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 ملف 

 عضو هيئة التدريس 
 

 أحمدلبني عبد التواب يوسف  :)رباعى(االسم 

 

Name: Loubna A. Youssef 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

  قسم اللغة األنجليزية وآدابها، كلية اآلداب، جامعة القاهرة:  القسم

 

 قسم اللغة األنجليزية وآدابها تخصص العام :ال

 

 التخصص الدقيق: الشعر والدراسات المقارنة

 

 البريد االلكتروني:
gcbudeuucb@@oesonobuonbuol 

gcbudeuucb@@oesobuonbuol 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    
 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

فبراير   درجة الماجستير 
١٩٨٢  

 

جامعة سان جون 
بسانتا فيه في والية 
نيو مكسيكو 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية 

 

جامعة كلية االداب،   ٨٨١١أكتوبر درجة الدكتوراه 
 القاهرة 

    

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الزمنيةالفترة 

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

كليممممة االداب،  قسممممل اللالممممة االنجليبيممممة واداب مممما،
 جامعة القاهرة

 معيدة ٩١٩١ ٩١٩١

 

 
 مدرس مساعد ٩١٩٩ ٩١٩١

 

 
 مدرس  ٩١٩٩

 

 
 أستاذ مساعد  ٩١١١

 أستاذ  ١٠٠٩ 
 

 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 

   Essay ٢٠١٤ 

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش
 ال
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   Children Literature 

 

 

 

 ائل :االشراف على الرس رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

Studying Lisa 

Suhair Majaj’s 

Poetry: A 

Rhetorical 

Approach  

AM 

Salma Ahmed 

Nabeel Abd Al 

Fattah 

١٠٩٩ *  

 

Cultural Memory 

as a Form of 

Resistance in 

selected poems by 

Amin Haddad and 

Naomi Shihab 

Nye 

AM 

Engy Usama 

Mito 
 

١٠٩١ *  

 

“Biography of 

Prophet 

Muhammad in 

Modern Non-

Fictional Works: 

A  Comparative 

Study Between: 

Heikal’s The Life 

of Muhammad 

and Armstrong’s 

Muhammad: A 

Biography of the 

Prophet” 

D.hP 

Nermeen 

Mahmoud 

Belal 

2006 *  

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  

 :              إن ترتب زمنيا ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

English on the Nile: 

Same or different? 
Nile TESOL 

Proceedings 

 دولية ١٠٩2 

Islam and the Freedom 

to Sing: The 
Cairo Studies  مجلة تنشر في قسم  ١٠٩١

اللغة االنجليزية 
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Revolutionary Sheikh 

Youssef in “My Father: 

An Inspiring Egyptian 

Teacher”  

 ومصنفة دوليا

Trends in Modern 

Egyptian Writings:  

Pre and Post the January 

2011 Revolution 

Ma tTfe utin fiL n cirfA  
١٠٩١-

١٠٩2 

 دولية

 

 

:رير والدراسات على ان ترتب زمنيا: الكتب والتقاسادسا  

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب ل

 

 

Toward, Around 

and Away From 

Tahrir: Tracking 

Expressions of 

Emerging 

Egyptian Identity.  

Cambridge Scholars 

Publishing 
2014 

 

 

My Father: An 

Egyptian Teacher 

Al-Dar Al-Masriah Al-

Lubnaniah 
2014 

 

 
Cairo Studies Department of English 2014 

 
Cairo Studies: 

Aida Shaarawy 
Department of English 2015 

 

 : ياالمحلية والدولية على ان ترتب زمن : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 حول المؤتمر الدولي الثاني
 الحريات وحقوق اإلنسان

 

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

 دولية ١٠٩١ابريل  2-2

Nile TESOL Keynote 

Speech TESOL: “A Way 

Forward” 

MUA 

- yfeLf A١١ ١٩ 

 

١٠٩2 

 دولية

Language and Literature 

of Resistance 

قسم اللغة 

األنجليزية 

وآدابها، كلية 

اآلداب، جامعة 

 القاهرة

٩١-٩٩  ienmen  

١٠٩2 
 دولية

NORTH AFRICAN 

TRANSITION AND 

EMERGING ACTORS 

ui  tneifin te 

Naples, Italy 

September 25-27 

2014 
 دولية

etenrim rUetin 

Ma tTfe  iLrtnf 

(MffiTtfitie AM MUe  

 

United 

Kingdom at 

the University 

of Sussex 

 neinmen  ١٠٩2 دولية 
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 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 ورش عمل ١

 T.iif  Dfnn 

 

 منظم ١٠٩2مارس  ٩٩ الدراسات العليا

 منظم ١٠٩١فبراير  ١ الدراسات العليا Mien i eie  Lmeiiiورشة عمل: 

 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 “Teaching Balãgha or 

Rhetoric through the 

Language of the Tahrir 

Square Revolution?” 

 tin cS  u fi 

MUA 
MUA ١٠٩2يناير  ١٩ 

 

:دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  
  حتي ديسمبر  ١١٢٢، كلية االداب، جامعة القاهرة منذ سبتبر قسم اللغة االنجليزية وآدابها رئيس

١١٢٢ 

  حتي االن ١١٢٢من ديسمبر وكيل كلية االداب للدراسات العليا والبحوث 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

     والدولية: 
   ١١٢٢من  عضو لجنة الترجمة في المجلس االعلي للثقافة

 عضو في اللجنة العليا النشاء وحدة لمناهضة التحرش في جامعة القاهرة

 @dnofAoed doenonu ce mAuofeg dfr عضو الهيئة االمريكية العالمية للجودة

(ddmA )  ١١١٢من uحتي االن  
 

: الجوائز التقديرية والشهادات:ثانى عشر  

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  
  


