سيرة ذاتية
هند خالد محمود عبد اللطيف
العنوان :محافظة البحيرة ,دمنهور ,ش .الجمهورية
البريد اإللكترونيhend.abdellatief@damanhour.edu.eg :
المؤهالت العلمية:
الشهادة
ليسانس آداب

الجامعة
جامعة دمنهور
(جامعة اإلسكندرية
فرع دمنهور سابقا)
الماجستير في
جامعة طنطا
األدب اإلنجليزي
(تخصص مسرح)

التقدير
جيد جدا

تاريخ البدء
2002

تاريخ اإلنتهاء
2002

ممتاز

2002

2002

الخبرة العلمية
جامعة دمنهور ,كلية اآلداب ,قسم
اللغة اإلنجليزية

معيد

تاريخ البدء 2002
تاريخ اإلنتهاء 2002

مهام ومسئوليات وإنجازات العمل:








تدريس مادتي القراءة والكتابة لطلبة القسم.
المشاركة في أعمال الجودة والتطوير بالكلية.
حضور ورش توصيف المقررات.
إعداد توصيفات المقررات الدراسية.
تأدية مهام الكنترول من اإلعداد لإلمتحان والرصد والمراقبة والنتائج.
اإلنضمام لمعيار الجودة والمشاركة في مهامه.
المشاركة في مراجعة وتدقيق النتائج الورقية لكل الفرق الدراسية والتدرب على نظام  MISللنتائج
اإللكترونية.

جامعة دمنهور ,كلية اآلداب ,قسم
اللغة اإلنجليزية

مدرس مساعد

تاريخ البدء 2002

مهام ومسئوليات وإنجازات العمل:





تدريس مادتي الكتابة والمسرح لطلبة الفرق المتنوعة.
تقديم ندوة ( التعريف بالنفس في مقابالت العمل ) بالتعاون مع سفارة المعرفة بالكلية.
اإلشراف على النشاط المسرحي للطلبة خالل محاضرات مادة المسرح.
تأدية ما سبق ذكره من مهام الكنترول والجودة.

اإلنجازات\الجوائز والمنح الدراسية:









الفوز بلقب الطالبة المثالية على مستوي كلية اآلداب عام .2002
الحصول على المركز الثاني على مستوى جامعة دمنهور في شهادة ليسانس اآلداب والتكريم من السيد
المحافظ خالل العيد القومي لمحافظة البحيرة  01سبتمبر .2002
تمثيل كلية اآلداب (جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور سابقا) في جمهورية ألمانيا تحت اشراف وزاره
الشباب والرياضه عام 2002
الجائزه االولي بمسابقه الشعر بكليه الطب جامعة االسكندريه في 2000
الجائزه االولي بمسابقه الشعر بكليه اآلداب في 2002
المشاركة في الندوات االدبيه في اتيليه االسكندريه خالل اعوام 2000الي 2000
الجائزه االولي بمسابقه الشعر بنقابه االطباء في 2002

الدورات التدريبيه والشهادات :















شهاده ليسانس اآلداب بتقدير جيد جدا في مايو 2002
شهاده الماجيستير في األدب االنجليزي من جامعه طنطا بتقدير امتياز في  01يونيه 2002
دوره (مهارات التفكير ) في  22-20يونيه 2002
ورشه تقرير البرنامج و المقررات الدراسيه (احدي ورش الجوده)في 2000\2\2
ورشه (االعمال اآلليه للكنترول )في 2001\02\02
دوره (اساليب البحث العلمي ) في  02-02يونيه 2002
دوره (اعداد المشروعات التنافسيه لتمويل البحوث )في  02-02يونيه 2002
دوره (اخالقيات البحث العلمي ) في  02-02اغسطس 2002
دوره (مهارات العرض الفعال )في  2-2سبتمبر 2002
دوره (معايير الجوده في العمليه التدريسيه )في  8-2سبتمبر 2002
دوره (مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفه )في 01-02اكتوبر 2002
تقديم ندوه (مهارات التحدث باللغه االنجليزيه )في سفاره المعرفه في 2002\00\02
General English Programme at the British Council, Alexandria from
10\6\2001 to 2\8\2001. Grade A.
English Language Proficiency Program at the International Studies Center,
Tanta University. Accumulative GPA 116\120.

المهارات واإلهتمامات:
اللغات:
العربية (اللغة األم)
اإلنجليزية (متحدث بطالقة)
األلمانية (طالقة متوسطة)
المهارات :إجادة استخدام الكمبيوتر (مايكروسوفت وورد ,باوربوينت ,بناء المواقع ,فوتوشوب)  ...إجادة
مهارات التواصل الفعال ,إلقاء المحاضرات ,والتواصل اإلنساني مع الطلبة ,العمل في فريق وتحت ضغط.
اإلهتمامات :الشعر ,الموسيقى ,األدب اإلنجليزي ,الرياضة ,الرسم ,الكمبيوتر.

