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 جامعة القاهرة –وحدة ضمان الجودة و اإلعتماد  بكلية اآلداب 

 ٤۱٠٢لعام     سأعضاء هيئة التدريبيانات مطلوبة من 

 

 منى إبراهيم على إسم عضو هيئة التدريس :

اللغة اإلنجيليزية وآدايها القسم 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

 أستاذة الدرجة العلمية خالل فترة نشر البحث:

 العربية و اإلنجليزية(:عنوان بحث منشور في مجلة علمية محلية )باللغة 

 عنوان بحث منشور في مجلة علمية دولية )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

"إعادة كتابة الرغبة كتمكين فى مشروع الحكى الخاص بمؤسسة المرأة والذاكرة"   -
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“Rewriting Desire as Empowerment in the Women and Memory’s 

storytelling Project” in Changing Narritives of Sexulity: Contestations, 

Compliance and Women’s Empowerment. Edited by Charmaine 

Pereira. London and New York: Zed Books, 2014.  

-  “Stories/Storytelling for Empowerment/Empowering Stories” in  الخكى"

 Women's Studies Internationalوالحكايات من أجل التمكين/ حكايات تمكينية"

Forum 45 (2014) 98–104  45 (2014) 98–104   

 

 

 :مكافأت مقابل النشر في المجالت العلمية الدولية. ۳

 

 الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس:

 عنوان البحث )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 المجلة العلمية الدولية:

 تاريخ النشر/عدد المجلة:

 الحصول على المكافأة:تاريخ 

 

 :أبحاث علمية في مؤتمرات دولية. ٤

 Beyond 2015: Pathways to a Gender Just”‘ :)باللغة العربية و اإلنجليزية إسم المؤتمر

“World   مسارات لعالم عادل من منظور النوع االجتماعى"٢1۱2"مابعد : 

 ٢1۱٤مايو  ۳۱ -٢2 تاريخ/مدة المؤتمر:

 المملكة المتحدة جهة/بلد المؤتمر:

: مشاركة فى جلسة تحت عنوان: " األنماط الثقافية غير إسم البحث: )باللغة العربية و اإلنجليزية(

 Informal Cultural Norms and Exclusionary Practicesالرسمية والممارسات اإلقصائية" 

  تاريخ النشر:
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 :البحوث المنشورة من رسائل علمية. 2

 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:

 نوي حول مساهمات أعضاء هيئة التدريس في النشر العلمي:سيمينار نصف س

 

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

 إقامة مؤتمرات:

 إقامة ندوات بحثية:

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

 منشور في مجال التخصص: جائزة أحسن بحث
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 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

 

 دراسات أمريكية/ دراسات مقارنة/ دراسات ثقافية/ دراسات الترجمة التخصص:

 دراسات أمريكية التخصص الدقيق:

 ر روبرت فروست""التكنيك الدرامى فى شع عنوان الماجيستير:

 "اإلقليمية فى شعر الجنوب األمريكى مابين روبرت بن وارن وآالن تيت" عنوان الدكتوراة:

أدب أمريكى/ دراسات الترجمة/ أدب  مجاالت األبحاث العلمية المقدمة للترقية لدرجة أستاذ/ مساعد:

 الرحالت/ دراسات مقارنة

 ساعات 3 :المقرر الدراسي ببرنامج الماجيستير/عدد الساعات

 ساعات 3 المقرر الدراسي ببرنامج الدكتوراة/عدد الساعات:

 عدد الطالب المسجلين في مادة التخصص لعضو هيئة التدريس:

 واحدةاإلشراف على الرسائل: 

 "تقويض بيت السيد: قراءة للتاريخ واألسطورة فى شعر لوسيل كليفتون" )عناوين الماجيستير(:

 )عناوين الدكتوراة(: 

 

  :أنشطة بحثية أخرى.2

 مديرة مركز الدراسات اإلنسانية والبينية بجامعة القاهرة. -

 رئاسة تحرير مجلة نسوية تظرية، "طيبة". -
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