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 عماد محمد عبد الغنى أبو شعيشع
 
 البيانات الشخصية:                                                                                                      

 تاريخ الميالد   2991/  9/  12

 الجنسية مصرى

 الديانة مسلم

 الحالة االجتماعية زوجمت

 الخدمة العسكرية معاف نهائى

 
 المؤهالت الدراسية:

 ليسانس كلية األلسن جامعة عين شمس، قسم اللغة األلمانية وآدابها )تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف(. -

 ماجستير كلية األلسن جامعة المنيا، قسم اللغة األلمانية، تخصص لغويات )تقدير امتياز(. -

 . C1لمركز الثقافى األلمانى )معهد جوتة( للمرحلة العليا شهادة ا -

شهادة المركز الثقافى األلمانى )معهد جوتة المركزى / ميونخ، المانيا( لتدريس اللغة األلمانية لألجانب  -

 كلغة أجنبية )شهادة الدبلوم األخضر(.

صص لغويات )تقدير امتياز مع دكتوراة كلية اآلداب جامعة المنوفية، قسم اللغة األلمانية وآدابها، تخ -

 مرتبة الشرف(.

 

   الوظيفة الحالية:

 عضو هيئة تدريس )مدرس( بقسم اللغة األلمانية وآدابها بكلية اآلداب جامعة المنوفية. -

 

 

 

 

       الخبرات واألعمال واألنشطة:



 (.9111مدرس لغة ألمانية كلغة أجنبية ثانية بمدرسة ثانوية حكومية ) -

اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون بالقاهرة )مترجم ومدرس للغة األلمانية كلغة أجنبية  معيد بمركز -

 (. 0222لطلبة أكاديمية الفنون 

معيد منتدب بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنوفية فرع مدينة السادات وقائم بتدريس اللغة األلمانية  -

  A1 / A2 / B1شاد السياحى فى المستويات اللغوية كلغة أجنبية لطلبة أقسام السياحة والفندقة واإلر

  .( 0222-0222)وفقا لإلطار المرجعى األوروبى العام للغات

 (.0222دورة المترجمين بجامعة ماينز األلمانية / مدينة جرمرسهايم )مارس -

 (.0222الدورة الصيفية للهيئة األلمانية للتبادل العلمى / مدينة األسكندرية )سبتمبر  -

 (.0292إعداد وتدريب معلمى اللغة األلمانية كلغة أجنبية )المركز الثقافى األلمانى / معهد جوتة دورة  -

 (.0299سيمينار المعلومات الثقافية والحضارية )ميونخ / برلين( )يناير  -

 (.0299الدورة الصيفية للهيئة األلمانية للتبادل العلمى / مدينة األسكندرية )سبتمبر  -

 (.0290هيئة األلمانية للتبادل العلمى / مدينة األسكندرية )سبتمبر الدورة الصيفية لل -

دورات ومشاريع فى مركز تنمية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  6االشتراك فى  -

 (. 0290المنوفية )مايو حتى ديسمبر 

 

       خدمة المجتمع:
عضاء هيئة التدريس والطالب بمركز الخدمة قائم بتدريس اللغة األلمانية كلغة أجنبية للمبعوثين من أ -

 (.0222 – 0220العامة وتنمية المجتمع بجامعة المنوفية )

 (.0292-0292مسئول تنظيم دورات اللغة األلمانية للمهتمين من خارج الجامعة ) -

عضو لجنة المختبرات بكلية اآلداب جامعة المنوفية لتحديد احتياجات الكلية والمعامل من األجهزة  -

 (.0292 – 0292كامل العملية التعليمية واالرتقاء بها )لت

 

  مهارات الحاسوب:
 ويندوز  ممتاز

 مايكروسوفت أوفيس / أكسيل مرضى

 مايكروسوفت أوفيس /ورد ممتاز

 مايكروسوفت أوفيس / باور بوينت / العرض الفعال ممتاز

 استخدام األنترنت ممتاز
 


