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 البيانات الشخصية  .1

 االسم  وفاء محمد انور الدفتار

 الوظيفة االداب، جامعة بنها مدرس بقسم اللغة االنجلٌزٌة ، كلٌة 

 الدرجة العلمية آدابهااللغة االنجلٌزٌة وفى دكتوراه 

 العملعنوان  ش فرٌد ندا، بنها الجدٌدة، بنها ، مصر 7، كلٌة االداب، جامعة بنها، قسم اللغة االنجلٌزٌة

 عنوان المنزل مصر -الغربٌة  –طنطا  –ش حسن رضوان مع شارع الحلو  52

 المحمول               33532552250000

 تليفون 3353230573320

 هاتف العمل    3353200552225 \ 3353200552720

 الفاكس                        3353200552720

Wafaa.aldeftar@fart.bu.edu.eg بالجامعة البريد االلكترونى 

Wafaaeldeftar@yahoo.comwafaaeldeftar@gmail.com,   البديل البريد االلكترونى 

 

 الشخصية الصورة

 

 التعليم      .2

 السنة   الدرجة التى حصل عليها    المؤسسة     

 5325 آدابهااللغة االنجلٌزٌة ودكتوراة فى  كلٌة االداب، جامعة بنها

 5337 آدابهااللغة االنجلٌزٌة وفى  ماجٌستٌر كلٌة االداب، جامعة بنها

 5335 آدابهانجلٌزٌة واللغة االفى تمهٌدى ماجٌستٌر  كلٌة االداب، جامعة بنها

 5332 اللغة االنجلٌزٌةفى  لٌسانس آداب كلٌة االداب، جامعة الزقازٌق، فرع بنها

 

 

 التخصص العام ادب انجلٌزي
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 التخصص الدقيق ونقد حضارة
 

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة   قراءة تحدث كتابة

 لغة عربٌة ممتاز ممتاز ممتاز

 ةلغة انجلٌزٌ ممتاز ممتاز ممتاز

 لغة فرنسٌة جدا جٌد جٌد  عادٌة

 لغة روسٌة عادٌة عادٌة --

 
   الدورات الحاصلة عليها: .3

 اسم الدورة

  واالعتماد الجودة لضمان القومٌة الهٌئة من - المنهج وخرائط راتمقروا البرامج فٌوصت

 واالعتماد الجودة لضمان القومٌة الهٌئة من - ٌةالداخل والمراجعة الذاتٌة الدراسة السنوي، التقرٌر

 واالعتماد الجودة لضمان القومٌة الهٌئة من - الداعمة والوثائق واألدلة الجٌدة، والممارسات األكادٌمٌة المعاٌٌر

 جامعة بنها –إدارة مواقع إلكترونٌة

 دورة اعداد معلم جامعى

 دورة استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فى التدرٌس

 دورة العرض الفعال

  تقٌٌم الذاتى والمراجعة الخارجٌةدورة ال

 دورة اخالقٌات المهنة والبحث العلمى

 دورة الجوانب المالٌة والقانونٌة 

  باوربوٌنت( –االنترنت  –ورد  –إكسل  –دورات مختلفة بالحاسب اآللى )وٌندوز 

 

   المقررات التى قمت بتدريسها: .4

 المقرراسم 

الفرقة الرابعة بكلٌة اآلدابمقرر مادة الحضارة اإلنجلٌزٌة لطالب    

 مقرر مادة األدب األمرٌكى لطالب الفرقة الرابعة بكلٌة اآلداب
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 مقرر مادة النقد األدبى لطالب الفرقة الثالثة بكلٌة التربٌة

 مقرر مادة النقد األدبى لطالب الفرقة الثانٌة بكلٌة التربٌة

آلدابمقرر مادة مناهج بحث لطالب الفرقة الثالثة بكلٌة ا  

 مقرر مادة الصوتٌات لطالب الفرقة االولى بكلٌات االداب والتربٌة والتربٌة النوعٌة

 مقرر مادة اللغوٌات لطالب الفرقة الثانٌة بكلٌات االداب والتربٌة والتربٌة النوعٌة

 مقرر مادة المورفولوجى لطالب الفرقة الثالثة بكلٌات االداب والتربٌة والتربٌة النوعٌة

مادة اللغوٌات لطالب الفرقة الرابعة بكلٌات االداب والتربٌة والتربٌة النوعٌة مقرر  

الرابعة بكلٌات االداب والتربٌة والتربٌة النوعٌةالمقال لطالب الفرقة االولى والثانٌة والثالثة ومقرر مادة   

 مقرر مادة الترجمة لطالب الفرقة االولى بكلٌة  التربٌة  

لطالب الفرقة االولى بكلٌة مقرر مادة القواعد   

 مقرر مادة القواعد لطالب الفرقة الرابعة بكلٌة التربٌة النوعٌة

 مقرر مادة االدب األمرٌكى الفرقة الثانٌة بكلٌة االداب 

 مقرر مادة تارٌخ األدب االنجلٌزى لطالب الفرقة الثانٌة بكلٌة االداب 

 مقرر مادة ثقافٌة لطالب المستوى االول بالتعلٌم المفتوح 

 مقرر مادة القراءة والفهم لطالب المستوى االول بالتعلٌم المفتوح

 مقرر مادة المقال لطالب المستوى الثامن بالتعلٌم المفتوح

 مقرر مادة الترجمة الفورٌة لطالب المستوى الثالث، فصل دراسى سابع بالتعلٌم المفتوح

 مقرر اللغة االنجلٌزٌة لتأهٌلى الدكتوراه 

 

 عوقالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية التى لها م  .5

 

  والدوليةاالمحلية  ةالهيئاسم  الموقع

www.egyta.com/ 
www.egyta.net 
www.egyta.org 

 )ايجيتا( الجمعٌة المصرٌة للمترجمٌن

univ.edu.eg-www.benha وحدة ضمان الجودة، كلٌة االداب ببنها 

univ.edu.eg-www.benha االلكترونٌة، ، كلٌة االداب ببنها مشروع البوابة 

univ.edu.eg-www.benha  ببنها والتربٌة والتربٌة النوعٌةكلٌات االداب 

http://www.egyta.com/
http://www.egyta.com/
http://www.egyta.net/
http://www.egyta.net/
http://www.egyta.org/
http://www.egyta.org/
http://www.benha-univ.edu.eg/
http://www.benha-univ.edu.eg/
http://www.benha-univ.edu.eg/
http://www.benha-univ.edu.eg/
http://www.benha-univ.edu.eg/
http://www.benha-univ.edu.eg/
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 مجاالت البحث        

 حضارة و نقد امرٌكى  

 حضارة و نقد انجلٌزى  

   شعر ورواٌة ودراما انجلٌزٌة 

 ما امرٌكٌةشعر ورواٌة ودرا 

 
 التدرج الوظيفى           .6

 البلد الوظيفة
 

 المؤسسة
 

  التاريخ

 مصر مدرس
 كلٌة االداب، جامعة بنها

 2 حتى تارٌخه 5325

 5 5325 - 5337 كلٌة االداب، جامعة بنها مصر مدرس مساعد

 0 5337 -5335 كلٌة االداب، جامعة بنها مصر معٌدة

 
 
 خدمة المجتمع األنشطة فى الكلية / الجامعة / .7

 السنة اسم النشاط

نظم التقوٌم وبنوك األسئلة بوحدة تطوٌر نظم تقوٌم الطالب واالمتحانات بكلٌة منسق وخبٌر بمشروع 
 اآلداب

5322 

 عضى فى فريق الدعم الفنى لتطىير نظم التقىيم واالمتحانات بكليات جامعة بنها

 

5322 

 5320-5325 ة الرى ببنهاتدرٌس كورس محادثة انجلٌزٌة لمهندسى مدٌرٌ

 )اٌجٌتا( بالجمعٌة المصرٌة للمترجمٌن عضو عامل
 

5323- 5320 

 5320 - 5325 عضو بالفرٌق القائم بكتابة وترجمة ومراجعة قائمة كتالوج البرامج والمقررات باللغة االنجلٌزٌة

 5320 -5323 منسق فرٌق توصٌف المقررات والبرامج بالكلٌة

 5325 -5323 لمعلومات االلكترونٌة ووحدة تكنولوجٌا المعلوماتمدٌر وحدة ادارة ا
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   5320 - 5330  وحدة ضمان الجودة، كلٌة االداب ببنهاعضو ب

 5323 – 5332 منسق مشروع البوابة االلكترونٌة، ، كلٌة االداب ببنها
 

 5323 – 5332 ، كلٌة االداب ببنها للعام الجامعىعضو لجنة المختبرات 
 

 5323 – 5332 ة فى مشروع خطة تطوٌر االمتحانات بالكلٌة المشارك
 

 5332 - 5330 االشراف على دورة اللغة اإلنجلٌزٌة لطالب تأهٌلى دكتوراه
 

 5332 - 5330 ، كلٌة االداب ببنها للعام الجامعىعضو لجنة المكتبات
 

 5332 - 5330 تعلٌم اللغة االنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة لموظفى هٌئة محو االمٌة ببنها
 

 5332  تنمٌة المجتمعلجامعة لقطاع خدمة البٌئة والمشاركة فى اعداد بٌان ا
 

التدرٌس لطالب المرحلة الجامعٌة االولى بقسم اللغة اإلنجلٌزٌة فً كلٌات اآلداب والتربٌة، والتربٌة 
  .النوعٌة

 

5335- 5320 

 5332 -5332 العلوم.اآلداب و فً كلٌةمتخصصة التدرٌس لطالب المرحلة الجامعٌة االولى باالقسام الغٌر ال

 

 الجوائز الحاصل عليها:

 البلد الجائزة
 

 المؤسسة
 

  التاريخ

جائزة أفضل رسالة دكتوراة على مستوى الجامعة للعام 
5322 

 مصر
 جامعة بنها

03-0-5322 2 

 

 


