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 :بًاىات العدصًةال (1

 األشه : ىَــاد أمحــد فـريــد عبدالفتـاح. 

  : 1981اكتىبر  7تاريذ املًالد. 

 العيىاٌ : مديية بركة الصبع ، حمافظة امليىفًة 

 دتناعًة : متسودةاحلالة اال. 

  كلًة اآلداب، دامعة امليىفًة،دتنا  الصياع  بكصه االدتنا اال : مدرط علهالعنل 

                                                                       

  -:العلنًة تهؤٍالامل (2

 ير مرتبة العرف األوىلبتكد 2117 ييايرالدكتىراه ف  اآلداب ختصص ادتنا   ف   حصلت عل  دردة . 

  كدير ممتاز بت 2111 مارطف   ادتنا عل  دردة املادصتري ف  اآلداب ختصص حصلت. 

 كدير دًد ددًا بت 2111 مايىف   ادتنا ف  اآلداب ختصص  حصلت عل  دردة اللًصاىض. 

 

 :ظًفًةالدردات الى (3
 

 2117ف  فرباير  مدرط بكصه االدتنا  ، كلًة اآلداب ، دامعة امليىفًةبدردة   عًيت. 

   2111 أبريلعًيت مدرط مصاعد بكصه االدتنا  ، كلًة اآلداب ، دامعة امليىفًة ف. 

  2112عًيت معًدة بكصه االدتنا ، كلًة اآلداب ، دامعة امليىفًة ف  أبريل. 

 

 املىاد التدريصًة: (4
 

 2116/2117ض مادة قاعة حبح لطالب الفرقة الرابعة ، كلًة اآلداب ترو ثاى  عاو  تدري. 

   2116/2117تدريض مادة تدريب مًداى  لطالب الفرقة الرابعة، كلًة اآلداب ترو ثاى  عاو. 

  2117/2118تدريض مادة تاريذ الفكر االدتناع  لطالب الفرقة األوىل كلًة الرتبًة  ترو أول. 

  2117/2118جمتنع حمل  وعامل  لطالب الفرقة الرابعة كلًة الرتبًة  ترو أول تدريض مادة. 

  2117/2118تدريض مادة ىصىص ادتناعًة بلغة عربًة لطالب الفرقة األوىل كلًة اآلداب  ترو أول . 

  2117/2118مادة عله االدتنا  الصياع  لطالب الفرقة الجالجة كلًة اآلداب ترو ثاٌ تدريض 

  2118/2119، كلًة اآلداب ترو ثاى  عاو  جاىًةفرقة التدريب مًداى  لطالب التدريض مادة. 
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 اإلىتاج العلن   (5

 )كتب( :

  ،2117قاعة حبح، مطابع العنض. 

  ،2117تاريذ الفكر االدتناع ، مطابع العنض. 

 ، 2117مطابع العنض،  جمتنع حمل  وعامل. 

  ،2117اليصىص االدتناعًة باللغة العربًة، مطابع العنض . 

  2117، مطابع العنض،عله االدتنا  الصياع 

  2117مطابع العنض، املًداى ،التدريب 

 

 الدورات التدريبًة : (6
 

 

 ( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة ادتازت  دورة )اجلىاىب املالًة والكاىىىًة ف  االعنال اجلامعًة

 .2115امليىفًة عاو جبامعة التدريض والكًادات 

  ( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض والكًادات جبامعة ادتازت  دورة )إدارة الفريل البخج

 .2115عاو امليىفًة 

 جبامعة ( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض والكًادات ادتازت  دورة )الصاعات املعتندة

 .2115عاو امليىفًة 

   ( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض معايري اجلىدة ف  العنلًة التدريصًةدورة )ادتازت

 .2115عاو والكًادات جبامعة امليىفًة 

   شات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة ( مً مركس الدرامعروعات البخىخ التيافصًة احمللًة والعاملًةدورة )ادتازت

 .2115عاو التدريض والكًادات جبامعة امليىفًة 

   ( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض والكًادات تيظًه املهؤمترات العلنًةدورة )ادتازت

 .2115عاو جبامعة امليىفًة 

 مً مركس ىظه  2119يىىًى  8حت   2119مايى  26شاعة( ف  الفرتة مً  31اآلىل ) ة التدريبًة عل  احلاشبدورال ادتازت

 ICDLوتكيىلىدًا املعلىمات جبامعة امليىفًة والت  تعادل رخصة

 ت دورة )أخالقًات وآداب املَية( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض والكًادا ادتازت

 .2117 ة عاوجبامعة امليىفً

 دورة )مَارات االتصال الفعال( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض والكًادات  ادتازت

 .2117 عاوجبامعة امليىفًة 

  ( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض والكًادات جبامعة ادتازت  دورة )اليعر العلن

 .2117 عاويىفًة امل
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  دورة )التدريض الفعال( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض والكًادات جبامعة  ادتازت

 .2117 عاوامليىفًة 

 ًة دورة )اعداد املعله( مً مركس الدراشات االشرتاتًذًة وتينًة قدرات أعضاء ًٍئة التدريض والكًادات جبامعة امليىف ادتازت

                       2113ف  أبريل 

 املهؤمترات العلنًة : (7
 

  ومصتكبل العدصًة املصرية" امليعكد ف  رحاب كلًة اآلداب دامعة امليىفًة  2111يياير  25ظاركت بفعالًات مهؤمتر "ثىرة

 .2115شبتنرب 

 

 

 املَاو اإلدراية : (8
 

 حت  اآلٌ  2114مً يياير  والجالجة والرابعة الفرقة األوىلكيرتول عضى ال 

 ملعرف املًداى  لطلبة وطالبات قصه ادتنا  مبدارط ومجعًات اجملتنع املدى ا. 

  2114عضى بيكابة االدتناعًني مً  أبريل. 

 

 التىاصل :

 Drnehad1980@gmail.comاميًل : 

 11119572878حمنىل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


