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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 مى محمد نبيل حسين محمد شلبى: )رباعى(االسم 

 

Name:Mai Mohamed Nabil Hussein  Mohamed 

Shalaby 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 اللغة اإلنجليزية وآدابها:  القسم

 

 لغويات تطبيقية التخصص العام :

 

 تقويم وترجمةالتخصص الدقيق: 

 

 mai_nabil2010@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

المؤهالت 

  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

قسم اللغة اإلنجليزية  4102أغسطس   ماجستير

 -كلية اآلداب -وآدابها

 جامعة القاهرة

قسم اللغة اإلنجليزية  4112مايو  ليسانس آداب

 -كلية اآلداب -وآدابها

 القاهرةجامعة 

   

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

جامعاة  -كلياة اآلداب -قسم اللغة اإلنجليزية وآدابهاا

 القاهرة

 مدرس مساعد اآلن 2/8/4102

 

جامعاة  -اآلدابكلياة  -قسم اللغة اإلنجليزية وآدابهاا

 القاهرة

 معيدة 3/8/4102 2/5/4118

    

 

 
   

 

 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 

 لغة إنجليزية )معمل(   6
ترم أول 

4118/4112      

ترم ثانى  لغة إنجليزية )معمل(   6

4118/4112      

ترم أول  لغة إنجليزية )معمل(   6

4112/4101  
    

ترم ثانى  لغة إنجليزية  6 

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش

 ال
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    4112/4101  

    

ترم أول  لغة إنجليزية  2 

4101/4100  
    

 لغة إنجليزية  2 
ترم  ثانى 

4101/4100  

 لغة إنجليزية  2 
ترم أول 

4100/4104  

 لغة إنجليزية  2 
ترم ثانى 

4100/4104  

 لغة إنجليزية  6 
ترم أول 

4104/4103  

 لغة إنجليزية  5 
ترم ثانى 

4104/4103  

 لغة إنجليزية  6 
 ترم أول

4103/4102  

 لغة إنجليزية  6 
ترم ثانى 

4103/4102  

 لغة إنجليزية  2 
ترم أول 

4102/4105  

 رابعاً: االشراف على الرسائل :

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 

 

  مشترك  فردى
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 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  

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

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

التصنيف الدولي 

 والمحلى 

 

 

    

 

 
   

 

 

 

    

:والدراسات على ان ترتب زمنيارير : الكتب والتقاسادسا  

 

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

   

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 “The Twelfth 

International Symposium 

on Comparative 

Literature: Literature and 

Language of Resistance”  

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

11-

13/11/2014 

 

حضور و القيام ال

بتسليم رؤساء 

الجلسات كروت 

التعريف الخاصة 

بهم و الشنط 

 الخاصة بهم 

 "نحو عالمية اللغة العربية”

  

-كلية اآلداب

 جامعة القاهرة

48-

31/04/4103 

المشاركة فى 

تجهيزات 

 المؤتمر

“Casting off  the Veil”  

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور 42/2/4104
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“Narrating the Arab 

Spring”  

 

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

08-

41/4/4104 

حضور والقيام ال

بتسجيل األسماء 

فى اليومين 

الثانى والثالث 

 من المؤتمر

AUC/Nile TESOL Skills 

Conference XV 

“Connections: 

Implications for Students, 

Teachers and Educational 

Systems” 

الجامعة 

 األمريكية
 حضور 4-2/4/4101

The Fourteenth Skills 

Conference: “Learning 

Communities: 

Implications for Students, 

Teachers and Educational 

Systems”  

الجامعة 

 األمريكية

27-

29/1/2009 
 حضور

 “The International 

Symposium on 

Comparative Literature 

Egypt at the Crossroads : 

Literary and Linguistic 

Studies”  

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

4-6/11/2008 

 الحضور والقيام 

  بدور

usher  

 

The Thirteenth Skills 

Conference: “Literacies 

in Context: Implications 

for Students, Teachers 

and Educational 

Systems” 

الجامعة 

 األمريكية

05-

02/0/4118 
 حضور

 

 

 

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل

 

عنوان ورشة العمل / الحلقة 

 النقاشية 

الجهة المنظمة 

 والمكان
 المشاركةنوع  التاريخ

ورشة عمل أ/إيناس عباس بشأن 

 وترتيب الكتب داخل تنظيم

فهرسة الكتب وتكويدها المكتبة )

 إدخالووترتيبها على الرفوف 

البيانات الخاصة بها على 

(الكمبيوتر  

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور 02/04/4103
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Professor Ola Hafez’s 

workshop on “Exams’ 

Criteria”  

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور  4103إبريل،

ورشة عمل أ/أحمد عبد الراضى 

تنظيم وأ/إيناس عباس بشأن 

 وترتيب الكتب داخل المكتبة

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور  13/9/2012

Professor  Ola Hafez’s 

workshop on “How to 

teach Vocabulary 

Effectively” (the third 

workshop of the 

Professional 

Development 

Committee)  

 

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور 05/5/4104

Professor Deena 

Boraie’s workshop 

“What Every Faculty 

Member Should Know 

About Assessment” 

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور 8/4/2012

Professor Maha El 

Said’s workshop of the 

Professional 

Development 

Committee 

 

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور 42/3/4104

 

“DAAD” workshop 
 -كلية اآلداب

 جامعة القاهرة
 حضور 

 

A workshop of the 

Professional 

Development 

Committee 

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور 6/3/2012

Professor Nahla 

Helmy’s “Teaching 

Grammar”  workshop 

 

قسم اللغة 

اإلنجليزية 

كلية  -وآدابها

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 حضور 

 حضور المكتبة  "التدريب على قواعد البيانات"
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 المركزية 

A workshop on a 

computer-based program 

for the language 

laboratory class use 

 

 4112 كلية التمريض

حضور ال

والتدريب على 

 البرنامج

توصيفات ثقافة الجودة وإعداد 

 المقرراتوتقارير 

 -كلية اآلداب

 جامعة القاهرة
 حضور 48،42/01/4118

 ورشة عمل

 

المكتبة 

 المركزية
 حضور 46/01/4118

Professor Randa Abu 

Bakr’s workshop “How 

to Write A Research 

Proposal”  

 حضور  

    

    

 

 :رات التدريبية على ان ترتب زمنيا: الدو تاسعا

 

 العنوان  
اسم الجهة 

 المنظمة 
 التاريخ  المكان

 أخالقيات البحث العلمى

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

7-8/6/2014 

 

 تنظيم المؤتمرات

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

تنمية مركز 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

6-2/04/4101  

 

 مشروعات البحوث التنافسية

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

48-

31/6/4101  

 معايير الجودة فى التدريس

 

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

44-

42/4/4101  

 ستخدام التكنولوجيا فى التدريسا

 

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

2-2/04/4112 

 

 االتصال الفعالمهارات 

 

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

02-

40/01/4112 
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:دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  

تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ثانية لفرق وكليات وأقسام مختلفة شملت )كلية التمريض، معهد  

كول(، كلية العالج الطبيعى، كلية العلوم )برنامج البيوتكنولوجى(، و أقسام  -تمريض الفنى )مبارك

)فرنسى )طالب أجانب(، إجتماع، جغرافيا، يونانى والتينى، عربى، لغات مختلفة بكلية اآلداب 

 والطب  تىكليالخاصة ب اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ثانية اتالمشاركة فى تصحيح امتحانوشرقية( 

.اآلثار  

 

       : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية والدولية: حادى عشر

المختلفة التى تم التدريس بها وتصحيح امتحانات  واألقسام متنوعة خاصة بالكليات وضع امتحانات

والمشاركة فى بها متنوعة خاصة بالكليات التى تم التدريس بها وبعض الكليات التى لم يتم التدريس 

. )منذ التعيين وحتى اآلن(لجان االمتحانات وأعمال الكنترول   

شهادات:: الجوائز التقديرية والثانى عشر  

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

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

. 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 بدعوة من األستاذ الدكتور/ ، حضوراجتماعاتبالكلية حضور مناقشات رسائل ماجستير ودكتوراه

 العليا لشئون الدراساتوكيل الكلية  واألستاذ الدكتور/عميد الكلية  /األستاذ الدكتورورئيس الجامعة 

 رئيس القسم مع /واألستاذ الدكتور الطالبالتعليم و وكيل الكلية لشئون /واألستاذ الدكتور والبحوث

، القيام خرى الخاصة بالقسمألاالجتماعات الخاصة بالتدريس واالجتماعات احضورالهيئة المعاونة و

متنوعة خاصة بالكليات  امتحاناتوضع و، مناهج وضعالمشاركة فى و باألعمال المكتبية بالقسم،

بعض تصحيح امتحانات متنوعة خاصة بالكليات التى تم التدريس بها وو بهاالمختلفة التى تم التدريس 

اللغة اإلنجليزية  اتالمشاركة على مدار أعوام فى تصحيح امتحانوالكليات التى لم يتم التدريس بها 

وعضو  ،عدة مرات بكلية تمريض والقيام بدور ممتحن شفوى ومعادلة تجارة بمعادلة هندسة ةالخاص

   وحضور محاضرة  متحانات وأعمال الكنترولوالمشاركة فى لجان اال بلجنة الترجمة بالقسم

Professor Vijay Prashad’s lecture “Writing the History of the Global South: 

My Experience with the Darker Nations, 2013” 22/2/2014,  بقسم اللغة اإلنجليزية

جامعة القاهرة-اآلدابكلية –وآدابها   

“The Graduation Ceremony of Class 2013” (2/11/2013) وحضور  

“The Central Library Orientation Tour” (20/10/2008)   وحضور

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

رئيس القسم                    عضو هيئة التدريس                        

  
                        مى محمد نبيل 


