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   جامعة القاهرة –كلية اآلداب 

  الجودة وحدة ضمان

   

 

من قبل قطاع الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية  إعدادههذا ملف تم 

بالكلية من  األعضاءهيئة التدريس لجميع  أعضاء إلىجامعة القاهرة وموجة – اآلداب

ذا حيث يقوم كل عضو هيئة تدريس بتسجيل البيانات المطلوبة داخل ه األقساممختلف 

 الملف وفقا للعناصر التالية :

 

     األقدم إلى األحدثترتب وفقا لتاريخ الحصول على المؤهل من  إنعلى  : المؤهالت العلمية أوالا 

 إلى األحدثمن  الزمنيتكتب جميع البيانات وفقا للتسلسل  إنمع مراعاة  الوظيفي:التدرج ثانيا  

  األقدم

 ثم مواد الدراسات العليا  الليسانستحدد مواد  إنعلى  الجامعيالتدريس :ثالثا  

 ترتب زمنيا  إنعلى  العلمية المنشورة والمقبولة للنشر األبحاث أوراق:رابعا  

 ترتب زمنيا  إنعلى  المحلية والدولية: الندوات والمؤتمرات خامسا  

 زمنيا ترتب  إنعلى  : ورش العمل والحلقات النقاشيةسادسا  

 ترتب زمنيا  إنعلى  الدورات التدريبية :سابعا  

يذكر ما يفيد ما هو داخل  إنعلى  المؤسسية واألنشطةوالقيادية  اإلداريةالمهام  :ثامنا  

 جامعة القاهرة وما هو خارجها 

تحدد الفترات الزمنية لكل  إنعلى  خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية في: المساهمة تاسعا  

 دولية  أومساهمة سواء كانت محلية 

 التيتذكر نوع الجائزة والجهة المانحة والسنة  إنعلى  الجوائز التقديرية والشهادات :عاشرا  

 حصلت فيها على الجائزة 

  أخرى:مجاالت حاد عشر

 

 

 يتم التوقيع واالعتماد لهذه البيانات من عضو هيئة التدريس ورئيس القسم  إنعلى 
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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 هبة إسماعيل بكري علي االسم )رباعى(:

 

Name: Heba Ismail Bakry Aly 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  : الكلية

  

  اللغة اإلنجليزية وآدابها:  القسم

 

 : لغويات التخصص العام

 

 : لغويات تطبيقيةالتخصص الدقيق

 

 :البريد االلكتروني

 hbakry@gmail.com 

heba.bakry@edcu.edu.eg 
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  أوال : المؤهالت العلمية:

 
 

 

المؤهالت 

  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة 3102سبتمبر  ماجستير اآلداب بتقدير ممتاز

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة 3112يونيو  دبلومة اللغويات التطبيقية

ليسانس اآلداب الممتاز بتقدير جيد جداً 

 مع مرتبة الشرف

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة 3112يونيو 

 

 )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(: يثانيا : التدرج الوظيف
 

 

 الرتبة العلمية الفترة الزمنية مكان العمل
 إلى مـن

 مدرس مساعد - 3102 كلية اآلداب، جامعة القاهرة

 معيدة 3102 3112 كلية اآلداب، جامعة القاهرة

 

 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 

 6 Eng 030113 :كلية اآلداب قسم  الفصل الدراسي األول
 نحو وتعبير  :اللغة اإلنجليزية، الفرقةاالولى

 

4102-4102 

    

 6 Eng 030113 :كلية اآلداب قسم  الفصل الدراسي األول
 نحو وتعبير :اللغة اإلنجليزية، الفرقةاالولى

4102-4102  

كلية اآلداب قسم  الفصل الدراسي الثاني:  6 
 قاعة بحث :اللغة اإلنجليزية، الفرقةاالولى

كلية اآلداب قسم  الفص الدراسي األول:  6 
 نحو وتعبير :اللغة اإلنجليزية، الفرقةاالولى

4104-4102 

كلية اآلداب قسم  الفصل الدراسي الثاني:  4 4
مقدمة في  اللغة اإلنجليزية، الفرقةاالولى: 

 علم اللغة

كلية اآلداب قسم  الفصل الدراسي األول:  6 
 نحو وتعبير :اللغة اإلنجليزية، الفرقةاالولى

4100-4104 

 _الفصل الدراسي الثاني:  _ _ _

: كلية اآلداب قسم الفصل الدراسي األول  2 4
اللغة اإلنجليزية، الفرقة الثانية مقدمة في علم 

 اللغة 

4101-4100 

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش

 ال
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(4) 

 الفصل الدراسي الثاني:   2 
كلية اآلداب، قسم اللغة الفرنسية، الفرقة 
 الرابعة: لغة إنجليزية )مصريين +أجانب(

كلية اآلداب قسم الفصل الدراسي األول:   6 
 : نحو وتعبيراللغة اإلنجليزية، الفرقةاالولى

4110-4101 

 الفصل الدراسي الثاني:   2 
الفرنسية، الفرقة كلية اآلداب، قسم اللغة 

 الرابعة: لغة إنجليزية )مصريين +أجانب(

 الفصل الدراسي األول:   6 
 كلية العلوم اللغة االنجليزية

4112-4110 

كلية اآلداب، قسم الفصل الدراسي الثاني:   2 
اللغة الفرنسية، الفرقة الرابعة: لغة إنجليزية 

 )مصريين +أجانب(

 6 
 
2 

 الفصل الدراسي األول: 
 كلية العلوم اللغة االنجليزية

 كلية الحقوق: اللغة االنجليزية

4112-4112 

 2 
 
2 

 الفصل الدراسي الثاني: 
 كلية العلوم اللغة االنجليزية

كلية اآلداب، قسم اللغة الفرنسية، الفرقة 
 الرابعة: لغة إنجليزية )مصريين +أجانب(

 

 2 
 
2 

 الفصل الدراسي األول: 
اللغة األلمانية/ الفرقة اآلداب، قسم كلية  

 الرابعة: لغة إنجليزية
 كلية اإلعالم، اللغة االنجليزية

4116-4112 

 الفصل الدراسي الثاني:   6 
 كلية العلوم اللغة االنجليزية

 الفصل الدراسي األول:   6 
 كلية العلوم اللغة االنجليزية

4112-4116 

 الفصل الدراسي الثاني:   6 
 االنجليزية كلية العلوم اللغة

 الفصل الدراسي الثاني:  6 
 كلية العلوم اللغة االنجليزية

4112-4112 

 

 :               إن ترتب زمنيا  ىللنشر عل: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة  رابعا  

 
فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

التصنيف الدولي 
 والمحلى 

"The Pygmalion 

Effect and 

WebQuests: 

Empowering 

Learners in the ESL 

Classroom" 

Proceedings of the 28
th

 

CDELT National 

Symposium on English 

Language Teaching 

 March 

2008 
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 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمرات خامسا  

 
 المنظمة الجهة /المؤتمروة لندعنوان ا

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

مؤتمر قسم اللغة االنجليزية لألدب 

 Literature andبعنوان   المقارن

Language of Resistance 

قسم اللغة االنجليزية 

 بكلية اآلداب

نوفمبر  00-02

3102 

 وتقديم ورقة  تنظيم وحضور

 بعنوان:

 

" The interplay of 

adversarialness and 

evasiveness on Live TV: 

Ahmad Shafiq's "Final 

Words" as a PM" 

 الكتابة عن الجنوب العالميندوة عن 

بعنوان:   للكاتب الهندي أفيجاى بريشاد

"“Writing the History of the   

Global South: My Experience 
with the Darker Nations" 

 حضور 3102فبراير  33 قسم اللغة االنجليزية

 بعنوان: NILE TESOLمؤتمر 

Navigating a Way Forward: 

Innovating and E-novating in 

TESOL 

يناير  32-32 الجامعة األمريكية

3102 

 حضور 

مؤتمر البحث العلمي االجتماعي 

 وقضايا التنمية

مشروع دعم البحث 

 العلمي بكلية اآلداب

ديسمبر  0-3

3102 

 تنظيم وحضور

مؤتمر قسم اللغة االنجليزية لألدب 

 Creativity andالمقارن بعنوان 

Revolution 

قسم اللغة االنجليزية 

 بكلية اآلداب

نوفمبر  02-02 

3103 

 تنظيم وحضور

سنية الشعراوي، حفيدة   ندوة مع السيدة

السيدة هدى شعراوي للحديث عن جدتها 

وكتاب السيرة الذاتية الذي كان على 

 وشك اإلصدار

 

اللجنة الثقافية بقسم 

اللغة االنجليزية في 

 نادي القسم

 حضور 3103سبتمير  32

الكاتب المسرحي لينين   ندوة مع 

الرملي والفنان أشرف عبدالغفور 

 والمخرج المسرحي عصام الصياد

 حول مسرحيتهم "الشبح"

اللجنة الثقافية بقسم 

اللغة االنجليزية في 

 نادي القسم

 حضور 3103إبريل  01

مؤتمر قسم اللغة االنجليزية 

Narrating the Arab Spring 

قسم اللغة االنجليزية 

 اآلداببكلية 

فبراير  02-31

3103 

 تنظيم وحضور

مؤتمر قسم اللغة االنجليزية لألدب 

 The المقارن بعنوان "

Marginalized" 

قسم اللغة االنجليزية 

 بكلية اآلداب

 تنظيم وحضور 3101نوفمبر 

رجل األعمال المهندس نجيب ندوة مع 

 ساويرس

 

اللجنة الثقافية بقسم 

اللغة االنجليزية في 

 القسمنادي 

 تنظيم وحضور 3101إبريل  02

لمناقشة الكاتب عصام يوسف ندوة مع 

 جرام 0/2روايته 

 

اللجنة الثقافية بقسم 

اللغة االنجليزية في 

 نادي القسم

 حضور 3112نوفمير  02

 بعنوان هالة حامد البرلسى ندوة مع د. 
"شيكسبير والعالقة بين الطالب 

 والمدرس

اللجنة الثقافية بقسم 

االنجليزية في  اللغة

 نادي القسم

 تنظيم 4112نوفمبر  42
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مؤتمر قسم اللغة االنجليزية لألدب 
 المقارن بعنوان:

" Egypt at the Crossroads: 
Literary and Linguistic 

Studies" 

قسم اللغة االنجليزية 

 وآدابها

نوفمبر  2-6 
4112 

 تنظيم وحضور

المؤتمر السنوي لشيكسبير بعنوان 
"“The Infinite Variety of 

Shakespeare”" 

 مكتبة اإلسكندرية
 حضور 4112إبريل  42

جالل أمين لمناقشة الد. مع الكاتب  ندوة
 وتوقيع كتابه "ماذا علمتنى الحياة؟"

اللجنة الثقافية بقسم 

اللغة االنجليزية في 

 نادي القسم

 تنظيم وحضور 4112مارس 

المؤتمر الثامن والعشرين لكلية التربية 
بجامعة عين شمس بعنوان 

Technology and Language 
Learning: From Theory to 

Practice 

مركز تنمية مهارات 

تدريس اللغة 

االنجليزية 

CDELT –  دار

 الضيافة

مشتركة  حضور وتقديم ورقة  4112مارس  0-2

 بعنوان

"My Fair Students": The 

Pygmalion Effect in the 

ESL Class 

المؤتمر الثالث عشر للمهارات 
 بالجامعة األمريكية بعنوان

 Literacies in Context: 
Implications for Students, 

Teachers and Educational 
systems” 

 "4112يناير  02-02

  الجامعة األمريكية

 بالقاهرة

يناير  02-02
4112 

 حضور وتقديم ورقة

ندوة مع الكاتبة لميس جابر وأ.د. محمد 
 عفيفي عن مسلسلها "الملك فاروق"

 

اللجنة الثقافية بقسم 

اللغة االنجليزية في 

 نادي القسم

 الندوةإدارة  3112نوفمبر 

الكاتب عالء األسواني عن  ندوة مع

اللجنة الثقافية بقسم  روايته "شيكاغو"

اللغة االنجليزية في 

 نادي القسم

 تنظيم وحضور  4112أكتوبر 

المؤتمر الدولي للدراسات األدبية 

 واللغوية
الجمعية المصرية 

 لألدب المقارن

إبريل  42-21 
4112 

 تنظيم

ندوة مع الكاتب بهاء طاهر حول 

اللجنة الثقافية بقسم  مشواره األدبي

اللغة االنجليزية في 

 نادي القسم

 تنظيم وحضور 4112فبراير 

جاهين حول ندوة مع الشاعر يهاء 
 أعماله

مركز اللغات 

والترجمة وقسم 

 اللغة االنجليزية

 حضور 4112يناير 

 The Tenth skillsمؤتمر 
Conference  

الجامعة األمريكية 

 AUCبالقاهرة 

 حضور 4112يناير 

مؤتمر قسم اللغة االنجليزية لألدب 
 المقارن بعنوان:

" Power and the Role of the 
Intellectual" 

اللغة االنجليزية قسم 

 بكلية اآلداب

 حضور وتنظيم 4112نوفمبر 
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  :قات النقاشية  على ان ترتب زمنيا: ورش العمل والحل سادسا  
 

 

 نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان عنوان ورشة العمل / الحلقة النقاشية

ورشة عمل عن التحليل الرباعي قدمتها 

فريق الجودة د.. عال حافظ وشارك فيها 

 بالقسم

قسم اللغة االنجليزية 

 بكلية اآلداب

 حضور 3102سبتمبر  00

ورشة عمل عن ماجستير سياسات 

 منى بيكرالترجمة قدمتها أ.د. 

قسم اللغة االنجليزية 

 بكلية اآلداب

 حضور 3102إبريل  32

 Teachingورشة عمل عن 

Academic Research : قدمتها

عبادي، د. أماني لبنى يوسف، د. هبة د.

 وجيه

قسم اللغة االنجليزية 

 بكلية اآلداب

 حضور 3102سبتمبر  2

قدمها ورشة عمل التفكير العلمي 

 محمد طهأ.

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

و الهيئة األلمانية للتبادل 

قاعة  - األكاديمي 

المؤتمرات بكلية 

 (DAAD)اآلداب

 وحضورتنظيم  3102مارس  01

تطوير المناهج ورشة عمل حول 

وأحسن الممارسات في تدريس اللغة 

 قدمها د. محمد عيسى األجنبية

قسم اللغة االنجليزية 

 بكلية اآلداب

 حضور 3102يناير  02

مشكالت دراسة ورشة عمل عن 

وتدريس اللغة العربية واالستفاده من 

 االبحاث عن  تدريس اللغة االنجليزية

قدمتها د. زينب إبراهيم ود.عبير 

 عبدالحافظ ود.سيد البحراوي

قسم اللغة االنجليزية 

 بكلية اآلداب

 حضور 3103ديسمبر  32

صياغة االستشهادات ورشة عمل عن 

المرجعية الخاصة بمصادر المعلومات 

المختلفة في االبحاث العلمية والرسائل 

قدمتها د.  APAمعيار  باستخدامالعلمية 

 يسرية زايد 

أعضاء الهيئة المعاونة 

قاعة  – بكلية اآلداب

 المؤتمرات بكلية اآلداب

 حضور 3103ديسمبر  02

رامج ادارة بورشة عمل عن 

االستشهادات وكيفية استيراد بيانات 

قدمها  Mendelyمثل   المصادر

 أ.حسام الزلباني

أعضاء الهيئة المعاونة 

قاعة  – بكلية اآلداب

 المؤتمرات بكلية اآلداب

 حضور 3103ديسمبر  02

قدمها  ورشة عمل عن النشر الدولي

 د.محمد فوزي رمضان

 

 

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

و الهيئة األلمانية للتبادل 

 - (DAAD)األكاديمي 

قاعة المؤتمرات بكلية 

 اآلداب 

 تنظيم وحضور 3103نوفمبر  32

 Classroom Basedورشة عمل عن 

Research 

   Dr.Phyllis Wachob قدمتها  

 حضور 3103مايو  33 قسم اللغة االنجليزية

 

ورشة عمل كتابة خطة البحث في 

 قدمها أ. محمد طه العلوم االجتماعية

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

 تنظيم وحضور 3103يوليو  03
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و الهيئة األلمانية للتبادل  

 - (DAAD)األكاديمي 

قاعة المؤتمرات بكلية 

 اآلداب

ورشة عمل قدمتها د. عال حافظ عن 

Teaching Vocabulary 

 حضور 3103مايو  02 قسم اللغة االنجليزية

ورشة عمل إدارة خطوات البحث 

العلمي باستخدام برمجيات 

ومصادر المعلومات  EndNoteال

قدمها أ.د.  الرقميةالمجانية في البيئة 

 شريف شاهين

الهيئة المعاونة بكلية 

قاعة  – اآلداب

 المؤتمرات بكلية اآلداب

 تنظيم وحضور 3103إبريل  33-32

 Reflectiveورشة عمل بعنوان 

Teaching قدمتها د. مها السعيد 

 حضور 3103مارس  32 قسم اللغة االنجليزية

ورشة عمل قدمتها د. نهلة نديم عن 

Teaching Grammar 

 حضور 3103مارس  6 قسم اللغة اانجليزية

"ِخدمات المكتبة الرقمية للجامعات 

 المصرية" قّدمها أ. حسام الدين الزلباني

أعضاء الهيئة المعاونة 

قاعة  – بكلية اآلداب

 المؤتمرات بكلية اآلداب

 وحضور تنظيم 3103يناير  32

مصادر المعلومات فى بيئة الويب" 

 الدين الزلبانيقدمها أ. حسام 

أعضاء الهيئة المعاونة 

 بكلية اآلداب

 وحضور تنظيم 3100ديسمبر  32

 ورشة عمل بعنوان

Teaching Writing workshop 

 Dr Melinda Erickson قدمتها 

. 

 حضور 3100ديسمبر  6 الجامعة األمريكية

قياس الراى العام في المجتمع 

 الديموقراطي

سعيد المصري، د. نادية  قدمها: د.

 أبوغازي، ناهد رمزي

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

 تنظيم وحضور 3100مايو  2

 الخطاب الديني والخطاب السياسي

 قدمها: كيف يمتزجان؟ ولماذا؟ 

 د. عماد عبداللطيف وأ. يسرا علي

جماعة اللغويين بالقاهرة 

في مقر مركز البحوث 

 واألفريقيةالعربية 

 حضور 3100إبريل  21

كتابة خطة بحث في مجال العلوم 

 قدمتها د. سعاد جوزيف االجتماعية

 حضور 3101ديسمبر  01-6 مؤسسة فورد

قدمتها  Meta-analysisدراسات ال
 جاد هللا د. مى

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

 تنظيم 3101أكتوبر  3-6

عن التنميط والتمييز  حلقة نقاشية عن
 قدمها: والتعصب

د. محمد عفيفي، د. معتز سيد عبدهللا، 
 د. عال حافظ

 

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

 تنظيم وحضور 3101إبريل  2

مفهوم الجندر في حلقة نقاشية عن 
 قدمها: دراسات العلوم االجتماعية

د. عزة بيضون، د. أميمة أبو بكر، ود. 
 هانيا الشلقامي

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

 تنظيم وحضور 3101فبراير  02

 

كتابة خطة البحث من ورشة عمل عن 

قدمها د. فيصل  أجل طلب التمويل

 يونس

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

 تنظيم وحضور 3112مايو  32-32
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النظرية  االستعارة: منحلقة نقاشية عن 

، قدمها د. عماد عبداللطيف إلى التطبيق

  ود. منى عطية

جماعة اللغويين بالقاهرة 

في مقر مركز البحوث 

 العربية واألفريقية

 حضور 3112إبريل  32

ماذا : التعليم اإللكترونيحلقة نقاشية عن 

 و نعني به

، إعداد د. لبنى اسماعيل ماذا نريد منه

 ود. منار عفيفي

 حضور 3112ديسمبر  2 والترجمةمركز اللغات 

 

 :ن ترتب زمنياأرات التدريبية على : الدو ا  سابع
 

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان

Corpus Linguistics Training 

Course  

 CDELTمركز 

بكلية التربية، جامعة 

 عين شمس

كلية التربية، جامعة عين 

 شمس

 3102سبتمبر  2-00

 

المالية والقانونية في األعمال لجوانب ا

 الجامعية

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

 التدريس

 3102يونيو 27-26  جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات  تنظيم المؤتمرات العلمية
أعضاء هيئة 

 التدريس

 3102يونيو  32-32 جامعة القاهرة

 
 نظم الساعات المعتمدة

 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

 التدريس

 3102يونيو  32-33 جامعة القاهرة

 داب وسلوك المهنة في العمل الجامعيآ
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

 التدريس

 3103أغسطس  32-32 جامعة القاهرة

إعداد المشروعات التنافسية لتمويل 
  البحوث

 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

 التدريس

 3103أغسطس  02-00 جامعة القاهرة

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 
 التدريس

 3103أغسطس  6-2 جامعة القاهرة

الكتابة العلمية للبحوث والتقارير" "

 قدمها د. شريف قنديل

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

مركز البحوث االجتماعية 

 والنفسية لجامعة القاهرة

 6106مايو  62-62

مبادئ تطبيق بَرنامج الحزم اإلحصائية 

 SPSS للعلوم االجتماعية

 

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

 االجتماعية

 3103فبراير  32-32 كلية الزراعة

دورة تنمية قدرات الباحثين في العلوم 

 االجتماعية

مشروع تنمية قدرات 

الباحثين في مجال 

 العلوم االجتماعية

 3112مارس  02-2 كلية الزراعة

 دورة مكثفة عن الترجمة
مركز اللغات 

جامعة  –والترجمة 

 القاهرة

 –مركز اللغات والترجمة 

 جامعة القاهرة

 3112يوليو  30-32

 مدخل إلى ثقافة الجودة واالعتماد
وحدة تقويم وتطوير 

 األداء الجامعي 

 4112يوليو  00و 02 قاعة مؤتمرات كلية اآلداب
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مستوى  – الفرنسيةدورة في اللغة 

 مبتدئ

جامعة القاهرة 

 الثقافي والمركز

 الفرنسي

 3112-3112 جامعة القاهرة

 

 :دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل: ا  ثامن

 
التخطيط االستراتيجي، : لجانحيث أشارك حالياً في  4102اشتركت بفريق الجودة الخاص بالقسم في نوفمبر  -0

 )النشر االليكتروني( والدراسات العليا واشتركت في كتابة الدراسة الذاتية للقسم. قيادة والحوكمةال
 

في وحدة ضمان  لمعيار البحث العلمي الكلية كمنسق 4102وحتى ديسمبر  4102 عملت في الفترة من مارس -4
شاركت مديرة قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، بكتابة محاضر اجتماع  فيها قمت الجودة بكلية اآلداب،

ام  علم النفس قمت باالجتماع برؤساء أقسام وفرق الجودة بأقس، القطاع في كتابة استقصاء الرأى الموجه لألقسام
واللغة العربية واللغة االنجليزية وكتابة تقارير عن تلك الجلسات حيث قمت فيها بتعريف سيادتهم بمتطلبات 

قمت بالتواصل مع واالجتماع بفرق الجودة بتلك األقسام من أجل ، القطاع وتحديد مدى وجودها بشكل مفعل
قمت بكتابة ، للقسم الملف األكاديميرئيس القسم الخاصة استيفاء البيانات المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس و

والخاص بما تم انجازه وتحديد الغايات  02/00يوم  الذي زار الكلية التقرير المقدم لفريق المراجعين
قمت بعمل حساب لوحدة الجودة على موقع التواصل االجتماعي تويتر  االستراتيجية في معيار البحث العلمي،

قمت بمشاركة د.لبنى اسماعيل في عمل نموذج للخطة كما   https://twitter.com/ArtsQualityUnitوهو
 .البحثية للكلية والخطة االستراتيجية باألقسام

 
أنتخبت  لمدة عام من زمالئي أعضاء الهيئة المعاونة بكلية اآلداب كممثل لهم في مجلس  4100في نوفمبر  -2

المعاونة، وقد قمت بحضور جميع اجتماعات مجلس الكلية باإلضافة عضو من أعضاء الهيئة  20الكلية بحضور 
اجتماعات عامة مع الزميالت والزمالء لبحث أهم المشكالت والمقترحات، كما قمت بتنظيم عدة  2إلى تنسيق 

ورش عمل شارك فيها من أعضاء الهيئة المعاونة أ.حسام الزلباني ومن األساتذة أعضاء هيئة التدريس أ.د. 
أيام متفرقة، قدمها قسم اللغة  01رشة عمل ممتدة على مدار شاهين، كما قمت بالمشاركة في تنظيم وشريف 

باإلضافة إلى ورشة عمل نظمتها مؤسسة الهيئة  ،4104من مايو  2من إبريل وحّتى  2العربية وآدابها بدًءا من 
 .4104األلمانية للتبادل األكاديمي في يوليو 

 
قمت بمهام المنسق الفني لمشروع دعم البحث العلمي في العلوم االجتماعية، وهو مشروع بدءه أ.د. فيصل يونس  -2

ويهدف إلى تمويل المشروعات وتحت إدارة وإشراف إدارة الكلية، بتمويل من مؤسسة فورد التربوية  4112منذ 
، وشملت مهامي: عمل في كلية اآلداب التدريس من المدرسين واألساتذة المساعدين البحثية لشباب أعضاء هيئة

الدعاية للمشروع، كتابة تقارير وجداول األعمال والمحاضر الخاصة باالجتماعات، تنظيم السيمينارات وورش 
جنة المسيرة العمل، تنظيم المؤتمر النهائي للمرحلة األولى، التواصل مع الباحثين والمحكمين وأعضاء الل

وحتى كتابة هذا التقرير في  4104للمشروع. والزلت أقوم بتلك المهام في المرحلة الثانية من المشروع منذ 
4102. 

 
 .4104-4100العام  في اللجنة المسيرة ألعمال المكتبة في الفصل الدراسي الثاني مناشتركت  -2

 
بدون تقديم أى  وحتى كتابة هذا التقرير 4116-4112شاركت في أعمال لجان االمتحانات منذ العام األكاديمي  -6

 شاركت في تنظيم جميع مؤتمرات القسم.، كما إعتذارات
 

      : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية والدولية: تاسعا  

 
استماع لجنة الخمسين لصياغة دستور قمت بالمشاركة في وفد أعضاء هيئة التدريس الذي شارك في جلسات  .0

 .3102أكتوبر  2وذلك في  3102
 

الذي تديره كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك على   Pathways قمت بالتدريس للمكفوفين في مشروع باث وايز .3

-3102والفصل الدراسي األول من العام األكاديمي    3102-3103و  3103-3100مدار العامين الدراسين 

3102. 
 

https://twitter.com/ArtsQualityUnit
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وهى مجلة اليكترونية ساخرة  ومديرة تحرير بمجلة "بحلقة" بالعمل محررة تطوعت 3112-3116بين عامى  .2

 من وإلى الشباب ونشر لي مقال في كتاب نشرته المجلة ضم مجموعة من مقاالت كتابها الشباب بعنوان "شفت

 .3100بعيني ماحدش قاللي" وصدر في يونيو 
 

 والشهادات:: الجوائز التقديرية عاشرا  
 

 من ويكيبيديا لتحريري مقال على ويكيبيديا العربية.تكريم وشهادة تقدير  -0

 

 لمجهودي في تدريس الطلبة المكفوفين. Pathwaysمن المكتبة المركزية ومن مشروع  تكريم وشهادة تقدير -3

 

كلية  د المثالى فىجامعة القاهرة لحصولى على لقب المعي -تكريم وشهادة تقدير من نادى أعضاء هيئة التدريس -2

 .3103-3100كاديمى ألالقاهرة لمعام جامعة ا –اآلداب 

 

-3100تكريم  وشهادة تقدير من كلية اآلداب للقيام بمهمة تمثيل زمالئي في مجلس الكلية في العام األكاديمي  -2

3103. 

 

 عشر: مجاالت أخرى: حادي

 4116االنجليزية بكلية اآلداب منذ نشأتها في عام شاركت في تأسيس وتنظيم نشاطات اللجنة الثقافية بقسم اللغة  -0
، وتضمنت مهامي الدعاية واإلعالن عن األنشطة، إدارة بعض 4102وحتى وقت كتابة هذا التقرير في 

تنظيم ومشاركة الرحالت الثقافية التي نظمتها اللجنة مثل زيارة المسرح القومي األنشطة مثل السيمينارات،
 ،2، 2في األعداد   Potpourriإدارة وتحرير مجلة اللجنة الثقافية  مية والملك لير،لمشاهدة مسرحيتي بيت الد

وحتى كتابة  4104-4100عام األكاديمي الإدارة وتقديم حفلة استقبال الطالب الجدد منذ  بدأ هذا التقليد في  6و
شمل جميع أنشطة اللجنة  شكل مقطع فيديو قصير وملف ورقي في أنشطة اللجنةهذا التقرير، كما قمت بتوثيق 

 .4102منذ نشأتها وحتى 
 

ل دوري ثها بشكرسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم بصورة رقمية وأقوم بتحديمكتبة محتويات قمت بتوثيق  -4
ثم  4112مراحل، األولى في عام تب المكتبة وقد تم ذلك في ثالث باإلضافة إلى مشاركة زمالئي في فهرسة ك

 وحتى اآلن. 4104حالياً منذ عام ثم  4112في عام 

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  
 هبة إسماعيل بكري علي 


