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 -شخصيــة : معلومات
 املىقف مً الخذمت الحالت الاجتماعيت  الرقم التأمينى  الرقم القىمى  جاريخ امليـالد الىىع الاصــــــم 

أماوى عبذاملىعم محمذ 

 ووط
      

 الصىرة الشخصيت  العىىان 

 الصىرة الشخصيت amaniwanas@yahoo.com البريذ إلالنترووي 01002563938 هاجف جىال

 جامعت دمنهىر  –مليت التربيت  الجهت مذرش لىظيفتا

 حضارة التخصص لغت فروضيت القضم 

 99/8/9108 جاريخ الذرجت  مذرش  الذرجت 

  اصتالم العمل   جاريخ التعيين 

 -المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا:
 الهليت / الجامعت  التقذير جاريخه املــــؤهـــــل م

التخصص 

 العام

 التخصص

 الذقيق

0 
 تربيت الدا  و لا ليضاوط 

 ) جخصص لغت فروضيت(

جيذ جذا مع مرجبت  9110

 الشرف

 )ألاولى على الشعبت(

 جامعت الاصنىذريت -مليت التربيت 

 فرع دمنهىر  –

  لغت فروضيت

9 
ليضاوط لادا  )جخصص 

 لغت فروضيت(

9115 
 جنميليت(دراصت مىاد )

  لغت فروضيت جامعت الاصنىذريت –مليت لادا  

3 
شهادة ممارصت فى اللغت 

 الفروضيت مً الذرجت ألاولى 

 -4باريط  –جامعت الضىربىن  جيذ 9116

 فروضا

  

 حضارة لغت فروضيت جامعت الاصنىذريت –مليت لادا   ممتاز 9103 ماجضتير  4

 حضارة لغت فروضيت جامعت الاصنىذريت –مليت لادا   عتمذةاملضاعاث الهظام  9108 دلتىراة 5

   جامعت دمنهىر  ICDL 9109 4.0شهادة  6

 -عناوين الرسائل :

 مذكزات وحشية( –جول روا ) حزب الجزائز  الجزائز في سزديات الكاتةحزب  ماجضتير 

 .في فزنسا 86اإلتداع الفني كسالح ثورى في أحداث مايو  ةدلتىرا

 -البيانات الوظيفية :
 القرار  جاريخ رقم القرار اعتبارا مً الىظيفت  م

0     

9     

 السيرة الذاتية
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3     

4     

5     

6     

7     

 

 -: واإلشرافية الوظائف االدارية•    
 هجاريخ رقم القرار  اعتبارا مً  الىظيفت  م

0     

9     

3     

4     

5     

6     

 -:النشاط المهنى واالشراف على الدراسات العليا واالرشاد االكاديمى )الساعات المكتبية(•  
 هجاريخ رقم القرار  اعتبارا مً  الىظيفت  م

0     

9     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 -:الجوائز• 
 هجاريخ رقم القرار  اعتبارا مً  الجائسة م

0     

9     

3     

 تكم فى تدريسها:دشارك سياتالمقررات التى •
 هجاريخ التخصص عىىان املقرر   م

 الفرقت الثاهيت والثالثت والرابعت لغت فروضيت الحضارة 0

 الفرقت ألاولى والثاهيت والثالثت الرابعت لغت فروضيت الترجمت مً وإلى الفروضيت والعربيت 9
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 والرابعت الفرقت ألاولى والثاهيت لغت فروضيت القىاعذ 3

 الفرقت ألاولى لغت فروضيت الثقافت العامت 4

 الفرقت ألاولى لغت فروضيت القراءة واملحادثت 5

 

 -: والمحاضرات العامة وورش العمل  المؤتمرات واللقاءات العلمية
 إلى -الفترة مً  مهان الاوعقاد العىىان  م

0 
جامعت املشارلت فى املؤجمر العلمى الضىىي لهليت التربيت 

 واملأمىل" "ملياث التربيت والتىميت البشريت: الىاقع دمنهىر 

قاعت املؤجمراث "مجمع 

 مبارك" بذمنهىر 

 9103 مايى06-05مً 

 9107هىفمبر  90-09مً  مليت التربيت بذمنهىر  "رالرة محل رشيذاملشارلت فى مؤجمر " 9

 -: ةالدورات التدريبي
 إلى  -الفترة مً املرلس البرهامج م

0 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  دورة مهاراث التفنير

 جامعت ألاصنىذريت –التذريط
 99/3/9117-97مً 

9 
أعضاء هيئت مرلس جىميت قذراث  الفعال دورة مهاراث الاجصال

 جامعت ألاصنىذريت –التذريط
 09/4/9117-01مً 

3 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  دورة أصاليب البحث العلمى

 جامعت ألاصنىذريت –التذريط
 07/4/9117-04مً 

4 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  دورة التذريط الفعال

 جامعت ألاصنىذريت –التذريط
 8/5/9117-5مً 

5 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  وصلىك املهىت فى العمل الجامعى دورة أدا 

 جامعت ألاصنىذريت  – التذريط
 4/9/9101-9مً 

6 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  دورة اعذاد املشروعاث التىافضيت لتمىيل البحىث

 جامعت دمنهىر   –التذريط 
 9104مارش  0-9

7 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  التعليميتدورة معايير الجىدة فى العمليت 

 جامعت دمنهىر   –التذريط 
 9104يىهيه  93-94

8 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  دورة أخالقياث البحث العلمى

 جامعت دمنهىر   –التذريط 
 9104يىهيه  95-96

9 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  دورة هظم الضاعاث املعتمذة

 جامعت دمنهىر   –التذريط 
 9104يىليى  9-3

01 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  دورة مهاراث العرض الفعال

 جامعت دمنهىر   –التذريط 
 9104يىليى  06-07

00 
مرلس جىميت قذراث أعضاء هيئت  دورة إلادارة الجامعيت

 جامعت دمنهىر   –التذريط 
 9104أغضطط  03-04

  9108  يىليى 01-9 –مرلس التعلم وإلادارة إلالنتروهيت  املذمج دورة مهاراث التعلم إلالنترووى 09
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 جامعت دمنهىر.

03 
 How to create an onlineدورة بعىىان"

course" 
    9109 يىليى 00إلى  7مً  جامعت دمنهىر.

    

 
 

 : ة المنشورةاألبحاث العلمي
 جهت اليشر اصم البحث

جاريخ 

 اليشر
 الاشتراك العذد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 االيفاد: 
 الفترة املهان جاريخ الايفاد هىع الايفاد

    

    

    

 
 -االجازات واالعارات :

 الفترة  هرقم القرار وجاريخ املهان هىع الاجازة 
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 ,,, وهللا ولي التىفيق
 


