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   االقاهھھھرةةجامعة  –كليیة ااآلدداابب                                
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ملف   

رريیس وواالهھيیئة االمعاوونة عضو هھھھيیئة االتد  
 

ررووىى محمد نبيیل محمد: (ررباعى)ااالسم   
 
Name: Rowa Mohamed Nabil Mohamed 

 
كليیة ااآلدداابب  االكليیة : جامعة االقاهھھھرةة  –          

  
  : االلغة ااالنجليیزيیة ووآآدداابهھا االقسم

 
االتخصص االعامم : ااددبب   

 
االتخصص االدقيیق: االثقافة االغربيیة  

 
rowa.nabil@gmail.comاالبريید اااللكترووني:   
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 ااووال: االمؤهھھھالتت االعلميیة:
 
 

  االمؤهھھھالتت االعلميیة

ااسم االمؤهھھھل االتارريیخ  االمصدرر   

٬، شعبة ااددبيیةجستيیرتمهھيیديي االما  ٢۲٠۰١۱٣۳مايیو  قسم االلغة ااالنجليیزيیة    
كليیة ااآلدداابب  

جامعة االقاهھھھرةة   

 
ااآلددااببليیسانس  ٢۲٠۰١۱٢۲مايیو   قسم االلغة ااالنجليیزيیة    

كليیة ااآلدداابب  
جامعة االقاهھھھرةة   

 
(االخبرةة ااألكادديیميیة بتارريیخ تسلسلي):ثانيیا:   

 

 االرتبة االعلميیة االفترةة االزمنيیة مكانن االعمل
مـن إإلى   

٬، مايیو ٢۲٦ جامعة االقاهھھھرةة ٬،كليیة ااآلدداابب٬، غة ااالنجليیزيیة قسم االل
 معيیدةة ـــــــــــــــ ٢۲٠۰١۱٣۳

 
 

ثالثا: االتدرريیس االجامعي:  
 Courses Taught                                                          االمواادد االتي تم تدرريیسهھا 

االوحدااتت االتدرريیسيیة *  
Teaching Units ررقمهھا  

Course No. 
سم االماددةةاا  

Course title 
االدررااسي االفصل  

Studying 
Term االعملي 

Lab. 
 االمحاضرااتت
Lecture 

0 hours 4 hours  English as a Second Language 
(Nursing Institute) Oct-Jan 

2013-2014 
First term 0 hours 2 hours  Academic Writing in English 

)Faculty of Nursing(  

0 hours 6 hours  English as a Second Language 
(Nursing Institute) 

Feb-May 
2013-2014 

Second term 

0 hours 4 hours  Modern European Language 
(Faculty of Archaeology) 

Nov-Jan 
2014-2015 
First term 

 
ااالشراافف على االرسائل :رراابعا:   

 

ااسمم االططالبب االددررجة  عنوواانن االررسالة  مم  
ارريیخ االتسجيیلل ت  نووعع ااإلشرراافف 

 
  مشترركك  فررددىى

 ال يیوجد

(*)هھھھذاا االبند فقط ألعضاء هھھھيیئة االتدرريیس    
 
 

تت 
انا
لبيی
اا

يیة 
ص
شخ
 اال
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: إإنن ترتب ززمنيیا  ىعل للنشر: أأووررااقق ااألبحاثث االمنشوررةة وواالمقبولة خامسا   

فئة االمجلة في  االسنة  االمجلد عنواانن االدوورريیة عنواانن االبحث
االتصنيیف االدوولي 
 وواالمحلى 

 ال يیوجد

 
اددسا: االكتب وواالتقارريیر وواالدررااساتت على اانن ترتب ززمنيیا:س  

 االتارريیخ  دداارر االنشر  عنواانن االكتابب مم
 

 ال يیوجد

 
: االمحليیة وواالدووليیة على اانن ترتب ززمنيیا : االندووااتت وواالمؤتمرااتتسابعا   

ووةة /االمؤؤتمررلنددعنوواانن اا وواالمكانن االمنظظمة االجهھة  نووعع  االتارريیخ 
مشارركةاال  

“Narrating the Arab Spring: New 
Questions, New Modes of Resistance 
and Activism, New Politics” 

The Centre for the 
Advanced Study of the 
Arab World, UK, the 
Women and Memory 
Forum  
 قسم االلغة ااالنجليیزيیة 
 كليیة ااآلدداابب جامعة االقاهھھھرةة

18- 20 
February  
2012 

 حضورر

“The Eleventh International 
Symposium on Comparative 
Literature: Creativity and 
Revolution”  

قسم االلغة ااالنجليیزيیة   
كليیة ااآلدداابب  

 جامعة االقاهھھھرةة 

13- 15 
November  
2012 

 حضورر

Geographies of Negligence: 
Neighborhood Cultures, Popular 
Activism and Citizenship in the Arab 
Region” 

The British Council in 
Egypt, Citizen Academia 
Network (University of 
Kent, UK) and Forum for 
the Study of Popular 
Culture 

10- 11 
May 
2014 

 

 حضورر

“The Twelfth International 
Symposium on 
Comparative Literature: Literature 
and Language of Resistance”  

جليیزيیة قسم االلغة ااالن  
كليیة ااآلدداابب  

 جامعة االقاهھھھرةة 

11- 13 
November 

2014 
حضورر  

 
:قاتت االنقاشيیة  على اانن ترتب ززمنيیاثامنا : ووررشش االعمل وواالحل  

ووررشة االعملل / االحلقة االنقاشيیة عنوواانن  نووعع  االتارريیخ االجهھة االمنظظمة وواالمكانن 
االمشارركة  

“How to write a Research Proposal” by Dr. 
Randa Abou Bakr and Dr. Waleed El 
Hamamsy 

قسم االلغة ااالنجليیزيیة   
كليیة ااآلدداابب  

 جامعة االقاهھھھرةة 

June  
 حضورر 2012

“Teaching Academic Writing and Rhetoric” 
by Dr. Loubna Youssef 

قسم االلغة ااالنجليیزيیة   
كليیة ااآلدداابب  

 جامعة االقاهھھھرةة 

3  
September  
2013 

 حضورر
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“Exam Criteria and Assessment Workshop” 
by Dr. Ola Hafez 

قسم االلغة ااالنجليیزيیة   
كليیة ااآلدداابب  

 جامعة االقاهھھھرةة 

6  
November  

2013 
 حضورر

“Discussion Series: Art and the Political” 

Downtown 
Contemporary Art 
Festival, Greek 
Campus (AUC)  

4  
April  
2014  

حضورر  

“Discussion Series: Contemporary Middle-
Eastern Art from International Perspective” 

Downtown 
Contemporary Art 
Festival, Greek 
Campus (AUC)  

6  
April  
2014  

حضورر  

"Mahraganat: the establishment of a new 
music genre" by Ferida Jawad 

Dr. Randa Abou 
Bakr, PhD class 
ااببكليیة ااآلدد  

جامعة االقاهھھھرةة   

2  
December  
2014  

حضورر  

 
:ررااتت االتدرريیبيیة على اانن ترتب ززمنيیاتاسعا : االدوو  

االتارريیخ  االمكانن ااسمم االجهھة االمنظظمة  االعنوواانن    

برنامج االنشر االدوولي للبحوثث االعلميیة  
 

 

مركز تنميیة قدررااتت 
ااعضاء هھھھيیئة 
 االتدرريیس وو االقيیاددااتت
 جامعة االقاهھھھرةة

مركز تنميیة قدررااتت 
ئة ااعضاء هھھھيی

 االتدرريیس وو االقيیاددااتت
جامعة االقاهھھھرةة  

١۱٩۹-٢۲٠۰ 
 مايیو
٢۲٠۰١۱٤ 

 
 

:دداارريیة وواالقيیادديیة ووااألنشطة االمؤسسيیةاالمهھامم ااإل: عاشراا  
وو االمؤتمرااتت جتماعاتت. حضورر ااال١۱  
  . ااالنخرااطط في مهھامم االجوددةة٢۲
. تقديیم االدعم االكامل للقسم وو ررؤؤيیتهھ وو ااتجاهھھھاتهھ وو ااهھھھداافهھ٣۳  
  لقسم وو االكليیة. االعمل في ااططارر متكافئ مع ااهھھھداافف اا٤

 
: االمساهھھھمة فى خدمة االمجتمع وواالقطاعاتت االثقافيیة االمحليیة حاددىى عشر
       وواالدووليیة: 

نادديي االكتابب ووااألمسيیاتت ااالنشطة االثقافيیة ددااخل االقسم مثل االندووااتت االثقافيیة وو  وو تنسيیق . حضورر١۱
  االعرووضض االفنيیةوو  االشعريیة

 
: االجواائز االتقديیريیة وواالشهھاددااتت:ثانى عشر  
 ال يیوجد
عشر : مجاالتت أأخرىى: ثالث  

 ال يیوجد
 

 توقيیع                                                       توقيیع ووااعتمادد     

 عضو هھھھيیئة االتدرريیس                                          ررئيیس االقسم

  
 ررووىى محمد نبيیل 


