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  شخصيــتيؼهىياث : 

 

 انؼًز تاريخ انًيـالد انجنسيت ى ــــــاالس
يكاٌ 

 انًــيالد

 38 1978 -12 -17 يصزيخ  والء عشد عهً انزفبعً
طزص 

 انهيبٌ

ٌ
ىا

ؼن
ان

 

ينزل هاتف 

1 

هاتف  0483351910

 فاكس

 

هاتف 

 يحًىل

انبزيذ  01222255277

 اإلنكتزوني

Walaaezzat16@yahoo.com 

 كهيخ اآلداة جبيعخ انًُىفيخ انجهت  ثمظى انهغخ انفزَظيخ يذرص انىظيفت

 

 :انًؤهـــــالث انؼهًيت وانشــــهـــاداث انحـــــاصم ػهــــيهـــا 

 

 الجامعة التقدير تاريخه المــــؤهـــــل م
 المعهد \

 \الكمية 
 التخصص المركز 

 لغة فرنسية التربية منوفيةال جيد جدا مع مرتبة الشرف  1999 ليسانس آداب وتربية  1
 لغة فرنسية اآلداب   المنوفية جيد جدا 2002 ليسانس آداب 2
 دراسات أدبية اآلداب   المنوفية  2003 تمهيدى ماجستير 3
 دراسات أدبية اآلداب   المنوفية ممتاز 2008 الماجستير 4
 دبيةدراسات أ اآلداب   المنوفية مرتبة الشرف األولى 2016 الدكتوراه 5
       
       
 

 

 

 
 انسيزة انذاتيت ا
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 كاديًً )انذاخهً و انخارجً (:ً األانتذرج انىظيف •

 

 اسى انًؤسست سنت االنتحاق بها انىظيفت

 كهيخ انظيبحخ وانفُبدق  جبيعخ انًُىفيخ 2000 يذرص نغخ صبنش

 جبيعخ انًُىفيخ  كهيخ اآلداة 2003 يعيذح 

 كهيخ اآلداة جبيعخ انًُىفيخ 2008 يذرص يظبعذ

 كهيخ اآلداة جبيعخ انًُىفيخ 2016 يذرص

 

 وورش انؼًم واننذواث وانًحاضزاث انذوراث انتذريبيت  : 

 
 يحتىياث انبزنايج انًزكز   تاريخه انبزنايج  و

 1997 دورح نغخ فزَظيخ  1
انًزكش انضمبفً 

 انفزَظً ثبنًُيزح

ارمبٌ انهغخ انفزَظيخ كزبثخ 

 ورحذس

2 

َذوح رفعيم آنيبد دور 

يبحخ فً األلزصبد انظ

 انمىيً

2001 

كهيخ انظيبحخ 

 وانفُبدق

 جبيعخ انًُىفيخ 

رفعيم آنيبد دور انظيبحخ فً 

 األلزصبد انمىيً

3 
دورح اعذاد انًعهى 

 انجبيعً
2004 

 كهيخ انززثيخ

 جبيعخ انًُىفيخ 

اعذاد انًعهى انجبيعً اعذادا 

 يهُيب وَفظيب

 2004 دورح نغخ فزَظيخ 
انًزكش انضمبفً 

 َظً ثبنًُيزحانفز

كيفيخ اعذاد ورمذيى عزض 

 ثبنهغخ انفزَظخ شفهيب وكزبثخ.

4 

رًُيخ لذراد ثزَبيج 

أعضبء هيئخ انزذريض 

 وانميبداد )نهًعيذيٍ(

2007-

2008 
 جبيعخ انًُىفيخ

اطزخذاو انزكُىنىجيب في *

 انزذريض. 

 * طهىكيبد انًهُخ .

*يهبراد االرصبل في أًَبط 

 انزعهيى انًخزهفخ .

 انعهًي . * انُشز

 * أخالليبد انجحش انعهًي .

  * يهبراد انعزض انفعبل .

5 
دوراد انزخصخ انذونيخ 

 نميبدح انكًجيىرز
2008 

كهيخ انحبطجبد 

 وانًعهىيبد
 ارمبٌ اطزخذاو انكًجيىرز

6 
اجزيبس انًظزىي انحبدي 

  B2عشز 
2008 

انًزكش انضمبفً 

 انفزَظً ثبنًُيزح

ارمبٌ انهغخ انفزَظيخ كزبثخ 

 واطزًبع ذسورح

7 
ثزَبيج رًُيخ لذراد 

أعضبء هيئخ انزذريض 

2008- 

2009 
* يعبييز انجىدح في انعًهيخ  جبيعخ انًُىفيخ

 انزذريظيخ. 
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وانميبداد )نهًذرطيٍ 

 * انُشز انعهًي . انًظبعذيٍ(

 * رُظيى انًؤرًزاد انعهًيخ .

 *يهبراد انعزض انفعبل.

 *أخالليبد انجحش انعهًي.

  حضي.*إدارح انفزيك انج

8 
دورح يهبراد األرشبد 

 األكبديًً 
2012 

جبيعخ انجىف 

 ثبنظعىديخ 

يعزفخ اهذاف وكيفيخ اخضبع 

انطالة نالرشبد االكبديًً 

 األكبديًً ويهبو انًزشذ

 األطبطيخ

9 

دورح كيفيخ اطزخذاو 

يصبدر انًعهىيبد 

 األنكززوَيخ 

2013 
جبيعخ انجىف 

 ثبنظعىديخ

كيفيخ اطزخذاو يصبدر 

 د األنكززوَيخانًعهىيب

11 

االشززان فً فعبنيبد 

يهزجبٌ انطفم رحذ 

اشزاف وسارح انضمبفخ 

 انظعىدي واالعالو

2013 
جبيعخ انجىف 

 ثبنظعىديخ

اعذاد ثزَبيج  صمبفً رزفيهً 

يزكبيم نُشز انًزح ثيٍ 

أطفبل انًذيُخ وسيبدح دور 

 األيزبو 

11 

حضىر ورشخ عًم 

يئبد االعزًبد ثعُىاٌ ه

االكبديًً وضىاثظ 

االعززاف ثهب فً انًًهكخ 

 انظعىديخ

2014 

جبيعخ انحذود 

 انشًبنيخ 

 ثبنظعىديخ

هيئبد االعزًبد انزعزف عهً  

االكبديًً وضىاثظ 

االعززاف ثهب فً انًًهكخ 

 انظعىديخ

12 

حضىر دورح رذرثيخ 

ثعُىاٌ كيفيخ اطزخذاو 

لبعذح انجيبَبد )يعزفخ( 

كزجخ انزلًيخ انزلًيخ وانً

 انظعىديخ

2014 
جبيعخ انجىف 

 ثبنظعىديخ

كيفيخ اطزخذاو لبعذح انجيبَبد 

)يعزفخ( انزلًيخ وانًكزجخ 

 انزلًيخ انظعىديخ

13 

حضىر دورح رذرثيخ 

ثعُىاٌ كيفيخ اطزخذاو 

لبعذح انجيبَبد 

(AskZad and 

Ebesco ) 

2014 
جبيعخ انجىف 

 ثبنظعىديخ

كيفيخ اطزخذاو لبعذح انجيبَبد 

(AskZad and Ebesco ) 

14 

حضىر دورح رذرثيخ 

ثعُىاٌ اطززاريجيبد 

 انزعهى انُشظ

2014 
جبيعخ انجىف 

 ثبنظعىديخ

 يعزفخ 

 اطززاريجيبد انزعهى انُشظ

15 
اجزيبس انًظزىي انضبًَ 

 B2عشز 
2016 

انًزكش انضمبفً 

 انفزَظً ثبنًُيزح

ارمبٌ انهغخ انفزَظيخ كزبثخ 

 واطزًبع ورحذس
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16 
انًظزىي انضبنش  اجزيبس

 B2 عشز
2016 

انًزكش انضمبفً 

 انفزَظً ثبنًُيزح 

ارمبٌ انهغخ انفزَظيخ كزبثخ 

 واطزًبع ورحذس

 

 نشطت انًختهفت فً يجال نظى ادارة انجىدة / يشزوػاث تطىيز انتؼهيى:األ •

  

 : يحهيا

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

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

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

 

 الهيًيا)اٌ وجذ(:

  

  انجىفيًضهخ وحذح انجىدح عٍ لظى انهغبد وانززجًخ كهيخ انعهىو واآلداة  ثجبيعخ  رعييًُ -

 . 2013/ 4/ 12  ثبنظعىديخ  ثزبريخ

 

 ركهيفً ثبنميبو ثبالرشبد االكبديًً )يزشذح أكبديًيخ( نطبنجبد لظى انهغبد وانززجًخ انًظزىي -

  2014: 2012انضبنش وانًظزىي انخبيض ثكهيخ انعهىو واالداة جبيعخ انجىف يُذ 

 

رعييًُ رئيظخ نجبٌ انُشبط انطالثً اناليُهجً نكهيخ انعهىو واالداة نهعبو انجبيعً  -

 ثجبيعخ انجىف ثبنظعىديخ.  2014/2015

 

 خزي  تتؼهك بانؼًهيت انتؼهيًيت و خذيت انًجتًغ: أهى خًس أنشطت أ • 

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

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

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

 
 

  : انخبزاث انؼًهيت 

 
  انفتزة   انًكاٌ  انًهاو

األشززان فً رذريض يبدح انحبطت 

 األنً 
 

 كهيخ اآلداة

 جبيعخ انًُىفيخ
 2006-2007  

  رذريض يبدح انذنف
 كهيخ اآلداة

 جبيعخ انًُىفيخ
 2003-2008  
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 وانهجاٌ انًشارك فيها : انؼضىياث 

   
 هاتف  نىع انؼضىيت انهجنت أو انجًؼيت و

    

    

    

    

 

 
 


