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 : شخصیــةمعلومات  •
 

تاریخ   الجنسیة  م ــــــاالس
مكان   العمر  المیـالد

  المــیالد

/10/7  مصري  طارق زین العابدین محمد كیوان
  المنوفیة  سنة 49  1967

ان
نو
الع

  

ھاتف 
ھاتف  ----- 2052112------   منزل

  -----------------   فاكس

ھاتف 
  01068805321  محمول

البرید 
اإللكترون
  ي

Dr.tarek_kewan67@ 
yahoo.com 

  جامعة المنوفیة –كلیة اآلداب   الجھة  مدرس   الوظیفة
 
 المؤھـــــالت العلمیة والشــــھـــادات الحـــــاصل علــــیھـــا: •
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 \ الجامعة  التقدیر  تاریخھ  ــلالمــــؤھ  م
  المعھد

 \الكلیة 
  صالتخص  المركز 

لیسانس   1
كلیة   جامعة طنطا  جید جدا  1988مایو /  اآلداب

  لغة فرنسیة  اآلداب

كلیة   المنوفیةجامعة   ممتاز  1998یولیو /  ماجستیر  2
  دراسات أدبیة  اآلداب

  2003دیسمبر/  دكتوراه  3
مع  ممتاز

مرتبة 
  الشرف

كلیة   جامعة المنوفیة
  دراسات أدبیة  اآلداب

  
  
 
  (الداخلى و الخارجى ):كادیمى ى األالتدرج الوظیف •

  
  اسم المؤسسة  سنة االلتحاق بھا  الوظیفة

معید قسم اللغة الفرنسیة 
1992  

جامعة  –كلیة اآلداب      1992
  المنوفیة

جامعة  –كلیة اآلداب   1998  مدرس مساعد
  المنوفیة

جامعة  –كلیة اآلداب   2004  مدرس
  المنوفیة

  
  
 
 :  ورش العملو والندوات والمحاضرات الدورات التدریبیة •
 

  عدد الساعات  تاریخ نھایة البرنامج  تاریخ بدایة البرنامج  اسم البرنامج

  16  21/9/2004  20/9/2004  اخالقیات و اداب المھنة 
  10  13/2/2006  12/2/2006  تصمیم المقرر

  15  14/3/2006  12/3/2006  )1ادارة البحث العلمي (
  10  5/6/2006  4/6/2006  توكید الجودة و االعتماد
  15  12/9/2006  10/9/2006  اعداد مشروع بحثي
  15  19/9/2006  17/9/2006  الساعات المعتمدة

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

  : محلیا
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.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................  
  
  
  تتعلق بالعملیة التعلیمیة و خدمة المجتمع:  األنشطة التيأھم •  
  ربیة جامعة المنوفیة منذ عامتدریس مقررات اللغة الفرنسیة و ادابھا بكلیتي االداب و الت -  

  حتي االن2004
 في تدریس اللغة الفرنسیة بمركز االستشارات البحثیة واللغات بكلیة اآلداب جامعة المنوفیة -

 االنإلى  2004الفترة من عام 
 حتى اآلن 2007تدریس اللغة الفرنسیة بمركز الخدمة العامة التابع للجامعة في الفترة من  -
قسمة إلى  2160مكونة من نشر سلسلة تعلیمیة  - ُ كتب تنصب على تعلیم اللغة  6صفحة وم

 الفرنسیة لكافة المستویات والمراحل
  
  
  
  
 

 الخبرات العملیة :  •
 

    الفترة     المكان    المھام

  
    

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

        
        
        
        
 
 

 


