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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 رنده أنور محمد حليم: )رباعى(االسم 

 

Name: Randa Anwar Mohamed Halim 

 

          جامعة القاهرة –كلية اآلداب  الكلية :

  

 اللغة أالنجليزيه و ادابها: ... القسم

 

 لغوياتالالتخصص العام :

 

 اتجاهات معاصرة في علم اللغة التخصص الدقيق:

 

 halim_ra@yahoo.comالبريد االلكتروني: .
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  أوالً: المؤهالت العلمية:   

 

 

 

المؤهالت 

  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 5891 لسانس 

 جامعة القاهرة 5891 دبلوم لغويات

 الجامعةةةةةةةةةةة ا مري يةةةةةةةةةةة 0222 ماجستير

 بالقاهرة

 جامعة القاهرة 0222 دكتوراه

 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 0222 5897 جامعة القاهرة
 مدرس لغة

 

 جامعة القاهرة

 
 مدرس  0252 0222

 

 
   

 

 
   

 

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:

 

 Courses Taught                                            المواد التي تم تدريسها               

 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

 الفصل الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 صوتيات 303030  
مرحلة  

لغةمقدمة في علم ال 303030   الليسانس  

 علم التراكيب 303330  
 

 نحو و تعبير 303000  

  اتجاهات معاصرة في علم اللغة 303030  

مرحلة  تحليل كالم 3003300  

 الدراسات العليا

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش
 ال
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

 فالمألير ترجمة اتأث

على تقوية الفهم 

السمعى لمتعلمى اللغة 

كلغة  نجليزيةإلا

 زأجنبية

The Effect of 

Subtitling on 

the 

Enhancement 

of EFL 

Learners 

Listening 

Comprehension 

 ماجستير

 

نهي صبحي 

 محمد غنيم
 

1021  *** 

 

 تأثير استخدام 

اإلتصال ألتزامني عبر 

اإلنترنت على تحسين 

أساليب رفض 

الدعوات في اللغة 

اإلنجليزية لمتعلمي 

اللغة اإلنجليزية كلغة 

 يه.أجنب

The Effect of 

Using 

Synchronous 

Computer-

Mediated 

Communication 

on the 

Development of 

English 

Refusals of 

Invitations in 

an Egyptian 

EFL Context" 

 ماجستير

 نورين حسين
 كامل الشاعر 

 

1023  *** 

 

دور المردود 

التوجيهي في تحسين 

إلمام الطالب بقواعد 

اللغة كأحد وسائل 

جذب االنتباه في 

 ريم عاطر دكتوراه

1022  *** 



4 

 

تحسين  اكتساب اللغة 

االنجليزية كلغة ثانية 

في المؤساسات 

التعليميه التي تتوفر 

فيها  التدريبات 

 الحاسو بيه

The Role of 

Feedback on 

Grammar 

Development as 

a 

Consciousness-

Raising 

Technique for 

Enhancing 

Second 

Language 

Acquisition of 

English in 

Computer 

 

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  

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

 

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

 

البرجماتية اللغوية البينية و 

اكتساب اللغة الثانية: استعراض 

 للدراسات السابقة

Interlanguage  

Pragmatics and Second 

Language Acquisition: 

A Review of the  

Literature 

 

 سلسلة الرواد

 

 

 

 

 

عالعدد الراب  
 

 

 

 

 

 

 

0255 

 يهمحل

القدرة البرجماتية مقابل القدرة 

 النحوية

Pragmatic Competence 

 vs. Grammatical  

Competence 

 

 المجلة العلمية للمؤتمر
 Nile السابع عشر

TESOL 2013- 

الجامعة األمريكية 

 بالقاهرة

 0252 

 مؤتمر دولي
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هل يمكن للمدخل االستنباطي ان 

ة في تعلم يكون استراتيجية فعال

 اللغة االنجليزية كلغة اجنبية؟

عالية تدريس القواعد النحوية في اف

ضوء المدخل اإلستنباطي على 

المعالجة اللغوية لمتعلمي اللغة 

 اإلنجليزية كلغة أجنبية

Can the Deductive 

Approach be an 

Empowering Strategy in 

FL Learning? 

The Impact of Deductive 

Grammar Instruction on 

English Learners' 

Language Processing 

 

 

 

مجلة دراسات القاهرة 

 باللغة اإلنجليزية

 يهمحل 0252 

تحليل برجماتي لشعارات اإلحتجاج 

 1022للثورة المصرية في 

 

A Pragmatic Analysis of the 

 Protest Slogans of The 

Egyptian 2011 Revolution 

 

 

 

لمؤتمر ا المجلة العلمية

الدولي الحادي عشر 

لألدب المقارن:الثورة و 

 اإلبداع

 مؤتمر دولي 0252 

األخطاء اإلمالئية عند األطفال 

والكبار دارسي اللغة االنجليزية 

كلغة أجنبية و مدي تأثرها باللغة 

 األم )العربية(

Spelling Errors of 

Egyptian Early and Late 

Adolescent EFL 

Learners: Is There a 

Fundamental Difference? 

 

مؤتمر لالمجلة العلمية 

نحو عالمية اللغة 

 العربية
 )مقبول للنشر(

 مؤتمر دولي 0252 

 

 :المصرية الرئاسة خطب

 العنقودي النهج استخدام

 للتحليل اللغوي
Egyptian Presidential 

Speeches: A Cluster 

Approach to Rhetorical 

Analysis 

المؤتمر المجلة العلمية

عشر  ثانيالدولي ا

لألدب المقارن:أدب 

 ولغة المقاومة
 )مقبول للنشر(

 مؤتمر دولي 0252 
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 سادسا: الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا:

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

   

 

 : حلية والدولية على ان ترتب زمنياالم : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

Nile TESOL/AUC 

Conference XVI 

"Language 

Education in the 

21
st
 Century: 

Challenges & 

Opportunities".  

AUC 

January 

2012 
 

 

 

 

Attendant  

 

The Eleventh 

International 

Symposium of 

Comparative Literature 

Cairo 

University: 

English 

Department 

November 

2012 

Paper 

reader 

 

Nile TESOL/AUC 

Conference XVII 

"Revolutionizing 

TESOL: Techniques and 

Strategies" 

 

AUC 

January 

2013 

 

Paper 

reader 

Conference on 

“Liberty and Human 

Rights” 

Faculty of 

Arts 

April 

2013 
Attendant 
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Conference on 

“Internationalizing 

the Arabic 

Language” 

 
 

Jointly held 

by the 

Departments 

of English 

and Arabic 

December 

2013 

Paper 

reader 

The Twelfth 

International 

Symposium on 

Comparative Literature: 

Literature and Language 

of Resistance 

Department 

of English 

November 

2014 

Paper 

reader 

 
Nile TESOL/AUC 

Conference XVIIII 

"Creative Communities: 

Inspiring Teaching and 

Ownership of Learning 

AUC 
January 

2015 
Attendant 

 

 :ان ترتب زمنياقات النقاشية  على ثامنا : ورش العمل والحل
 

عنوان ورشة العمل / الحلقة 
 النقاشية 

الجهة المنظمة 
 والمكان

 نوع المشاركة التاريخ

 

 "مدخل الي جودة "

وحدة تقويم و تطوير 

األداء الجامعي. 

 جامعة القاهرة

2008 

 
Attendant  

"English 100" Pre-

semester Workshops 

at the AUC/ ELI 

 

AUC 

First 

semesters of 

the academic 

years 2009-

2014 

Attendant 

Workshops on 

"Research 

Writing" and 

"Teaching 

Academic 

Reading and 

Writing 

 

Department of 

English 

2009 

&2010 

 

Attendant 

and 

presenter 

 
TOT, TKT & BULATS 

Courses 

The British 

Counsel 
(Pathways to 

HigherEducation) 

2012 Attendant 
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Professional 

Development Sessions 
 

Nile 

TESOL/AUC 2013 Attendant 

 
Faculty Workshops 

Center for 

Learning and 

Teaching 

AUC 

2011-2013 Attendant 

Professional 

Development (PD) 

Committee events 
AUC/ELI 2011-2014 Attendant 

Incorporation of 

Technology into 

Education 

Center for 

Foreign 

Languages and 

Professional 

Translation 

2013 Attendant 

The role of 

Extracurricular 

Activities in 

Enhancing Education 

Center for 

Foreign 

Languages and 

Professional 

Translation 

2014 Attendant 

“New Trends in 

Cooperative learning” 

By the American 

Trainer David 

Hansen. 

 

 

Center for 

Foreign 

Languages and 

Professional 

Translation 

2014 Attendant 

 

 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 العنوان  
اسم الجهة 
 المنظمة 

 التاريخ  المكان

 

 مهارات العرض الفعال

مركز تنمية 

ت أعضاء قدرا

هيئة التدريس و 

 القيادات

 1023 جامعة القاهرة

 

 النشر الدولي للبحوث العلمي

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس و 

 القيادات
 

 

 1023 جامعة القاهرة
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الجوانب المالية و القانونية في 

 األعمال الجامعية

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس و 

 القيادات

 1023 هرةجامعة القا

 

 األتجاهات الحديثة في التدريس

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس و 

 القيادات

 1023 جامعة القاهرة

 
معايير الجودة في العملية 

 التدريسية
 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس و 

 القيادات

 1023 جامعة القاهرة

 
 ادارة الفريق البحثي

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس و 

 القيادات

 1023 جامعة القاهرة

 

:دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  

 

  1002 هاألكاديمي عواملألتم اعارتي الي الجامعة األمريكية لفترة الفصل الدراسي األ ول 

 و بقسم اللغويات. اإلنجليزيةأكادمية اللغة بللتدريس بها  1022حتي 

 علي دورات التوفل شراف و اال تدريسTOEFL  بكلية الترجمة  اللغات األجنبية وبمركز

   و حتي األن.  2221تحان من جامعة القاهرة و المشاركة في أعمال هذا األم -األداب

 

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

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

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

 

: الجوائز التقديرية والشهادات:ثانى عشر  

 

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

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

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

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

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

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  
عال محمد حافظ                            0د0أ  

 

                          رنده أنور محمد حليم

     


