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 السنوات الدراسيةعن  باألقسام العلمية بالكلية أعضاء هيئة التدريسبيانات مطلوبة من 

 9002/9000 – 9000/9000 – 9000/0009 – 9009/9002  
 علمية محلية/ إقليمية/ دوليةالجوائز ال .0
 Impact Factor)مع ذكرمعامل التأثير ) –لية األبحاث المنشورة في مجالت محلية أو دو .9

 (Impact Factorمع ذكر معامل التأثير ) –مكافأت مقابل النشراألجنبي في المجالت العلمية الدولية  .2

 أبحاث علمية في مؤتمرات دولية .4

 البحوث المنشورة من رسائل علمية .5

 الكتب المنشورة من رسائل علمية .6
  بالقسم العلمي و الكلية ديا( لدعم الباحثيناإلجراءات التحفيزية )معنويا و ما .7
 مقررات يدخل في تصميمها و إعداد محتواها أبحاث علمية لعضو هيئة التدريس .8
 إستيفاء تخصص عضو هيئة التدريس لمتطلبات الدراسات العليا  .2
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 محلية/ إقليمية/ دولية :علميةالجوائز ال .0
تاريخ الترشح  ة للجائزةالجهة المانح إسم الجائزة السنوات نوع الجائزة

 للجائزة
تاريخ تسلم  جهة الترشيح

 الجائزة

      20 10-2002 محلية

2010-11 20      
2011-12 20      
2012- 2012      

      20 10-2002 إقليمية
2010-11 20      
2011- 2012      
2012-12 20      

      20 10-2002 دولية
2010- 2011      
2011-12 20      

2012-12 20      
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 إن وجد Impact Factor)مع ذكرمعامل التأثير ) –محلية أو دولية  علمية األبحاث المنشورة في مجالت .9
 الدرجة العلمية  السنوات

خالل فترة نشر 
 البحث

معامل  محليةعلمية عنوان بحث منشور في مجلة 
 التأثير

معامل  علمية دوليةمجلة عنوان بحث منشور في 
 التأثير

2002-2010 
 

 البحث عن اهلوية واالنتماء ىف مسرحية يوسف ادريس " مدرس
ومسرحية كريستوفر هامبتون احلرباء   اللحظة احلرجة

 ."البيضاء
"The sense of belonging at crucial times in Youssif 

Idris'  

The Critical Moment and Christopher Hampton's 

White Chameleon." 

Proceedings of the 9th International Symposium on 

Comparative Literature (The Department of English 

Language and Literature/ Cairo University) May, 2009 

2   
 

2010-2011 
 

"جتربة مؤملة مشرتكة ىف مسرحية اله جهنم لسام  مدرس
 اخلنق ليوسف اجلندى."شيربد ومسرحية 

"Post 9/11: The shared painful experience in Sam 

Shepard's The God of Hell and Youssif El-Guindi's Back 

of the Throat." 

 "قوة الصامتني." 8
"The power of the silenced." 

The Said and Unsaid:  Papers on 

Language, Literature and Cultural Studies 

(Department of Foreign languages, 

8 
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Fikr Wa Ibda'  February, 2010 

 
 

University of Vlora "Ismail Qemali" 

Vlore/ Albania)  December, 2011 

  مدرس 2011-2012
 
 
 

قوة النساء املهمشات ىف مصر  " 
وأمريكا الالتينية: اآلمال 

 ."واالحباطات
"The power of marginalized Egyptian and 

Latina women: disappointments and 

aspirations." 

The International Journal of the 

Humanities, Volume 9, Issue 10 

(Common Ground Publishing I.I.C. 

Champaign, Illinois, USA)  July, 2012 

2 
 

 مدرس 2012-2012
 
 

 مسرحية روئيه ثوريه العادة صياغة التاريخ ىف "
 ."حممود دياب باب الفتوح

"A revolutionary vision reshaping history in Mahmoud 

Diyab's Gate to Conquest." 

Proceedings of The 9th Conference of the Department 

of the Greek and Latin Studies 
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(Faculty of Arts/ Cairo University). January, 2013 

 

 إن وجد (Impact Factorمع ذكر معامل التأثير ) –أت مقابل النشر في المجالت العلمية الدولية مكاف .2
الدرجة العلمية  واتالسن

لعضو هيئة 
 التدريس

تاريخ  المجلة العلمية الدولية عنوان البحث
النشر/عدد 

 المجلة

معامل 
 التأثير

تاريخ الحصول 
 على المكافأة

2002-2010   
 

    
 

2010-2011   
 

    
 

2011-2012       
 

201202012       
 

 أبحاث علمية في مؤتمرات دولية .4
تاريخ/مدة  إسم المؤتمر السنوات

 المؤتمر
جهة/بلد 
 المؤتمر

تاريخ  إسم البحث
 النشر

املؤمتر الدوىل لألدب واللغويات املقارنه بقسم اللغة  2002-2010
 االجنليزية جامعة القاهرة الدورة التاسعة

Proceedings of the 9th International Symposium 

4- 
6/11/2008 

 القاهرة
 مصر

" البحث عن اهلوية واالنتماء 
ىف مسرحية يوسف ادريس 
اللحظة احلرجة  ومسرحية  

يونيو 
2002 
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on Comparative Literature (The Department of 

English Language and Literature/ Cairo 

University) 

رباء كريستوفر هامبتون احل
 البيضاء."

"The sense of belonging at crucial times 

in Youssif Idris'  

The Critical Moment and Christopher 

Hampton's White Chameleon." 

مؤمتر األدب واللغة والدراسات الثقافية بفلورا، جامعة  2010-2011
 فلورا ألبانيا الدورة األوىل

The Said and Unsaid:  Papers on Language, 

Literature and Cultural Studies 

(Department of Foreign languages, University of 

Vlora "Ismail Qemali" 

Vlore/ Albania) 

11-
12/2/2010 

 فلورا 
 ألبانيا

 "قوة الصامتني."

"The power of the silenced." 

 
 
 

ديسمبر 
2011 

دوىل التاسع لالجتاهات احلديثة ىف جمال املؤمتر  ال 2011-2012
 االنسانيات

The International Journal of the Humanities, 

Volume 9, Issue 10 

8-  
11/6 /

2011 

جرانادا 
 أسبانيا

قوة النساء املهمشات ىف مصر وأمريكا 
 االحباطات.الالتينية: اآلمال و 

"The power of marginalized Egyptian 

and Latina women: disappointments 

يوليو 
2012 
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(Common Ground Publishing I.I.C. Champaign, 

Illinois, USA 

and aspirations." 

قسم الدراسات اليونانية واالتينية ىف ل  الدوىل ؤمترامل 2012-2012
  األوىل دورته

Proceedings of The 9th Conference of the 

Department of the Greek and Latin Studies 

(Faculty of Arts/ Cairo University). 

2-
5/2/2012 

 القاهرة
 مصر

روئيه ثوريه العادة صياغة  "
التاريخ ىف مسرحية حممود 

 دياب باب الفتوح."
"A revolutionary vision reshaping 

history in Mahmoud Diyab's Gate to 

Conquest." 

يناير 
2012 

 سائل علميةالبحوث المنشورة من ر .5
ماجيستر/ عنوان الرسالة العلمية الدرجة العلمية السنوات

 دكتوراة
تاريخ  إسم المجلة عنوان البحث المنشور  

النشر/ 
عدد 
 المجلة

2002-2010       
 

2010-2011       
 

2011-2012       
 

2012-2012       
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  الكتب المنشورة من رسائل علمية .6
ماجيستر/ عنوان الرسالة العلمية الدرجة العلمية السنوات

 دكتوراة
 تاريخ النشر إسم الناشر عنوان الكتاب  

2002-2010       
 
 

2010-2011       
 
 

2011-2012       
 
 

2012-2012  
 
 

     

 بالقسم اإلجراءات التحفيزية )معنويا و ماديا( لدعم الباحثين  .7
سيمينار نصف سنوي حول 

ريس مساهمات أعضاء هيئة التد
 و الندوات العلمية في المؤتمرات

سيمينار نصف سنوي حول مساهمات 
أعضاء هيئة التدريس في النشر 

 العلمي
 

برنامج تنمية مهارات موثق و 
معلن و مستمر عن الكتابة و 

 المحلي و الدولي النشر العلمي
 إقامة ندوات بحثية  إقامة مؤتمرات

قاعدة بيانات إعداد 
بأهم المجالت  متاحة 

علمية في مجاالت ال
 التخصص بالقسم

 
 
 

  

تنظييييييم مييييي تمر 
األدب 

واللغويييييييييييييييييا  
المقارنيييا والييي   

مؤؤؤؤمتر "سؤؤؤرد الربيؤؤؤع 
العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر " أثنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء 
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 أعيييوامعقيييد فييي   
و  2008
 2012و 2010

فييييييي  دورتييييييييي  
التاسييييييييييييييييييييييي ا 
وال اشييييييييييييييييييرة 
 والحاديا عشر.

انعقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  بالقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
(2102)فرباير   

 

جائزة أحسن بحث منشور في 
 مجال التخصص

ر المعلومات عن كل المؤتمرات نش
 البحثية ذات الصلة بالقسم العلمي

برنامج األستاذ الزائر في 
 مجاالت التخصص المختلفة

مؤتمرات بينية مع 
 أقسام علمية أخرى

شراكة بحثية مع 
جمعيات علمية في 
مجاالت  التخصص 

 المختلفة

مكتبة مجهزة بالقسم 
و متصلة بمكتبات 
األقسام األخرى من 

 اعدة بياناتخالل ق
 إلكترونية

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 إجراءات إخرى إجراءات إخرى إجراءات إخرى
 

 إجراءات إخرى
 

 إجراءات إخرى إجراءات إخرى

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 مقررات يدخل في تصميمها و إعداد محتواها أبحاث علمية لعضو هيئة التدريس .8
لتصميم و تاريخ ا إعداد محتوي تصميم   البحث العلمي  المقرر السنوات

 اإلعداد
تاريخ 
 التطبيق
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2002-2010      
 

 
 

2010-2011       

درامؤؤؤؤؤؤا )مومؤؤؤؤؤؤوعات مت صصؤؤؤؤؤؤة(  2011-2012
 الفرقة الرابعة

 2012يناير  ن م ن م )من رسالة املاجستري( " برايان فريل فيالدلفيا أنا قادم."
 

فبراير 
ومارس 
2012 

 

درامؤؤؤؤؤؤا )مومؤؤؤؤؤؤوعات مت صصؤؤؤؤؤؤة(  2012-2012
 بعةالفرقة الرا

 
 

روئيه ثوريه العادة صياغة التاريخ ىف  "
 مسرحية حممود دياب باب الفتوح."
"دافيد هري فيا دى ال روسا )طريق 

 )من رسالة الدكتورا (اآلالم(."
 "قوة الصامتني."

يوليو/ أغسطس  ن م ن م
2012 

نوفمبر 
2012 ،
فبراير 
 مارس 
وأبريل
2012 

 الدراسات العليا هيئة التدريس لمتطلبات  عضو إستيفاء تخصص .2
التخصص  التخصص

 الدقيق
عنوان 

 الماجيستير
عنوان 
 الدكتوراة

مجاالت األبحاث العلمية 
المقدمة للترقية لدرجة 

 أستاذ/ مساعد

المقرر الدراسي ببرنامج 
الماجيستير/عدد 

 الساعات

المقرر الدراسي ببرنامج 
 الدكتوراة/عدد الساعات

عدد الطالب المسجلين 
في مادة التخصص 

 عضو هيئة التدريسل

 السنوات

        
 

2002-2010 

   
 

2010-2011 

   
 

2011-2012 
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2012-2012 

 اإلشراف 
 )عناوين الماجيستير(

 اإلشراف
 )عناوين الدكتوراة(

 السنوات

  
 

2002-2010 

  
 

2010-2011 

  
 

2011-2012 

  
 

2012-2012 

 

 نموذج:بال أنشطة بحثية أخرى لم تذكر


