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   جامعة القاهرة –كلية اآلداب                                
  وحدة ضمان اجلودة                                               

من قبل قطاع الدراسات العليا  إعدادههذا ملف تم   
 إلىجامعة القاهرة وموجة – اآلداببوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية 

حيث  األقسامبالكلية من مختلف  األعضاءالتدريس لجميع هيئة  أعضاء
يقوم كل عضو هيئة تدريس بتسجيل البيانات المطلوبة داخل هذا الملف 

:.وفقا للعناصر التالية   
:.املؤهالت العلمية :  أوال  
      . األقدم إلى األحدثترتب وفقا لتاريخ الحصول على المؤهل من  إنعلى 

:. الوظيفيالتدرج :ثانيا   
     . األقدم إلى األحدثمن  الزمنيتكتب جميع البيانات وفقا للتسلسل  إنمع مراعاة 

اجلامعيالتدريس :. ثالثا   
    .ثم مواد الدراسات العليا  سالليسانتحدد مواد  إنعلى 

:.على الرسائل  اإلشراف:رابعا   
. الدكتوراهل ثم رسائ الماجستيرتكتب رسائل  إنعلى                               

ترتب  إنالعلمية املنشورة واملقبولة للنشر على  األحباث أوراق:خامسا  
.زمنيا   
.ترتب زمنيا  إنعلى  الكتب والتقارير والدراسات: سادسا   
.ترتب زمنيا  إنالندوات واملؤمترات احمللية والدولية على : سابعا   
.منيا ترتب ز إنورش العمل واحللقات النقاشية على : ثامنا   

.ترتب زمنيا  إنتاسعا الدورات التدريبية على   
.املؤسسية  واألنشطةوالقيادية  اإلداريةاملهام : عاشرا   
  .يذكر ما يفيد ما هو داخل جامعة القاهرة وما هو خارجها  إنعلى 

.خدمة اجملتمع والقطاعات الثقافية  يفاملساهمة : عشر  حادي  
.دولية  أومساهمة سواء كانت محلية تحدد الفترات الزمنية لكل  إنعلى   

.اجلوائز التقديرية والشهادات : عشر  ثاني  
.حصلت فيها على الجائزة  التيتذكر نوع الجائزة والجهة المانحة والسنة  إنعلى   

. أخرىجماالت :ثالث عشر   
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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 هبة هللا عزيز أحمد سليم: (رباعى)االسم 

 

Name: Heba-T-Allah Aziz Ahmed Selim 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  :الكلية 

  

  اللغة اإلنجليزية:  القسم

 

 األدب اإلنجليزي:التخصص العام 

 

 و المعاصرة  الدراما البريطانية الحديثة: التخصص الدقيق

 

 heba.aziz@edcu.edu.eg: البريد االلكتروني
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 أوالا : المؤهالت العلمية:   

 
 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب  8002 الماجستير

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب  8002 ليسانس ممتاز مع مرتبة الشرف

 - مدرسة العروبة للغات 2991  المصرية الثانوية العامة

 الجيزة

 (:ية بتاريخ تسلسليالخبرة األكاديم)التدرج الوظيفي : ثانياا 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

جامعممممة  –كليممممة اآلداب  -قسممممم اللغممممة ا نجليزيممممة 

 القاهرة

8002 
الوقت 

 الحالي
 مدرس مساعد

جامعممممة  –كليممممة اآلداب  -قسممممم اللغممممة ا نجليزيممممة 

 القاهرة

 

 معيد 8002 8003

 

 :التدريس الجامعي: ثالثا
 

 Courses Taught                                                          التي تم تدريسها المواد 
 *الوحدات التدريسية 

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

3إلنجليزي مدخل إلى األدب ا 111335  5   
-4132األول لعام 

4135 

4مدخل إلى األدب اإلنجليزي  111345  5   
-4131الثاني لعام 

 موضوع في األدب 111344  2  4132

3مدخل إلى األدب اإلنجليزي  111335  5   
-4131األول لعام 

4132 

 مدخل إلى األدب اإلنجليزي    2 
عام  األول ل

4112-4131  

نجليزينصوص في األدب اإل  2    
 

-4112الثاني لعام 
4112 

 قاعة بحث   4 

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4   

  مدخل إلى األدب اإلنجليزي  2 
-4112األول لعام 

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4  4112  

-4112الثاني لعام  قاعة بحث  4 4

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي
خ
ش
 ال
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كلية التمريض –ة األولى لغة إنجليزية للفرق  4   4112 

  قراءة و استماع  2 
-4112األول لعام 

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4  4112  

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة الثالثة    2   
-4112الثاني لعام 

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4 2 4112  

كلية التمريض –رقة الثالثة لغة إنجليزية للف   2   
 

-4115الثاني لعام 
4112 

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة الثانية    2  

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4   

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة الرابعة    2   
-4115األول لعام 

ة التمريضكلي –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4 2 4112  

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة الثانية   4    
-4112الثاني لعام 

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4 2 4115  

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة الثانية   4    
-4112األول لعام 

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4 2 4115  

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4 2  
-4111الثاني لعام 

4112 

كلية التمريض –لغة إنجليزية للفرقة األولى   4 2  
-4111األول لعام 

4112 

 

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا الندوات والمؤتمرات:  رابعا

 

المؤتمر/وة لندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

 "في األدب و اللغة المقاومة" مؤتمر 

 

 8022نوفمبر  قسم اللغة ا نجليزية
تقديم /لجنة منظمة 

 حضور/بحث

كتابة تاريخ الجنوب "ندوة بعنوان 

 مع الدكتور فيجاي براشارد" العالمي
 حضور 88/8/8022 قسم اللغة ا نجليزية

الحوار الثاني من حوارات اآلداب 

 :مسرح المصري المعاصرلا"بعنوان 

 "تحديات و آمال

قاعة / كلية اآلداب 

 المؤتمرات بالكلية
 حضور 83/22/8023

 

 "ا بداع و الثورة"مؤتمر 

 

 حضور 8028نوفمبر  قسم اللغة ا نجليزية
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ندوة مع الشاعر الفلسطيني مريد 

 البرغوثي

اللجنة الثقافية لقسم 

/ اللغة ا نجليزية 

 قسم اللغة ا نجليزية

 حضور 5/22/8009

 حضور/لجنة منظمة 8002نوفمبر  قسم اللغة ا نجليزية "مصر في مفترق الطرق"مؤتمر 

 "الملك فاروق"مسلسل  لمناقشة ندوة 

مع  باالشتراكلميس جابر .مع كاتبته الد

محمد عفيفى أستاذ التاريخ  . الد

 .المعاصر في كلية اآلداب

 

اللجنة الثقافية لقسم 

/ ة اللغة ا نجليزي

نادي الخريجين 

لقسم اللغة 

 ا نجليزية

 حضور 8001نوفمبر 

 

 "السلطة و دور المثقف"مؤتمر 

 

 حضور 8005نوفمبر  قسم اللغة ا نجليزية

 

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياورش العمل والحل:  خامسا
 

الحلقة النقاشية / ورشة العمل عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 لمشاركةنوع ا التاريخ

كتابة التحليل البيئي "ورشة عمل 

 "للدراسة الذاتية للقسم
 حضور 2/28/8022 قسم اللغة ا نجليزية

 

كتابة توصيف المقررات "ورشة عمل 

 "و عمل ملف للبرامج الدراسية

 

 حضور 22/20/8022 قسم اللغة ا نجليزية

إيناس عباس عن / ورشة عمل مع أ

 طرق فهرسة الكتب العربية

تنظيم و  لجنة

فهرسة مكتبة قسم 

 اللغة ا نجليزية

 حضور 29/28/8023

الحب في زمن "حلقة لمناقشة رواية 

 لجابرييل جارسيا ماركيز" الكوليرا

  -نادي الكتاب 

اللجنة الثقافية لقسم 

/ اللغة ا نجليزية 

 قسم اللغة ا نجليزية

 8009مارس 
إدارة النقاش و 

 مناقشة

" م واحد آخرليو"حلقة لمناقشة رواية 

 لميتش ألبوم

  -نادي الكتاب 

اللجنة الثقافية لقسم 

/ اللغة ا نجليزية 

 قسم اللغة ا نجليزية

83/28/8002 
إدارة النقاش و 

 مناقشة

في " جرام¼ "حلقة لمناقشة رواية 

 حضور الكاتب عصام يوسف

  -نادي الكتاب 

اللجنة الثقافية لقسم 

/ اللغة ا نجليزية 

 جليزيةقسم اللغة ا ن

23/22/8002 
إدارة النقاش و 

 مناقشة

عداء الطائرة "حلقة لمناقشة رواية 

 لخالد الحسيني" الورقية

 -نادي الكتاب 

اللجنة الثقافية لقسم 

/ اللغة ا نجليزية 

 قسم اللغة ا نجليزية

 مناقشة 8002مارس 

 

 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياالدو:  سادسا
 

ة المنظمة اسم الجه العنوان    التاريخ  المكان 

 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس و القيادات

مقر المركز بجامعة 

 القاهرة
82-82/3/8002 
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 أخالقيات البحث العلمي

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس و القيادات

مقر المركز بجامعة 

 القاهرة
21-29/3/8002  

 

 أساليب البحث العلمي

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس و القيادات

مقر المركز بجامعة 

 القاهرة
8-2/2/8001  

 
 االتجاهات الحديثة في التدريس

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس و القيادات

مقر المركز بجامعة 

 القاهرة
82-82/3/8001 

 مهارات العرض الفعال
 

مية قدرات مركز تن

أعضاء هيئة 

 التدريس و القيادات

مقر المركز بجامعة 

 القاهرة
28-22/3/8001 

 التدريس الفعال
 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس و القيادات

مقر المركز بجامعة 

 القاهرة
5-2/3/8001  

 

 

:مجاالت أخرى :سابعا  

 في مجلة  "فات األوان"قصة قصيرة باللغة اإلنجليزية بعنوان   نشرت

 2102في  Potpourriاللجنة الثقافية لقسم اللغة اإلنجليزية 

  عملت كمنسق لنادي الكتاب في اللجنة الثقافية لقسم اللغة اإلنجليزية

 2112-2112في العام الدراسي 

 مجلة في " ورقة الشجر"باللغة اإلنجليزية بعنوان  نشرت قصة قصيرة

  2112في  Potpourriاللجنة الثقافية لقسم اللغة اإلنجليزية 

 

 2101ية طفل في الفترة من سبتمبر القد حصلت على أجازة رع: ملحوظة

2102إلى سبتمبر   

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم  

  عزيز أحمد سليمهبة هللا
  


