
 سيرة ذاتية

    

 .فاطمة محمود ماىر أبوالعطا شمبى االسم:

ليسانس آداب/ قسم المغات الشرقية "أمم سامية"/  المؤهل الدراسى:
 بتقدير عام/ جيد جدا مع مرتبة الشرف.1999دور مايو 

فرع األمم السامية تخصص دراسات -درجة الماجستير فى اآلداب بقسم المغات الشرقية -
ممتاز فى موضوع "المرأة اإلسرائيمية فى الرواية العبرية الحديثة: دراسة بتقدير  أدبية/

بتاريخ ، راىام ييوشواع"ڤفى روايات العاشق، طالق متأخر، عروس محررة أل
17/6/2009. 

فرع األمم السامية تخصص دراسات -فى اآلداب بقسم المغات الشرقية درجة الدكتوراه -
ى موضوع "إرىاصات الخطر الكيانى فى إسرائيل / بتقدير مرتبة الشرف األولى فأدبية

وتداعياتو فى الرواية العبرية المعاصرة: دراسة تحميمية نقدية". بتاريخ: 
16/1/2019. 

تاريخ /  ، كمية اآلداب، جامعة المنوفيةالوظيفة الحالية: مدرس بقسم المغة العبرية -
 .2019التعيين 

 الدورات التى تم الحصىل عليها:

 ، بتقدير ممتاز.2003، تدريبية عمى الحاسب اآللى "دورة حاسب آلى وانترنت"دورة -

 .2009دورة "صياغة االستشيادات المرجعية التقميدية وااللكترونية" بتاريخ -

 .2012بتاريخ  toefl دورة-

" خاصة بتدريب جامعة المنوفية عمى منصة التعميم العالى إلدارة  on line"دورة -
 12/10/2020 ، الجامعة بتاريخ الفصول االفتراضية بالتعاون مع مايكروسوفت



 ، الجامعة، بتاريخ  " on lineدورة "برنامج الميارات األساسية لمتعمم االلكترونى" -

15 /10/2020 

جامعة -تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقياداتدورات تم الحصول عمييا من مركز -
 المنوفية:

 .2004ميارات التفكير،  -

 .2005ميارات االتصال الفعال،  -

 .2009نظم االمتحانات وتقويم الطالب،  -

 .2009تنظيم المؤتمرات العممية،  -

 .2009أخالقيات البحث العممى،  -

 .2010إدارة الفريق البحثى،  -

 .2010العممى، النشر  -

 .2010مشروعات البحوث التنافسية المحمية والعالمية،  -

 .2012الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية،  -

 .2012معايير الجودة فى العممية التدريسية،  -

 .2012الساعات المعتمدة،  -

 الندوات والمؤتمرات: -
 ، جامعة المنوفية،ثقافة القياس والتقويمحضور ندوة بعنوان )لقاء تعريفى(، بشأن نشر -

 .2019/بتاريخ 

المشاركة بالحضور فى مؤتمر كمية اآلداب جامعة المنصورة تحت عنوان "التفاعل -
 .2019"بتاريخ  الثقافى فى الدراسات الشرقية

كمية -المشاركة بالحضور فى المؤتمر العممى األول لقسمى المغة الفارسية والمغة العبرية-
 .2019جامعة المنوفية تحت عنوان "رؤى وآفاق جديدة" بتاريخ -اآلداب



-(115العدد ) مشاعر الخوف والقمق فى الرواية العبرية المعاصرة،نشر بحث بعنوان " -
 2018  -جامعة المنوفية -ث كمية االدابمجمة بحو -الجزء الثاني

 الرقمية المكتبة،  المصرى المعرفة بنك عمى التدريبية الدورة فعاليات برنامجحضور  -
  2019/  18/11-17 بتاريخ بالجامعة

افتتاح المنتدى العممى والثقافى الدولى األول "االتجاىات المعاصرة لآلداب حضور  -
 كمية اآلداببوالعموم اإلنسانية ودورىا فى الوجود الحضارى والتكامل والتنمية 

10/2/2020 

 فى الحديثة االتجاىات" الفارسية والمغة العبرية المغة لقسمى الثانى المؤتمرحضور  -
 2/2020/ 12، بتاريخ    العممى القسم، اآلداب كمية"الشرقية الدراسات

 10/2020/ 13، بتاريخ  العموم كميةب "المدمجة البرامج جودة معايير"  ندوة حضور-

 النشاط الداخلى بالقسم:

 .2018/2019عضو المجنة الثقافية بالقسم لمعام الجامعى -

 .2020/2021، 2019/2020لمعام الجامعى  لجنة االستبيانات بالقسم عضو -

 2021عضو لجنة التخطيط االستراتيجى بالقسم  -

 منسق معيار التعزيز والتطوير بإدارة الجودة بالقسم.-

  

  


