
 CV ةذاتي ةسير

 
 PERSONAL DATAأوال البيانات الشخصية 

 

 االسم: إيمان فايز عبد الرحيم رضوان

 ةالحالة االجتماعية: متزوج

  دابها و اللغات الشرقيةآبقسم اللغة العربية و  : مدرسالحاليةالوظيفة 

 و آدابها

حتةة   1/7/1001الوظيفةة السةابقة: مةةدرس لغةة بقسةم اللغةةة العربيةة بتةاري  

11/11/1011 

 دمنهورداب جامعة كلية اآلجهة العمل: 

 اآلن  حت 11/11/1011تاري  استالم العمل : 

 4/10/1171تاري  الميالد : 

 محل الميالد : السعودية

 01111771010رقم الهاتف : 

   Hassanmelook@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 يا البيانات العلميةثان

 

 1000المؤهل الدراسي : ليسانس آداب دور مايو عام 

 التقدير : جيد جدا

 القسم : اللغة العربية و آدابها و اللغات الشرقية و آدابها

 جهة التخرج : كلية اآلداب جامعة االسكندرية فرع دمنهور

 الترتيب عل  القسم: الثانية

 الترتيب عل  الكلية: الثانية

mailto:Hassanmelook@gmail.com


 

 ثا المؤهالت األخريثال 

 

  حاصلة عل  دبلومة تربةو  مةك كليةة تربيةة جامعةة االسةكندرية فةرع

 بتقدير عام جيد       1001/1001دمنهور بتاري    

  حاصةةلة علةة  تمهيةةد  ماجيسةةتير غةةعبة اللغةةة مةةك قسةةم اللغةةة العربيةةة

      1000/1004بتةاري    بكلية اآلداب جامعة االسكندرية فرع دمنهور

 م ممتازبتقدير عا

  حاصلة عل  درجة الماجسةتير فةي اآلداب غةعبة اللغةة مةك قسةم اللغةة

العربيةةةةة بكليةةةةة اآلداب جامعةةةةة االسةةةةكندرية فةةةةرع دمنهةةةةور بتةةةةاري  

بتقةةدير ممتةةاز مةةص التوصةةية بابةةص الرسةةالة علةة  نفقةةة  10/5/1002

 الجامعة  .  

    و الرسالة بعنةوان   دراسةة اللهجةات العربيةة عنةد الزبيةد  فةي تةاج

 عروس (  ال

  حاصلة عل  غهادةTOEFL     بتقدير جيد      1001بتاري 

  في اآلداب غعبة اللغة مةك قسةم اللغةة العربيةة جامعةة تسجيل دكتوراه

   11/2/1002االسكندرية فرع دمنهور بتاري  

و الرسالة بعنوان   مستويات التحليل اللغو  في كتاب األمالي النحوية البك 

  الحاجب (

  ICDLادة حاصلة عل  غه -

 10/6/1010بتاري  حاصلة عل  درجة الدكتوراه ف  اآلداب  -

 

  

   رابعا األنشطة العلمية و اإلدارية



 

  لبرنةةةامو ئوااةةةل الخةةةرجيك بكليةةةة التربيةةةة حضةةةور دورات تدريبيةةةة

 1001بدمنهور 

  حضةةةور دورات تدريبيةةةة فةةةي الحاسةةةب اآللةةةي مةةةك مركةةةز الخةةةدمات

  ربية بدمنهورالتربوية والتاويرو اإلدارة بكلية الت

  حضةةةور دورات تدريبيةةةة فةةةي الحاسةةةب اآللةةةي مةةةك مركةةةز الخةةةدمات

 التربوية والتاويرو اإلدارة بكلية التربية بدمنهور

  عضو في كنتروالت كلية اآلداب جامعة االسكندرية فرع دمنهور مك

 اآلن  حت 1000تاري  

  حضور العديد مك سيمنارات التسجيل للدراسات العليا في الماجيستير

فةرع  االسةكندريةبكلية  اآلداب جامعةة  و الدكتوراه بقسم اللغة العربية

 دمنهور

  حضور العديد مك ورش العمل و النةدوات الخاصةة بمشةروع ضةمان

/  1001الجةودة بكليةة اآلداب جامعةة االسةةكندرية فةرع دمنهةور لعةةام 

1011 

 دورات لتنميةةةة قةةةدرات ئعضةةةات هيسةةةة التةةةدريس 6ر عةةةدد  حضةةةو )

ومعةاونيهم بمركةز تنميةةة قةدرات السةةادة ئعضةات هيسةةة التةدريس بمقةةر 

 14/1/1010جامعة دمنهور بتاري  

  ))حضور ورغة عمل عك برنامو نظم المعلومات اإلدارية  الكنتةرو

MIS   00/4/1010بكلية اآلداب جامعة دمنهور بتاري 

 ي بالكليةة العتمةاد اللةواال الخاصةة بمقسةام الكليةة حضور مةؤتمر علمة

 7/5/1010بتاري  



   حضةةةةور ورغةةةةة عمةةةةل عةةةةك اإلرغةةةةاد األكةةةةاديم  بالكليةةةةة بتةةةةاري

11/1/1014 

   16/10/1014حضور مؤتمر علم  لقسم اللغة العربية بتاري 

  حت  غهر  1014عضو بمجلس قسم اللغة العربية مك غهر ئغساس

 1015يوليو 

 بقسةةةةةم اللغةةةةةة العربيةةةةةة للفرقةةةةةة الثالثةةةةةة لعةةةةةام المرغةةةةةد األكةةةةةاديم  

1014/1015 

  المرغةةةةةد األكةةةةةاديمي بقسةةةةةم اللغةةةةةة العربيةةةةةة للفرقةةةةةة األولةةةةة  لعةةةةةام

1015/1016 

  1015/1016عضو لجنة مكتبة بالكلية لعام   

  )عربية.اللغة ال بقسم عضو كنترو 

  المشاركة بمقا( في مؤتمر اليوم العالمي للغة العربية بمكتبة دمنهةور

 1015/1016امة بعنوان  العربية برد عل  األكباد( لعام الع

  1017/1012منسق الجودة للقسم للعام الجامعي 

  حضور ندوة تثقيفية للسادة ئعضةات هيسةة التةدريس بعنةوان التوصةيف

وتقةةارير المقةةررل والمحاضةةر د.حسةةام رحومةةةل ورلةةء يةةوم األربعةةات 

 17/1/1017الموافق 

 المواقةةص االلكترونيةةة ألعضةةات  حضةةور ورغةةة عمةةل بعنةةوان : تفعيةةل

هيسةةةةة التةةةةدريس ل والمحاضةةةةر ئ.د. عةةةةاوف ن ةةةةار مةةةةدير البوابةةةةة 

 15/10/1017االلكترونية بالجامعة ورلء يوم األحد الموافق 

  1حضةةةور دورة اعتمةةةاد برنةةةامو ئكةةةاديمي بالكليةةةة فةةةي الفتةةةرة مةةةك-

4/7/1011. 



 :العلمية المؤلفاتخامًسا 

 سمات(.النحو العربي  الفعل المضارع واأل -1

 الفاتحة وسورة القمر(.إعراب سورةتابيقات نحوية وصرفية   -1

 سورة األحقاف (.إعراب تابيقات نحوية وصرفية   -0

 سورة الجك وسورة البروج(.إعراب تابيقات نحوية وصرفية   -4

 .(المرفوعات مك األسماتالنحو العربي   -5

 (.والمشتقات النحو العربي  التوابص -6

 مدخل إل  علوم القرآن. -7

 

   


