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 السيرة الذاتية 
 نرمين جمال عبد الفتاح رضوان

 بيانات شخصية:  

 .نرمين جمال عبد الفتاح رضوان االسم:

 . 1984/  10/ 27 تاريخ الميالد:

 المنوفية. -قويسنا محل الميالد:

 بقسم اللغة العبرية، كلية اآلداب، جامعة المنوفية.  مدرس الوظيفة الحالية:

 .اللغة السريانية التخصص الدقيق:

 . nermen_gml@yahoo.com اإليميل:

 01002377705.  الهاتف المحمول:

 المؤهالت العلمية: 

موضوع: الجملة الموسعة في اللغة السريانية  دكتوراه في اآلداب، تخصص دراسات لغوية في    -
مع   الشرف األولىمرتبة    :، بتقدير2017دراسة تركيبية داللية في ضوء نماذج من العهد القديم،  

 توصية بطبع الرسالة. 

والعربية    - السريانية  المصدر في  لغوية في موضوع:  دراسات  اآلداب، تخصص  ماجستير في 
 . ممتاز، بتقدير: 2011دراسة لغوية مقارنة ، 

تمهيدي ماجستير، تخصص دراسات لغوية، قسم اللغات الشرقية "شعبة األمم السامية" بكلية    -
 ، بتقدير ممتاز. 2006اآلداب جامعة المنوفية، 

، بتقدير "جيد جًدا 2005آلداب، قسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب جامعة المنوفية،  ليسانس ا  -
 مع مرتبة الشرف األولى". 



 

 التدرج الوظيفي: 

 . 2017مدرس بقسم اللغة العبرية وآدابها، بكلية اآلداب جامعة المنوفية،  -

عبري"،    - السامية،  األمم  "شعبة  الشرقية  اللغات  بقسم  مساعد  جامعة مدرس  اآلداب  بكلية 
 . 2011المنوفية، 

المنوفية،   - جامعة  اآلداب  بكلية  عبري"،  السامية،  األمم  "شعبة  الشرقية  اللغات  بقسم  معيد 
2006 . 

 الدورات التدريبية الحاصل عليها: 

 المهارات األساسية للتعليم عن بعد.  -
 دورة أخالقيات البحث العلمي. -
 التعلم. دورة جودة إدارة  -
 دورة مهارات اإلتصال الفعال. -
 دورة الساعات المعتمدة.  -
 دورة مهارات العرض الفعال. -
 دورة النشر العلمي.  -

- Technology Literacy For Educator – 21 century Learning 

Design.(Microsoft Certified Educator). 

- Azure Al-Fundamentals (Microsoft Certified). 

- Entrepreneurship and small Business. 

 :األنشطة في مجال نظم إدارة الجودة

 .2014، وحتى 2011عضو بوحدة الجودة بالكلية منذ  -

 .2016، وحتى 2015رئيس لجنة الدراسات العليا بالكلية منذ  -

 الجودة بالقسم.مسئول معيار رسالة وأهداف البرنامج، ومعيار قيادة وتنظيم البرنامج بوحدة  -



 الخبرات على المستوى الكلية: 

 . 2021وحتى أغسطس  2020م اإللكتروني بالكلية منذ ليمنسق التع -

 وحتى تاريخه. 2021عضو بفريق وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية منذ أغسطس  -

 


