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    السيرة الذاتية
 .حنان مصطفى محمود أحمد عباس   :ماالس   ●
 

 معلومات التواصل : 
 01151659177-97450944010:  الهاتف 
  : البريد اإللكتروني hanan.m.farsi@gmail.com  

 
 : التخصصو  الوظيفة

( بكلية دار العلوم، قسم مدرس لغة فارسية: عضو هيئة تدريس ) الوظيفة الحالية ●
 جامعة أسوان.ب -علم اللغة والدراسات السامية 

 .اللغة واألدب الفارسي:التخصص األكاديمي العام●
 

 : المؤهالت العلمية
  سم اللغات الشرقية وآدابها  /في اآلداب ةم حصلت على درجة الدكتورا9010عام- 

 جامعة عين شمس .-كلية اآلداب بتقدير مرتبة الشرف األولى " فرع اللغة الفارسية "
  درجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغات الشرقية وآدابها م حصلت على 9005عام

 .عين شمسجامعة  -كلية اآلداب  " ازيمتإبتقدير  "فرع اللغة الفارسية  -
  م حصلت على الليسانس الممتازة من قسم اللغات الشرقية )فرع اللغة  1441عام

 جامعة عين شمس. -كلية اآلداب  /على الدفعة  ىألولاالفارسية( دور يونيو، 
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 التاريخ الوظيفي : 
  مجتمعية جهات و سوان أبين جامعة لعمل برتوكالت تعاون عام منسق  9099عام

 :كالتالي مختلفة
 .اتفاقية تعاون مع فندق موفمبيكعقد  -
 .سوانأمحافظة بالتجديف ة شرطاتفاقية تعاون مع نادي قد ع -
 .لصيانة السياراتفاقية تعاون مع توكيل نيسان تاعقد  -
 .كز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهامر لالئحة عداد إ -
 .سوانأتفعيل رابطة الخريجين والخريجات بجامعة مقترح تقديم  -

  9091عام  
  سوانأجل مصر عن كلية دار العلوم بجامعة أسرة طالب من أرائد. 
 مدير مركز التطوير المهني بجامعة أسوان . 9090ام ع 
 األقتصادية على مستوى محافظة أسوان ./ شاركت في عمل مسوح للمنشأت أكتوبر -
سبتمبر/ شاركت في الملتقى التوظيفي األول على مستوى خمسة عشر محافظة من  -

 محافظات جمهورية مصر العربية، عبر برنامج زووم .
مستديرة لرجال أعمال بمحافظة أسوان لنقاش المهارات المائدة القمت بإعداد  /يوليو -

 .جائحة كرونافي ظل عة التي يجب توافرها في خريجي الجام
 . برنامج زوومعبر كيفية عمل البحث الجامعي بشكل علمي ألقيت محاضرة عن /مايو -
 .سوانأفي محافظة  المختلفةعقد العديد من اتفاقيات التعاون مع المؤسسات  -
 .اثناء جائحة كرونافرصة عمل في مجاالت مختلفة  160كثر من أتوفير  -
 :لمركز في مجاالت مختلفة اتدريبات كافة واإلشراف على تنسيق لا -

  يباتتدر  4عدد  مهارات التوظيفتدريب. 
  يباتتدر  4عدد  تدريب ريادة األعمال. 
  يباتتدر  6عدد تدريب المبيعات. 
  يباتتدر  6عدد تدريب التسويق. 
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  يباتتدر  4عدد  تدريب اللغة األنجليزية. 
 يباتتدر  6خدمة عمالء عدد دريب ت. 

 عمل ورش عمل عن المهارات التالية : -
  ريادة األعمال ورشة عمل عن. 
  مهارة التخطيط ورشة عمل عن. 
  لتتروني.اإل  التسويقورشة عمل عن 
  دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.ورشة عمل عن 
  مهارة إدارة الوقتورشة عمل عن. 
  كتابة السيرة الذاتيةفية يرشة عمل عن كو. 
 نترفيوتخطي األ فية يورشة عمل عن ك. 
  مهارة التواصل ورشة عمل عن. 
  مهارة الثقة بالنفس ورشة عمل عن. 
  مهارة التحليل ورشة عمل عن. 
  فن الجرافيك ورشة عمل عن. 
  تتنلوجي سمارتورشة عمل عن. 

 عضو هيئة تدريس بقسم علم اللغة والدراسات السامية  ،وحتى اآلنم 9017ام ع- 
وقسم اللغة مدرس لغة فارسية منتدب بقسم التاريخ  و ،كلية دار العلوم  جامعة أسوان

 .جامعة أسوانكلية اآلداب  –العربية 
 كلية  -قسم اللغات الشرقية ب -ونقد أدبي منتدب سية لغة فار مدرس م 9015ام ع

 .الفارسيةشعبة اللغة  ،األلسن جامعة عين شمس
  كلية األلسن جامعة  –قسم اللغات الشرقية ب -منتدب مدرس لغة فارسية م 9019عام

 .شعبة اللغة التركيةو ، شعبة اللغة الفارسية، عين شمس
  باحثة في الشؤون اإليرانية بمركز بحوث الشرق األوسط بكلية اآلداب ، م1444عام

 جامعة عين شمس .
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 من الفارسية إلى العربية .الصحفية العديد من المقاالت  ةرجمت -
  بمحافظة الفيوم.م عملت إخصائي مكتبات بوزارة التربية والتعليم 1441عام 

 قمت بتصنيف مكتبة مدرسية على تصنيف الديوي العشري. -
 .في مجال المكتباتقمت بعمل العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية  -
 . يةوظيفالالشخصية و مهارات ال تنميةعن  نفذت العديد من ورش العمل -
مع مؤسسة مصر الخير في بالتعاون مشروع التطويري الاركت في ش -

 .ومشاركتها في سوق العمل تطوير المدارس الفنية 
 .ربع ملتقيات توظيف على مستوى المحافظةأفي تنظيم المساهمة  -

 
 : لخبرات المهنيةا

  للتنمية ورعاية ول والمدير التنفيذي لمؤسسة الحنان المسئول األ  9099عام
 .محافظة الفيوم مرضى الصعيد ب

 مدير مركز التطوير المهني بجامعة أسوان .م  9090ام ع 
  أسوان. بجامعةعضو بجمعية مناهضة العنف ضد المرأة، م 9011عام 
  سوان أبجامعة عضو هيئة تدريس  مدرس لغة فارسية 9017عام. 
  منتدب بجامعة عين شمسعضو مدرس لغة فارسية م 9015عام. 
  اللجنة النقابية  -عضو بالنقابة العامة للخدمات اإلدارية واإلجتماعية 9011عام

 لمدربي التنمية البشرية بمحافظة الفيوم.
  تنمية البشرية في العديد من المراكز بمحافظة الفيومللالعمل كمدرب  9006عام. 
   العمل كمترجمة لغة فارسية فى العديد من المراكز البحثية  9001عام. 
  العمل كمدرب بوزارة التربية والتعليم في برنامج التوجية واإلرشاد 1444عام

بالتعاون مع مؤسسة مصر  ،عملالمهني لتيسير االنتقال من المدرسة لسوق ال
 الخير بمحافظة الفيوم.
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  قيات التوظيف بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير منسق ومنظم لملت 1444عام
 .حافظة الفيومبم

 لدورات التدريبية : ا
  التدريب وتتنولوجيا المعلوماتبمركز للتحول الرقمي الدورة التدريبية حضور ،

 .م9099عام  جامعة أسوانب
 ( " إلعداد القادة بالجامعات المصرية "، 14) حضور الدورة التثقيفية رقم

 م.9014جامعة حلوان، بمعهد إعداد القادة بحلوان، 

  "  حضور دورة  Information and communication 2010 بمركز ،"
 .م9014عام  التدريب وتتنولوجيا المعلومات ، جامعة أسوان

 حضور دورة  " Spreadsheets 2010 بمركز التدريب وتتنولوجيا ،"
 .9014عام  المعلومات ، جامعة أسوان

  تدريبية عنحضور دورة  "concepts of IT 2010 بمركز التدريب ،"
 .9014عام  وتتنولوجيا المعلومات ، جامعة أسوان

  تدريبية عن حضور دورة "using computers and managing 
files 9011"، بمركز التدريب وتتنولوجيا المعلومات ، جامعة أسوان عام. 

 حضور دورة تدريبية في " التخطيط االستراتيجي"، بمركز تنمية قدرات أعضاء ـ
 م.    9011هيئة التدريس، جامعة أسوان، عام

  حضور دورة تدربية فى  " معايير الجودة في العملية التعليمية " ، بمركز تنمية
 .    9011قدرات أعضاء هيئة التدريس ، جامعة أسوان،عام 

 استخدام التتنولوجية فى التعليم "، بمركز تنمية قدرات أعضاء  حضور دورة "
 .  9011هيئة التدريس، جامعة أسوان عام 

  الرخصة الدولية للحاسوب"، بمركز التدريب وتتنولوجيا حضور دورة "
 . م 9011عام  المعلومات ، جامعة أسوان
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 حضور دورة "presentation2010وجيا المعلومات"، بمركز التدريب وتتنول ،
 .م9011جامعة أسوان عام 

 حضور دورة  "word processing2010 بمركز التدريب وتتنولوجيا ،"
 .9011عام  المعلومات ، جامعة أسوان

  إعداد المعلم الجامعي"، بمركز تنمية قدرات أعضاء  عنحضور دورة تدربية "
 .  9017، عام وانجامعة أس -بكلية التربية  هيئة التدريس،

  اإلنتقال لمسيرة الحياة العملية" عنحضور دورة تدربية التوجيه المهني "
 م9016، عام المستوى الثالث، بقاعة المؤتمرات

  المستوى الثاني، بفندق المعلمين "إدراك فرص العمل" عنحضور دورة تدربية ،
  م.9016عام 

  م.9016، بمديرية التربية والتعليم إدارة الوقت(، :)عنوانب دورة تدريبيةحضور 
  المستوى  (وتنمية القدرات والمهارات إكتشاف الذات  ) عنحضور دورة تدربية

 م.9015األول، بفندق الواحة طريق األسكندرية ، عام 
  يم بقصر وزارة التربية والتعلب، ( إعداد قادة التغيير ) عنحضور دورة تدربية

 م.9019، محافظة الفيوم –الثقافة 
 

    المشاركة في المؤتمرات العلمية والدولية:   
  بداع إلسيرة الذاتية بمركز ي لعداد العلملقاء محاضرة عن اإلإ 9090يوليو

 .سوانأبجامعة  -تصاالت ابع لوزارة اإل التالرقمي 
  في مؤتمر تحت عنوان ) اللغة جسر التواصل( ببحث المشاركة  9090مارس

 جامعة األقصر .  –الذي عقدته كلية اآللسن 
  في مؤتمر بعنوان ) الدراسات البينية ( الذي ببحث المشاركة  9090فبراير

 عقدته جامعة القاهرة .
 االحتياجات ــ المشاركة فى مهرجان الطفل اليتيم من ذوي م 9014بريل إ
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جامعة بكمنسق عام عن كلية دار العلوم  الذي عقدته كلية اآلثار، الخاصة
 .من هذا المهرجانيجابية إمبادرة عش ب القطانو  أسوان

  ــ المشاركة فى مؤتمر التنمية المستدامة للمشروعات الطالبية م 9014مارس
المبادرة الطالبية للبيئة والتنمية المستدامة )عنوانبوان، عقدته جامعة أس الذي

 ( .م9010
  الذي عقدته جامعة دراسات األفريقية المشاركة فى مؤتمر الم 9014أبريل

  .(Internaional Youth Leaders forum Organized)عنوان ب،الفيوم
  م ــ المؤتمر الدولي الحادي عشر للدراسات السردية، الجمعية 9014فبراير

 المصرية للدراسات السردية ، تحت عنوان ) بيئات األدب العربي (.
 فى المؤتمر العلمي السنوي للدراسات الشرقية ببحث م ــ المشاركة 9011مارس

كلية اآلداب، جامعة عين شمس، تحت عنوان )الدراسات الشرقية الذي عقدته 
 النشأة والتطور(. –في مصر 

  م ــ المشاركة فى المؤتمر العلمي بمركز الدراسات الشرقية 9016أكتوبر– 
جامعة القاهرة والذي عقدته بالتعاون مع جمعية خريجي أقسام اللغات الشرقية 

 صة في الدراسات الشرقية( .بالجامعات الشرقية ، تحت عنوان ) الق
 
 ة : تورسات التعليميلا

  Windows XP. 
  Microsoft Office XP. 
  Soft skills  . 
  ICDL. 
  TOEFL. 


