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 جامعة القاهرة –وحدة ضمان الجودة و اإلعتماد  بكلية اآلداب 

 ٤۱٠٢لعام     سأعضاء هيئة التدريبيانات مطلوبة من 

 خلود وحيد عزت  إسم عضو هيئة التدريس :

اللغة االنجليزية وآدابهاالقسم العلمي:  

  :الجوائز العلمية: محلية/ إقليمية/ دولية.۱

 (:دولية – إقليمية – محلية) نوع الجائزة

 :إسم الجائزة

 :الجهة المانحة للجائزة

 :تاريخ الترشح للجائزة

 :جهة الترشيح

 :تاريخ تسلم الجائزة

 األبحاث المنشورة في مجالت علمية محلية أو دولية:.٢

 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

 :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:

 على المكافأة:تاريخ الحصول 

 :أبحاث علمية في مؤتمرات دولية. ٤

 :)باللغة العربية و اإلنجليزية( إسم المؤتمر

Third International Conference on Cultures and Languages in Contact 

 Faculty of Letters & Human Sciences - El Jadida, Morocco 

  ٠٢۱٤ديسمبر   5-٤ المؤتمر الدولى الثالث "ثقافات ولغات فى تفاعل" 
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 المملكة المغربية -الجديدة –جامعة شعيب الدكالى –بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 ٠٢۱٤ديسمبر   5-٤ تاريخ/مدة المؤتمر:

 المغرب جهة/بلد المؤتمر:

 إسم البحث: )باللغة العربية و اإلنجليزية(

“Approaches to Translation and Cultural Mediation in the English Translation of Taha 
Hussein’s The Days” 

 لطه حسين" ' األيام '"مداخل إلى الترجمة والوساطة الثقافية فى الترجمة اإلنجليزية لكتاب 

 تاريخ النشر:

 :البحوث المنشورة من رسائل علمية. ٥

 الدرجة العلمية:

 عنوان الرسالة العلمية )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 ماجيستر/دكتوراة:

 عنوان البحث المنشور   )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 إسم المجلة:

 تاريخ النشر/ عدد المجلة:

 :الكتب المنشورة من رسائل علمية. ٦

 الدرجة العلمية:

 اإلنجليزية(:عنوان الرسالة العلمية )باللغة العربية و 

 ماجيستر/دكتوراة:

 عنوان الكتاب  )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 إسم الناشر:

 تاريخ النشر:

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

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

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

 

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

 إقامة ندوات بحثية:

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

 ث منشور في مجال التخصص:جائزة أحسن بح

 نشر المعلومات عن كل المؤتمرات البحثية ذات الصلة بالقسم العلمي:

 برنامج األستاذ الزائر في مجاالت التخصص المختلفة:

 مؤتمرات بينية مع أقسام علمية أخرى:

 شراكة بحثية مع جمعيات علمية في مجاالت  التخصص المختلفة:

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

 إستيفاء تخصص عضو هيئة التدريس لمتطلبات الدراسات العليا:. ۸

 التخصص:

 التخصص الدقيق:

 عنوان الماجيستير:

 عنوان الدكتوراة:

 مجاالت األبحاث العلمية المقدمة للترقية لدرجة أستاذ/ مساعد:

 الماجيستير/عدد الساعات:المقرر الدراسي ببرنامج 

 المقرر الدراسي ببرنامج الدكتوراة/عدد الساعات:

 عدد الطالب المسجلين في مادة التخصص لعضو هيئة التدريس:

 اإلشراف على الرسائل: 

 )عناوين الماجيستير(:

 )عناوين الدكتوراة(: 

  :أنشطة بحثية أخرى.٩


