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 ھنا یتم وضع الصورة الشخصیة
 

  
  
  
  
  
  

 

 
 
 : شخصیــةمعلومات  •
 

تاریخ   الجنسیة  م ــــــاالس
مكان   العمر  المیـالد

  المــیالد

/3/11  مصریة  مھا محمد زكى الشربینى
  المصیلحة  33  1983

ان
نو
الع

  

منزل ھاتف 
1  

ھاتف  
  فاكس

  

ھاتف 
  محمول

البرید   01061369930
  اإللكتروني

maha_vie@yahoo.com  

 مدرس مساعد بقسم اللغة  الوظیفة
  الفرنسیة

  كلیة اآلداب جامعة المنوفیة  الجھة

 
 المؤھـــــالت العلمیة والشــــھـــادات الحـــــاصل علــــیھـــا: •
 

 \الكلیة   المعهد \ الجامعة  التقدیر  تاریخه  المــــؤهـــــل  م
  التخصص  المركز 

  اللغة الفرنسیة  كلیة اآلداب  عة المنوفیةجام  جید جدا  2004  لیسانس آداب  

  األدب الفرنسى  كلیة اآلداب  جامعة المنوفیة  امتیاز  2014  ماجستیر  

              
              
              
              
              
  

  
  السیرة الذاتیة  ا
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  كادیمى (الداخلى و الخارجى ):ى األالتدرج الوظیف •

  
  اسم المؤسسة  سنة االلتحاق بھا  الوظیفة

  اب جامعة المنوفیةكلیة اآلد  2006  معیدة
  كلیة اآلداب جامعة المنوفیة  2014  مدرس مساعد

      
      
      
  
  
 
 :  وورش العمل والندوات والمحاضرات الدورات التدریبیة •
 
  محتویات البرنامج  المركز    تاریخھ  البرنامج   م

المستوى السابع فى   
المركز الفرنسى   2006  الدلف

   للثقافة والتعاون

مھارات العرض   
  2007  لفعالا

مركز تنمیة قدرات 
أعضاء ھیئة التدریس 

 بجامعة المنوفیة
  

  2007  مھارات التفكیر  
مركز تنمیة قدرات 

أعضاء ھیئة التدریس 
 بجامعة المنوفیة

  

معاییر الجودة فى   
  2008  العملیة التدریسیة

مركز تنمیة قدرات 
أعضاء ھیئة التدریس 

 بجامعة المنوفیة
  

استخدام التكنولوجیا   
  2009  فى التدریس

مركز تنمیة قدرات 
أعضاء ھیئة التدریس 

 بجامعة المنوفیة
  

نظم اإلمتحانات   
  2009  وتقویم الطالب

مركز تنمیة قدرات 
أعضاء ھیئة التدریس 

 بجامعة المنوفیة
  

  2009  الساعات المعتمدة  
مركز تنمیة قدرات 

أعضاء ھیئة التدریس 
 بجامعة المنوفیة

  

  
دورات اإلعداد 

مر للمعیدین المست
  والمدرسین المساعدین

المركز الفرنسى   2009،2008
    للثقافة والتعاون

  
المشاركة بالحضور 
فى مؤتمر" المرأة 

  والنص"
2009  

المؤتمر السنوى الذى 
تعقده الجمعیة 

المصریة ألساتذة 
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  اللغة الفرنسیة

  ICDL  2006 دورة   
كلیة الحاسبات 

والمعلومات جامعة 
  المنوفیة

  

 
  شطة المختلفة فى مجال نظم ادارة الجودة / مشروعات تطویر التعلیم:ناأل •
   

  : محلیا
 العمل ضمن فریق الجودة الخاص بالقسم

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

.............................................................................................................  
  اقلیمیا(ان وجد): 

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

.......................................................................................................................  
  
  
  خرى  تتعلق بالعملیة التعلیمیة و خدمة المجتمع: أھم خمس أنشطة أ • 

 2002المركز الثالث في المسابقة الطالبیة إللقاء الشعر بالجمعیة المصریة ألساتذة اللغة الفرنسیة  •

كلیة  -ع والخامس من المجلة الطالبیة "رؤى" باللغة الفرنسیة سكرتیر تحریر العدد الثالت والراب •

 2010،2009،2008جامعة المنوفیة  - اآلداب 

وقد حصلت المجلة على " جائزة المجلة باللغة الفرنسیة " من الجمعیة المصریة ألساتذة اللغة 

   2008الفرنسیة 

سابقة إلقاء الشعرللطلبة  التدریب على إلقاء الشعر حیث حصل الطالب على المركز األول بم •

 2008بالجمعیة المصریة ألساتذة اللغة الفرنسیة 

 وقد قامت األسرة باألنشطة التالیة :  2010وحتى  2008مشرف أسرة "االختیار" منذ عام  •

   2008مجلة حائط  باللغة الفرنسیة والعربیة       

  2008تنظیم یوم للملتقى الثقافى الفنى بقسم اللغة الفرنسیة       

 2008،2009أنشطة لخدمة المجتمع والبیئة       

  
  
 الخبرات العملیة :  •
 

    الفترة     المكان    المھام
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 واللجان المشارك فیھا : العضویات •
   
  ھاتف   نوع العضویة  اللجنة أو الجمعیة  م

  

الجمعیة المصریة 

 ألساتذة اللغة الفرنسیة

  

    عضو

        
        
        
 
 

 


