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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 آيه أحمد الشافعى عطوة(: )رباعىاالسم 

 

Name:Aya Ahmed El Shafei Atwa 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 اللغة االنجليزية : القسم

 

 :لغوياتالتخصص العام 

 

 لغويات تطبيقيةالتخصص الدقيق: 

 

 aya.shafei@gmail.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 0202 ليسانس آداب، لغة انجليزية

   

    

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 كلية اآلداب، قسم اللغة االنجليزية

 
 معيدة حتى اآلن 5/0200

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 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 

 
ساعتان 

  أسبوعيا
تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية بكلية 

 العلوم

 

1122-1121  

ساعتان 

 أسبوعيا
 Gen 101 

لغة انجليزية لطالب كلية التمريض: النطق و 

 التحدث

 

Teaching English as a Foreign 

Language for 1st year students 

of the Nursing Department                     

(practical part: Listening and 

Speaking) 

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش

 ال
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ساعتان 

 اسبوعيا
 Gen 101 

 

لغة انجليزية لطالب كلية التمريض: النطق و 

 التحدث

 

Teaching English as a Foreign 

Language for 1st year students of the 

Nursing Department                     

(practical part: Listening and 

Speaking) 

 

  

1121-1122  

    

ساعتان 

 اسبوعيا

ساعتان 

 اسبوعيا
Gen 101 

لغة انجليزية لطالب كلية التمريض: النطق و 

 التحدث

Teaching English for Special 

Purposes (ESP) for 1st year students 

of the Nursing Department                     

(Theoretical and practical parts: 

Listening and Speaking, Critical 

Thinking and Academic Writing)                     

 

 

1122-1122  

    

 
ساعات  2

 أسبوعيا
Gen 101 

القراءة و لغة انجليزية لطالب كلية التمريض: 

 الكتابة األكاديمية

Teaching English for Special 

Purposes (ESP) for 1st year students 

of the Nursing Department 

(Theoretical part: Critical Thinking 

and Academic Writing)                     

 

1122-1122  

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

    
   

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  

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

 

الدوريةعنوان  عنوان البحث فئة المجلة في  السنة  المجلد 
التصنيف الدولي 
 والمحلى 
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: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

the International Cairo 

University Conference 

“Internationalizing the 

Arabic Language”  

 

 

بمبنى  -دابكلية اآل

المؤتمرات بالمدينة 

الجامعية، جامعة 

 القاهرة

ديسمبر  12-21

1122 
 تنظيم و حضور

   Nile TESOLمؤتمر منظمة 

السابع عشر "تطوير تدريس اللغة 

االنجليزية كلغة أجنبية ثانية: التقنيات 

 و االستراتيجيات"

Nile TESOL 17th Annual 

Conference 

“Revolutionizing TESOL: 

Techniques and Strategies”  

الجامعة األمريكية 

 بالقاهرة

يناير  12-12

1122 
 حضور

the International Cairo 

University Symposium 

“Narrating the Arab 

spring”  

قسم  -كلية اآلداب

، اللغة االنجليزية

 جامعة القاهرة

فبراير  22-11

1121 
 تنظيم و حضور

مؤتمر كلية اآلداب بقسم اللغة 

 االنجليزية بعنوان "االبداع و الثورة"

the International Cairo 

University Symposium 

“Creativity and Revolution”  

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

 جامعة القاهرة

نوفمبر  22-22

1121 
 تنظيم و حضور

ندوة مع د. أهداف سويف لمناقشة 

 أحدث أعمالها بعنوان 

“Cairo: My City, Our 

Revolution” 

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

 جامعة القاهرة

 حضور 1121مارس 

 

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل



5 

 

 

ورشة العمل / الحلقة عنوان 
 النقاشية 

الجهة المنظمة 
 والمكان

 نوع المشاركة التاريخ

Teaching Grammar to 

EFL Classes by Dr. 

Nahla Nadeem 

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

 جامعة القاهرة

 حضور 1122أكتوبر  12

How To Use the Digital 

Egyptian Universities 

Library by Mr.Hossam 

El Zalabany, from the 

Library, Documents 

and Information Dept. 

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

 جامعة القاهرة

 حضور 1121فبراير  22

"Reflective Teaching" 

by Dr. Maha El Said. 

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

 جامعة القاهرة

مارس 

1121 
 حضور

"Teaching Vocabulary: 

Techniques for 

Vocabulary 

Development" by Dr. 

Ola Hafez. 

 قسم -اآلداب كلية

 االنجليزية، اللغة

القاهرة جامعة  

1121مايو  22  

 
 حضور

"Classroom-Based 

Research" by Professor 

Phyllis Wachob. 

 قسم -اآلداب كلية

 االنجليزية، اللغة

 القاهرة جامعة

 1121مايو  11

 
 حضور

“How to Write an 

Academic Proposal” by 

Dr. Randa Abou Bakr 

and Dr. Waleed El 

Hamamsy 

 قسم -اآلداب كلية

 االنجليزية، اللغة

 القاهرة جامعة

 1121يونيو  22

 
 حضور

حضور رسالة ماجستير بعنوان 

"توجيه الدعوات و الرد عليها 

فى العامية المصرية و اللهجة 

األمريكية: دراسة بينية على 

 المستويين الثقافى و اللغوى" 

 قسم -اآلداب كلية

 االنجليزية، اللغة

القاهرة جامعة  

1121 ديسمبر  حضور 

حضور ورشة عمل ل د. محمد 

عيسى، بعنوان "تطوير مناهج 

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

1122يناير   حضور 
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 جامعة القاهرة تدريس اللغة العربية" 

“Exam Assessment 

Coordination” by 

Dr. Ola Hafez 

 قسم -اآلداب كلية

 االنجليزية، اللغة

 القاهرة جامعة

 1122أبريل 

 
 حضور

“Teaching Critical 

Thinking” by Dr. Maha 

El Said  

 قسم -اآلداب كلية

 االنجليزية، اللغة

القاهرة جامعة  

1122أبريل   

 
 حضور

“English for Special 

Purposes” by Ms. 

Helena Simas  

 قسم -اآلداب كلية

 االنجليزية، اللغة

القاهرة جامعة  

1122مايو   

 

 حضور

بعنوان حضور رسالة ماجستير 

"تحليل لغوى لخطابات التزكية 

المكتوبة بواسطة متحدثى اللغة 

االنجليزية كلغة أولى و كلغة 

 أجنبية" المقدمة من هبة بكرى

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

 جامعة القاهرة

1122يونيو  22  حضور 

حضور ورشة عمل ل د. لبنى 

يوسف، بعنوان "تدريس الكتابة 

 األكاديمية"

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

 جامعة القاهرة

1122سبتمبر  2  حضور 

Nile TESOL 

Professional 

Development Event  

 الثقافى المركز

 البريطانى

 ، باالسكندرية

 مع بالتعاون

 األمريكية الجامعة

 بالقاهرة

 حضور 1122نوفمبر  2

“Writing the History of 

the Global South: My 

Experience with the 

Darker Nations” by 

Vijay Prashad 

 قسم -اآلداب كلية

 االنجليزية، اللغة

القاهرة جامعة  

1122فبراير  11  حضور 

حضور رسالة ماجستير بعنوان 

"النقد البيئى و تمثيالت المشهد 

الصحراوى فى روايات مختارة" 

 مقدمة من مريم سليمان النقر

قسم  -كلية اآلداب

اللغة االنجليزية، 

 جامعة القاهرة

1122نوفمبر  12  حضور 
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 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

:واألنشطة المؤسسيةدارية والقيادية المهام اإل: عاشرا  
  المشاركة فى لجنة التحضير و االشراف على المؤتمرالخاص بالقسم 

  حتى اآلن 0200العمل فى لجنة مراقبة امتحانات من عام 

 ( 0200 فبرايرالمشاركة فى تنظيم حفل التخرج السنوى) 

 

  تمثيل القسم فى العمل فى لجنة انشاء البوابة االلكترونية الخاصة بكلية اآلداب

 (.0203-0200ساعات أسبوعيا ) 3-0بجامعة القاهرة بمعدل 

 

 ( 0203-0200المشاركة فى اللجنة الخاصة بالتواصل مع الطالب) 

 

 ."المشاركة فى لجنة الجودة المسؤولة عن "التخطيط االستراتيجى 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية حادى عشر

       والدولية: 
  المشاركة و تمثيل القسم فى مهرجان شيكسبير األول المقام فى جامعة

  :بعنوان 0203مارس  02-01الفترة من  ىنيويورك بأبو ظبى ف
"The First Global Shakespeare Festival" 

 

: الجوائز التقديرية والشهادات:ثانى عشر  
  حفل تكريم حاصلة على شهادة تقدير من العميد و رئيس جامعة القاهرة فى

 0202األوائل بكلية اآلداب بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف لدفعة مايو 

  حاصلة على العديد من الجوائز التقديرية و الشهادات فى مجال رياضة

حتى اآلن( من االتحاد المصرى  -0111)من  االنزالق الفنى كالعبة و مدربة

  لرياضيةلالنزالق الفنى، و كذلك من النقابة العامة للمهن ا
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عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 فى أعمال القسم الثقافية و الفنية الخاصة بالمجتمع الثقافى  المشاركة

 و هى عدد من المسرحيات و عروض الشعر ”EDCS“االنجليزى أو ال  

 

  تدريب الفريق األول للعبة االنزالق الفنى )الباتيناج(  بنادى المعادى و

 و الدوليةالمشاركة بالبطوالت المحلية 

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  
 آيه الشافعى 

 معيد


