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 cvیرة ذاتیة س
 
  

  PERSONAL DATAالـبـیـانـات الـشـخـصـیـة: أوالً 
  

  .حمیدة أحمد عطیة أحمد:االسم
 .2+متزوج :الحالة االجتماعیة

 .مساعد مدرس:الدرجة العلمیة
  .اآلداب:الكلیة
 .وآدابھا اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة:القسم

  .اللغة العبریة وآدابھا:التخصص
 yahoo.com@79ahmedattya االلكتروني البرید

   0104501271: التلیفون
 مصر -ةالبحیر -كفر الدوار: العنوان

 
 :الـعـلـمـیـة الـبـیـانـات: ثـانـیـاً 

 م2002اللیسانس:الدرجـة
 اإلسكندریة:الجامعة

 .دمنھور آداب:الكلیة
 .االشرقیة وآدابھاللغة العربیة وآدابھا واللغات :القسم

ً مع مرتبةج جید:التقدیر  .الشرف دا
 

 .2007-2006الماجســــتیـر:الدرجة
 .اإلسكندریة:الجامعة

 .دمنھور آداب:الكلیة
 .االشرقیة وآدابھاللغة العربیة وآدابھا واللغات : القسم

 .االعبریة وآدابھ اللغة: التخصص
 ممتاز: التقدیر

  
 2008فبرایر:تسجیل دكتوراه

 .اإلسكندریة آداب:الكلیة
  ).علم اللغة المقارن(العبریةاللغة :التخصص
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 :السجل الوظیفي: ثـالـثـاً 
  .معید: الوظیفة

  اآلداب جامعة اإلسكندریة فرع دمنھور كلیة
 .2007مایو -2002نوفمبر

 مساعد مدرس: الوظیفة
 .اآلن-2007مایو دمنھوركلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة فرع 

 
 :البحوث والدورات التدریبیة: رابعاً 

سفر صفنیا دراسة فى القضایا : الماجستیر بعنوان لدرجة ليتكمیبحث  -1
 .الدینیة النقدیة واألدبیة و

 .العالى وزارة التعلیم - مستویات6 اآلليلقیادة الحاسب  I.C.T.P دورة -2
 -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس -دورة أسالیب البحث العلمى -3

 .جامعة اإلسكندریة
 -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس -دورة التدریس الفعال -4

 .جامعة اإلسكندریة
 مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة - دورة مھارات االتصال الفعال -5

 .جامعة اإلسكندریة -التدریس
 -التدریس مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة -دورة مھارات التفكیر -6

 .جامعة اإلسكندریة
-أداء الطالب فى تقویم (portfolio)استخدام ملف اإلنجازدورة  -7

 )دمنھور(مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
  

 :العلمیة واإلداریة األنشطة: خامسا
  فى كلیة) المستوى األول(فى اللغة العبریة ) كمحاضر(عقد دورة -1
  .14/5/2010إلي 4/4/2010اآلداب بدمنھور فى الفترة من   
  فى كلیة) المستوى األول(بریة فى اللغة الع) كمحاضر(أخرى عقد دورة -2
  . 27/5/2010إلي 19/4/2010اآلداب بدمنھور فى الفترة من    
  جامعة  -المؤتمرات بكلیة الطب بقاعة)اللقاء العلمى(حضور ندوة  -3
  أحمد زویل /الدكتور حاضر فیھا العالم11/7/2010اإلسكندریة بتاریخ    

  ین والمدرسین المساعدینبناء على ترشیح الكلیة لثالثة من المعید    
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 .المتمیزین   
  عضو لجنة االستبیانات والمعلومات بمشروع ضمان الجودة بكلیة آداب-4
 .2010 لدمنھور أبری    
  دمنھور عضو لجنة الھیكل التنظیمى بمشروع ضمان الجودة بكلیة آداب-5
 .2009 رأكتوب   
  آداب  لیةعضو لجنة تنمیة التعلیم اإللكتروني ومصادر التعلم بك-6
 .2010مارس/دمنھور   
 .اآلن م حتى 2003عضو معاون فى كنتروالت كلیة آداب دمنھور من-7
 .م2010نائب رائد أسرة طالئع التنمیة بالكلیة -8
   سیمنارات التسجیل فى معھد اللغات الشرقیة بآداب حضور العدید من -9
 .م2007- 2006اإلسكندریة    

   والندوات الخاصة بمشروع ضمان العدید من ورش العمل حضور -10
 م 2010-2009الجودة بالكلیة      


