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 :أوالً: المؤهالت العلمية 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

قسم اللغة االنجليزية، كلية  4002مارس  الليسانس الممتاز في اآلداب

 اآلداب، جامعة القاهرة
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 عضو هيئة التدريس ملف

 والهيئة المعاونة
 

 داليا يوسف سعيد علياالسم )رباعى(: 

Name: Dalia Youssef Sa'eed Ali 

 

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب الكلية : 

 االنجليزيةاللغة :  القسم

 

 االدبالتخصص العام : 

 

 arts.instructor@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 
 قسم اللغة االنجليزية، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة

 معيد 4002 4002

 

 

 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 

اإلنجليزيةاللغة   6   
 األول

كلية العلوم   

 اللغة اإلنجليزية  6 
 الثاني

 كلية العلوم

 اللغة اإلنجليزية                    6 
 األول      

 كلية العلوم   

 اللغة اإلنجليزية  6 
 الثاني       

 كلية العلوم   

 اللغة اإلنجليزية  6 
 األول      

 كلية العلوم  

اإلنجليزيةاللغة   6   
 الثاني       

 كلية العلوم   

 اللغة اإلنجليزية  6 
 األول     

 كلية العلوم  

 اللغة اإلنجليزية  6 
 الثاني     

 كلية العلوم    

 اللغة اإلنجليزية  6 
 األول          

 كلية العلوم    

 اللغة اإلنجليزية  6 
 الثاني      

 كلية العلوم    

اإلنجليزية لغير المتخصصيناللغة   6   

 الثاني  

 قسم اللغة األلمانية

 كلية اآلداب

 اللغة اإلنجليزية لغير المتخصصين  6 

األول  

الثانيو   

فرنسيةقسم اللغة ال  

 كلية اآلداب

 اللغة اإلنجليزية  6 
 األول

 كلية اآلثار

 اللغة اإلنجليزية لغير المتخصصين  6 

 الثاني

قسمي المكتبات 

والوثائق واللغة 

 اليونانية والالتينية
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 اللغة اإلنجليزية  6 

         األول

      كلية اآلثار

قسم اآلثار 

 المصرية

 اللغة اإلنجليزية                  6 

 الثاني

 قسم اللغة الفرنسية

 الطالب األجانب

 اللغة اإلنجليزية   6 

 األول

 كلية اآلثار

 قسم الترميم

 

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا الندوات والمؤتمرات: رابعا

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

د. عالء األسوانى للحديث الروائي  ندوة مع

 عن روايته الجديدة "شيكاغو"

 

التنظيم: اللجنة 

الثقافية بقسم اللغة 

 اإلنجليزية 

المكان: نادي 

 الخريجين

 حضور 4002أكتوبر 

وذلك  "ل "الملك فاروقندوة لمناقشة  مسلس

د.  مع  باالشتراكلميس جابر  د.مع كاتبته 

محمد عفيفى أستاذ التاريخ المعاصر في 

 كلية اآلداب

التنظيم: اللجنة 

الثقافية بقسم اللغة 

 اإلنجليزية 

المكان: نادي 

 الخريجين

 حضور 4002نوفمبر 

رس المجموعة ندوة شهر ماكما استضافت 

جالل  د.كانت مع الكاتب الكبير  4002

 علمتنيأمين لمناقشة وتوقيع كتابه "ماذا 

 الحياة؟"

 

التنظيم: اللجنة 

الثقافية بقسم اللغة 

 اإلنجليزية 

المكان: نادي 

 الخريجين

 حضور 4002مارس 

 

Annual Shakespeare Conference: 

 “The Infinite Variety 

of Shakespeare”  

 حضور 4002إبريل  42 مكتبة اإلسكندرية

 

 

The Ninth International 

Symposium on Comparative 

Literature 

 

Egypt at the Crossroads: Literary 

and Linguistic Studies. 

قسم اللغة 

 االنجليزية

 كلية اآلداب

 جامعة القاهرة

نوفمبر  2-6

4002 

 مشاركة في التنظيم

ولجنة خدمات 

االسترشاد 

 والتوجيه للضيوف

للحديث عن  يوسف زيدانندوة مع الروائي 

 "عزازيلروايته "

التنظيم: اللجنة 

الثقافية بقسم اللغة 

 اإلنجليزية 

المكان: نادي 

 الخريجين

 حضور 4002نوفمبر  44

 
قسم اللغة 

االنجليزية كلية 

فبراير  02-40

4004  

 مشاركة في التنظيم

ولجنة خدمات 
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Narrating the Arab Spring: New 

Questions, New Modes of 

Resistance and Activism, New 

Politics. 

 

اآلداب جامعة 

القاهرة )تنظيم 

 ومقر(

+ مؤسسة المرأة 

 والذاكرة

االسترشاد 

 والتوجيه للضيوف

 صالون اآلداب الثقافي

  حفل توقيع ديوان

  "يوم 000نكتب تاريخ.. بالشعر "

 للشاعر: أحمد عمار

 ضيف شرف الحفل

 ياسر المناوهلي

 قاعة المؤتمرات 

 كلية اآلداب

 جامعة القاهرة

 حضور         4002مارس  02

First Graduate Student 

Conference: Representations of 

Identity in Literature. 

التنظيم: الجامعة 

األمريكية في 

وجامعة القاهرة 

 اإلسكندرية

المكان: مقر 

الجامعة األمريكية 

 في القاهرة

 حضور 4002أبريل  00

 

 نحو عالمية اللغة العربية

 

قسمي اللغة العربية 

واللغة االنجليزية 

بكلية اآلداب، 

 جامعة القاهرة

ديسمبر  42-20

4002 

مشاركة في التنظيم 

وتدوين 

المالحظات عن 

المواد العلمية 

المقدمة في 

الجلسات للخروج 

 بتوصيات المؤتمر

 

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنيا: ورش العمل والحلخامسا

 

 عنوان ورشة العمل / الحلقة النقاشية 
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

  مناقشة رواية  الكاتب البرازيلي 

Paulo Coelho   

  The Witch of Portobelloبعنوان 

قسم اللغة  المكان:

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

التنظيم: اللجنة الثقافية 

 بقسم اللغة االنجليزية

 حضور 4002نوفمبر  01

 مناقشة الكاتب عصام يوسف

  "ربع جرام"رواية ل

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

التنظيم: اللجنة الثقافية 

 االنجليزيةبقسم اللغة 

 إدارة النقاش 4002نوفمبر  02

 For One Moreمناقشة رواية  

Day   للكاتبMitch Albom. 

 

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

التنظيم: اللجنة الثقافية 

 بقسم اللغة االنجليزية

ديسمبر  42

4002 
 حضور

 

Cairo:My City,Our 

Revolution 

                   مع د. أهداف سويف ندوة

 لمناقشة أحدث أعمالها

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

التنظيم: اللجنة الثقافية 

 بقسم اللغة االنجليزية

 حضور 4004مارس  0
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مناقشة رسالة الطالبة أميرة سعد حافظ 

 :بعنوان

في مفهوم اآلخر في ظل القوة المهيمنة 

شعر كل من رديارد كيبلنج وإليوت 

 كاتز و محمود درويش

 أ.د. محمد عناني   مشرفا ورئيسا

 أ.د.  لبنى عبد التواب    عضوا

 أ.د.  مصطفى رياض    عضوا

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

 حضور 4002مارس  42

التصوير الفني بعنوان " ندوة

 "4000للمرأة بعد يناير 

 تقديم: هدى لطفي

قسم اللغة اإلنجليزية، 

 كلية اآلداب
 حضور 4002إبريل  2

 مناقشة رواية

 Oscar Wilde:   

 The Picture of DorianGray  

 

 

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

التنظيم: اللجنة الثقافية 

 االنجليزية بقسم اللغة

 حضور 4002إبريل  00

 

 ورشة عمل "أساليب التفكير"

 د. أيمن عامر

 

 قسم علم النفس، كلية

اآلداب، جامعة 

 القاهرة

 حضور 4002إبريل  02

 Exams Criteria: a workshop. 

 د. عال حافظ  

 

 قسم اللغة اإلنجليزية

كلية اآلداب، جامعة 

 القاهرة

 حضور 4002إبريل 

 

 اآلداب: سيمنار كلية

 "الحرية واإلبداع"

 د. أيمن عامر 

 

كلية اآلداب، جامعة 

 القاهرة
 حضور 4002إبريل  40

 عمل أ/إيناس عباس رشةو

حول "إدخال بيانات الكتب العربية الى 

  األرشيف اإلليكتروني"         

 

 

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

 

ديسمبر  01

4002 
 حضور

Book club discussion of Jane 

Austen's "Northanger Abbey" 

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

التنظيم: اللجنة الثقافية 

 بقسم اللغة االنجليزية

 إدارة النقاش 4002ديسمبر  0

مناقشة رسالة الماجستير للطالبة هبة 

 :إسماعيل بكري بعنوان

تحليل لغوي لخطابات التزكية المكتوبة 

بواسطة متحدثي اللغة اإلنجليزية كلغة 

 ةأولى وكلغة أجنبي

 أ.د. عال حافظ     مشرفا ورئيسا

 أ.د.  منى عطية    مناقشا

 أ.د.  اماني بدوي  مناقشا

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

 حضور 4002يونيو  00

Workshop on "Academic 

Standards and How to Write a 
المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 
 حضور 4002أكتوبر  02
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Course Describtion"                  

By Prof. Maha El Sa'eed         

 اآلداب جامعة القاهرة

 مناقشة الطالبة مريم أحمد سليمان النقر

 بعنوان:  

 

البيئي وتمثيالت الصحراء في النقد 

 روايات مختارة

 أ.د. جليلة آن راغب     مشرفا ورئيسا

 أ.د.  هبة العبادي         مناقشا

 عطاف البنا         مناقشاأ.د.  

المكان: قسم اللغة 

االنجليزية، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

 حضور 4002نوفمبر  41

How to write a Research 

Proposal: a workshop. 

 د. رندا أبو بكر

قسم اللغة اإلنجليزية، 

كلية اآلداب، جامعة 

 القاهرة.

 حضور 

 

 The Kiteالحسيني  دمناقشة رواية خال

Runner .ضمن فعاليات اللجنة الثقافية 

قسم اللغة اإلنجليزية، 

كلية اآلداب، جامعة 

 القاهرة.

 
تنسيق وإدارة 

 النقاش

 

 :ان ترتب زمنيا رات التدريبية على: الدوسادسا

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 معايير الجودة في العملية التدريسية

 

مركز تنمية قدرات  

أعضاء هيئة 

التدريس، جامعة 

 القاهرة

 مقر المركز

 جامعة القاهرة
 4002يونيو  2-6

 

:دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: سابعا   

 
ضمن فريق لجنة المكتبة ألرشفة مكتبة القسم إلكترونيا ومراجعة المدخالت. العمل -0  

حضور مجلس القسم لمدة عام ممثال عن الهيئة المعاونة داخل قسم اللغة االنجليزية.  -4  

.كلية اآلداب، ليزيةتنسيق نشاطات نادي الكتاب ضمن اللجنة الثقافية بقسم اللغة االنج -2                                           

 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية والدولية:ثامنا  

  
وعدد من الطالب فى رحلة إلى القاهرة الفاطمية، داخل منطقة الحسين وخان الخليلى  الثقافية بالقسم المجموعة مرافقة -0

 .4001فبراير  04وذلك بمرافقة مرشد سياحى قام بتعريفهم بالخلفية التاريخية للمكان يوم 

في مارس  Damascusرحلة المجموعة الثقافية لمشاهدة العرض المسرحي الناطق باإلنجليزية  المشاركة في -4

 في ساقية الصاوي. 4001

المشاركة في المجلة التي تصدرها اللجنة الثقافية للقسم بكتابة مقاالت وتقارير. -2      
  

 

: مجاالت أخرى: تاسعا  

إحتفالية تكريم د. محمد عناني بمناسبة حصوله على جائزة خادم الحرمين العالمية للترجمة وصدور كتابه التذكاري في  -

 سلسلة الرواد

ة. كلية اآلداب، جامعة القاهر4002يونيو  42  
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 : سجن النساءيمسرحال : حضور العرضالمجموعة الثقافية بقسم اللغة االنجليزية  -

 إخراج : دينا أمين           : فتحية العسال للكاتبة

 4002إبريل  42

 

 

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

 عضو هيئة التدريس

     رئيس القسم                                          داليا يوسف سعيد

  

 

  


