
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 

1 

 

 سيرة ذاتية
 

 

 : حنان محمد سمير السيد حسانيناالسم

 7/9/1991: تاريخ الميالد

 مساعد  : مدرسالوظيفة الحالية

 : اللغة االنجليزية وآدابهاالقسم

 لغويات التخصص:

 5115 / 11/ 5تاريخ التعيين: 

 جامعة المنوفية –كلية اآلداب محل العمل: 

 السعوديةمحل الميالد: 

 : مصريةالجنسية

 : مسلمةيانةالد

 الغربية -: طنطاالعنوان

 11199951905محمول: :التليفون

 hsamir7@yahoo.com: البريد االلكترونى

 جامعة المنوفية -عنوان المراسلة: كلية اآلداب
 

 المؤهالت العلمية:
لية التربية بطنطا دور ليسانس فى اآلداب والتربية شعبة اللغة اإلنجليزية من ك -1

 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف. 5115مايو 

ليسانس فى اآلداب شعبة اللغة اإلنجليزية من كلية اآلداب بطنطا دور مايو  -5

 بتقدير عام جيد مرتفع. 5112

كلية اآلداب من  )تخصص لغويات( قسم اللغة اإلنجليزيةب ماجستير حاصلة على  -0

 Dramatic Dialogue in"بعنوان  عام ممتازبتقدير  5111بطنطا عام 

Shakespeare’s King Lear: A Study in the Context of Politeness 

Theory." 

  

 
 الدورات التدريبية   

 .FLDC دورات مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ) أ ( 

 ) ب( دورات أخرى
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 FLDC ) أ ( دورات مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 تاريخ الدورة إسم الدورة م

 م 5115/  11/  19-19 اتخاذ القرارات وحل المشكالت  1

 م  5115/  11/  51-51 الساعات المعتمدة  2

 م 5115/ 11/  59-55 أخالقيات البحث العلمى  3

 م  5115/  11/  59-57 الجامعة والمجتمع  4

 م  5115/ 11/  2-0 مهارات العرض الفعال  5

 م 5115 / 11/ 11-11 معايير الجودة فى العملية التدريسية 6

    5115/ 15/ 17-19 الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى 7

 
 

 )ب( دورات أخرى

 

 جامعة طنطا -مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية

 تاريخ الدورة إسم الدورة م

 م 5119/  1/5 -01/1  دورة اعداد المدربين  1

 م  5119/   5/   2 -5 دورة التخطيط االستراتيجى  2

 م 5119/  5/  9-9 دورة إدارة الجودة الشاملة  3

 م  5119/   5/  11-9 دورة مدير موارد بشرية  4
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من  Print Mediaة على شهادة فى ترجمة لغة الصحافة والمطبوعات لحاص -5

 .  5119عام  بالقاهرة AUCالجامعة األمريكية 

 .5115عام ICDL حاصلة على -9

 .5111 عام  TOEFLحاصلة على التويفل  -7

حضور دورة الحاسب اآللى لمرحلة الدراسات العليا )الدكتوراة( بجامعة  -9

 .5115/ 9/9- 59/9طنطا فى الفترة من 

 .5119عام ICDLحاصلة على  -9

 


