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 : شخصيــةمعلومات 

 
 مكان المــيالد العمر تاريخ الميـالد الجنسية م ــــــاالس

 القاهرة 31 14/01/1986 مصرية مىمحمود محمد محمود بيوعاء د

ن
وا

عن
ال

 

 ------ فاكسهاتف  ------ 1منزل هاتف 

البريد  01023007728 محمولهاتف 

 اإللكتروني

doaa.bayoumi@art.menofia.edu.eg 

 اللغة الفرنسية، كلية االداب، جامعة المنوفيةقسم  الجهة مساعدمدرس  الوظيفة

 

 ـــاصل علــــيهـــا:المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحــ 

 

 \ الجامعة التقدير تاريخه المــــؤهـــــل م
 المعهد

 \الكلية 
 التخصص المركز 

 لغويةدراسات  االدابكلية  المنوفيةجامعة  ممتاز 2016/2017 دكتوراهتمهيدى  1
 لغويةدراسات  االدابكلية  المنوفيةجامعة  ممتاز 2015 ماجستير 2
 لغويةدراسات  االدابكلية  المنوفيةجامعة  ـــــىمرضـ 2009/2010 ماجستيرتمهيدى  3

 فى االدابليسانس  4
جدا مع  جيد 2007

 شرفمرتبة ال
اللغة قسم  االدابكلية  المنوفيةجامعة 

 الفرنسية
 

 : الداخلىكاديمى ى األالتدرج الوظيف •

 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة
 المنوفية، كلية االدابجامعة  2016 مساعدمدرس 

 المنوفية، كلية االدابجامعة  2008 عيدم

 
 محمود محمد محمود بيومىدعاء  ا
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 وورش العمل والندوات والمحاضرات الدورات التدريبية  : 

 
 المركز  تاريخه البرنامج  م

1 
لكليات ومعاهد التعليم الذاتى التقويم 

 العالى

2017 

 جارى
 واالعتماد القومية لضمان جودة التعليمالهيئة 

2 
توصيف البرامج والمقررات وتقويم 

نواتج التعلم لكليات ومعاهد التعليم 

 العالى

2017 

 جارى
 واالعتماد القومية لضمان جودة التعليمالهيئة 

 ICDLدورة  3
12/

2016 
 الحاسبات والمعلومات، جامعة المنوفيةكلية 

 الذكاءات المتعددةدورة  4
11/

2016 
 والتنمية البشريةاألمريكى للتعليم المعهد 

 عمل بنك المعرفة المصرىورشة  5
03/

2016 
 جامعة المنوفيةإدارة 

 TOT - تدريب المدربيندورة  6
12/

2015 
 تدامة فرع القاهرةالعربي للتنمية المساالتحاد 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتمركز  2014 العلمىالنشر  7

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتمركز  2014 البحث العلمىاخالقيات  8

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتمركز  2014 الناسإدارة  9

10 
فى انماط التعليم  االتصالمهارات 

 المختلفة
 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتمركز  2014

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتمركز  2014 الجودة فى العملية التدريسيةمعايير  11

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتمركز  2012 الفريق البحثىادارة  12

13 
للترجمة دراسات الجامعية الدبلوم 

 (2مستوى –تفافرنسي/عربي )الدو

06/

2011 

اللغات األجنبية ، كلية اللغات، قسم الثانيةليون جامعة 

 التطبيقية

14 
للترجمة دراسات الجامعية الدبلوم 

 (1مستوى –تفافرنسي/عربي )الدو

05/

2010 

اللغات األجنبية ، كلية اللغات، قسم الثانيةليون جامعة 

 التطبيقية

 ساعة( 45فرنسي/عربي )الترجمة  15
02/

2010 
 بالمرغنىالثقافى الفرنسي المركز 

 ساعة( 45فرنسي/عربي )الترجمة  16
11/

2009 
 بالمرغنىالثقافى الفرنسي المركز 

17 
التاسع فى تعلم اللغة المستوى 

 الفرنسية
 الثقافى الفرنسي بالمنيرةالمركز  2005

 

 : جودةة النشطة المختلفة فى مجال نظم اداراأل •
  

 النشاط العام
 وحدة الجودة بقسم اللغة الفرنسيةعضو  2016

 بقسم اللغة الفرنسية "المعايير األكاديمية والبرامج"فى فريق عضو  2016

 الفرنسيةقسم اللغة المنبثقة من مجلس  لجنة خدمة المجتمعمقرر  2016

 إدخال البيانات بمركز النجاح بقسم اللغة الفرنسية وحدةرئيس  2016

المعيار الثان إعداد ومتابعة عن  المسئول فى الفريق بالكليةالجودة فى وحدة  عضو 2014:2016

 ."تطوير البحث العلمى"الخاص بــعشر 

 ة الجودة بالكلية داخل قسم اللغة الفرنسية وحدمنسق  2011

 ة الجودة بالكلية داخل قسم اللغة الفرنسية وحدمنسق  2010

 ة الجودة بالكلية داخل قسم اللغة الفرنسية وحدمنسق  2009
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  العلمية :األنشطة 

 العلمى النشاط العام
"، مؤتمر ى العتبات النصية للكتاب المصورالمرئي المقروء فسيميائية  "بعنوان بحث  11/2016

 م.2016نوفمبر  8-6"، أزمة العلوم اإلنسانية فى ظل عالم متغير"

التواصل عبر المرئى المقروء فى كتاب )تستوحينا الخطى(  بعنوان " ماجستيررسالة  12/2015
 ير ممتاز مع التوصية بالنشر."، بتقد لفيليب دوليرم

 

  : الخبرات العملية 

 

 المهام المكان الفترة
االداب، جامعة كلية  6-8/11/2016

 المنوفية

أزمة العلوم  لجنة االعداد والتنظيم لمؤتمر كلية االداب "عضو 
 ."اإلنسانية فى ظل عالم متغير

االداب، جامعة كلية  4-6/11/2012

 المنوفية

مصر بعد  لجنة االعداد والتنظيم لمؤتمر كلية االداب "عضو 
 ."يناير : رؤى وافاق 25

8/2012  :

12/2012 

ستريم شركة 

انترناشونال ايجيبت 

من أكتوبر  6بالــ 

 فى القاهرة

  للموظفين الجدد فى مشروع " الدعم الفنى لجهاز مدرب

خدمة عمالء الدول ، لTOMTOM الهولندى المالحة

 الناطقة بالفرنسية "

 الكتاب المصرىدار  2011

 بالقاهرة

ترجمة المصطلحات فرنسي/عربى لقاموس مراجعة 

 اإلختصارات للدكتور توفيق على منصور.

8/2010  :

12/2011 

ستريم شركة 

انترناشونال ايجيبت 

من أكتوبر  6بالــ 

 فى القاهرة

  مشروع " الدعم ب خدمة عمالء للدعم الفنى والتقنىممثل

خدمة ، لTOMTOM الهولندى الفنى لجهاز المالحة

 عمالء الدول الناطقة بالفرنسية "

أكاديميكا مكتب  18/07/2010

 للترجمة والتعريب

 للمؤلف " المقاالت المائة "ترجمة كتاب فى االشتراك 

، أكاديمية الفكر الجماهيرى، ليبيا، المهدى مفتاح إمبريش/أ.د

 ، وذلك من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية.2008

الثقافى المركز  17/4/2007

 سيالفرن

فى مهرجان الجمعية المصرية  األول على المركزالحصول 

( تحت Noir et blancألساتذة اللغة الفرنسية وذلك لمسرحية )

 المركز الثقافى الفرنسي بالمنيرة.إشراف 

الجامعية، المدن  2005/2006

 جامعة المنوفية

 على المركز الثانى فى المسابقة الثقافية.الحصول 

الثقافى المركز  17/4/2005

 سيالفرن

على المركز الثانى فى مهرجان الجمعية المصرية الحصول 

( تحت La Loreleyألساتذة اللغة الفرنسية وذلك لمسرحية )

 إشراف د/ محمد أبو فراج

 

   

 

 
 


