
             

1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 حسن إبراهيم أحمد سيد: )رباعى(االسم 

 

Name:  Hassan Ibrahim Ahmed Sayed 

 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 اللغات الشرقية وآدابها:  القسم

 

 فرع اللغات السامية وآدابها التخصص العام :

 

 اللغويات العبريةالتخصص الدقيق: 

 

 hassanibrahimhebrew@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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  أوالً: المؤهالت العلمية:   

 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

في اآلداب  درجة الليسانس الممتازة

 (جيد جدا مع مرتبة الشرف)بتقدير 

كلية   –قسم اللغات الشرقية  7002

 جامعة القاهرة –اآلداب 

كلية   –قسم اللغات الشرقية  7002 - 7002 اجتياز السنة التمهيدية للماجستير

 جامعة القاهرة –اآلداب 

)اللغويات  تخصص ماجستير في

الجملة العبرية عند عنوان "العبرية( ب

 "جدعون ليفي: دراسة لغوية تحليلية

 .بتقدير )ممتاز(

كلية   –قسم اللغات الشرقية  7002

 جامعة القاهرة –اآلداب 

التسجيل في برنامج الدكتوراة واجتياز 

 السنة الدراسية الخاصة به

كلية   –قسم اللغات الشرقية  7002 - 7002

 جامعة القاهرة –اآلداب 

   

   

 
 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 معيد 7002 7002 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –اللغات الشرقية قسم 

 مدرس مساعد إلى اآلن 7002 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –اللغات الشرقية قسم 
 

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:

 

  المواد التي تم تدريسها

Courses Taught 
 الوحدات التدريسية

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

 الدراسي الفصل

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 
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ة 
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خ
ش

 ال
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 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  ىللنشر عل: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 

 والمحلى 
 

 

    

 

 
   

 

 

 والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :سادسا  : الكتب 

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
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 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 وة /المؤتمرلندعنوان ا
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

واآلداب المرأة في الحضارات مؤتمر 

 الشرقية

مركز الدراسات 

جامعة  -الشرقية 

 .القاهرة

 حضور 7000نوفمبر 

 التراث في اآلداب الشرقيةمؤتمر 

قسم اللغات الشرقية 

كلية  - وآدابها

جامعة  - اآلداب

 القاهرة

 حضور 7002مارس 

المؤتمر الدولي األول للدراسات 

 السريانية واآلرامية في مصر والعالم

 

قسم اللغات الشرقية 

كلية   –وآدابها 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 التنظيم والحضور 7002مارس 

في الحضارات واآلداب مؤتمر الرجل 

 الشرقية

مركز اللغات 

كلية   –الشرقية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور 7002أبريل 

 "7المؤتمر الدولي "القيم في األديان 

مركز اللغات 

كلية   –الشرقية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور 7002فبراير 

المؤتمر الدولي "الرحالت في 

 الحضارات واآلداب الشرقية"

مركز اللغات 

جامعة  – الشرقية

 القاهرة

 حضور 7002أبريل 
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 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

 الحلقة النقاشيةورشة العمل / عنوان 
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

ورشة عمل "إعداد توصيفات وتقارير 
 المقررات"

وحدة ضمان الجودة 

 –كلية اآلداب  –

 جامعة القاهرة

 حضور 7000 - 00 – 02

ورشة عمل "إعداد المعايير األكاديمية 
 لبرنامج علمي"

وحدة ضمان الجودة 

 –كلية اآلداب  –

 جامعة القاهرة

 حضور 7002 - 00 – 72

الدراسة الذاتية ودورها ورشة عمل "
 "في بناء الخطة االستراتيجية

وحدة ضمان الجودة 

 –كلية اآلداب  –

 جامعة القاهرة

 حضور 7002 - 00 – 02

 "المعايير األكاديمية ورشة عمل "
وحدة ضمان الجودة 

 –كلية اآلداب  –

 جامعة القاهرة

 حضور 7002 - 7 – 72

 
 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ المكان اسم الجهة المنظمة العنوان

ICDL 
شهادة معتمدة من 

 اليونسكو

مركز 

(Synergy) 
8002فبراير   

 االتصال الفعال
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
  جامعة القاهرة

 التدريس الفعال
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
1/8010 جامعة القاهرة  

آداب وسلوك المهنة في العمل 

 الجامعي

مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
 4/04/2011 جامعة القاهرة

 دارة الفريق البحثيإ
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
 جامعة القاهرة

20/06/2011 

 

 واالجتماعاتإدارة الوقت 
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
  جامعة القاهرة

 االتجاهات الحديثة في التدريس
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
 جامعة القاهرة

12/09/2011 

 

TOEFL  مركز اللغات

 والترجمة
 8018/  18 جامعة القاهرة

 التخطيط االستراتيجي

 

مركز تنمية مهارات 

 هيئة التدريسأعضاء 
 جامعة القاهرة

14/01/2015 
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 : دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا

 
 وبوحدة ضمان الجودة بالكلية. القسمالمشاركة في أعمال الجودة ب -

 .ت في القسم في جميع التخصصات على مدار العامحضور جميع السيمنارات التي أُجري -

 المكتبية.االلتزام بالساعات  -

  
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 

 

 

 : الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر 

 
 األستاذة الدكتورة زاكية محمد رشدي )أول شعبة اللغات السامية(.جائزة   -

بعض ورش العمل والحلقات شهادات تقدير من وحدة ضمان الجودة بالكلية على حضور  -

 النقاشية.

اتحاد الطالب بالكلية ومعهد إعداد القادة بحلوان للمشاركة باألنشطة  شهادات تقدير من -

الطالبية أثناء فترة الدراسة والحصول على أمين مساعد االتحاد بالكلية وأمين لجنة األسر 

 بالكلية.

العامة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية شهادة تقدير من مركز دراسات واستشارات اإلدارة  -

الجتياز الدورة التدريبية التي نظمها المركز حول "المواطنة الواعية: رفع مستوى الوعي 

 .7002أغسطس  72إلى  72السياسي للشباب" خالل الفترة من 

لإلشراف على فوج جامعة القاهرة  معهد إعداد القادة بحلوان فرع العريش تقدير من شهادة -

 .7002يوليو  72إلى  7002يوليو  02ي الدورة المنعقدة في الفترة من ف

 

 عشر : مجاالت أخرى: ثالث

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

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

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

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد          

 أ.د/ محمود سالمة عالوي                           حسن إبراهيم أحمد         

 

   

  

 

 

 

 

 


