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C.V.U 

 السيرة الذاتيه

 (ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع)

 أوال: بيانات عامة

 هدى السيد أحمد حسن خالف  االسم:

           نجليزية ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية .                            إلنجليزي ، قسم اللغة اإلمدرس األدب االوظيفة الحالية: 

 م1973/  1/  20:  تاريخ الميالد

 . ، عمارة السيد عبد الحي ، ش األمين 3شقة #  - شبين الكوم   - المنوفية – ج. م. عالعنوان: 

 2220786/048/002:  رقم التليفون

  0556064476:  رقم الموبايل

 hekhallaf@yahoo.com: البريد االليكترونى 

 

 

  ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 ، اآلدابالمنوفية  م2004 الدكتوراه  -1

 المنوفية ، اآلداب م1999 الماجستير -2

 المنوفية ، اآلداب م1994 / الليسانس سالبكالوريو -3
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 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي (الداخلي والخارجي) :

 اسم المؤسسة اللتحاق بهاسنة ا الوظيفة

نجليزية و إلمعيدة بقسم اللغة ا

 آدابها
 كلية اآلداب ، جامعة المنوفية م 1999لى إم  1995

مدرس مساعد (محاضر) بقسم 

 و آدابها نجليزيةإلاللغة ا
 كلية اآلداب ، جامعة المنوفية م 2004لى إ م1999

نجليزي (أستاذ إلمدرس األدب ا

يزية نجلإلمساعد) ، قسم اللغة ا

 و آدابها

 كلية اآلداب ، جامعة المنوفية م2006إلى م  2004

أستاذ مساعد (مدرس) األدب 

اإلنجليزي ، قسم اللغة 

 اإلنجليزية

، كلية التربية للبنات بالطائف  م2007/ م2006

(األقسام األدبية) ، الطائف ، 

 المملكة العربية السعودية 

* أستاذ مساعد (مدرس) األدب 

قسم اللغة  اإلنجليزي ،

 اإلنجليزية

كلية العلوم اإلجتماعية ، جامعة  م2009إلى  م2007

أم القرى ، مكة المكرمة ، 

 المملكة العربية السعودية 

مدرس األدب اإلنجليزي ، قسم 

 اللغة اإلنجليزية

 كلية اآلداب ، جامعة المنوفية حتى اآلن م2009

 جودة: رابعا": الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة ال

 .....................................................................................................
.................................................................................................... 

 ودة: خامسا": األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الج

 محلياً: 

  .....................................................................................................
.................................................................................................... 
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 إقليميا (إن وجد): 

................. ....................................................................................
.................................................................................................... 

 عالمياً (إن وجد): 

................................................... ..................................................
.................................................................................................... 

 سادسا" : األنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع
 الدورات التدريبية:

نجليزية ألغراض خاصة ، فندق كلية السياحة  التابع لجامعة حلوان ، بالتعاون إلمحاضرات في تدريس اللغة ا ٭
. م1995مع هيئة الفولبرايت ،   

. م1999عداد المعلم بكلية التربية ، جامعة المنوفية ، إدورة  ٭  

. م2004نوفية ، عداد القادة بجامعة المإدورتي مهارات التفكير و مهارات العرض ، مركز  ٭  

لينوي ، إلينوي الشمالية ، والية إنجليزية ، جامعة إلمحاضرات في األدب األمريكي المعاصر بقسم اللغة ا ٭
.م  2004أغسطس  1لى إيونيو  20الواليات المتحدة األمريكية ، في الفترة من   

 األبحاث العلمية:

ة بريشة ثالثية الرؤوس" (مأخوذ عن رسالة "اإلبتكار كإدراك: ميوريل سبارك: روائي ما بعد الحداث *
نوفمبر  23-21الماجيستير)، المؤتمر الدولي السادس لألدب المقارن: الحداثة و ما بعد الحداثة: الشرق و الغرب؛ 

بقسم اللغة اإلنجليزية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة. (نشر الحقا، مع تعديالت، في مجلد المؤتمر م  2000
، بجامعة جاالتشي برومانيا). م2005أكتوبر  21-20الحلقات الثقافية"،  الدولي "زمالة  

ال"، المؤتمر الدولي الخامس عشر للدراسات ڤيت دوپللروائي المنظر الخلفي "مساحات على األطراف:  *
يا.،قسم اللغة اإلنجليزية ، جامعة تيميشارا، تيميشارا، رومان م2005مايو  21-19األمريكية و البريطانية ،   

لدانيل دوزن لنجيب محفوظ ، و لوحة رحلة ابن فطومة ون بانين و چلرحلة الحاج "نحو بناء لألمثولة؟ روايتي  *
 5-3ريشتر" ، المؤتمر الدولي الثالث بكلية األلسن جامعة المنيا : "تحديات اللغة و الثقافة في مواجهة العولمة" ، 

. م2006إبريل   
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 النشاطات: 

). م2006ات األمريكية لمنسوبي الفولبرايت ، مكتب هيئة الفولبرايت بالقاهرة ، مصر (عضو بحلقة الدراس *  

تنظيم ، بالتعاون مع هيئة الفولبرايت، محاضرتين بقسم اللغة اإلنجليزية بآداب المنوفية، ألقاهما أساتذة  *
). 2006أميريكيين زائرين (  

). م  2006زية بآداب المنوفية (مسئولية تنظيم السيمنار الشهري بقسم اللغة اإلنجلي*  

) م2006عضو بمشروع اإلعتماد و الجودة بكلية اآلداب بجامعة المنوفية : "توصيف المقررات".( *  

) بفريق مهمته ترجمة (إلى اإلنجليزية) و تحديث موقع جامعة المنوفية على شبكة اإلنترنت. م2006عضو (  *  

  

 


