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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

كلية  -قسم اللغة اإلنجليزية 1122 الماجستير بتقدير إمتياز

 جامعة القاهرة -اآلداب

كلية  -قسم اللغة اإلنجليزية 2991 الليسانس الممتاز

 جامعة القاهرة -اآلداب

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

أميرة فوزي صادق مقار .: )رباعى(االسم 

................................................ 

 

Name: Amira Fawzi Sadek Makar 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

  اللغة اإلنجليزية و آدابها : القسم

 

 األدب اإلنجليزيالتخصص العام :

 

 الروايةالتخصص الدقيق: .

 

 amira.fawzi@edcu.edu.egالبريد االلكتروني: 
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 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب -قسم اللغة اإلنجليزية
 معيدة 1122 2999

 

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب -قسم اللغة اإلنجليزية

 

 مدرس مساعد --- 1121

 

 
   

 

 
   

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:
 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

(1)األدب اإلنجليزي مدخل إلى  030115 3 2  
 -2112األول )

2112)      

(1)األدب اإلنجليزي مدخل إلى  030115 3 2  
 -2113) األول

2112 )      

(2اإلنجليزي ) األدبمدخل إلى  030125 3 2  -2113الثاني ) 
2112)  

 موضوع في األدب 030122 2 2

 2  
ماللغة اإلنجليزية /كلية العلو  

 المستوى األول
 -2112) األول

2113)  

 2  
 اللغة اإلنجليزية /كلية العلوم
( تكنولوجي برنامج البيو ) 

    

 2  
 اللغة اإلنجليزية /كلية العلوم
( يالبيو تكنولوجبرنامج  ) 

 -2112الثاني )
2113)  

 2  
االنتساب  -اللغة اإلنجليزية بقسم اللغة العربية
 الموجه الفرقة الرابعة

 2  
 اللغة اإلنجليزية /كلية العلوم

 المستوى األول
 -2111األول )

2112)  
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 2  
 اللغة اإلنجليزية /كلية العلوم
 (برنامج البيوتكنولوجي)

 

 2  
 اللغة اإلنجليزية /كلية العلوم
( تكنولوجي برنامج البيو ) 

 -2111الثاني )
2112)  

 2  
االنتساب  -اللغة اإلنجليزية بقسم اللغة العربية
 الموجه الفرقة الرابعة

 

  اللغة اإلنجليزية كلية الزراعة المستوى األول  2 

 قراءة و إستماع الفرقة األولى بالقسم  3 2
 -2111األول )

2111)  

الزراعة المستوى األولاللغة اإلنجليزية كلية   2    

اللغة اإلنجليزية كلية الزراعة المستوى األول   2   
 -2111الثاني )

2111)  

 2  
 اللغة اإلنجليزية /كلية العلوم
 (برنامج البيوتكنولوجي)

 

 2  
 اللغة اإلنجليزية كلية اآلثار
 الفرقة الثانية قسم ترميم

السنوات من 
2111- 2112  

 االول

 2  
اإلنجليزية كلية اآلثاراللغة   

 الفرقة الثالثة قسم ترميم
 

 2  
 اللغة اإلنجليزية كلية اآلثار
 الفرقة الثالثة قسم إسالمي

السنوات من 
2111-2112  

 الثاني

 2  
 اللغة اإلنجليزية كلية اآلثار
 الفرقة الثالثة قسم مصري

 

الفرقة األولى -قسم التاريخ/انتظام  2   
السنوات من 

1221-2111  
 األول

 إعدادي هندسة  6 
السنوات من 

1221-2111  
 الثاني

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى
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 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

 

 

    

 

 
   

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

:رير والدراسات على ان ترتب زمنيا: الكتب والتقاسادسا  

 

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

   

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 و اللغةمؤتمر: المهمشون في األدب 

قسم اللغة 

كلية -اإلنجليزية

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 1121نوفمبر 
مشاركة في األعمال 

 حضور -التنظيمية

 مؤتمر: الربيع العربي

 

قسم اللغة 

كلية -اإلنجليزية
18-20/2/2012 

مشاركة في األعمال 

التنظيمية/لجنة 
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جامعة -اآلداب 

القاهرة بالتعاون مع 

جمعية المرأة و 

 الذاكرة

 التسجيل

 

 اإلبداع و الثورة :مؤتمر

 

قسم اللغة 

كلية -اإلنجليزية

جامعة -اآلداب

 القاهرة

13-15/11/2012 
مشاركة في األعمال 

ة/لجنة التنظيمي

 التسجيل

 ندوة للمصور ياسر علوان

قسم اللغة 

كلية -اإلنجليزية

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور 28/3/2013

 مؤتمر: نحو عالمية اللغة العربية

 

 

 قسم اللغة اإلنجليزية

بالتعاون مع قسم 

كلية -اللغة العربية

جامعة -اآلداب

 رةالقاه

28-30/12/2013 

مشاركة في األعمال 

التنظيمية/لجنة 

 التسجيل

" كتابة لفيشاي براشاد بعنوانندوة 

تاريخ الجنوب، تجربتي مع الشعوب 

 " 1122السمراء 

 حضور 22/2/2014 قسم اللغة اإلنجليزية

 

 اإلبداع و لغة المقاومةمؤتمر: 

 

قسم اللغة 

كلية -اإلنجليزية

جامعة -اآلداب

 القاهرة

11-13/11/2014 

مشاركة في اللجنة 

لجنة التنظيمية/

 التسجيل

    

 
    

 
    

    

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
المنظمة الجهة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

حضور مناقشة ماجستير للطالبة سماح 

الشاعر بين االلتزام و  عوض بعنوان:

الحرية الشعرية: قراءة لشعر شيمس 

  هيني

 -قاعة المؤتمرات

 كلية اآلداب
 حضور 30/10/2010

ورشة عمل بعنوان تدريس قواعد اللغة 

اإلنجليزية لغير المتخصصين قدمتها 

 الدكتورة نهلة حلمي

قسم اللغة  -

 اإلنجليزية
 حضور 1122أكتوبر 

ورشة عمل عن كيفية استخدام المكتبة 

الرقمية قدمها حسام الزالباني المدرس 

 المساعد بقسم الوثائق و المكتبات

 -الهيئة المعاونة

 -قاعة المؤتمرات

 كلية اآلداب

 حضور 29/12/2011

ورشة عمل خاصة بالتعريف لمفهوم 

( قدمتها 2التطوير المهني و آلياته )

 الدكتورة مها السعيد

لجنة التطوير 

د مها  -المهني

قسم اللغة  -السعيد

 اإلنجليزية

 حضور 6/3/2012
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ورشة عمل خاصة بالتعريف لمفهوم 

( قدمتها 1التطوير المهني و آلياته )

 الدكتورة مها السعيد

لجنة التطوير 

د مها  -المهني

قسم اللغة  -السعيد

 اإلنجليزية

 حضور 27/3/2012

أيام  21ورشة عمل ممتدة علي مدار 

 1إبريل و حتى  1متفرقة، بدءا من 

 1121مايو 

 

قسم اللغة العربية 

 بكلية اآلداب

مايو  1 -إبريل 1

1121 
 حضور

ورشة عمل إدارة خطوات البحث 

العلمي باستخدام برمجيات 

المعلومات  ومصادر EndNoteال

. أد االرقمية قدمه المجانية في البيئة

 شريف شاهين

 

 

لهيئة المعاونة بكلية 

قاعة  –اآلداب 

المؤتمرات بكلية 

 اآلداب

إبريل  11-12

1121 
 حضور

كيفية تعليم المفردات اإلنجليزية بكفاءة 

 قدمتها أد عال حافظ

 

 

لجنة التطوير 

د مها  -المهني

 22مدرج  -السعيد

 قسم اللغة اإلنجليزية

 حضور 5/201221/

الفصول الدراسية باستخدام كيفية إدارة 

أد فيليس قدمتها  طرق التدريس الحديثة

 واشوب

 

 

لجنة التطوير 

د مها  -المهني

قاعة  -السعيد

قسم -المؤتمرات

 اللغة اإلنجليزية

 حضور 22/5/2012

ورشة أكاديمية لكيفية كتابة الخطط 
البحثية فدمها على مدار يومين كل من 

 أد رندة أبو بكال و د وليد الحمامصي
 
 

ير لجنة التطو

د مها  -المهني

قسم اللغة  -السعي

 اإلنجليزية

 حضور 13-14/6/2012

بأعمال مكتبة القسم  ةعمل. خاصورشة 
 المكتباتبالتعاون مع قسم الوثائق و 

إيناس عباس  ألستاذةقدمها كل من ا
المدرس المساعد بقسم المكتبات 
واألستاذ أحمد عبد الراضي المدرس 

 المساعد بقسم المكتبات
 

أد  -لجنة المكتبة

سحر صبحي بمكتبة 

قسم اللغة اإلنجليزية 

 22و مدرج 

ميحضور وتنظ 13/9/2012  

 ورشة عمل .خاصة.بأعمال مكتبة القسم
بالتعاون مع قسم الوثائق و المكتبات 

عباس المدرس  إيناسقدمتها األستاذة 
تبقسم المكتبا المساعد  

 

أد  -لجنة المكتبة

 -سحر صبحي

 قسم المكتبة 

 حضور وتنظيم 121/10/201

حلقة نقاش لتوم هيلي الشاعر و األستاذ 
برنامج المنح األجنبية الجامعي رئيس 
بعنوان "شعر فولبرايت التابع لمؤسسة 

 الخريطة." 

قسم  -اد لبنى يوسف

 -اللغة اإلنجليزية

 22مدرج 

 حضور 30/3/2013

ورشة عمل أميد إيست لتدريس 
اإلنجليزية كلغة ثانية لغير 

 المتخصصين

لجنة التطوير 

قاعة  -المهني

قسم  -المؤتمرات

 اللغة اإلنجليزية

 حضور 23/5/2013
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مناقشة ماجستير للطالبة هبة بكري 
تحليل لغوي لخطابات التزكية بعنوان: 

المكتوبة بواسطة متحدثي اللغة 
 االنجليزية كلغة أول وكلغة أجنبية

 -قاعة المؤتمرات

 كلية اآلداب
 حضور 11/6/2013

حضور مناقشة دكتوراه للطالبة ريم 
الدجوي بعنوان: كيف يستطيع ان 

سيميوطيقية يتحدث اآلخر: قراءة 
لمسرحيات مختارة لفوجار، سوينكا 

 وونوس كتمثيل لمسرح المقاومة

قسم اللغة  22مدرج 

 اإلنجليزية
 حضور 28/9/2013

ورشة عمل عن أسس وضع االمتحانات 
 قدمتها اد عال حافظ

لجنة التطوير 

قاعة  -المهني

قسم  -المؤتمرات

 اللغة اإلنجليزية

 حضور 23/10/2013

خاصة بتصنيف و حضور ورشة عمل 
فهرسة الكتب العربية لألستاذة إيناس 

 عباس المدرس المساعد بقسم المكتبات

أد  -لجنة المكتبة

سحر صبحي بمكتبة 

مكتبة  -قسم اللغة

 القسم

 حضور 19/12/2013

ورشة عمل خاصة بكيفية كتابة 
توصيف المقررات قدمتها الدكتورة مها 

 السعيد

لجنة التطوير 

د مها  -المهني

قسم اللغة  -السعيد

 اإلنجليزية

 حضور 18/10/2014

رسالة ماجستير للطالبة مريم النقر 
بعنوان : النقد البيئي و تمثيالت المشهد 

 الصحراوي في روايات مختارة
 -قاعة المؤتمرات

 كلية اآلداب
 حضور 29/11/2014

ورشة عمل خاصة بتطبيق نموذج 
 التحليل الرباعي في تقييم الدراسة الذاتية

 للقسم قدمتها الدكتورة عال حافظ
قسم  -لجان الجودة

 اللغة اإلنجليزية
 حضور 8/12/2014

 

 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس و 

جامعة -القيادات

 القاهرة

مبنى المركز بالحرم 

 الجامعي
9-11/1/2012 

 

 مهارات العرض الفعال

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس و 

جامعة -القيادات

 القاهرة

مبنى المركز بالحرم 

 الجامعي
16-18/1/2012 

 

مهارات االتصال في أنماط التعليم 

مركز تنمية قدرات 

هيئة أعضاء 

مبنى المركز بالحرم 

 الجامعي
7-9/2/2012 
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 المختلفة

 

التدريس و 

جامعة -القيادات

 القاهرة

 

 نظم الساعات المعتمدة

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس و 

جامعة -القيادات

 القاهرة

مبنى المركز بالحرم 

 الجامعي
14/16/2/2012 

 
 أخالقيات البحث العلمي

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس و 

جامعة -القيادات

 القاهرة

مبنى المركز بالحرم 

 الجامعي
27/29/2/2012 

الجوانب القانونية و المالية في األعمال 
 الجامعية

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس و 

جامعة -القيادات

 القاهرة

مبنى المركز بالحرم 

 الجامعي
5-7/3/2012 

 
    

    

 

:دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................... ............................

       

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

       والدولية: 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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................................................................................................

....................................  

: الجوائز التقديرية والشهادات:ثانى عشر  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................... 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

المشاركة في أعمال لجان االمتحانات 1  

لمعادلة المشاركة في التصحيح سواء في مواد داخل الكلية أو خارجها و تصحيح اللغة اإلنجليزية في إمتحانات ا 2

 لدبلومات تجارة وزراعة و صناعة

  2112 -2111نسق للجنة المكتبة في العام الدراسي مال 3

2113 -2112عضو في لجنة المكتبة  للعام الدراسي  4  

  2114-2113عضو في لجنة المراجعة التابعة للجنة المكتبة للعام الدراسي  5

2115 -2114 وعيه في العام الدراسيالمشاركة في أعمال المكتبة لمدة ثالثة ساعات أسب 6  

المشاركة في لجنة التعليم و التعلم و المعايير األكاديمية وهي إحدى لجان الجودة برئاسة الدكتورة مها السعيد 7  

  المشاركة في لجنة القيادة و الحوكمة و هي إحدى لجان الجودة برئاسة الدكتورة هالة يسري 8

توقيع واعتماد                                  توقيع                            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  
  


