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 جامعة القاهرة –وحدة ضمان الجودة و اإلعتماد  بكلية اآلداب 

 ٤۱٠٢لعام     أعضاء هيئة التدريسبيانات مطلوبة من 

 

 النجا أبو محمد سعد شيرين:  التدريس هيئة عضو إسم

وآدابها االنجليزية اللغة: العلمي القسم  

 

  :دولية/ إقليمية/ محلية: العلمية الجوائز.۱

 (:دولية – إقليمية – محلية) الجائزة نوع

 

 :الجائزة إسم

 :للجائزة المانحة الجهة

 :للجائزة الترشح تاريخ

 :الترشيح جهة

 :الجائزة تسلم تاريخ

 

 :دولية أو محلية علمية مجالت في المنشورة األبحاث.٢

 أستاذة :البحث نشر فترة خالل العلمية الدرجة

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

(اإلنجليزية و العربية باللغة) دولية علمية مجلة في منشور بحث عنوان  
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From Exploitation to Polarization: Egyptian Women Are Mapping their Space and Discourse 

  لبنان -بيروت في تصدر التي باحثات لمجلة ۱1 رقم العدد في 

 

 

 :الدولية العلمية المجالت في النشر مقابل مكافأت. ۳

 

 الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس:

 عنوان البحث )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 المجلة العلمية الدولية:

 تاريخ النشر/عدد المجلة:

 تاريخ الحصول على المكافأة:

 

 :دولية مؤتمرات في علمية أبحاث. ٤

 السياسات ,The Cultural Politics of Memory (:اإلنجليزية و العربية باللغة) المؤتمر إسم

 للذاكرة الثقافية

 ٢1۱٤ مايو ۱1 -۱٤ :المؤتمر مدة/تاريخ

 انجلترا -كارديف :المؤتمر بلد/جهة

 The Performance of Gendered Memory (اإلنجليزية و العربية باللغة: )البحث إسم

 ٢1۱2 عام بالقاهرة األمريكية الجامعة نشر دار عن يصدر كتاب في فصل :النشر تاريخ

 

 :علمية رسائل من المنشورة البحوث. 2

 :العلمية الدرجة

 (:اإلنجليزية و العربية باللغة) العلمية الرسالة عنوان

 :دكتوراة/ماجيستر
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 (:اإلنجليزية و العربية باللغة)   المنشور البحث عنوان

 :المجلة إسم

 :المجلة عدد/ النشر تاريخ

 

 :علمية رسائل من المنشورة الكتب. 1

 الدرجة العلمية:

 عنوان الرسالة العلمية )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 ماجيستر/دكتوراة:

 عنوان الكتاب  )باللغة العربية و اإلنجليزية(:

 إسم الناشر:

 تاريخ النشر:

 

 :بالقسم الباحثين لدعم( ماديا و معنويا) التحفيزية اإلجراءات. ٧

 سيمينار نصف سنوي حول مساهمات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات و الندوات العلمية:

 سيمينار نصف سنوي حول مساهمات أعضاء هيئة التدريس في النشر العلمي:

 

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

 ٠٢۱٤مؤتمر الدولي الذي عقده قسم اللغة االنجليزية في نوفمبر يرية للاللجنة التحض إقامة مؤتمرات:

عقد مائدة مستديرة في المؤتمر المذكور أعاله بعنوان "الصور بوصفها  إقامة ندوات بحثية:

 Images as Alternative Histories/Textsتواريخ/نصوص بديلة" 

 

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

 جائزة أحسن بحث منشور في مجال التخصص:

 نشر المعلومات عن كل المؤتمرات البحثية ذات الصلة بالقسم العلمي:

  برنامج األستاذ الزائر في مجاالت التخصص المختلفة:
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 مؤتمرات بينية مع أقسام علمية أخرى:

 المختلفة:شراكة بحثية مع جمعيات علمية في مجاالت  التخصص 

 :مكتبة مجهزة بالقسم و متصلة بمكتبات األقسام األخرى من خالل قاعدة بيانات إلكترونية

 

 

 :العليا الدراسات لمتطلبات التدريس هيئة عضو تخصص إستيفاء. ۸

 

 أدب التخصص:

 شعر  التخصص الدقيق:

 صراع ويستان هيو أودن كما ظهر في شعره في الثالثينيات عنوان الماجيستير:

 الذات في الزمن: تطور القصيدة الغنائية عند وليام وردثورث عنوان الدكتوراة:

شعر، أدب مقارن، جندر، دراسات  مجاالت األبحاث العلمية المقدمة للترقية لدرجة أستاذ/ مساعد:

 ثقافية، رواية. 

 المقرر الدراسي ببرنامج الماجيستير/عدد الساعات:

 ساعات 6 /عدد الساعات:المقرر الدراسي ببرنامج الدكتوراة

 طالب  7 عدد الطالب المسجلين في مادة التخصص لعضو هيئة التدريس:

 اإلشراف على الرسائل: 

 Identity in the Poetry of Lisa Suhair Majaj; Self in the )عناوين الماجيستير(:

Poetry of Emily Bronte 

 

 

  :أخرى بحثية أنشطة.٩

 "أخبار األدب" وجريدة "الحياة الدولية"نشر مقاالت نقدية في  -

 عضو في لجنة الكتاب األول بالمجلس األعلى للثقافة

 عضو في الهيئة االستشارية لمجلة "الثقافة الجديدة". 
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 عضو في هيئة التحرير الدولية لسلسلة كتب نقدية تصدر عن جامعة كارديف بانجلترا. 

انجلترا في يناير  -م اللغة االنجليزية بجامعة ووريكإلقاء محاضرتين لطالب الدراسات العليا في قس

 ، وذلك بدعوة من الجامعة.  4102


