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 : شخصیــةمعلومات  •

مكان   العمر  تاریخ المیـالد  الجنسیة  م ــــــاالس
  المــیالد

محافظة   سنة43  18/2/1973  مصریة  سیادة جاد السید جاد
  المنوفیة

ان
نو
الع

  

  منزل ھاتف 
  

0482330515  
 

ھاتف 
  فاكس

  
  ال یوجد

  
ھاتف 
  محمول

  
01023516188  

البرید 
  اإللكتروني

 
Siadagad@yahoo.com 

 
  جامعة المنوفیة –كلیة اآلداب   الجھة  مدرس بقسم اللغة الفرنسیة  الوظیفة

 
 المؤھـــــالت العلمیة والشــــھـــادات الحـــــاصل علــــیھـــا: •

 \الكلیة   المعهد \ الجامعة  التقدیر  تاریخه  المــــؤهـــــل  م
  التخصص  المركز 

  اللیسانس   1
  
  م. 1995

جید جدا مع مرتبة 
  رفالش

  اللغة الفرنسیة  اآلداب  المنوفیة

  الماجستیر   2
  
  م. 2001

  
  امتیاز

  
  المنوفیة

  
  اآلداب

  دراسات أدبیة
  (أدب مقارن)

  الدكتوراة  3

  
  م. 2007

مرتبة الشرف األولى 
(مع التوصیة بطبع 
الرسالة على نفقة 

  الجامعة)

  
  المنوفیة

  
  اآلداب

  دراسات أدبیة
  (أدب مقارن)

 

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

  
  اسم المؤسسة  سنة االلتحاق بھا  الوظیفة

  جامعة المنوفیة -كلیة االداب   م.2001 –م. 1995  معیدة بقسم اللغة الفرنسیة
  جامعة المنوفیة -كلیة االداب   م.2007 –م. 2001  مدرس مساعد بقسم اللغة الفرنسیة

  جامعة المنوفیة -االداب كلیة   م.2007  مدرس بقسم اللغة الفرنسیة
  لیبیا –سرت   - التحدي  جامعة  -كلیة االداب   م.2011 –م. 2007  محاضر بقسم اللغة الفرنسیة
  جامعة المنوفیة -كلیة االداب   لالن –م. 2011  مدرس بقسم اللغة الفرنسیة

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

 31 – 16من   مكثفةتدریبیة دورة   1
  م 1991اكتوبر 

المركز الثقافى 
 الفرنسى بالقاھرة

تعلیم اللغة الفرنسیة لطلبة الفرقة 
  األولى بكلیتى اآلداب والتربیة

تأھیل المعیدین  دورة  2
المركز الثقافى   م.1997 -1996  والمدرسین المساعدین

  قاعة بحث - لغة   -حضارة  -أدب  الفرنسى بالقاھرة

تأھیل المعیدین  دورة  3
المركز الثقافى   م.1998 -1997  والمدرسین المساعدین

  فن التعلیم-مناھج بحث-نصوص أدبیة الفرنسى بالقاھرة

دورة اعداد المعلم   4
جامعة  -كلیة التربیة   2001أكتوبر   الجامعي

 المنوفیة
اعداد المدرسین والمدرسین 

  والمعیدین للتدریسالمساعدین 

دورة الحاسب اآللي   5
  واالنترنت

 17الى  5من 
  2002یونیو 

مركز الخدمة العامة 
 جامعة المنوفیة -

دورة تدریبیة في استخدام الحاسب 
كطرق للتعلیم  اآللي واالنترنت

  الحدیث
 
  نشطة المختلفة فى مجال نظم ادارة الجودة / مشروعات تطویر التعلیم:األ •
   

  : محلیا
  

 
. 1992لقاھرة ابریل دبلومة فى اجادة اللغة الفرنسیة من المركز الثقافى الفرنسى با  الحصول على -1  
 

م.1993دبلومة فى اجادة اللغة الفرنسیة من المركز الثقافى الفرنسى بالقاھرة ابریل الحصول على  - -2  
 

  
  

  اقلیمیا(ان وجد): 
  
م.1998یولیو  31 – 6یزانسون بفرنسا فى الفترة من حضور دورة مدرسى اللغة الفرنسیة بمدینة ب -1  
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  -سرت  -جامعة التحدى    -تولى مھمة منسقة لجنة الجودة عن قسم اللغة الفرنسیة بكلیة االداب و التربیة  -2
  2011 – 2009بالجماھیریة اللیبیة فى الفترة من 

  
  تمع: خرى  تتعلق بالعملیة التعلیمیة و خدمة المجأھم خمس أنشطة أ • 
  
حضور دورة تدریبیة بالمركز الثقافى الفرنسى بالقاھرة الجتیاز مستوى الدلف فى اللغة الفرنسیة فى الفترة  -1

م.2006یولیو  31 – 2من   
 

سرت فى  –االشراف على ابحاث التخرج لطلبة قسم اللغة الفرنسیة بكلیة االداب والتربیة جامعة التحدى  -2
                      م.2011 – 2009الفترة من 

 
  
  
 الخبرات العملیة :  •
 

    الفترة     المكان    المھام
محاضر بقسم 
  اللغة الفرنسیة

  
بقسم التدریس 

  اللغة الفرنسیة
  

  م.2011 الى   م.2007    من      لیبیا –سرت   - جامعة التحدي   -كلیة االداب 
  
  
  

  الى اآلن 2011من  -ربیة جمھوریة مصر الع -جامعة المنوفیة  –كلیة اآلداب والتربیة 

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

1  

اشراف على رسالة  لجنة عضو
جامعة ماجستیر بكلیة التربیة 

تخصص مناھج وطرق المنوفیة 
  تدریس اللغة الفرنسیة

  01023516188  مشرف مشارك

2  

لجنة اشراف على رسالة عضو 
جامعة تیر بكلیة التربیة ماجس
تخصص مناھج وطرق  المنوفیة

  تدریس اللغة الفرنسیة

  01023516188  مشرف مشارك

3  

اشراف على رسالة  لجنة عضو
جامعة ماجستیر بكلیة التربیة 

تخصص مناھج وطرق  المنوفیة
  تدریس اللغة الفرنسیة

  01023516188  مشرف مشارك

4  
اشراف على رسالة  لجنة عضو

جامعة  آلدابلیة اماجستیر بك
  أدب فرنسيتخصص  المنوفیة

  01023516188  مشرف مشارك

لجنة جودة فرص التعلیم عضو  5
  01023516188  رئیس اللجنة  بالقسم والتعلم
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