
 

 

 سيرة ذاتيت نعضى هيئت انتدريس
 

 أوالً : انـبـيـبنـبث انـشـخـصـيـت
 

 مالك فكري توفيق سليمان االسم
 ماجستري انمرتبت انعهميت

 .التاريخ واآلاثرقسم  – اآلدابكلية   – جامعة بنها جهت انعمم
 اتريخ انتخصص

 81226677236 انجىال 8133224718 انعمم هبتف
 malak_fkry@yahoo.com انبريد االنكتروني

 قسم التاريخ واآلاثر-كلية اآلداب  -جامعة بنها -حمافظة القليوبية -مجهورية مصر العربية انعنىان
 

  
  

 انـعـهـمـيـت انمؤهالثثـبنـيـبً: 
 

 انتخصص انبهد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

ــــتيـرالماجس  جامعة بنها م2812 
مجهورية مصر 

 العربية
 اتريخ يوانين وروماين

 جامعة بنها م2887 الليسانس
مجهورية مصر 

 اتريخ عام العربية

 

 

 انخبراث انعمهيتثـبنـثـبً: 
 

 انفترة انزمنيت جهت انعمم انىظيفت

 أربع سنوات جامعة بنها -كلية اآلداب معيد

 م2812ابتداء من  جامعة بنها -دابكلية اآل )مدرس مساعد( حماضر
 

 

 

 تـيـمـهـعـان واألنشطترابـعـبً : 
 

 م2889ادلشاركة يف مؤمتر التعليم العايل بني اليوم والثقافة ادلتغرية  1
م. 2889 (ادلشكالت البيئية) فعاليات ادلؤمتر العلمي األول لقسم اجلغرافيا ادلشاركة يف 2  

م2818-2888 بنهاجبامعة  اآلداببكلية عضو جلنة كنرتول االختبارات  5  

م2815-2812عضو كنرتول الدراسات العليا  6  

 تدريس سكاشن لشعبة اآلاثر بكلية اآلداب 7
م 2815، 2814، 2813ادلشاركة يف الرحالت العلمية للمناطق األثرية يف مصر يف اعوام  8  
م2814احلصول على جائزة جامعة بنها لرسائل ادلاجستري  9  

درجة 588اجتياز اختبار التويفل احمللي مبجموع  10  

 اجتياز الدورة التدريبية لربانمج الرتمجة من مركز اللغة اإلجنليزية لألغراض ادلتخصصة جبامعة الزقازيق 11
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"رفعاليات ادلؤمتر الدويل الثاين لتاريخ مصر يف العهد ادلسيحي بعنوان "التدوين التارخيي والكنسي والواثئقي.. الشهادات األثرية يف مصحضور  12  
 حضور الدورة التدريبية يف اللغة اليواننية القدمية دلدة ثالثة أشهر 13
 جبامعة عني مشس ”ضارات القدميةالكلمة والصورة يف احل“دلؤمتر الدويل اخلامس بعنوان حضور ا 14

 

 

 

 انخبراث انعمهيت واندوراث انتدريبيتخـبمـسـبً: 

 

 م2813-2811ادلشاركة يف أعمال وحدة ضمان اجلودة واالعتماد بكلية اآلداب جامعة بنها كعضو أساسي يف فريق العمل  يف الفرتة  1

 جامعة بنها بكلية الرتبية 56اجتياز دورة اعداد ادلعلم اجلامعي رقم  2

 ساعة 15اجتياز الدورة التدريبية لربانمج سلوكيات ادلهنة دلدة  3

 ساعة 15اجتياز الدورة التدريبية لربانمج أخالقيات البحث العلمي دلدة  4

 ساعة 15اجتياز الدورة التدريبية لربانمج استخدام التكنولوجيا يف التدريس دلدة  5

 SPREADSHEETSحضور الربانمج التدرييب  6

 اجتياز الربانمج التدرييب استخدام الكومبيوتر وإدارة ادللفات 7

 اإلشرتاك يف تنظيم وحضور العديد من حفالت التخرج ابلكلية 8

 WORD PROCESSING اجتياز الربانمج التدرييب   9

 Windows- Word- Excelاجتياز دورة احلاسب اآليل ثالث مستوايت  18

 تدريبية لربانمج النشر العلمي الدويلاجتياز الدورة ال 11
 اجتياز الدورة التدريبية لربانمج اإلدارة اجلامعية 12

 اجتياز الدورة التدريبية لربانمج التقييم الذايت وادلراجعة اخلارجية 13

 اجتياز الدورة التدريبية لربانمج مشروعات البحوث التنافسية 14
 
 
 

 


