذل

 6115يايٕ 

5 
انفشَكٕفَٕيح انٕكانح انجايؼيح   إػذاد يُٓج ذؼهيًٗ

 ٔ جايؼح عُجٕس تاإلعكُذسيح
 6112ياسط 

6 
انخهظ تيٍ انرؼهيى ػٍ تؼذ ٔ انرؼهيى انرمهيذٖ نًشدهح انرؼهيى 

 انؼانٗ
نًشكض انمٕيٗ انفشَكٕفَٕٗ ا

 تاإلعكُذسيح

 6113أكرٕتش 

 

 6111َٕفًثش انفشَكٕفَٕيح انٕكانح انجايؼيح  كيفيح إػذاد ٔ ذطٕيش ٔ إعرخذاو ٔدذج دساعيح فٗ َظاو انذساعح  7
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 ٔ جايؼح عُجٕس تاإلعكُذسيح ػٍ تؼذ  

8 
نركُٕنٕجيا انًؼهٕياخ ػٍ َظى انُشش ػهٗ االَرشَدػذاد اإل انٕكانح انجايؼيح  انفشَكٕفَٕيح  

 ٔ جايؼح عُجٕس تاإلعكُذسيح
 6111ياسط 

9 
ػذاد نهذصٕل ػهٗ شٓادج يراتغ نهذٔساخ انرذسيثيح ػهٗ اإل

 االَرشَد

ح  انفشَكٕفَٕيح انٕكانح انجايؼي

 ٔ جايؼح عُجٕس تاإلعكُذسيح
 6111يُايش 

10 
انًشكض األٔل  -كيفيح إَشاء ٔ إداسج يٕلغ ذؼهيى يفرٕح ػٍ تؼذ

 كفشيك ػًم فٗ يششٔع َٓايح انذٔسج

انٕكانح انجايؼيح  انفشَكٕفَٕيح 

 ٔ جايؼح عُجٕس تاإلعكُذسيح
 6118 ديغًثش

11 
انًشكض انفشَغٗ نهثمافح ٔ  كيفيح ذُظيى صياسج ذؼهيًيح نهًرذف

 انرؼأٌ تاإلعكُذسيح
 6118عثرًثش 

12 
انًشكض انفشَغٗ نهثمافح ٔ  كيفيح ذذسيظ األفالو انغيًُائيح تانًذاسط

 انرؼأٌ تاإلعكُذسيح
 6118عثرًثش 

13 
انفشَغٗ نهثمافح ٔ انًشكض  دٔسج ذذسيثيح ذشتٕيح ألٔائم انجايؼاخ

 انرؼأٌ تانًُيشج
 6111أغغطظ 

 

  :  األبحاث العممية 
 االشتراك انعذد تاريخ انُشر جٓت انُشر اسى انبحث

"انًذاكاج انؼايح تاعرخذاو انذاعة اآلنٗ فٗ فصم انهغح انفشَغيح 

 ألغشاض خاصح"

 -اآلدابكهيح 

 جايؼح دهٕاٌ

ابريم 

2016 
1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  :  االيفاد 
 انفترة انًكاٌ تاريخ االيفاد َٕع االيفاد

يُذح يمذيح يٍ انٕكانح انجايؼيح 

 انفشَكٕفَٕيح نجًغ انًادِ انؼهًيح نهذكرٕساج
 6115ياسط  -يُايش - تًذيُح َاَد انفشَغيح 2015

يُذح يمذيح يٍ انذكٕيح انفشَغيح ػٍ 

طشيك انًشكض انثمافٗ انفشَغٗ تانماْشج 
 6112أكرٕتش  -عثرًثش بفرَسا تاسيظ 2014
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 هذكرٕساجنجًغ انًادِ انؼهًيح ن

    

 : االجازات واالعارات- 
 انفترة  رقى انقرار ٔتاريخت  انًكاٌ َٕع االجازة 

    

    

    

    

    

    

 

 

 ٔهللا ٔني انتٕفيق ,,,

  


