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 جامعة القاهرة –وحدة ضمان الجودة و اإلعتماد  بكلية اآلداب 

 ٤۱٠٢لعام     أعضاء هيئة التدريسبيانات مطلوبة من 

 

 هالة جمال الدين محمود سامى إسم عضو هيئة التدريس :

اللغة اإلنجليزية و آدابها :القسم العلمي  

 

 : الجوائز العلمية: محلية/ إقليمية/ دولية.۱

 دولية(: –إقليمية  –الجائزة )محلية نوع 

 

 إسم الجائزة:

 الجهة المانحة للجائزة:

 تاريخ الترشح للجائزة:

 جهة الترشيح:

 تاريخ تسلم الجائزة:

 

 األبحاث المنشورة في مجالت علمية محلية أو دولية:.٠

 الدرجة العلمية خالل فترة نشر البحث:

 :)باللغة العربية و اإلنجليزية( عنوان بحث منشور في مجلة علمية محلية

 :)باللغة العربية و اإلنجليزية( عنوان بحث منشور في مجلة علمية دولية

 

 
 

 
 



2 
 

 

 مكافأت مقابل النشر في المجالت العلمية الدولية:. ۳

 

 الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس:

 :)باللغة العربية و اإلنجليزية( عنوان البحث

 المجلة العلمية الدولية:

 تاريخ النشر/عدد المجلة:

 تاريخ الحصول على المكافأة:

 

 أبحاث علمية في مؤتمرات دولية:. ٤

"الشرق األوسط من منظور عالمى:  :)باللغة العربية و اإلنجليزية( إسم المؤتمر

 :The Middle East in Global Perspective“تفاعالت عبر الزمان و المكان." 

Interactions Across Time and Space.” 

 

 ٠٢۱٤يونيو  ۱۱إلى  ۱٦ثالثة أيام: من   :تاريخ/مدة المؤتمر

 المملكة المتحدة –برايتون  - الدولية لدراسات الشرق األوسط  الجمعية البريطانية  :جهة/بلد المؤتمر

"وصف الشرق األوسط فى الكتب األكثر مبيعاً فى  :إسم البحث: )باللغة العربية و اإلنجليزية(

 Depictions of the Middle East: Bestsellers from“  الغرب".الشرق و 

East and West.”    

 

 ر بعدنش  لم ي    تاريخ النشر:

 

 البحوث المنشورة من رسائل علمية:. ٥

 الدرجة العلمية:

 عنوان الرسالة العلمية )باللغة العربية و اإلنجليزية(:
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 ماجيستر/دكتوراة:

 )باللغة العربية و اإلنجليزية(:عنوان البحث المنشور   

 إسم المجلة:

 تاريخ النشر/ عدد المجلة:

 

 الكتب المنشورة من رسائل علمية:. ٦

 الدرجة العلمية:

 عنوان الرسالة العلمية )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 ماجيستر/دكتوراة:

 عنوان الكتاب  )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 إسم الناشر:

 النشر:تاريخ 

 

 اإلجراءات التحفيزية )معنويا و ماديا( لدعم الباحثين بالقسم:. ٧

  سيمينار نصف سنوي حول مساهمات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات و الندوات العلمية:

شاركت فى إعداد  سيمينار نصف سنوي حول مساهمات أعضاء هيئة التدريس في النشر العلمي:

 سيمينار نصف سنوى 

 

 تنمية مهارات موثق و معلن و مستمر عن الكتابة و النشر العلمي المحلي و الدولي: برنامج

 بقسم إنجليزى ٠٢۱٤شاركت فى تنظيم المؤتمر الدولى لألدب المقارن لعام  :إقامة مؤتمرات

 إقامة ندوات بحثية:

أعددت قائمة بالمجالت  إعداد قاعدة بيانات متاحة  بأهم المجالت العلمية في مجاالت التخصص بالقسم:

 العلمية األدبية و جارى تجميعها فى قاعدة بيانات

 جائزة أحسن بحث منشور في مجال التخصص:
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أعددت قائمة بالمؤتمرات البحثية  نشر المعلومات عن كل المؤتمرات البحثية ذات الصلة بالقسم العلمي:

 األدبية و جارى نشرها على موقع القسم

 الزائر في مجاالت التخصص المختلفة:برنامج األستاذ 

 مؤتمرات بينية مع أقسام علمية أخرى:

 شراكة بحثية مع جمعيات علمية في مجاالت  التخصص المختلفة:

 :مكتبة مجهزة بالقسم و متصلة بمكتبات األقسام األخرى من خالل قاعدة بيانات إلكترونية

 

 

 الدراسات العليا:إستيفاء تخصص عضو هيئة التدريس لمتطلبات . ۱

 

 أدب التخصص:

 الرواية التخصص الدقيق:

 A Study of“"دراسة عنصر الخوارق فى حكايات هنرى جيمز الخرافية"،  عنوان الماجيستير:

the Fantastic in Henry James’s Supernatural Tales” 

-Wayward Girls and Wicked Women’: The Writing and Re`“ عنوان الدكتوراة:

Writing of Fairy Tales.”  ."كتابة الحكايات الخيالية و إعادة كتابتها من المنظور النسوى" 

قراءات تحليلية و نقدية لروايات و  مجاالت األبحاث العلمية المقدمة للترقية لدرجة أستاذ/ مساعد:

نظرية ما بعد اإلستعمار و األدب النسوى و التحليل النفسى باإلضافة إلى  ضوءنصوص نثرية فى 

 نظرية ما بعد الحداثة

 المقرر الدراسي ببرنامج الماجيستير/عدد الساعات:

 المقرر الدراسي ببرنامج الدكتوراة/عدد الساعات:

 عدد الطالب المسجلين في مادة التخصص لعضو هيئة التدريس:

 : اإلشراف على الرسائل

: مشرف مشارك)عناوين الماجيستير(:  

الصياد،  أحمد طالبة الماجستير: نوران  

 عنوان الرسالة:

“Fantasy in Contemporary Fairy Tales, With Special Emphasis on Selected 

New Versions of `Cinderella’”;  

 "مختارة لقصة سنديرياللنصوص دة عنصر الخيال فى القصة الوهمية، مع التركيز على رؤى جدي"



5 
 

ياسمين أمير حنا: طالبة الماجستير   

 عنوان الرسالة:

«  La langue intermédiaire en traduction : « A la Recherche d’une Identité : 

Histoire de ma Vie »  d’Anouar El-Sadate, entre  l’original arabe et la 

traduction française effectuée à partir de l’anglais »  

 

 للبحث عن الذات: قصة حياتى الترجمة الفرنسية المنقولة عن االنجليزية:اللغة الوسيطة فى الترجمة"

" )بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية(ألنور السادات  

 

 الدكتوراة(: )عناوين

 : أنشطة بحثية أخرى.٩

حضور فعاليات سمينار سالزبورج للدراسات األمريكية بمدينة : ٠٢۱٤أكتوبر  –سبنمبر  

سالزبورج بالنمسا. و موضوع السمينار "توصيف الهوية األمريكية: كتابات و أصوات و إتجاهات 

 جديدة"

The Salzburg Global Seminar: “Defining America: New Writing, New 

Voices, New Directions.” Salzburg, Vienna.  

 


