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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 اهيم عوض رسماح محمد إباالسم )رباعى(: 

 

Name: Samah Mohamed Ibrahim Awad 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية : 

  

 اللغة اإلنجليزية و آدابها:  القسم

 

 التخصص العام : األدب

 

 دقيق: الشعرالتخصص ال

 

 samah_awad2007@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

  العلمية المؤهالت

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

-قسم اللغة اإلنجليزية و آدابها   0202أكتوبر  الماجستير فى اآلداب

 جامعة القاهرة-كلية اآلداب

-قسم اللغة اإلنجليزية و آدابها 0991يوليو   ليسانس اآلداب

 جامعة القاهرة-كلية اآلداب

    

   

 التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

جامعةة -كليةة اآلداب-قسم اللغةة اإلنجليزيةة و آدابهةا

 القاهرة

 

 معيدة 02/00/0202 0991ديسمبر 

جامعةة -كليةة اآلداب-قسم اللغةة اإلنجليزيةة و آدابهةا

 القاهرة

 

 مدرس مساعد اآلن 01/00/0202

 

 
   

 

 
   

 

 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 

 
 ساعتان 
 اسبوعيا ً

 لغةًأوروبيةًحديثة 
 األول
قسمً-)كليةًاآلثار

الفرقةً-ترميم
 الرابعة(

1025-1022  
    

     

 
ساعتانً 
ًاسبوعيا ً  

 لغةًأوروبيةًحديثة 
 األول
قسمً-)كليةًاآلثار

الفرقةً-إسالمى
 الرابعة(

1025-1022  
    

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 
 األول
قسمً-)كليةًاآلثار

الفرقةً-ترميم
 الرابعة(

2013-2014 
    

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش
 ال
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 األول
قسمً-ثار)كليةًاآلً

الفرقةً-إسالمى
 الرابعة(

2013-2014 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

    

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 
ثانىال  
قسمً-ثاراآلً)كلية

الفرقةً-مصرى
 الرابعة(

2013-2014 
 

    

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-اآلثار)كليةً

الفرقةً-مصرى
(ثانيةال  

2013-2014 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

ولاأل  
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-ترميم
 الرابعة(
2012-2013 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-إسالمى
 الرابعة(
2012-2013 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-مصرى
(الثالثة  

2012-2013 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-إسالمى
(ثالثةال  

2012-2013 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-مصرى
 الرابعة(
2012-2013 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-اآلثار)كلية

الفرقةً-ترميم
 الرابعة(
2011-2012 
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 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-إسالمى
 الرابعة(
2011-2012 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-مصرى
 الرابعة(
2011-2012 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-اآلثار)كلية

الفرقةً-ترميم
 الرابعة(
2010-2011 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-إسالمى
 الرابعة(
2010-2011 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-مصرى
 الرابعة(
2010-2011 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثاراآل)كلية

الفرقةً-مصرى
(الثانية  

2010-2011 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2009-2010 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-إسالمى

 الرابعة(
2009-2010 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-مصرى

 الرابعة(
2009-2010 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-مصرى

(الثانية  
2009-2010 
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 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2008-2009 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمًً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-إسالمى

 الرابعة(
2008-2009 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-مصرى

 الرابعة(
2008-2009 

 
 ساعتان
 اسبوعيا ً 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-مصرى

(الثانية  
2008-2009 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2007-2008 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-إسالمى

 الرابعة(
2007-2008 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-مصرى

 الرابعة(
2007-2008 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-مصرى

(الثانية  
2007-2008 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2006-2007 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-إسالمى

 الرابعة(
2006-2007 
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 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-مصرى

 الرابعة(
2006-2007 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-مصرى

(الثانية  
2006-2007 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2005-2006 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-إسالمى

 الرابعة(
2005-2006 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-مصرى

 الرابعة(
2005-2006 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-مصرى

(الثانية  
2005-2006 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2004-2005 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-ثار)كليةاآل
الفرقةً-إسالمى

 الرابعة(
2004-2005 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

حديثةلغةًأوروبيةً   

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2003-2004 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-إسالمى

 الرابعة(
2003-2004 
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 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-مصرى

 الرابعة(
2003-2004 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-مصرى

(الثانية  
2003-2004 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2002-2003 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 األول
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-ترميم

 الرابعة(
2002-2003 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 

 الثانى لغةًأوروبيةًحديثة
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-مصرى

 الرابعة(
2002-2003 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًأوروبيةًحديثة 

 الثانى
قسمً-)كليةاآلثار
الفرقةً-مصرى

(الثانية  
2002-2003 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًإنجليزية 

 األول
ًاآلداب قسمً-كلية
الفرقةً-ألمانى

 األولى
2000-2001 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًإنجليزية 

 الثانى
الفرقةً-زراعةًكلية

 الثانية
1000-2001ً 

ساعات3ً   لغةًإنجليزية  

 األول
إعدادىًكليةًهندسةً
 القاهرة
1999-2000 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًإنجليزية 

 الثانى
ًاآلداب أقسامًً-كلية

ًلغاتًًفرنسى و
الفرقةً-شرقية

 األولى
1999-2000 
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ساعات3ً   لغةًإنجليزية  

 األول
كليةًهندسةًًإعدادى

 القاهرة
1998-1999 

 
 ساعتان
 اسبوعيا 

 لغةًإنجليزية 

 الثانى
ًتجارةً كلية

الفرقةً-إنجليزى
 األولى
1998-1999 

 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 

 

الدوريةعنوان  عنوان البحث فئة المجلة في  السنة  المجلد 
التصنيف الدولي 
 والمحلى 
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:رير والدراسات على ان ترتب زمنيا: 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

المؤتمرالدولى الثانى عشر لألدب 

 المقارن "أدب و لغة المقاومة"

 

 

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

11-13/11/2014 

حضور+ العمل 

بلجنة التسجيل فى 

 المؤتمر

 

 مؤتمر "نحو عالمية اللغة العربية"

 

قسمى اللغة العربية 

-و الغة اإلنجليزية

جامعة -كلية اآلداب

 القاهرة

 حضور 28-30/12/2013

ي و لشاعر و األستاذ الجامعندوة ل

 األجنبية منح فولبرايترئيس برنامج 

 "توم هيلى بعنوان "شعر الخريطة

اللغة اإلنجليزية قسم 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور و مناقشة 30/3/2013

 

ندوة للشاعر أحمد عبد المعطى حجازى 

بعنوان "حركة الحداثة فى الشعر 

 العربى"

 

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور و مناقشة 13/12/2012

 

عشر لألدب  المؤتمر الدولى الحادى

 المقارن "اإلبداع و الثورة"

 

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

7-9/11/2012 

حضور+ العمل 

بلجنة التسجيل فى 

 المؤتمر

ً
ًالشعرًفىًعصرً ًبعنوانً"ترجمة ندوة
ًالنثر"ًلألستاذةًالدكتورةًرانداًأبوًبكر

 

مركز دراسات 

الترجمة بالجامعة 

 األمريكية

 حضور 4/10/2012
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ً
المؤتمرًالدولىًالعاشرًلألدبًالمقارن:ً

 "المهمشون:ًدراساتًأدبيةًوًلغوية"

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

7-9/12/2010 

حضور+ العمل 

بلجنة التسجيل فى 

 المؤتمر

ًالدولى ًالمقارنًًالمؤتمر ًلألدب التاسع
ًدراساتً ًالطرق: ًمفترق ًعند "مصر

ًأدبيةًوًلغوية"
 

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

4-6/11/2008 

حضور+ العمل 

بلجنة التسجيل فى 

 المؤتمر

المؤتمر الدولى الخامس لألدب المقارن 
 "القوة و دور المثقف"

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -آدابهاو 

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور 22-24/11/2005

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل

 

 عنوان ورشة العمل / الحلقة النقاشية 
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

تدريس قواعد "ورشة عمل بعنوان 

 "اللغة اإلنجليزية لغير المتخصصين

 لدكتورة نهلة حلميل

 

 

لجنة تنمية القدرات 

قسم اللغة  -المهنية

 اإلنجليزية

 حضور 6/3/2012

 

ورشة عمل بعنوان "التدريس التأملى" 

 لألستاذة الدكتورة مها السعيد

 

لجنة تنمية القدرات 

قسم اللغة  -المهنية

 اإلنجليزية

 حضور 27/3/2012

أن يعرفه  ورشة عمل بعنوان "ما ينبغى

عضو هيئة  التدريس عن طرق تقييم 

 الطالب" لألستاذة الدكتورة دينا بورعى

 

 

لجنة تنمية القدرات 

قسم اللغة  -المهنية

 اإلنجليزية

 حضور 8/4/2012

ً
ً ًعمل ً"ورشة ًخطواتًبعنوان إدارة

ًبرمجياتً ًباستخدام ًالعلمي البحث
ومصادرالمعلوماتEndNoteًًال

ًالرقمية ًالبيئة ًفي لألستاذًً"المجانية
ًشريفًشاهينًالدكتور

ً
 

لهيئة المعاونة بكلية ا

قاعة  –اآلداب 

المؤتمرات بكلية 

 اآلداب

 حضور 22-23/4/2012

ً
"ً ًبعنوان ًعمل ًتعليمًورشة كيفية

ًبكفاءة ًاإلنجليزية ًالمفردات لألستاذةً"
ًعالًحافظًًالدكتورة

 

لجنة تنمية القدرات 

قسم اللغة  -المهنية

 اإلنجليزية

 حضور 15/5/2012

ً
"ً ًبعنوان ًعمل ًإدارةًورشة كيفية

ًالتدريسً ًطرق ًباستخدام الفصول
ًالحديثة "ًً ًالدكتورة فيليسًلألستاذة
ًواشوب

 

لجنة تنمية القدرات 

قسم اللغة  -المهنية

 اإلنجليزية

 حضور 22/5/2012
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ًأكاديمية ً"ًورشة ًكتابةًبعنوان كيفية
ًالدكتورة"ًالخططًالبحثية رنداًًلألستاذة

ًوليدًالحمامصيًكتوروًدًأبوًبكر

 
لجنة تنمية القدرات 

قسم اللغة  -المهنية

 اإلنجليزية

 حضور 13-14/6/2012

ورشة عمل بعنوان "تدريس كتابة البحث 
لبنى يوسف لألستاذة الدكتورةالعلمى"   

لجنة تنمية القدرات 

قسم اللغة  -المهنية

 اإلنجليزية

2/9/2012 
 حضور

 

بأعمالًمكتبةًالقسمًًةعمل.ًخاصورشة
ً ًو ًالوثائق ًقسم ًمع المكتباتًبالتعاون

ًاألستاذة ًمن ًكل ًعباسًًقدمها إيناس
ًالمكتباتً ًبقسم ًالمساعد المدرس
ًالمدرسً ًالراضي ًعبد ًأحمد واألستاذ

ًالمساعدًبقسمًالمكتبات

 

بمكتبة  لجنة المكتبة

قسم اللغة اإلنجليزية 

 01و مدرج 

 حضور 13/9/2012

الًمكتبةًالقسمًخاصةًبأعمًورشةًعمل
ًالمكتباتً ًو ًالوثائق ًقسم ًمع بالتعاون

ًإيناس ًاألستاذة ًالمدرسًًقدمتها عباس
ًتبقسمًالمكتباًالمساعد

ً

لجنة المكتبة بمكتبة 

 قسم اللغة اإلنجليزية
 حضور 21/10/2012

ًالتفكير"ً ً"أساليب ًبعنوان ًعمل ورشة
ًلألستاذًالدكتورًأيمنًعامر

كلية -قسم علم النفس

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور 17/4/2013

أسس وضع " ورشة عمل بعنوان
عال  لألستاذة الدكتورة" االمتحانات

 حافظ

لجنة تنمية القدرات 

قسم اللغة  -المهنية

 اإلنجليزية

 حضور 23/10/2013

ورشة عمل خاصة بتصنيف و فهرسة 
الكتب العربية لألستاذة إيناس عباس 

 المدرس المساعد بقسم المكتبات
المكتبة بمكتبة لجنة 

 قسم اللغة اإلنجليزية
 حضور 19/12/2013

كيفية كتابة توصيف بعنوان "ورشة عمل 
الدكتورة مها السعيد  " لألستاذةالمقررات  

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور 18/10/2014

:الرسائل العلميةحضور مناقشات      

قشة رسالة الماجستير للباحثة أميرة منا
فوزى بعنوان "طرق التعبير المختلفة 

للشخصيات المقهورة فى ثالث روايات 
 ألنيتا ديساى"

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور 23/11/2011

 قشة رسالة الدكتوراه للباحثة إنجىمنا
حسن بعنوان "اقتباسات حديثة من 

 مسرحيات مختارة ألنتيجون"

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور 8/6/2013
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قشة رسالة الماجستير للباحثة هبة منا
بكرى بعنوان "تحليل لغوى لخطابات 

التزكية المكتوبة بواسطة متحدثى اللغة 
كلغة أجنبية"اإلنجليزية كلغة أولى و   

 

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 

 

11/6/2013 

 

 

 حضور

 

ريم  مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة
الدجوى بعنوان" "كيف يستطيع أن 
يتحدث اآلخر" دراسة سيميوطيقية 
لمسرحيات مختارة كتمثيل لمسرح 

 المقاومة"

 

قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية -و آدابها

جامعة -اآلداب

 القاهرة

 حضور 28/9/2013

 

 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 نظم إدارة الجودة

 

مركز ضمان 

 الجودة و االعتماد

مركز البحوث 

جامعة -اإلفريقية

 القاهرة

1-02/4/0201 

 

 نظم االمتحانات و تقويم الطالب 

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

 صباحا    

09/00/0202-

0/00/0202 

 

 الجوانب المالية و القانونية

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

مركز تنمية قدرات 

هيئة  أعضاء

 و القيادات التدريس

 مساءا  

09/00/0202-

0/00/0202  

 

 مهارات العرض الفعال

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

 صباحا  

01-02/00/0202  

ً
ًمعاييرًالجودةًفىًالعمليةًالتدريسية

 

مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة

 و القيادات التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

 مساءا  

01-02/00/0202  

ً
 استخدامًالتكنولوجياًفىًالتدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

 صباحا  

1-02/00/0202  

ًسلوكياتًالمهنة
 

تنمية قدرات  مركز

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 و القيادات التدريس

 مساءا  

1-02/00/0202  

    

 

:دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  

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

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

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

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

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

       

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

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

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

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

       والدولية: 

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

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

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

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

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

شهادات:: الجوائز التقديرية والثانى عشر  

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

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

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

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

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

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

.ساعات اسبوعيا ( 1القيام بأعمال المكتبة ) -  

.)لجنة التعليم و التعلم( العمل بلجان الجودة -  

.المشاركة فى لجان االمتحانات و أعمال الكنترول داخل الكلية منذ تعيينى و حتى اآلن -  

.المشاركة فى وضع المناهج و االمتحانات الخاصة بالكليات التى تم التدريس بها -  

تصحيح االمتحانات الخاصة بالكليات التى تم التدريس بها و المشاركة فى تصحيح امتحانات اللغة  -

.االنجليزية الخاصة بمعادالت تجارة و هندسة  

.حضور اجتماعات مجلس القسم للهيئة المعاونة -  

يمية.التدريس و تنسيق المقررات لمتابعة سير العملية التعلحضور اجتماعات مع المشرف على  -  

المشاركة فى اللجان الخاصة بتنظيم مؤتمرات القسم )لجنة التسجيل(. -  

0200االلتحاق ببرنامج الدكتوراه عام  -   

 

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد     

قسمعضو هيئة التدريس                                          رئيس ال    


