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                                                                                                        بيانات شخصية
 نورا جمعة ابراهيم محمد غازى :    االسم 

                        كلية االداب جامعة المنوفية   –قسم علم اجتماع  –:  ليسانس اداب اجتماع المؤهل الدراسي
  م 42/7/9119    : تاريخ الميالد 
 محافظة الغربية  –مركز بسيون    : محل الميالد 

 اعزب   :الحالة االجتماعية 
  ةسلمم  :  الديانة 
  ية مصر   :  الجنسية
 79799390710   : التليفون 

 79999394293 :   جوالال
 المنوفية –شبين الكوم  –جامعة المنوفية  –كلية االداب  :   العنوان

 41977429177147  :   الرقم القومي
  جامعة المنوفية . –كلية اآلداب   –بقسم االجتماع  معيدة  : الوظيفة الحالية

E.mail :       nouragomaa43@gmial.com  

     
 المؤهالت العلمية 

 .بتقدير عام جيد جدا -جامعة المنوفية –كلية اآلداب   –  م4797 قسم االجتماع –ليسانس اآلداب  -
كليصة    -قسصم االجتمصاع  –م 4790 –بتقصدير ممتصاز  –تخصص  اجتمصاع  –ماجستير في اآلداب تمهيدى  -

 جامعة المنوفية . –اآلداب 
 
 
 

 التدرج الوظيفي
 م .92/9/4790في  –جامعة المنوفية  –كلية اآلداب   –بقسم االجتماع  ةمعيد -
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                                                                          المهارات و الدورات   
 English Languge Proparation program (ELPP)for post Grajuateتدربيصة كليصة اداب بعنصوان دورة  -

stujies 29/1/2019<10/2/2019 

 

 .م4791جامعة المنوفية الداب كلية ا  – تدربية فى التنمية البشريةدورة  -

مركصصصز البحصصصوث والدراسصصصات االجتماعيصصصة  –بعنصصصوان توظيصصصر النظريصصصة فصصصى البحصصص  االجتمصصصاعى دورة تدريبيصصصة  -
 .م4791

مركصصصز البحصصصصوث والدراسصصصصات  –بعنصصصصوان توظيصصصر المنصصصصاهى الكيفيصصصصة فصصصى البحصصصصوث االجتماعيصصصصة دورة تدريبيصصصة  -
 االجتماعية .

شصهادت تقصدير مصصن قسصم علصصم االجتمصاع بكليصصة االداب جامعصة المنوفيصصة بحصصولى علصصى المركصز االول للعصصام  -
 م.4797-4791الجامعى 

شهادت تقدير من كلية االداب جامعة المنوفية عن المشاركة الفعالصة فصى اقامصة وتنظصيم افصل افتتصاح جامعصة  -
 . 99/7/4791الطفل بالكلية فى 

بتقصصصدير جيصصد جصصدا للعصصام الجصصصامعى  جامعصصة المنوفيصصة -اللغصصة االنجليزيصصصة كليصصة االدابشصصهادة اجتيصصاز ارتبصصار  -
 .م4791

 م.4790لعام المشاركة فى كنترول الفرقة الثالثة  -

 م.4791المشاركة فى كنترول الفرقة الثالثة لعام  -

 م.4791عضو فى اسرة الشروق كلية االداب جامعة المنوفية لعام  -

 
 المؤتمرات التي شارك فيها بالحضور 

اضور المؤتمر الدولى الثانى لكلية االداب جامعة المنوفية , بعنوان العلوم االنسانية بين الواقع  -9
 م .4791ابريل  1-7رالل الفترة  –والمامول 

 


