
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 نهى محمد محمد إبراهيم.: )رباعى(االسم 

 

Name:Noha Mohamad Mohamad Ibraheem. 

 

      . جامعة القاهرة –كلية اآلداب  الكلية :

     

 قسم اللغة اإلنجليزية و آدابها.:  القسم

 

 أدب.التخصص العام : 

 

 دراما / أدب مقارن.التخصص الدقيق: 

 

 .noha.ibraheem@edcu.edu.eg البريد االلكتروني:
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 أوالً: المؤهالت العلمية:   

  

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

قسم اللغة اإلنجليزية و  92/01/9102 ماجستير

آدابها، كلية اآلداب، جامعة 

 القاهرة

قسم اللغة اإلنجليزية و  9112  ليسانس

آدابها، كلية اآلداب، جامعة 

 القاهرة

 

 )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظيفي 

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

قسمممم اللغمممة اإلنجليزيممممة و آدابهممما، كليمممة اآلداب، جامعممممة 

 القاهرة
 مدرس مساعد اآلن 0/0/9102

قسمممم اللغمممة اإلنجليزيممممة و آدابهممما، كليمممة اآلداب، جامعممممة 

 معيدة 20/09/9102 8/5/9112 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 

 01 

المعهد الفني 
 للتمريض

 –)معهد األورام( 
 الفرقة األولى

للتمريض اللغة اإلنجليزية  

الفصل الدراسي 
 األول 

(3102-3102)  

 01 

المعهد الفني 
 للتمريض

 –)معهد األورام( 
 الفرقة الثانية

للتمريض اللغة اإلنجليزية  

 03 
 –كلية العلوم 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 موضوعات علمية باللغة اإلنجليزية
الفصل الدراسي 

 الثاني
(3103-3102)  

 32 
 –كلية اآلثار 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 اللغة اإلنجليزية
الفصل الدراسي 

 األول
(3103-3102)  

 03 
 –كلية العلوم 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

اإلنجليزيةموضوعات علمية باللغة   
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03  
 –كلية التمريض 
 –جامعة القاهرة 
 الفرقة الثانية

 اللغة اإلنجليزية للتمريض

الفصل الدراسي 
 الثاني

(3100-3103)  

 32 
 –كلية اآلثار 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 اللغة اإلنجليزية
الفصل الدراسي 

 األول 
(3100-3103)  

 03 
 –كلية العلوم 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 موضوعات علمية باللغة اإلنجليزية

 01 

قسم اللغة العربية 
 –كلية اآلداب  –

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

اللغة اإلنجليزيةنصوص ب  

الفصل الدراسي 
 الثاني

(3101-3100)  

03  
 –كلية التمريض 
 –جامعة القاهرة 
 الفرقة الثانية

 اللغة اإلنجليزية للتمريض

 32 
 –كلية اآلثار 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 اللغة اإلنجليزية
الفصل الدراسي 

 األولى
(3101-3100)  

 03 
 –كلية اآلثار 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة الثانية

 اللغة اإلنجليزية

 01 

 –قسم االجتماع 
 –كلية اآلداب 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

اللغة اإلنجليزيةنصوص ب  

الدراسي الفصل 
 الثاني

(3112-3101)  

03  
 –كلية التمريض 
 –جامعة القاهرة 
 الفرقة الثانية

 اللغة اإلنجليزية للتمريض

 32 
 –كلية اآلثار 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 اللغة اإلنجليزية
الفصل الدراسي 

 األول
(3112-3101)  

 03 

كلية الحاسبات و 
 –المعلومات 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 الكتابة العلمية باللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي 
 الثاني

(3112-3112)  

 03 

كلية الحاسبات و 
 –المعلومات 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 الكتابة العلمية باللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي 
 األول

(3112-3112)  

 03 

كلية الحاسبات و 
 –المعلومات 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 الكتابة العلمية باللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي 
 الثاني

(3112-3112)  

 03 

كلية الحاسبات و 
 –المعلومات 

 –جامعة القاهرة 
 الفرقة األولى

 الكتابة العلمية باللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي 
 األول

(3112-3112)  
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

  

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس

  

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

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 
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 سادسا: الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا:

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

1 

 

منمنمات شكسبيرية 

في عصور 

 "متأخرة"

التناص الشكسبيري 

الحديث في 

مسرحيتي "شكسبير  

ملكا" للدويري و 

"تحوالت" 

لماكجينيس و فيلم 

"شكسبير عاشقا" 

 لنورمان و ستوبارد

 )رسالة ماجستير(

 9102 المبرت )األلمانية(

2 

مشاركة في تحرير 

الجزء الخاص 

ببعض أعالم فن 

التمثيل في مصر في 

"موسوعة كامبريدج 

الدولية لممثلي و 

 الممثالت العالم"

 9102 كامبريدج )اإلنجليزية(

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

فيجاي  –كتابة تاريخ الجنوب العالمي 

 )ندوة(براشاد 

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

99/9/9102 
حضور و تصوير 

 فيديو

 نحو عالمية اللغة العربية )مؤتمر(

قسما اللغة العربية 

و اللغة اإلنجليزية 

 –كلية اآلداب  –

 جامعة القاهرة

98-

21/09/9102 

حضور و تصوير 

فيديو بعض 

 الجلسات االفتتاحية

 )ندوة(توم هيلي  –شعر الخريطة 

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

21/2/9102 
حضور و تصوير 

 فيديو

 اإلبداع و الثورة )مؤتمر(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

02-

05/00/9109 

تنظيم و تصوير 

للجلسات  فيديو

و االفتتاحية 

 و بعضالختامية 

 الجلسات األخرى

محاضرات األكاديمية الصيفية عن علم 
الجمال و السياسة: األدب، و الثورة، 

الجامعة األمريكية 

بالقاهرة و قسم 
02/2/9109 

حضور و تصوير 

 فيديو
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عز الدين شكري فشير،  –و السياسة 
 )ندوة(و أحمد سلطان منى برنس، 

 –اللغة اإلنجليزية 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة

محاضرات األكاديمية الصيفية عن علم 
 الجمال و السياسة: السياسات الثقافية

سيد محمود، كريمة منصور، فيروز  –
 كراوية، ياسر عالم، و تامر السعيد

 )ندوة(

الجامعة األمريكية 

بالقاهرة و قسم 

 –اللغة اإلنجليزية 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة

92/2/9109 
حضور و تصوير 

 فيديو

"أنا ما بكتبش سياسة خالص!": لينين 
 الرملي عن "في بيتنا شبح" )ندوة(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

01/2/9109 
حضور و تصوير 

 فيديو

 أميمة أبو بكر – النسوية و الدين
 )ندوة(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

02/2/3103 
تصوير حضور و 

 فيديو

القاهرة تتحدث مع أهداف سويف 
 )ندوة(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

0/2/3103 
حضور و تصوير 

 فيديو

 رواية الربيع العربي )مؤتمر( 

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

02-31/3/3103 

حضور و تصوير 

فيديو للجلسات 

االفتتاحية و 

الختامية و بعض 

 الجلسات األخرى

الشكسبيرية تأتي إلى قهوة سيالنترو: 
مارجريت  –مسرحية "أنا هاملت" 

ليتفن، هاني عفيفي، و محمد فهيم 
 )ندوة(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور 02/00/3100

 المهمشون )مؤتمر(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 تنظيم 2-2/01/3101

مصر في مفترق الطرق: دراسات 
 أدبية و لغوية )مؤتمر(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 تنظيم 2-6/00/3112

 

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

المسرح المصري قبل و بعد ثورة 
 الخامس و العشرين من يناير

 –جامعة نيويورك 

 فرع أبو ظبي
 تقديم عرض 33/2/3102

د/مها  –معايير تقييم االختبارات 
 السعيد )ورشة عمل(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور 3102إبريل 
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تكوين مجموعات بحثية مع د/عاطف 
بطرس بجامعة ماربرج بألمانيا )حلقة 

 نقاشية(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور 32/01/3103

إيناس عباس )ورشة  –فهرسة الكتب 
 عمل(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور 30/01/3103

فهرسة الكتاب و نظام كوها للمكتبات 
إيناس عباس و أحمد عبد الراضي  –

 )ورشة عمل(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور 02/2/3103

 تدريس كتابة األبحاث )ورشة عمل(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور 3/2/3103

د/رندة أبو بكر  –كتابة الخطط العلمية 
 و د/وليد الحمامصي )ورشة عمل(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

02-02/6/3103 
حضور و تصوير 

 فيديو

تطوير التدريس وفقا لحالة الطالب 
د/فيليس واكوب  –موضوع التدريس 

 )ورشة عمل(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

33/5/3103 
حضور و تصوير 

 فيديو

د/عال حافظ  –تدريس مفردات اللغة 
 )ورشة عمل(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 حضور و تصوير 3103مايو 

ما يجب أن يعرفه كل عضو هئية 
د/دينا برعي  –تدريس عن التقييم 

 )ورشة عمل(

قسم اللغة 

كلية  –اإلنجليزية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

2/2/3103 
حضور و تصوير 

 فيديو

 

 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 تنظيم المؤتمرات العلمية 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

9102 

 معايير الجودة في التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

9102 

كتابة الخطط العلمية للحصول على 

 تمويل

مجموعة األسرة 

 العربية

 –قاعة المؤتمرات 

 فندق فالمنكو
9109 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 القاهرةجامعة  - 

9118 
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 مهارات العرض الفعال

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

9118 

 مهارات االتصال الفعال

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

تنمية قدرات مركز 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

9118 

 مهارات التدريس الفعال

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة - 

9118 

 

 عاشرا: المهام اإلدارية والقيادية واألنشطة المؤسسية:
 

و  ،و مونتاج ،تولي مهام قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بقسم اللغة اإلنجليزية من تصوير فيديو -

و رفع لكل المؤتمرات و الندوات العلمية و األدبية و ورش العمل التي يقيمها القسم، و ذلك  ،تقسيم

 توثيقا لها على شبكة اإلنترنت.

ة المسؤولة عن إعادة تنظيم و فهرسة الكتب بمكتبة مجدي وهبة )مكتبة أحد أعضاء لجنة المكتب -

 قسم اللغة اإلنجليزية( وفقا للمعايير العالمية لتنظيم المكتبات.

 

حادى عشر: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية 

 والدولية: 

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

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

 ثانى عشر: الجوائز التقديرية والشهادات:
 

   .(9112كلية اآلداب، جامعة القاهرة )اللغة اإلنجليزية، قسم الدفعة ب جائزة د/مراد وهبة ألول

 

 ثالث عشر : مجاالت أخرى:

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

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

قيع واعتماد     توقيع                                                       تو  

رئيس القسم                                      عضو هيئة التدريس  

نهى محمد محمد إبراهيم    


