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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 فاطمة الزهراء أحمد رامي عوض الحسيني: )رباعى(االسم 

 

Name:Fatima-al-zahraa Ahmad Ramy Awad 

Alhosainy 

 

          جامعة القاهرة –كلية اآلداب  الكلية :

  

  اللغة اإلنجليزية وآدابها : القسم

 

 أدبالتخصص العام : 

 

 أدب مقارنالتخصص الدقيق: 

 

 <fatima.ramy@cu.edu.eg>البريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 الجامعة األمريكية بالقاهرة 4102 ماجستير

 جامعة القاهرة 4112 تمهيدي ماجستير

 جامعة القاهرة 4112 ليسانس

 

 بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها –كلية اآلداب 

 
 معيدة 4102 4112

 

 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 

 اللغة اإلنجليزية كلية التمريض 8 
الترم األول 

(4102-4102)  

 اللغة اإلنجليزية كلية التمريض 14 
الترم الثاني 

(4102-4102)  

الترم األول  اللغة اإلنجليزية كلية اآلثار 14 
(4102-4102)  

 اللغة اإلنجليزية كلية التمريض 10 

الترم الثاني  اللغة اإلنجليزية كلية التمريض 14 
(4104-4102)  

 اللغة اإلنجليزية معهد األورام 16 

 

الترم األول  اللغة اإلنجليزية كلية التمريض 14 
(4104-4102)  

 اللغة اإلنجليزية معهد األورام 16 

 
 

 اللغة اإلنجليزية كلية التمريض 14
الترم الثاني 

(4100-4104)  

 اللغة اإلنجليزية كلية التمريض 14 
الترم األول 

(4100-4104)  

 16 
قسم  –كلية اآلداب 

 اللغة العربية
 اللغة اإلنجليزية

الترم الثاني 
(4101-4100)  

 24 
مركز اللغات 

كلية  –والترجمة 
 اآلداب

 اللغة اإلنجليزية

 اللغة اإلنجليزية كلية العلوم 18 
الترم األول 

(4101-4100)  
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 اللغة اإلنجليزية كلية طب األسنان 18 
الترم الثاني 

(4112-4101)  

 24 
معادلة الفني 

كلية  –الصناعي 
 الهندسة

 اللغة اإلنجليزية
الترم األول 

(4112-4101)  

 

 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 

 

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

 

 

    

 

 
   

 

 

 

    

 

 

    

     



4 

 

 

:رير والدراسات على ان ترتب زمنيا: الكتب والتقاسادسا  

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

تحرير لمجلة مساعدة 

(42ألف )عدد   
 2014 الجامعة األمريكية بالقاهرة

 
مساعدة تحرير لمجلة 

(44ألف )عدد   
 2013 الجامعة األمريكية بالقاهرة

 
مساعدة تحرير لمجلة 

(44ألف )عدد   
 2012 الجامعة األمريكية بالقاهرة

 

 

ترجمة عرض كتاب 

(01بمجلة طيبة )العدد   
 2011 مؤسسة المرأة الجديدة

 

 

 عرض كتاب بمجلة طيبة

( 02العدد  ) 
 2010 مؤسسة المرأة الجديدة

 

 

 عرض كتاب بمجلة طيبة

( 04العدد  ) 
 2009 مؤسسة المرأة الجديدة

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

 (مؤتمر) المقاومة في اللغة واألدب

 

قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 مؤتمر تنظيم 4102نوفمبر 

 (ندوةكتابة تاريخ الجنوب العالمي )
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4102فبراير 

 (مؤتمر)نحو عالمية اللغة العربية 

 

 

قسم اللغة اإلنجليزية 

وقسم اللغة العربية 

 كلية اآلداب –

 تنظيم مؤتمر 4104ديسمبر 

 

 (مؤتمر)أصوات االحتجاج 

 

 -جامعة نابولي 

 إيطاليا
في مؤتمر مشاركة 4104سبتمبر   

  (ندوة)معايير تقييم االختبارات 
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4104أبريل 

 (مؤتمر)تمثالت الهوية في األدب 

 

 

الجامعة األمريكية 

 بالقاهرة
 تنظيم مؤتمر 4104أبريل 

   (ندوة)شعر الخريطة 
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4104مارس 

 ندوة للمصور ياسر علوان
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 4104مارس 

 تنظيم

 

 
 (مؤتمر)علم الجمال والسياسة 

 

الجامعة األمريكية 

 بالقاهرة
 تنظيم مؤتمر 4104

 (ندوة)كيفية تدريس مفردات اللغة 
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4104مايو 
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ما يجب على عضو هيئة التدريس 
 (ندوة)معرفته عن طرق التقييم 

قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4104أبريل 

 (ندوة)التنمية المهنية لمدرسي اللغة 
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4104مارس 

 ندوة للكاتبة أهداف سويف
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4104مارس 

 د. هبة رؤوفندوة 
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4104فبراير 

 (مؤتمر)اإلبداع والثورة 
 

قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 تنظيم مؤتمر 4104

 (مؤتمر)حكي الربيع العربي 
 

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية اآلداب  –

 وجامعة مانشستر

 تنظيم مؤتمر 4104

 ندوة للمخرج كمال عبدالعزيز
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 4100أبريل 

 تنظيم

 

(مؤتمر) نلمهمشوا قسم اللغة اإلنجليزية  

 كلية اآلداب –
 تنظيم مؤتمر 4101

للكاتبة رضوى أسامةندوة   
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 تنظيم 4101أكتوبر 

د. هدى لطفىندوة   
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 تنظيم  4112ديسمبر 

 ندوة للكاتب مريد البرغوثي
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 تنظيم 4112نوفمبر 

األدب المقارن والتنوير في العالم 
(مؤتمر)العربي   

االتحاد المصري 

 لألدب المقارن
 تنظيم مؤتمر 4112

مصر في مفترق الطرق: دراسات أدبية 
(مؤتمر)ولغوية   

قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 تنظيم مؤتمر 4112

 

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

 ورشة عمل للدراسة الذاتية للقسم

 

قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 مشاركة وتنظيم 4102ديسمبر  2

ورشة عمل لملفات البرامج الدراسية 

 بالقسم

قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 تنظيم 4102أكتوبر  02

 كتابة مقترح البحث
قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية اآلداب –
 حضور 4104يونيو 

 4104ألومبياد لندن  –شارك 
المركز الثقافي 

 القاهرة -البريطاني 
4104 

إدارة الحلقات 

 النقاشية

 

 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 

(ICDL) 

المركز الثقافي 

 القاهرة -الروسي 

المركز الثقافي 

 القاهرة -الروسي 
4112 

 

 

تدريب لتدريس برامج امتحان الـ 

المركز الثقافي 

 القاهرة -البريطاني 

المركز الثقافي 

 القاهرة -البريطاني 
4101 
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IELTS 

 

 التكنولوجيا في التدريساستخدام 

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة -

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة -

 4104يونيو 

إعداد المشروعات التنافسية لتمويل 

 البحوث

 

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 القاهرةجامعة  -

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة -

4104يناير   

 

:دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  
 منسق الهيئة المعاونة للجنة الرواية بالقسم -

 بالقسم منسق الهيئة المعاونة للجنة المعايير األكاديمية -

 بالقسمالقيادة والحوكمة  للجنةالهيئة المعاونة منسق  -

 

اعات الثقافية المحلية : المساهمة فى خدمة المجتمع والقةحادى عشر

 والدولية:
 المشاركة في مبادرة الهيئة المعاونة بالكلية في محو أمية العاملين بالكلية -

 منسق لجنة الندوات باللجنة الثقافية بالقسم -

 

التقديرية والشهادات:: الجوائز ثانى عشر  
(4102الجامعة األمريكية بالقاهرة ) -منحة ما بعد الماجستير  -  

(4102-4101الجامعة األمريكية بالقاهرة ) -منحة زمالة ماجستير  -  

(4112جامعة القاهرة ) - 4112جائزة التفوق العلمي ألوائل خريجي الكلية دفعة  -  

  ( 4112كلية اآلداب، جامعة القاهرة ) - مجائزة د. مراد وهبة ألول الدفعة بالقس -

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

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

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

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

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

 

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

رئيس القسم             عضو هيئة التدريس                               

 فاطمة الزهراء أحمد رامي

  
  


