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 السيـرة الذاتيـــة

C.V 
 

 
 Personal Curriculum    : البياًاث الشخصـيت  
 
 
 

                                االســـــن
        حفنيمحمد سميم محمد 

  م1/1975/ 20  الدحاريخ ادلي
 سوهاج -الزهراء  –يوليو  23ش  14 العٌىاى

 مسمم الذيـــــــــــاًـــت
 مصري اجلٌسيت

 ويعول متزوج  احلالت االجخواعيت
 كمية اآلداب  -فى قسم الفمسفة مدرس الىظيفت احلاليت

 سوهاججامعة 
 المعاصرةالحديثة و لفمسفة ا الخخصص العام
 ة المغةفمسف الخخصص الذقيق
 م1997 أدى الخدمة العسكرية ادلىقف هي الخجٌيذ

 سؤسس ادلالربيذ 
 ادلىقع الرمسي      
 

 الربيذ  االلكرتوً 
 
  

     mohamed_hefny@art.sohag.edu.eg 
-https://staffsites.sohag

univ.edu.eg/mohamed_hefny  
sendbado2020@gmail.com  
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 عٌىاى العول وادلراسلت
 

 
ت يصر صًٕٓرٚ  -صايعت ضْٕاس -كهٛت اٜداب  -انفهطفتقطى 

 42524ص . ب:  -انعربٛت 

 

    ىا هاحف اجل
 

00201143956642  

 

 : دلسؤهالث العلويتا 
 

ادمىالجامعةى مجالىالتخصص ادمىالدرجة
 ومكانكا

تاروخىالحصولى
 رلوكا

 التقدور

صُٕب  ايعتص انفهطفت اٜدابنٛطاَص 

فرع  -انٕاد٘

 ضْٕاس

مع مرتبة  صٛد صدا   م6111
  الشرف

 حًٓٛد٘

 ياصطخٛر

 يًخاز م8991 انقاْرة صايعت  الفلسفة

 يًخاز م3022 ضْٕاس صايعت انفهطفت ياصطخٛر

مرتبة الشرف  م0229 صايعت ضْٕاس الفلسفة اِردكخٕ
مع التوصية  األولى

 بالطبع

 

 

  واإلداريت:الخذرج الىظيفي ـ اخلربة األكادمييت 
 ةالعلمووظوفةىال مكانىالعمل الفترةىالزمنوة

كلية اآلداب  م0223-م9118
 سوهــــــــــــــــاجب

 معيد
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كلية اآلداب  0221-م0224
 سوهــــــــــــــــاجب

 مدرس مساعد

إلى  – 0221
 اآلن

كلية اآلداب 
 ـــــــــاجبسوهـــــــ

 مدرس

 
 

 : حاصل عليها علويت وحذريبيت دوراث 
    م إلى 0228/ 80/5في الفترة من  الجامعى  د المعلمدورة إعدا

 م.02/5/0228

   " م إلى 81/6/0226" في الفترة من مهارات االتصال الفعالدورة
 م.02/6/0226

 " م إلى 82/82/0226" في الفترة من استخدام التكنولوجيا فى التدريسدورة
 م.80/82/0226

 " م إلى 01/88/0226" في الفترة من أخالقيات و آداب المهنةدورة
 م.32/88/0226

  م.81/80/0226م إلى 8/88/0226دورة لغة فرنسية في الفترة من 

 

 " م إلى 6/3/0227" في الفترة منتنمية مهارات العرض الفعالدورة
 م1/3/0227

  01/1/0227دورة "مهارات االتصال فى نظم التعليم المختلفة" فى الفترة من 
 م32/1/0227الى 

 م 0221/ 80/8ث التنافسية و المحلية" فى الفترة من دورة "مشروعات البحو
 م82/8/0221 إلى

  م88/5/0229الى  9/5/0229الفترة من  في"  البحثي" إدارة الفريق دورة 

 

  دورةEcdl   0280في الكمبيوتر 

 

  88/0/0208دورة االيميل المؤسسى وتقييمه بتاريخ 

 

  0208|  0|  87:  85دورة الجودة في الفترة من 

 

 0200 وليو ي نظم االمتحانات والتقويم دورة  
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  شهاداث حاصل عليها :
 فى الكمبيوتر   ECDLشهادة  -

 .  TOEFLالتويفل المحلى    شهادة  -

 االهخواهاث العلويت : 

 فلدفةىاللغةى. 
 فلدفةىالعقلى. 
 ىاإلبدتمولوجوا. 
 فلدفةىالكمبووترىوالذكاءىاالصطناريى. 
 الفلدفةىالبوولوجوةى. 
 .فلدفةىالجددى 

 أحباد علويت هٌشىرة  : كخب و
كتابىفلدفةىالعقلىرندىدونالدىدوفوددونى،ىالمكتبةىالمصروةىللنذرى -1

ىمى.2014والتوزوعىالقاهرةى
للطبارةىوالنذرىوالتوزوعىى،ىالقاهرةىىالعالىراولى،ىدارىىمذكلةىالمعنىىبونىإورىو -2

 .مىى2021

مركزىالدراداتىالبردوةىوالنقوشى،ىىتفدورىالوريىرندىدانوالىدونوتى،ى -3
 .ىمىى2016ى،ىالقاهرةىالدابعىى،ىجامعةىرونىذمسىالدوليالمؤتمرى

إبدتمولوجواىالمكارةىرندىإرندتىدوداى،ىمجلةىكلوةىاآلدابىوالعلومىاإلندانوةى -4
 .ى2016ىوونووىى،ىجامعةىالمنوا(ىى66العددى)ى

النظروةىاالدموةىرندىدولىكروبكىى:ىدرادةىتحلولوةىفىىرالقةىفلدفةىاللغةى -5
 .ى2022بالمنطقىالجكوىى،ىمجلةىالجمعوةىالفلدفوةىالمصروةى،ىدودمبرى

 أحباد علويت حتج الطبع   : 
ىورىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإترجمةىكتابىاللغةىوالصدقىوالمنطقىأللفرودىجوولزى -1
 عضىيت اجلوعياث : 
 (.CQAAP)  لجودة بكلية اآلداب بسوهاجل إنشاء نظام داخلي عضو بمشروع -8

 رعاية األساتذة بجامعة سوهاج. عضو جمعية -0

 عضو جمعية إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج. -3
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 : علويت وأكادمييت أًشطت  
 : اإلشراف عل  الرسائل العلويت ) هاجسخري ودكخىراٍ ( اوال: 
عًرٔ احًد انطٛد ، يُطق انضٓت انًكًى عُد رٔد باركاٌ ياركٕش ، رضانت ياصطخٛر  -1

 . 2221صايعت ضْٕاس  اٜدابكهٛت  ( َٕقشج )فٗ انًُطق انريسٖ 
حشٛرشالَد ، رضانت  ٛظ خًٛص َٕٚر ، انفهطفت انعصبٛت عُد بٕلأضًاء عبدانحف -2

  2222ياصطخٛر فٗ فهطفت انعقم ، ) َٕقشج ( َٕفًبر 
 ، فهطفت انعقم عُد صٛضٌٕ كٛى ، رضانت ياصطخٛر عصاو عبد انًبدٖ يحًد انشرقأ٘ -3

 . 2212كهٛت االداب صايعت ضْٕاس  يطضهت،  فٗ فهطفت انعقم
: دراضت فٗ  اإلدراك انحطٙ فٙ انفكر انٓههُٛطخٙ،  طّٛيحًد عأحًد يحًد انًدرر  -4

 . 2221فهطفت انعقم ، رضانت دكخٕراِ يطضهت كهٛت االداب صايعت ضْٕاس 

 األًشطت األكادمييت  : ثاًيا: 
 انًشاركت فٗ أعًال انضٕدة بانكهٛت . -1
 يعٛار انخعهٛى ٔانخعهى ضًٍ حأْٛم برَايش انفهطفت نالعخًاد ٔانضٕدة  ئاضت ر -2
بعُٕاٌ حفطٛر انٕعٗ يٍ يُظٕر فهطفت انعقم ٔعهى انُفص انفطٕٛنٕصٗ  َدٔة -3

2211  
  2222عضٕ يضهص قطى انفهطفت  -4
 2222 - 2221عضٕ يضهص انكهٛت يًزال عٍ انًدرضٍٛ بانكهٛت  -5

 

 

 أًشطت األسر واللجاى الطالبيت : 
مثل أسرة الفجر . سر الطالبيتاإلشراف على األ المشاركت فى

 الجديد ، واسرة النيرفانا ، واسرة شباب الغد .

 :الخذريس اجلاهعيجما    اخلربة األكادمييت يف
 اآلتية : رقزرا  املبتدريس م  إىل اآلن 9002قمت منذ  

 صايعت ضْٕاس . -كهٛت اٜداب  -قطى انفهطفت  –انفرقت األٔنٗ  –ٗ انفهطفت يدخم إن  -1

 صايعت ضْٕاس . -كهٛت اٜداب  -قطى نغت عربٛت  –انفرقت األٔنٗ  –أضص انفهطفت  -2

 صايعت ضْٕاس . -كهٛت اٜداب  -قطى انًكخباث ٔانًعهٕياث  –حارٚخ انعهٕو عُد انعرب  -3

صايعةت  –كهٛةت اٜداب  –قطةى انفهطةفت  –انفرقت انزاَٛةت  –هٛسٚت َصٕص فهطفٛت بانهغت اإلَض -4

 ضْٕاس .

 صايعت ضْٕاس . -كهٛت اٜداب  –قطى انفهطفت  –انفرقت انزاَٛت  -حارٚخ انعهٕو عُد انعرب  -5
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 صايعت ضْٕاس . -كهٛت اٜداب  –قطى انفهطفت  –انفرقت انزاَٛت  -فهطفت انعصٕر انٕضطٗ  -6

 صايعت ضْٕاس . –كهٛت اٜداب  –قطى انفهطفت  –انفرقت انزاَٛت  –فهطفت انعهٕو  -2

 صايعت ضْٕاس . -كهٛت اٜداب  –قطى انهغت انعربٛت  –انفرقت انزاَٛت  –يُاْش انبحذ انعهًٙ  -4

صايعةةت  -كهٛةةت اٜداب  -قطةةى اإلعةةالو )ةةةحافت (  –انفرقةةت انزاَٛةةت  –يةةدخم إنةةٗ انفهطةةفت   -1

 ضْٕاس .

 صايعت ضْٕاس . –كهٛت اٜداب  -قطى انفهطفت   –انفرقت انزانزت  –ضٛت انفهطفت انطٛا -12

 صايعت ضْٕاس  –كهٛت اٜداب  -قطى انفهطفت   –انفرقت انزانزت -أضاضٛاث انًُطق انريس٘  -11

 . صايعت ضْٕاس –كهٛت انخربٛت  –قطى انخارٚخ  –انفرقت انزانزت  –حارٚخ انفكر انطٛاضٙ  -12

 . صايعت ضْٕاس –كهٛت اٜداب  -قطى اإلعالو   –انفرقت انرابعت  –ٛت انفهطفت انطٛاض -13

 صايعت ضْٕاس  –قطى انهغاث انشرقٛت ) عبر٘ (  –انفرقت انرابعت  -يُاْش انبحذ انعهًٙ   -14

صايعةةت  –(  فارضةةٗقطةةى انهغةةاث انشةةرقٛت )  –انفرقةةت انرابعةةت  -يُةةاْش انبحةةذ انعهًةةٙ   -15

 ضْٕاس 

 . صايعت ضْٕاس –كهٛت اٜداب  -قطى  انفهطفت  –انفرقت انرابعت  –فهطفت انهغت 16-2

كهٛةةت  –ٔاالصخًةةاع قطةةى انفهطةةفت  –انفرقةةت انزاَٛةةت  –َصةةٕص فهطةةفٛت بانهغةةت اإلَضهٛسٚةةت  -12

 صايعت ضْٕاس . – انخربٛت

صايعت  – كهٛت انخربٛت –ٔاالصخًاع قطى انفهطفت  –انفرقت انزاَٛت  – -يُاْش انبحذ انعهًٙ  -14

 ْٕاس .ض

 كهٛت اٜداب صايعت ضْٕاس . –قطى انفهطفت  –انفرقت انرابعت  –انًُطق انريسٖ  -11

                             


