
 

 مدرس بكلية االداب جامعة دمنهور نهله محمد نجيب خليلد. 

 

 البيانات الشخصية: 
 

  صريةمالجنسية: 

 nahlakhalil2012@Gmail.com البريد االلكتروني: يةريا االسكندرفكتو شارع الجالء_  العنوان:

 

 المؤهالت العلمية: 
 

  4002ليسانس أداب  -

 : كلية االداب جامعة طنطاجهة الحصول: جيد             التقدير                    : لغه انجليزية التخصص

 4000 -ماجستير   -

 : كلية االداب جامعة بنهاجهة الحصول: امتياز              التقدير: لغه انجليزية                     التخصص

 4002  -دكتوراه  -

 : كلية االداب جامعة بنهاجهة الحصولتياز              : امالتقدير: لغه انجليزية                     التخصص

 

 

 

 التدريب:   
 

 
 (4002)  بنها، مركز الخدمه العامه للغات االجنبيه -

TOEFL  
 

 (4002، بنها  )الدراسات االنسانيهمركز  -
WINWORD- EXCEL- WINDOWS 

 
 (4004، المعادى  )االكاديميه االمريكيه -

TEFL DEPLOMA  لغه االنجليزية كلغه اجنبيهدبلوم تدريس ال 
 

- AMEDIST –  (4004) االسكندريه 
ADVANCED CONVERSATION 

 
 (4004)  االسكندريه -المعهد االمريكي للغات  -

ESP IN TOURISM    االنجليزية لالغراض المتخصصه 
 
 االسكندريه –فكتوريا  –المعهد الالتيني  -

 (5102مبيوتر )دراسة برامج تطبيقات الرخصه الدوليه لقيادة الك
 
 (4002) مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة دمنهور –جامعة دمنهور  -

 دورة تدريبيه بعنوان أعداد المشروعات التنافسيه لتمويل البحوث
 
 (4002مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة دمنهور ) –جامعة دمنهور  -
 دورة تدريبية بعنوان مهارات العرض الفعال -



 2 

 
 (4002مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة دمنهور ) –جامعة دمنهور  -

 رات االتصال الفعالدورة تدريبية بعنوان مها -
 

 

 

 

 الخبرات:

 5107-5102 بكلية االداب جامعة دمنهور -أمين قسم اللغه االنجليزيه  -

 

 5102-5102بمعيار التعليم و التعلم و التسهيالت المادية للعام الجامعى  عضو -

 5107-5102مستشار اللجنة االجتماعيه برعاية الشباب بكلية االداب جامعة دمنهور للعام الجامعى  -

 5107حتى  5102للدعم الطالبي بقسم اللغه االنجليزية للعام الجامعى منذ  االكاديمي العامالمشرف  -

  -5107-5102نسق الجوده بقسم اللغه االنجليزيه للعام الجامعى م -

 5107-5102عضو مجلس ادارة بوحدة الجودة بكلية االداب جامعة دمنهور للعام الجامعى  -

 

 اعداد إستبيان حول مدى رضاء الطالب عن سياسة القبول و التحويل بكلية االداب جامعة دمنهور -

ودة ورقة أسئلة االمتحانات وسير عملية االمتحان بكلية االداب جامعة اعداد استبيان حول معايير ج -

 دمنهور

 اعداد الخطة البحثية لقسم اللغة االنجليزية كلية االداب جامعة دمنهور -

 اعداد آلية تلقي شكاوي الطالب بكلية االداب جامعة دمنهور -

 راعداد آلية سير عملية االمتحانات بكلية االداب جامعة دمنهو -

 اعداد معايير جودة الكتاب الجامعي -

 اعداد نموذج شكوى الطالب/ وأعضاء هيئة التدريس / و الموظفيين -

 

 :تالمهارا

 اللغة

 العربيه 

 االنجليزية 

 الحاسب

 EXCEL 

 WINDOWS 

 أخرى

 WINWORD 

 INTERNET 

 

 


