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المؤهالت:

 ليسانس األلسن قسم اللغة اإلنجليزية واللغة الثانية األلمانية دور مايو  1991بتقدير
ممتاز مع مرتبة الشرف من كلية األلسن – جامعة عين شمس.
 درجة ماجستير األلسن قسم اللغة اإلنجليزية بتقدير ممتاز في  – 1991/8/79جامعة
عين شمس.
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 درجة دكتوراه األلسن في اللغة اإلنجليزية بتقدير مرتبة الشرف األولي في
 1992/11/11من كلية األلسن – جامعة عين شمس.

التدرج الوظيفي:

 معيدة بقسم اللغة اإلنجليزية اعتباراً من  1991/11/71بكلية األلسن – جامعة عين
شمس.
 مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية اعتباراً من  1991/11/11بكلية األلسن –
جامعة عين شمس.
 مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية اعتباراً من  1992/11/71بكلية األلسن – جامعة عين
شمس.
 استاذ مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية اعتباراً من  7112/1/78بكلية األلسن – جامعة
عين شمس.
 استاذ بقسم اللغة اإلنجليزية اعتباراً من

 71 11/11/30بكلية األلسن – جامعة

عين شمس.
 وكيل كلية األلسن لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة فى .7112/9/1
 وكيل كلية االلسن لشؤون الدراسات العليا و البحوث فى .7112/1/79

المهمات العلمية:

 مهمة علمية بجامعة سانت مايكل بوالية فرمونت بالواليات المتحدة األمريكية
أغسطس ( .1995مرفق )1
 مهمة علمية لحضور مؤتمر اإلتحاد الدولي لبحوث المسرح المنعقد في لشبونة
بالبرتغال في الفترة ما بين  18 – 17يوليو ( .7119مرفق ) 7
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:األنشطة و األعمال المختلفة

الخبرات العلمية والبحثية:أوال
 أبحاث ومقاالت وكتب محلية و دولية-أ
 “The Role of Drama, Novel, and Poetry: Literature in PostIntermediate and Advanced EFL/ESL Classes.” TEFL Educator
(Summer 1996): 18-19. ) 1 (مرفق
 “Alexandria: A Cultural Space in Christopher Hampton’s White
Chameleon.” Philology 37 (2002): 87-106.
 “The Doubling Strategies in Peter Nichols’ Passion Play.”
Philology: Literature & Linguistics Series, Faculty of Al-Alsun,
Ain Shams U. 38 (2002): 13-39.
 “Narrative Identification in Brian Friel’s Dancing at Lughnasa.”
Annals of the Faculty of Arts, Ain Shams U. 31 (2003): 370-419.
 “Historiography in Trevor Griffiths’ The Gulf Between Us.”
Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo U. 64.1 (2004): 7-58.
 “The Scapegoat in Sam Shepard’s States of Shock.” Sahifatu’L-AlAlsun, Faculty of Al-Alsun, Ain Shams U. 21 (2005): 13-41.
 “Performing Power in John McGrath’s Hyperlynx.” Proceedings
of The 8th International Symposium on Comparative Literature,
Cairo U. (2006): 39-62. ) 1 (مرفق
 “Mourning in John Donnelly’s Bone: A Metonymic Approach.”
Bulletin of The Faculty of Arts, Cairo U. 67.3 (2007): 165-190.
) 2 (مرفق
 “Seduction: A Simulation Model in Paula Vogel’s How I Learned
to Drive? Philology 50 (June 2008): 11-43. ) 6 (مرفق
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 “The Anatomy of Tyranny” The English Language Daily of the
Twenty-first Cairo International Festival for Experimental theatre
3 (Monday, October 12, 2009): 1-2.) 2 (مرفق
 “Thus Spake Scheckner” The English Language Daily of the
Twenty-first Cairo International Festival for Experimental theatre
6 (Thursday, October 15, 2009): 2-3.) 8 (مرفق
 “Confronting Our Sad Realities” The English Language Daily of
the Twenty-second Cairo International Festival for Experimental
theatre 5 (Thursday, October 14, 2010): 1-2.) 9 (مرفق
 “Post 9/11 Media Construction of Arabs in Sam Younis’
Browntown (2004) and Yussuf El Guindi’s Our Enemies: Lively
Scenes of Love and Combat (2008).” Journal of The Faculty of
Education, Ain Shams U. 16.2 (2010). ) 11 (مرفق
 American and British Dramatic Responses to The Gulf War in
1991-1992. Cairo: GR Press, 2011.) 11 (مرفق
 “The Dynamics of Space and Resistance in Muhammad Aziz’s
Tahrir Square: the Revolution of the People and the Genius of the
Place,” Theatre Research International, Cambridge University
press, 39.1 (March 2014): 29-30. Journals.cambridge.org/tr
) 17 (مرفق
 “ Dramatizing short Stories: Yussef El Guindi’s Rewriting of
Salwa Bakr’s ‘That beautiful Undiscovered Voice, and’ ThirtyOne Beautiful Green Trees’”.ٌRewriting Narratives in Egyptian
theatre: Translation, Performance, politics. Sirkku Aaltonen&
Areeg Ibrahim, eds. New York: Routledge, 2016.
https://books.google.com.eg ) 11 (مرفق
 Salwa Rashad is mentioned by Khalid Amine, Hazem Azmy, and
Marvin Carlson in “IFTR’s Arabic Theatre Working Group,”
Theatre Research International, Cambridge University Press,35.3
(October 2010): 269. Journals.cambridge.org/
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 Salwa Rashad is cited by Faisal Hamdah in “Rewriting Narratives
in Egyptian theatre: Translation, Performance, politics edited by
Sirkku Aaltonen and Areeg Ibrahim.” Contemporary Theatre
Review. Routledge, 27:2 (2017): 281-82. http://dx.doi.org/10.
1080/10486801.2017.1311079.

 (مرفي: الرسائل العلمية التى تم اإلشراف عليها أو كنت عضوا في لجنة الممتحنيين بهيا-ب
)
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عنوان الرسالة والجهة المانحة
"The Chinese – Japanese
Theatrical Traditions in
David Henry Hwang's
Play: The dance and the
rail road, M. Bulter Fly
and Golden Chied". Ain
Shams U.
"Image and Identity of
Black Female Characters
in Selected Works of
Toni Morrison and Paul
Marshall", Benha U.
"Metadrama in Peter
Shaffer's Lettice and
Lovage, Brian Friel's
Dancing at Lughnasa,

and The Young Man from
Atlanta, "Ain Shams U."
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"Myth in the works of
Thornton Wilder with
particular reference to
Our Town, The Skin of
our Teeth and Alcestiad,
"Ain Shams. U."
"Narratological
Approaches to Leslie
Silko's
Ceremony,
Almanac of the Dead, and
Horton
Foote's
Ann
Beattie's Falling in Place,
The Doctor's House," Ain
Shams U.
" Order Versus Chaos
in Tom
Stoppard's early plays, "
Benha U.
"Power and Resistance in
Naomy Wallace's plays:
In the Heart of America,
Slaughter City, and The
Tresle at Pople Lick
Greek," Ain Shams U.
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"The Quest Motif in
Horton Foote's the Trip to
Bountiful, Lily Dale, and
The young Mau from
Atlanta", Ain Shams U.

P h. D

“Contemporary
adaptations of Ancient
greek
Myths
in
Postmodern, Postcolonial
and feminist Plays,”
Faculty of Al-Alsun, Ain
Shams U.2012.

M. A

“Theater in the Age of
Technology: a Study of
Chosen Hyperdramas ,”
Faculty of Arts, Ain
shams U.2013.

P h. D

“The Suffering Man in
Eugene O’Neill’s and
David Rabe’s Selected
Plays,” Faculty of Arts,
Benha U. 2014

M. A

“Identity
and
globalization in Selected
Works
by
Caryl
Churchill,” Faculty of
Arts, Ain Shams U. 2014.

P h. D

“The Exploration of
Politics, Identity and
Cultural consciousness in
Tony Kushner’s Selected
Plays,” Faculty of Arts,
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Ain Shams U.2015
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المناقشة
يوليو
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جارى
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مشرف

مشرف

P h. D

Ph.D

“Afrocentricity
in
Selected Plays by August
Wilson,”
Faculty
of
Languages
and
Translation, Al-Azhar U.
2015
“Post-Postdramatic
Practices in Selected
British Plays by
David Hare, Tim
Crouch, debbie tucker
green
and Caryl Churchill
(2004- 2012)” Faculty of
Al-Alsun, Ain ShamsU.
2016

“Intermediality in Yussef
El Guindi’s Plays: Our

جارى
متابعة
الطالب

مشرف

Ph.D

Enemies: Lively Scenes of
Love and Combat (2008),
The Review (2009) and
Language Rooms (2010)”

Faculty of Al-Alsun, Ain
ShamsU. 2017

 (مرفي: األبحاث التى تيم تحكيمهيا لمجلتيى فيلوليوجى و صيحيفة األلسين بكليية األلسين-ج
)
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“Home Away from Home, Arab American Poets and the -0
Rewriting of the Self” (2012).
“Betwixt and Between Past and Present: Cultural and -7
Generic Hybridity in the Fiction of Amy Tan and
MaryYukani Walters” (2012).

“Racial Descrimination in the Poetry of Sonia Sanchez -2
(2013).”
“Environmental Theatre in the Princess of the Stars and the -4
Greatest Show by Raymond Murray Schasfer” (2013).

“Beyond the Frontlines: Memories of War in Middle Eastern -9
and North African Women’s Literature” (2013).
“Reading Haikuography as Racial Representation in Sonia -6
Sanchez’s Morning Haiku” (2013).
“Performing the African Identity in Wole Soyinka’s Death -2
and the King’s Horseman (1975), Ngugi wa Thiongo and
Ngugi wa Mirii’s I will Mary When I Want” (2014).
“The Designation of Hebrew as an Official official Language -2
and its Role in Establishing Israel in Motti Lerner’s Exile in
Jerusalem” (2015).
Beyond the Front Lines: Memories of War in Middle -3
Eastern and North African Women’s Literature” (2016).
9

“When the ‘Master’ Turns his Back on the ‘Other’: A
-01
Cultural Ecofeminist Reading of Chinua Achebe’s Things
Fall Apart” (2016).
Identity in performance: Slam poetry and J. "(2017).
-00
Butler’s Politics of Performative, in Two Poems of the Slam
Papi, Mare Smith
ثانيييا:المييؤتمرات العلمييية المحلييية والدولييية التييى تييم المشيياركة فيهييا بالحضييور ت التن،يييم ت
رئاسة جلساتت أو إلقاء بحث
 -0المشاركة في مؤتمر جامعة حلوان الدولي " التفاعلل بلين اللغلات  ،البطلام المتب ل ،
الثقافة  ،األدم " المنعقد من  7111/11/12-71ببحل بعنلوان "Historiography in
( Trevor Griffiths' The Gulf Between Usمرفق )
 - -7المشاركة في مؤتمر كليلة اددام  ،جامعلة القلاهرة "The Eighth International
Symposium on Comparative Literature : Power and the Role of the
"  Intellectualالمنعقللللد فللللي الفتللللرة مللللا بللللين  7112/11/71-77ببحلللل بعنللللوان
"( "Performing Power in John McGrath's Hyperlynxمرفق )
 -2القيام برئاسلة احلدج جلسلات ملؤتمر "The Eighth International Symposium
" on Comparative Literature : Power and the Role of the Intellectual
المنعقد بكلية األدام ،جامعة القاهرة ( .7112/11/71-77مرفق )
 -1المشاركة في المحاضرة التي ألقتها الكاتبة المسرحية األمريكية الشهيرة Naomi
 Wallaceبالجامعة األمريكية تحت عنوان "  "Writing as Transgressionفي
 7118/1/9وتشجيع الطالبة التي قمت باإلشراف على بحثها الذج يتناول أعمال الكاتبة
بعقد لقاء معها وتوثيق ذلك برسالتها.
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 -2المشلاركة فلي ملؤتمر كليلة اددام  ،جامعلة القلاهرة

" The Ninth International

Symposium on Comparative Literature : Egypt at the Crossroads of
"  Cultureالمنعقد في الفترة ما بين  7118/11/6-1ببح بعنوان “Alexandria: a
”( Cultural space in Christopher Hampton’s White Chameleon.مرفلق
)

 -6المشاركة بالحضور وكتابة تقرير عن ندوة أقامها المجلس األعلي للثقافة في ظل
المهرجان الدولي للمسرح التجريبي (القاهرة  ) 7119للقاء ومناقشة األستاذ بالجامعات
األمريكية والمبرج العالمي  ،ومؤسس دراسات األداء المسرحي البروفسور ريتشارد
)
تشكنر( .مرفق
 -2المشاركة في المؤتمر الدولي السنوج الذج يعقده االتحاد الدولي لبحوث المسرح
( )IFTRالمقام في لشبونة بالبرتغال تحت عنوان " Silent Voices Forbidden
"  Lives : Censorship and Performanceفي الفترة من 7119/2/18-17
ببح بعنوان

" "Performing Power in John McGrath's Hyperlynxوقد

قمت بعمل تقرير عن المؤتمر وتم تقديمه للقسم.
(مرفق

)

 -8المشاركة من خالل الـ

 Symposium Experience Feedback Formفي

مؤتمر " المسرح الذج ال نعرفه  :التبادل المعرفي المسرحي وتحديات المشهد العولمي "
الذج أقامته أكاديمية الفنون بالتعاون مع المجلس األعلى للثقافة من .7111/1/1-7
 -3االشلترا فلي ملؤتمر كليلة اددام  ،جامعلة القلاهرة " The Tenth International
" Symposium on Comparative Literature : The Marginalised
المنعقد في الفترة ما بلين  7111/17/9-2ببحل بعنلوان " Media Construction of
Arabs in Yussef El- Guindi's Our Enemies: Lively Scenes of Love
" and Combat.
)
(مرفق
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 -11رئاسة جلسة في سيمنار قسم اللغة االنجليزية  “Catering to the Needs ofبكلية
األلسن Learners in a Post-Revolution Era: Teaching English
 Language, and Translation” Literature,فى .7117/1/71
)
(مرفق
 -11االشترا في مؤتمر كلية اددام  ،جامعة القاهرة " The Eleventh
International Symposium on Comparative Literature : Creativity
"and Revolution
المنعقد في الفترة ما بين  2012/11/13-15بإلقاء بح بعنوان “The Dynamics of
Space and Resistance in Muhammad Aziz’s Tahrir Square: the
”( Revolution of the People and the Genius of the Place.مرفق )
 -17المشاركة فى إدارة جلسة بالمؤتمر الدولى األول لقسم اللغة اإلنجليزية بكلية األلسن،
جامعة عين شمس بعنوان " النظريات المرتحلة :أصول و تجليات" (( .)7116مرفق
)
ثالثا :الدورات التدريبية وورش العمل والندوات العلمية التي تم حضورها:
 -1المشللللاركة فللللي الللللدورة التدريبيللللة العشللللرين إلعللللداد المللللدرس الجللللامعي فللللي الفتللللرة
من  .1991/11/11 – 9/71وقد تم ح ولي على جلائزة التقلويم فلي هلذه اللدورة(.مرفلق
)
1
 -7االشترا في الدورة األولي والثانية من التدريب المقام في كلية سانت مايكلل  ،كولشيسلتر
 ،فيرمونللللللللللللللللت بالواليللللللللللللللللات المتحللللللللللللللللدة األمريكيللللللللللللللللة فللللللللللللللللي الفتللللللللللللللللرة
مللا بللين  1992/2/78 – 7ونشللر البحلل الللذج تللم تقديملله فللي TEFL Educator
)
)( .(Summer 1996مرفق
 -1ترشلليح مللن هيئللة الفولبرايللت لالشللترا والقيلام بتللدريب المعيللدين والمدرسللين المسللاعدين
)
على الجديد في طرق التدريس في ورش عمل سنة ( .1996مرفق
 -1االشللترا فللي نللدوة " ع للر المعرفللة واألعمللال االلكترونيللة " فللي  7111/2/2بكليللة
الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس( .مرفق )
)
 -2االشترا في دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس( .مرفق
 أخالقيات وآدام المهنة في الفترة من 7111/11/11-9 أساليب البح العلمي من7111/11/77-71 -اإلدارة الفعالية لالجتماعات من7116/2/11-9

17

 تقييم التدريس من7116/2/12-11 استبدام التكنولوجية في التدريس من 7116/6/76-71 توكيد الجودة واالعتماد من 7116/6/79-72 اقت اديات تسويق وتمويل البحوث العلمية من7112/7/17-11أخالقيلات البحل العلملي مللن 17
– 7118/7/11
 -6اإلشترا فى ورش عمل ودورات خاصة بالجودة ومشروع الـ : CIQAP
 ورشللة عمللل "المعللايير األكاديميللة القوميللة القياسللية لقطللاع كليللاتاأللسلللن" فلللي  7119/17/19وقلللد قملللت بعملللل تقريلللر عنهلللا وتلللم
تقديمه للقسم( .مرفق )
 معوقات األداء للوصول لالعتماد 7111/7/71 توصيف البرنامج الدراسي 7111/1/11 توصيف المقرر 7111/1/12 توصيف المقرر وتقرير المقرر 7111/2/1 التقرير السنوج الذاتي 7111/6/71 لجنة الدعم الفني 7111/9/79 الدراسة الذاتية 7111/11/11 الدراسة الذاتية 7111/11/11 دورة " أساليب االمتحان وتقويم الطالم " في يوليو .7111 -2اإلشترا فلى دورة "تطلوير كفايلات راسلاء االقسلام" التلى نظمهلا مركلز تطلوير التعلليم
الجللامعى بجامعلللة علللين شلللمس باالشلللترا ملللع كليللة التربيلللة خلللالل الفتلللرة ملللن  72إللللى
)
( .7117/9/76مرفق
 -8المشاركة فى ورشة عمل البرائط .7111/9/76
 -9المشاركة بالحضور فى حفل تعريف سفراء الدول بالكلية .7111
 -11حضور ندوة محمد البولى ،كبير المترجمين باألمم المتحدة ،فى .7111/7111
 -11حضور ندوة األستاذ الدكتور ،محمد عنانى ،عن الترجمة .7111/7111
 -17المشاركة فى ورشة عمل "تحدي الدراسة الذاتية" فى .7111/9/16
 -11حضور الندوة المقدمة من قطاع الدراسات العليا بعنوان "اليوم العلالمى للغلة العربيلة"
و موضوعها "الحرف العربى" فى ديسمبر .7111
 -11المشاركة فى ورشة عمل "دليل إعتماد الكليات ."7112
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 -12حضور عرض األسلتاذ المسلاعد /هيلثم بلدراوى علن النشلر اللدولى بلدار الضليافة فلى
.7112/6/17
 -16حضور ورشة عمل بنك المعرفة الم رى التى انعقدت بقاعة المؤتمرات بجوار كليلة
ال يدلة فى .7112/17/2-1

رابعا :المشاركة فى اللجان و نشاطات و فعاليات الكلية و الجامعة:
 -1اإلشترا في األعمال الباصة بلجنة المجتمع والبيئة ولجنة المكتبات (.)7111 - 1992
 -7اإلشترا فى وضع البطط و السياسات الباصة بلجنة شؤون الطالم ( 7111/7117و
. )7111/7111
 -1اإلشترا فى وضع األعمال بمجلس الكلية ( 7111 /7117حتى . )7112/7111
 -1اإلشترا فى وضع األعمال الباصة باللجنة الثقافية لعام .7112/7111
 -2مقرر لجنة شؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكلية من  7112/9/1الى /1/78
.7112
 -6عضو بلجنة شؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالجامعة من  7112/9/1الى /1/78
.7112
 -2مقرر لجنة الدراسات العليا و البحوث بالكلية من .7112/1/79
 -8عضو بلجنة الدراسات العليا و البحوث بالجامعة من ( .7112/1/79مرفق )
 -9عضو باللجنة الدائمة بالجامعة من ( .7112/11/1مرفق

)

 -11عضو بلجنة مكتبات جامعة عين شمس من ( .7112/17/11مرفق
 -11عضو بلجنة تنظيم مؤتمر الجامعة ( .7118/7112مرفق

)

)

خامسا :المشاركة فى اعمال الجودة و التطوير على مستوى الكلية و الجامعة
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أ -القيام باإلشراف و اإلشترا فى إعداد التقرير السنوج الذاتي ( معيار القيلادة والحوكملة
) منللذ  7111/7119حتللى  7112/7111حي ل قمللت بتجميللع وإعللداد المللادة المطلوبللة
وعمل االستبيانات وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الالزمة( .مرفق )
م -اإلشراف على عمل اللجنة والمتابعة عن طريق لقاء دورج لمراجعة ملا تلم إنجلازه ملن
تكليف و اخراجه فى صورة تحقق الهدف المنشود.
ج -إلى جانب اإلشراف والمتابعة قمت بإعداد التقرير الباص بادتي :
 وثيقة معايير اختيار القيادات األكاديمية.
 وسائل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اختيار القيادات األكاديمية.
 تحليلللل نتلللائج استق لللاء ( اسلللتبيانات ) األطلللراف المعنيلللة ( هيئلللة التلللدريس –
إداريين – طالم – عاملين ) حول نمط القيادة بالمؤسسة.
 تجميع المحاضلر الرسلمية لمجلالس الكليلة حلول مناقشلة قضلايا التعلليم وتطلوير
البرامج والقرارات التى تكفل فاعلية األداء.
د -القيللام بللدور منسللق مللادة الللدراما للمرحلللة الجامعيللة األولللى منللذ  7111/7119حتللى
 7111/7117حيلل قمللت بمراجعللة توصلليف مقللررات مللادة الللدراما وفقللا للمعللايير
األكاديميللة القوميللة القياسللية لقطللاع كليللات األلسللن  ،باللغللة اإلنجليزيللة وترجمتهللا إلللى
العربية للسنوات األربع.
ه -القيلللام بللللدور منسلللق مللللادة المطالعلللات و المقللللال للمرحللللة الجامعيللللة األوللللى لعللللامى
 7111/7111و  7112/7111حيللل قملللت بمراجعلللة توصللليف المقلللررات ،تحلللدي
المنهج ،تغيير توزيع الدرجات ،و تعديل نمط األسئلة بما يحقق اإلرتقاء بالمستوى.
و -المشاركة فى وضع المعايير القياسلية لبرنلامج الدراسلات العليلا البلاص بلاألدم لقطلاع
األلسن /قسم اللغة اإلنجليزية بنظام الساعات المعتمدة ( .7111/7111مرفق )
ز -إدارة مكتب التعلاون اللدولى وفقلا لقلرار مجللس الكليلة فلى شلهر فبرايلر للعلام الجلامعى
)
( .7112/7111مرفق
ح -إتمام أول المهام التلى كللف بهلا المكتلب ملن قبلل الجامعلة فلى  7112/7/71فلى وقلت
قياسلللى و هلللى تجميلللع ملفلللات الكليلللة الباصلللة بمعملللال الجلللودة و ترجمتهلللا إللللى اللغلللة
اإلنجليزيللة و تقللديمها فللى أسللرع وقللت لمكتللب األسللتاذ الللدكتور ،نائللب شللؤون الجامعللة
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للدراسللات العليللا ،لرفعهللا علللى موقللع ال  QS Stars Rankingو ذلللك فللى اطللار
استعدادات الجامعة للتقدم للت نيف الدولى.
ط -اإلشراف على إعداد الملفات المطلوبلة ملن الكليلة فلى أطلار إسلتعدادات الجامعلة للتقلدم
للت لنيف اللدولى ال QS Stars Rankingفلى  7118 /7112و تشلكيل لجنلة لهلذا
)
الغرض( .مرفق
ج -المشاركة فلى تطلوير المكتبلة المركزيلة بجامعلة علين شلمس ملن خلالل اللجنلة المشلكلة
لتطوير المكتبة المركزية للعام  7118 /7112و تقديم مقترحات فى هذا الشمن( .مرفلق
)
 مراجعة الئحتى كلية أدام عين شمس و كلية البنات بتكليلف ملن اللجنلة الدائملة و عملل)

تقرير بذلك و تسليمه لمكتب نائب الدراسات ( .مرفق

ل -المشللاركة فللى طللرح محللاور قطللاع العلللوم اإلنس لانية و اإلجتماعيللة مللن خللالل اللجنللة
المشكلة لتنظيم مؤتمر الجامعة للعام ( .7118/7112مرفق )

سادسا :التدريس
 -0المقررات التى تم تدريسها للمرحلة الجامعية األولي ومرحلة الدراسات العليا
أ -داخل القسم والكلية :
الجهة التي تم التدريس

المرحلة المستهدفة

المقرر

التاريخ

بها
قسم اللغة االلمانية و

المرحلة الجامعية األولي ESL

1997 – 1991

الفرنسية ،كلية األلسن،
جامعة عين شمس
قسم اللغة اإلنجليزية،

المرحلة الجامعية األولي كتابة المقال +
المحادثة

كلية األلسن ،جامعة عين
شمس

1992،-1991
 7111/7111و
7112/7111
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قسم اللغة

المرحلة الجامعية األولي الدراما  /مسرح

7112 – 1992

اإلنجليزية ،كلية األلسن،
جامعة عين
شمس

قسم اللغة اإلنجليزية،

طرق بح

الدراسات العليا

2006

كلية األلسن ،جامعة عين
شمس

قسم اللغة اإلنجليزية،

حضارة

الدراسات العليا

7112-7112

كلية األلسن ،جامعة عين
شمس

قسم اللغة اإلنجليزية ،

الدراسات العليا بنظام

كلية األلسن،جامعة عين

الساعات المعتمدة (أدم)

شمس

ب -داخل الجامعة:
12

اإلستشراق

7112/7111

الجهة التي تم التدريس
بها

المرحلة المستهدفة

التاريخ

المقرر

كلية التجارة  /القسم
الفرنسي

المرحلة الجامعية األولي
الفرقة األولي والثانية

Business
English

7112 – 7111

كلية التجارة  /القسم
اإلنجليزج

المرحلة الجامعية األولي
الفرقة األولي

Business
English

7111 – 1992
7111/-7117

كلية ال يدلة /جامعة
عين شمس

المرحلة الجامعية األولي
الفرقة األولي

ESP+
TOEFL

1992 - 1991

 -7أسلوب تقييم أداء الطالب و تنوع األعمال التى يتم على أساسها التقييم :
المقرر
الدراما

المرحلة
المستهدفة
المرحلة
الجامعية
األولي

األعمال التي يتم على أساسها التقييم

أسلوب التقييم

كتابة مقاالت تحليلية ونقدية والتوصل
لنتائج واضحة وعقد المقارنات

اختبار نهائي تحريرج

القدرة على االستيعام والفهم واستبدام
البراهين واألدلة عند إبداء الرأج.

النقللاش والحللوار أثنللاء
المحاضرة

 استيعام اللغة المسرحية التي تحولالن فيما بعد لعرض مسرحي
 القدرة على العمل في فريق والتعاملمع ادخرين

أداء بعض المشاهد

القدرة على التحليل والتوصل إلى نتائج
وعرضها

التكليف بمهام
تحريرية ثم عرضها
أمام الزمالء لتقييم
مهارات
عرض.الموضوع

 -اإللمام بالبلفية التاريبية ،الثقافية ،و

عن طريق أسئلة
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الفلسفية للن

المطالعات
و المقال

الحضارة

الدراسات
العليا

.

اإلختيار من متعدد فى
إمتحان منت ف
الف ل الدراسى.
 +األسئلة المقالية فى
اإلختبار النهائى
التحريرى.

 كتابة مقاالت بلغة إنجليزية سليمة ومترابطة.

إستبدام اسلوم
المراجع النظيرPeer-
Review
 Checklistلتقييم
مقاالت األعداد الكبيرة
للطالم بشكل
أسبوعي لتحسين
المستوى.

 القدرة على اإللمام بموضوعاتواتجاهات ثقافية متنوعة.
 تحليل الن وص األدبية والغير أدبيةعقد المقارنات.

إختبار نهائي تحريرج

إبداء الرأج باستبدام األدلة والبراهين

النقاش والحوار أثناء
المحاضرة

عرض ادراء واألفكار أمام الزمالء

تقييم مهارات العرض

 -3المساهمة في تطوير المقررات وأسلوب التدريس :
أ-
-

المرحلة الجامعية األولي:
االلتزام أثناء القيام بمعمال التدريس بما يضع القسم من سياسلات مرتبطلة بلالجودة وحسلن
األداء واستبدام وسائل التقنية المتاحة.
توصيف وتنسيق المقررات فلي ضلوء المعلايير األكاديميلة القياسلية القوميلة لقطلاع كليلات
األلسن ).(NARS
العمل على تحقيق المبرجات التعليمية المستهدفة.
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-

تعللديل التوصلليف وفقللا للتقريللر الللذج يعقللب االنتهللاء مللن الف للل الدراسللي وذلللك لتحسللين
ادداء وتفادج نقاط الضعف والتق ير.
تطللوير طريقللة تللدريس مللادة الللدراما والتعامللل مللع الللن كعللرض مسللرحي تللتحكم فيلله
عناصر مبتلفة تلعب دورا في شلحن اللن المكتلوم بالمعلاني واللدالالت التلي تسلهم فلي
عملية التلقي.
تنمية القدرات األدبية والنقدية عند الطالب من خالل طرح ومناقشلة مقلاالت نقديلة مبتلفلة
في ورش عمل تهدف لتحقيق هذا الغرض.
تشجيع الطلبة على التبيل واالبتكلار وذللك ملن خلالل أداء بعلض المشلاهد ملن الن لوص
المقررة.
تشجيع الطلبة على طرح آفاق وراى نقدية جديدة مبالفة ومناهضة لما هو سائد وتقليدج.
استنتاج قراءة الن وص من وجهة نظر العرض المسرحي.
تشللجيع الطلبللة علللى استكشللاف العالقللات المرئيللة والمسللموعة التللي تجعللل الللن ن للا
مسرحيا يكتب للتمثيل والعرض.
تشللجيع الطلبللة علللى اسللتبدام الم للادر المبتلفللة التقليديللة والتكنولوجيللة للح للول علللى
المعلومات والمعارف.
استبدام وسائل إيضاحية مثل  PowerPointلعرض محتوج المقرر .
توجيه الطلبة لالشترا في المكتبات الرقمية لتنويع م ادر المعلومات.
فلللى إطلللار التطلللوير و ربلللط المقلللررات بإحتياجلللات سلللوق العملللل ،قملللت بتحلللدي ملللنهج
المطالعات و المقلال بالفرقلة الرابعلة ليشلمل الكتابلة ل غلراض التجاريلة بتلدريب الطلالم
على الكتابة وفقا ل شكال و الت ميمات المبتلفة للمستندات فى مجال التجارة و األعملال.
(مرفق شهادة تقدير من القسم  +اسلتمارة تقيليم عضلو هيئلة التلدريس للعلام 7112/7116
)

ب -مرحلة الدراسات العليا :
 تشجيع الطلبة على استكشاف العالقات و التداخل بين المعارف المبتلفة تشللجيع الطلبللة علللى قبللول فكللرة التجريللب والمغللامرة لتنطلللق ثقافتنللا باألسللاليب العلميللةالتجريبية ال باألفكار النمطية الموروثة والنماذج سابقة التجهيز.
 مساعدة الطلبة على اكتسام القدرة على النقد الذاتي الكتشاف مواطن الضلعف والت لدجلها.
 المشللاركة فللى تحديللد مجللاالت البطللة البحثيللة لطلبللة الدراسللات العليللا ودراسللات مللا بعللد)
الدكتوراه( .مرفق
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ج -المساهمة في تطوير المقررات الخاصة ببعض كليات الجامعة :
 االشترا في وضع وتطوير برامج اللغة اإلنجليزية بكلية التجارة وال ليدلة بجامعلة علينشمس.
 مسللاعدة طلبللة كليللة التجللارة فللي إعللداد مشللروعات بحثيللة فللي مجللال التب ل باللغللةاإلنجليزية.
 تدريب طلبة كلية التجارة عللى البحل علن المعلوملة المطلوبلة وكيفيلة علرض الموضلوعالمطللروح بلغللة إنجليزيللة سللليمة و فللى تسلسللل يتفللق مللع مللنهج البح ل العلمللى باسللتبدام
الـ  PowerPointأمام جمهور الحاضرين.

د -المشاركة في أعمال االمتحانات:
 القيام بوضع امتحانات المواد التلى تلم تدريسلها وااللتلزام بت لحيح األوراق وتسلليمها فليالمواعيد المحددة من الكلية.
 االشترا في أعمال الكنترول والسير وامتحانات الشفهي الباصة بالقسم. االشترا في اإلشراف ومناقشة مشاريع التبرج الباصة بالفرقة الرابعة. القيام بوضع إمتحان القبلول للقسلم الفرنسلى بكليلة التجلارة بجامعلة علين شلمس منلذ إتبلاذالقرار بالعمل بهذا النظام منذ  7117حتى .7112

سابعا :األنشطة الطالبية
 مراجعة و تقييم أعملال الطلالم المبلدعين فلى مجلال كتابلة الق لة الق ليرة و الشلعر و
التمثيل.
 تشجيع طلالم الفرقلة الثالثلة بقسلم اللغلة اإلنجليزيلة للمشلاركة فلى مسلابقة كتابلة المقلال
التى اقامها القسلم فلى العلام الجلامعى  7111/7111و و القيلام بتقلديم معلايير التحكليم و
إقتراح الموضوعات.
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 التواصلل مللع الطللالم مللن خللالل شلبكة اإلنترنللت لمناقشللة مقترحللاتهم و مشللكالتهم ،أو
لتقديم مقاالتهم و خ وصا فى الفترات التى كان فيها الحضور متمثرا بما تمر بله اللبالد
من احداث.
 التواصل مع الطالم و مناقشة مشاكلهم األكاديمية و غيرها من خالل الساعات
المكتبية و خ وصا لتقديم المزيد من المساعدة للطلبة المتعثرين و ذوى اإلحتياجات
الباصة.
 تحفيللز طللالم القسللم فللى مجللال دراسللة الللدراما و المسللرح عللل عللرض مشللاهد مللن
المسرحيات قيد الدراسة و المتاحة على موقع  YouTubeو تشجيعهم على تقديم راى
و أراء تقوم على نقد هذه المشاهد فى إطار العناصر و النظرية الدرامية التى درست.
.
 تشجيع الطالم على لعب أدوار الشب يات و ذلك لتدريبهم على المزيد من اإلستيعام
للغة األداء و العرض المسرحى.
 اإلهتمام بتشجيع الطالم على اإللمام بالجوانلب التاريبيلة و الثقافيلة للن لوص و ذللك
لتعميق المعرفة الفكرية و الثقافية لديهم و قبول األخر و ثقافة اإلختالف.
 أنظر ناتج ممارسة هذه األنشطة مع الطالم (مرفق نتيجة اسلتبيانات الطلالم فلى تقيليم
).
األستاذ
 أألنشللطة الطالبيللة كوكيللل الكليللة لشللؤون خدمللة المجتمللع و تنميللة البيئللة ( فللى الجللزء
ل عمال و األنشطة كوكيل الكلية لشؤون البيئة) .
المب

ثامنا :األنشطة و األعمال الخاصة بخدمة المجتمع قبل تولى منصب وكالة شؤون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة:
 الترشلليح مللن هيئللة الفولبرايللت للعمللل بمركللز تعللليم الكبللار التللابع للجامعللة األمريكيللة-
.1992
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 االشترا في رفع مستوج موظفي هيئة الرقابة اإلدارية في اللغة اإلنجليزية .1991 -
 المشاركة فلي مشلروع تلدريب وإعلداد مدرسلي وزارة التربيلة والتعلليم لتلدريس منلاهج
اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية .1992 -
 المشلللاركة فلللي مشلللروع وزارة التربيلللة والتعلللليم لرفلللع المسلللتوج اللغلللوج للمدرسلللين
المسافرين في منح للبارج .1992 -
 المشاركة في أعمال مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي منذ  7111/7119و
منها:
 حضللللور نللللدوات ولقللللاءات الضلللليوف بالجمللللاهير وإعللللداد تقللللارير عللللن محاضللللرات
للين األجانللب ونشللرها فللي المجلللة الباصللة بالمسللرح التجريبللي علللى الموقللع
المتب
الباص بالمهرجان( .مرفق ) 2
 حضور العروض الباصلة بلالفرق األجنبيلة والعربيلة المشلتركة فلي المهرجلان وإعلداد
مقلللاالت نقديلللة باللغلللة اإلنجليزيلللة ترتكلللز عللللى العلللرض واألداء ونشلللرها فلللي مجللللة
المهرجان وعلى الموقع الباص به( .مرفق ) 6
 المشلللاركة فلللى لجنلللة تقيللليم الملحقلللين السلللياحيين بالهيئلللة العاملللة لتنشللليط السلللياحة فلللى
.7112/7111
 المشللاركة فللى اللجنللة المشللكلة فللى الكليللة لنختيللار مللن بللين المتقللدمين لشللغل وظيفللة
مدرسلين بقسلم اللغللة اإلنجليزيلة بكليللة اللغلات و الترجمللة  ،جامعلة أسللوان ،و تلم وضللع
معايير محددة لنختيار حتى عام ( .7116/7112مرفق )

تاسعا :األنشطة الدولية
اإلشترا في اإلتحاد الدولي لبحوث المسرح ) )IFTRوقد تم إدراج اسمي كعضو
بمجموعة المسرح العربي بالمجلة الباصة باالتحاد وهى:
 Salwa Rashad is cited by Khalid Amine, Hazem Azmy, and
”Marvin Carlson in “IFTR’s Arabic Theatre Working Group,
Theatre Research International, Cambridge University
Press,35.3 (October 2010): 269. Journals.cambridge.org/tri
(مرفق )
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 اإلشللترا فللي إعللداد مشللروع ترجمللة بعللض أعمللال المسللرح العربللي إلللى اإلنجليزيللة
المقللدم مللن بروفسللور مللارفن كارلسللن  ،أسللتاذ المسللرح واألدم المقللارن ودراسللات
الشرق األوسط بمركز البريجين بوالية نيويور  ،وقد تقدمت بعمل ادتي :
 القيام بإعداد مقترح بترجمة بعض أعمال كاتبات المسرح الم رج. تحديد بعض األسماء واألعمال)
(مرفق
 اإلشترا فى مشروع الترجمة و اإلقتباس فى المسرح الم رى مع بروفسلور سليركو
التونن ،أستاذ المسرح و الترجمة بجامعة فازا ،فنلندا بإعداد ورقة بحل تتنلاول إقتبلاس
أحللد الكتللام األمللريكيين لللبعض الق لل الق لليرة للكاتبللة الم للرية سلللوى بكللر و
تحويلها إلى عروض مسرحية قدمت على المسرح األمريكى.
(مرفق )
 اإلشللترا فللى أعمللال اإلتحللاد الللدولى بإعللداد ورقتللى بحل قللدمت إحللداهما فللى مللؤتمر
اإلتحاد المقام فى لشبونة عام ( 7119مرفق ).
 و تللم نشللر الورقللة األخللرى فللى مجلللة البحللوث الدوليللة للمسللرح عللدد  1مجلللد  19لعللام
( 7111مرفق ).
عاشرا :عضو بهيئة تحرير المجالت و الدوريات العلمية
-

عضو هيئة تحريلر فلى صلحيفة االلسلن (دوريلة علميلة محكملة بكليلة االلسلن و لهلا تلرقيم
دولى) من العدد التاسع و العشرون – يناير ( .7111مرفق )
عضو هيئة تحرير فلى مجللة فيلوللوجى (دوريلة علميلة محكملة بكليلة االلسلن و لهلا تلرقيم
دولى) من العدد  – LXيونيو ( .7111مرفق )
مستشار التحرير لمجلة ف ول (مجللة ف للية محكملة فلى النقلد االدبلى ت لدر علن الهيئلة
الم رية العامة للكتام) ،المجلد ( ،)1/72العدد ( ،)99ربيع .7112
رئيس تحرير مجلة األلسن للترجمة للعدد الثال عشر  -يناير ( .7118مرفق )
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البند الحادى عشر :األنشطة و األعمال كوكيل الكلية لشؤون خدمة المجتميع و تنميية البيئية
من  7109/3/0حتى .7102/ 4/72
أ -إعداد خطة عمل قطاع شؤون البيئة للعام ( .7116/7112مرفق )
م -إعداد خطة عمل قطاع شؤون البيئة للعام ( .7112/7116مرفق )
ت -إعداد خطة التحسين لقطاع البيئة للعام ( .7116/7112مرفق )
ث -إعداد خطة التحسين لقطاع البيئة للعام ( .7112/7116مرفق )
ج -إعداد تقرير معيلار المشلاركة المجتمعيلة للعلام  7116/7112وفقلا لمتطلبلات الجلودة.
(مرفق )
ح -إعداد تقرير معيلار المشلاركة المجتمعيلة للعلام  7112/7116وفقلا لمتطلبلات الجلودة.
(مرفق )
خ -دعوة األطراف المجتمعية من القطاعات المبتلفة للجنة البيئة األخيرة و عملل علرض
باوربوينت لنشاط قطاع البيئة بغرض التسويق ألنشطة القطاع للعلامين 7116/7112
و ( .7112/7116مرفق )

د -إعلللداد تقريلللر االطلللراف المجتمعيلللة للعلللامين  7116/7112و  7112/7116و عملللل
اإلجراءات الت حيحية وفقا لهما( .مرفق )

ذ -إعداد متطلبات خلريج كليلة األلسلن وفقلا لالسلتبيانات الموجهلة ل طلراف المجتمعيلة و
جهلللللات التوظيلللللف و التلللللدريب المبتلفلللللة و البلللللريجين للعلللللامين  7116/7112و
 7112/7116و إرسالها ل قسام العلمية لتطوير برامجها وفقا لها( .مرفق )
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ر -علرض نشللاط قطللاع شللؤون البيئللة بلجنللة قطلاع شللؤون البيئللة بالجامعللة بحضللور نائللب
الجامعلللة لقطلللاع شلللؤون البيئلللة و السلللادة وكلللالء الكليلللات للعلللاميين  7116/7112و
( .7112/7116مرفق )

ز -تنظيم المؤتمرات و النلدوات و منهلا األتلى( :مرفلق دليلل أنشلطة قطلاع البيئلة للعلامين
 7116و ) 7112

 استضافة الضيوف على المسلتوى المحللى و اإلقليملى و اللدولى ( ملن م لر و سلوريا واإلمارات و فلسطين و ألمانيا و النمسا و التشيك و سلوفيكيا و المجر و الدومينيكان ).
 فتح بام صالون األلسن الثقافى لمشاركات االسلاتذة و اعضلاء هيئلة التلدريس مملن للديهممؤلفات و ترجمات متميزة ليطلع عليها جميع أقسام الكلية و لتعميم اإلفادة.

 مشللاركة قطللاع البيئللة مللن خللالل وحللدة رفاعللة للبحللوث و تنميللة المعلومللات اللغويللة والترجمللة التابعللة لقطللاع البيئللة فللى رعايللة و ترجمللة الللدليل البللاص م "المللؤتمر الللدولى
األول لشللبام البللاحثين – اللغللات و التواصللل بللين الثقافللات" الللذى عقللده قطللاع شلللؤون
الدراسات العليا من  2-2مارس 7116م.
 مشللاركة قطللاع البيئللة مللن خللالل وحللدة رفاعللة للبحللوث و تنميللة المعلومللات اللغويللة والترجمللة فللى رعايللة المللؤتمر الللدولى األول لقسللم اللغللة اإلنجليزيللة بعنللوان " النظريللات
المرتحلللة :أصللول و تجليللات" الللذى عقللد مللن  71-71مللارس 7116م كمللا قامللت الوحللدة
بتنظيم معرض كتب بالتعاون مع المركز القومى للترجمة على هامش المؤتمر.

 المشاركة فى فعاليات مهرجان القاهرة األدبى فى دورتيله الثانيلة و الثالثلة للعلامين 7116و  7112علللى التللوالى باستضللافة جلسللات لضلليوف م للريين و أجانللب فللى إطارمناقشللة
التطورات األدبية و الترجمات.
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 عقللد ملتقى"م للر فللى عيللون األخللرين" بإستضللافة األسللتاذ الللدكتور م للطفى الفق لى فللىالجلسة اإلفتتاحية بعنوان "م ر ع لية عللى السلقوط" و بحضلور األسلتاذ اللدكتور عبلد
الوهام عزت /رئيس جامعة عين شمس و عدد من ممثلى السفارات

انشللطة التوظيللف (مرفللق دليللل أنشللطة قطللاع البيئللة  +دليللل ملتقللى التوظيللف
س-
)
للعامين  7116و 7112
 عقد العديد من ورش العمل و الدورات التدريبية فى إطلار التمهيلل للتوظيلف بالتعلاون ملعالجمعية الم رية لتبادل الشيام الدولى  AIESECو مركز تنميلة المهلارات و التوظيلف
بجامعللة عللين شللمس بالتعللاون مللع الجامعللة األمريكيللة و جمعيللة المتللرجمين و اللغللويين
الم ريين و العديد من الشلركات و الجهلات فلى مجلاالت الترجملة و الكتابلة ال لحفية و
الكتابة ل غراض التجارية و اإلرشاد السياحى و التسويق و المراسلة الدولية و تكنولوجيا
التعلم.
 المشاركة فى يوم التوظيف المنعقلد فلى مدرسلة جلرين فلالى الدوليلة فلى  7112/17/77وقيام وكيل الكلية و مدير وحلدة رفاعلة و معيلدتين بقسلم اللغلة األلمانيلة و اإلنجليزيلة بعملل
عرض باور بوينت بمنشطة الكلية و برامجها.

 عقد ملتقلى التلدريب و التوظيلف السلنوى للعلام  7116/7112فلى  7116/1/11بحضلوررئيس الجامعة السيد األستاذ الدكتور/عبد الوهام عزت و مشاركة العديد من الشلركات و
الهيئات و تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيلا المعلوملات فلى م لر Itidaوشلركة
كيدزانيا  Kidzaniaوحدة رفاعة للبحلوث و تنميلة المعلوملات اللغويلة و الترجملة التابعلة
لقطاع البيئة و مكتبة أوزوريس.
 عقد ملتقى توظيف لشركة فودافون فى .7116 /1/ 71 -عقد ملتقى توظيف شركة ايكو فى  76يونيو .7116
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 عقد ملتقلى التوظيلف و التلدريب السلنوى للعلام  7112/7116فلى  7112/1/11بحضلوررئيس الجامعة السيد األستاذ الدكتور/عبد الوهام عزت و مشاركة العديد من الشلركات و
الهيئللات المحليللة و الدوليللة مثللل هيئللة األمديسللت األمريكيللة و تحللت رعايللة شللركة أورنللج
م للر و شللركة فودافللون و هيئللة تنميللة صللناعة تكنولوجيللا المعلومللات فللى م للر Itidaو
وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلوملات اللغويلة و الترجملة التابعلة لقطلاع البيئلة و مكتبلة
أوزوريس.
ش-

أنشطة التدريب الميدانى

 عقد ورش العمل و الدورات التدريبية المؤهلة للتدريب فى الجهات المبتلفة. مباطبللة الجهللات المبتلفللة و عقللد بروتوكللوالت التعللاون فللى اطللار تللوفير فللرص لتللدريبالطللالم و اإلعللالن عللن الفللرص المتاحللة قبللل اجللازة ن للف العللام و االجللازة ال لليفية و
ارسللال القللوائم لجهللات التللدريب المبتلفللة و منهللا  :المركللز القللومى للترجمللة ،مجلللة لغللة
الع للللر ،بوابللللة روزاليوسلللللف اإللكترونيللللة ،دار األوبللللرا الم لللللرية ،الهيئللللة العاملللللة
لنستعالمات ،و كلية ستانفورد الدولية.

 حضللور الحفللل البتللامى لتللدريب الطللالم الللذين أتمللوا ال 61سللاعة تللدريب :بمكاديميللةسلللورس بالتعلللاون ملللع جمعيلللة المتلللرجمين و اللغلللويين الم لللريين فلللى ،7116/8/11
اإلحتفالية التى أقامتها شركة أورنج م لر و المؤسسلة التنمويلة لتمكلين ذوى اإلحتياجلات
الباصللة للطللالم المكفللوفين بفنللدق كلونراد فللى  ،7116/9/77و الحفللل البتللامى لتللدريب
كلية ستانفورد فى .7112/1/7
 التعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس فى اشرا طالم التدريب الميلدانى فلىدورات اعداد معلم تعليم الكبار فى فترة اجازة ن ف العام و االجازة ال يفية و احتسلابها
ضمن ساعات التدريب الميدانى فى اطار البرنامج القومى لمحو األمية.

 فتح بام التدريب الميلدانى فلى االقسلام التلى تجلد صلعوبة فلى إيجلاد فلرص للتلدريب مثللأقسللام اللغللات السللالفية و السللامية و الشللرقية اإلسللالمية و األفريقيللة فللى ترجمللة الكتللب و
المقاالت و المشاركة فلى ورش العملل و اللدورات التدريبيلة و األعملال المكتبيلة الباصلة
بوحللدة الجللودة و سللكرتارية االقسللام وأعمللال الفهرسللة اإللكترونيللة بمكتبللة الكليللة وتطللوير
78

مكتبة رفيق الدرم بتحويل الكتلب للنسلق اإللكترونلى للطلالم المكفلوفين و المشلاركة فلى
حملللالت التوعيلللة الباصلللة بوحلللدة األزملللات و الكلللوارث عللللى ان تقلللوم األقسلللام العلميلللة
بالمتابعة و اإلشراف و تحديد الساعات وفقا لظروفها.
 التعلللاون ملللع المؤسسلللة التنمويلللة لتمكلللين ذوى اإلحتياجلللات الباصلللة لتلللدريب الطلللالمالمكفلوفين عللى اسلتبدام الحاسلب االللى فلى ال Touch Typingو تلمهيلهم للكتابلة فلى
اإلمتحانات النهائية ألنفسهم و احتسام التدريب ضمن ساعات التلدريب الميلدانى( .مرفلق
)

 التعللاون مللع الهيئللة العامللة لنسللتعالمات فللى اطللار التللدريب الميللدانى و خ وصللا ألقسللاماللغات األفريقية و الشرقية اإلسالمية و السامية( .مرفق )
 اصللدار كتيللب التللدريب الميللدانى ألول مللرة للعللام  7112/7116الللذى يحتللوى عل لى كلللاإلرشادات و اإلجراءات الباصة بالتدريب و توزيعه على الطالم( .مرفق )

 اإلشراف على و متابعة تنفيذ اعمال لجنة منسقى التدريب الميدانى للعلامين 7116/7112و ( .7112/7116مرفق )
 إعداد تقرير التدريب الميدانى للعامين  7116/7112و ( .7112/7116مرفقص-

عقد بروتوكوالت التعاون و منها على سبيل المثال( :مرفق نماذج

)
)

 تحدي بروتوكول التعاون مع المركز القومى للترجمة فى اطار التدريب الميدانى عقد بروتوكول تعاون مع شركة بورتوكو تورز للسياحة فى .7116/2/11 -عقد بروتوكول تعاون مع بوابة روزاليوسف اإللكترونية فى .7116/2/18
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 عقد بروتوكول تعاون مع شركة لتس جو للسياحة فى .7116/2/72 عقد بروتوكول تعاون مع المؤسسلة التنمويلة لتمكلين ذوى اإلحتياجلات الباصلة فلى اطلارالتدريب الميدانى للمكفوفين على اسلوم الكتابة السريع فى .7116 /9/1
 عقد بروتوكول تعاون مع مجموعة ترا الدولية فى  7112/1/16فى اطار عقد اللدوراتالتدريبية للطالم بالتعاون مع وحدة رفاعة.

 عقد بروتوكول تعاون مع شركة ريكام فى  7112/7/1فى اطار عقلد اللدورات التدريبيلةللطالم بالتعاون مع وحدة رفاعة.
 عقد بروتوكول تعاون مع مؤسسة ويكيبيديا فى اطار قيام طالم التدريب الميلدانى بقسلمىاللغة اإلنجليزية و ال ينية بإثراء محتوى ويكيبيديا العربية عن طريق الترجملة علن اللغلة
)
اإلنجليزية و ال ينية( .مرفق
اقاملة حملالت التبلرع باللدم (أنظللر دليلل أنشلطة قطلاع البيئلة للعللامين  7116و
ض-
)7112
 حملة بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس و بنلك اللدم الرئيسلى ملن  76-72أكتلوبر.7112
 حملللة بالتعللاون مللع مركللز الللدم الرئيسللى لنقللل الللدم (الم للل و اللقللاح) فللى اطللار الحملللةالقومية للتبرع بالدم من  71-19مارس .7116

 حملة بالتعلاون ملع جمعيلة م لر شلريان العطاءل لالح أطفلال أنيميلا البحلر المتوسلط ملن.7116/11/11-78
ط -حمالت التوعية (أنظر دليل أنشطة قطاع البيئة للعامين  7116و )7112
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 حملللة "شللهور التوعيللة بكليللة األلسللن" و هللى تب ل التوعيللة ضللد التللدخين و التللمثيراتالسللللبية للتليفلللون المحملللول و المشلللكالت المتعلقلللة باألغذيلللة السلللريعة و المحفوظلللة فلللى
 7116/1/6و هللللى تشللللمل عللللرض فيللللديوهات و باوربوينللللت و اقامللللة مسللللابقة لعمللللل
البوسترات.
 حملللة توعيللة بنظافللة و تجميللل الكليللة مللن  7116/11/77حتللى  7112/1/2و هللى تشللملتوعيللة الطللالم فللى قاعللات الللدرس ،توعيللة العمللال مللن خللالل عقللد اجتمللاع معهللم بقاعللة
المؤتمرات ،مشروع نظافة و تجميل الدور الثانى بالكلية ،عملل صلناديق إلعلادة التلدوير،
تقديم عرض باور بوينت و مسابقة و معرض خاص بإعادة التدوير.
ظ -اقامللة المعللارض المبتلفللة بالكليللة (أنظللر دليللل قطللاع شللؤون البيئللة للعللامين  7116و
)7112
 التعاون مع مكتب التكافل االجتماعى برعاية الشباب بالتواصل مع أقسام الكلية و دعوةأعضاء هيئة التدريس لتقديم المساهمات القامة معرض مالبس خاص بالطالب الغير
قادرين بتاريخ  18أكتوبر . 7112
 مشاركة وحدة رفاعة في معرض تسويق الخدمات الجامعية للوحدات ذات الطابع الخاصمن  72 – 71فبراير 7116

 تنظيم معرض كتب بالتعاون مع المركز القومى للترجمة من  71-71مارس على هامشمؤتمر قسم اللغة االنجليزية " تحت عنوان
" النظريات المرتحلة :اصول و تجليات" .
 تنظيم معرض للكتب بالتعاون مع دار العربى للنشر من  6- 1ابريل  7116فى اطارفعاليات اسبوع البيئة بالكلية.
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 تنظيم معرض للمشغوالت اليدوية والخشبية من  6-1ابريل 7116م بساحة الكلية بالدوراألرضى فى اطار فعاليات اسبوع البيئة بالكلية.

 معرض عن اللغة المجرية بالكلية لمدة  1أيام فى الفترة من  18-16توفمبر 7116م. معرض إلصدارات المركز القومى للترجمة لمدة  1أيام فى الفترة من  71-71نوفمبر7116م.

 معرض مكتبة بداية لبيع الكتب والمراجع فى الفترة من  72نوفمبر حتى  1ديسمبر7116م.
 معرض الكتام البدمى بالكلية بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم فى الفترة من 71 7112/7/إلى  7112/1/7وذلك بمسعار مبفضة لطالم الكلية بقاعة األنشطة.
ع -اعمال ال يانة
(للعام )7106/7109
 إصالح المحول لدى شركة الماكو واعادته للكلية . تغيير القواطع بغرفة الكهرباء تم عمل الالزم بالنسبة إلمداد الكلية بالطمى وصيانة النخيل بحديقة الكلية تم تركيب كشافات لإلنارة بالكلية تم تغطية بعض أجزاء الكليةة الهامةة م ةل المعامةل والمكتبةة بةاجهزة اإلنةذار وجةارى تركيةبأجهزة إنذار للورشة والمطبعةة وررفةة المةواتير والمخةازن والةدور الخةاص بالعميةدة والةوكالء
.
 تم تركيب أجهزة إطفاء ذاتى للكنترول . تم تخصيص حجرة الدارة وحدتى األزمات والكوارث و متابعة الخريجين.17

 تم صيانة خزانات المياه بالكلية باالتفاق مع شركة مياه القاهرة الكبرى(للعام )7102/7106

 تم تركيب عداد مياه بتاريخ 7116/2/2م. تم عمل إرتباط لصيانة غرفة الضغط المنخفض وتشغيل المولد وصيانةعدد ( )7محول بالكلية,

 تم التعاقد مع شركة توب ماستر لصيانة الكمبيوترات والطابعات. تم احلال و تجديد الكنترولات بالكلية.-

تم موافقة رئيس الجامعة على عمل سنترال داخلى للكلية وتم عمل
الارتباط المالى و تمت الترسية على احدى الشركات المتخصصة عن
طريق إدارة المشتريات بالجامعة و جارى متابعة التركيب.
تم احلال و تجديد الحمامات بالدور الرابع و الخامس.
تم احلال و تجديد مسجدى الكلية من دهانات وتغيير سجاد بالإضافة
لأعمال السباكة الخاصة بالحمامات الملحقة بهما بالدور الأرضى.
تم شراء نجيلة ووضعها بمدخل جراح الكلية.
تم إنشاء دورة مياه للطالبات بدور المعامل اللغوية لبرامج الساعات
المعتمدة لمرحلة الليسانس بالجهود الذاتية.
تم الانتهاء من مشروع نظافة و تجميل و صيانة (نجارة – كهرباء – سباكة)
للدور الثانى فى اطار حملة التوعية الخاصة بنظافة وتجميل الكلية.
تم متابعة إدارة المشتريات بالجامعة لإنهاء طرح عملية إحلال وتجديد
الكلية حيث تم الطرح و تم فتح المظاريف و الإسناد و تم البدء فى
المرحلة الأولى (إحلال و تجديد الستة مدرجات بالدور الأرضى).
تمت الموافقة على عمل ارتباط لصيانة أجهزة الصوت والداتا شو
بمتابعة وإشراف الإدارة الهندسية التى قامت بعمل المقايسة.

غ -إجراءات الطوارئ
 عقلد نللدوات خاصللة بالللدفع المللدنى و األمللن مثللل نللدوة "الللدفاع المللدنى" فللى 7116/7/77ندوة "أنواع الحرائق و كيفية مواجهتها" فى " . 7112/7/19
 إقامة تجربة اإلخالء فى .7116/7/7111

 تم تركيب كشافات للإنارة من الخارج و الداخل و كذلك الجراج لتأمينالكلية .7112/7116

 تم احلال و تجديد خط الحريق للمرحلة اللأولى و الثانية .7112/7116 تم تعبئة و صيانة عدد من طفايات الحريق .7112/7116 تم تركيب بعض من طفايات التلقائى الجديدة فى بعض مكاتب الدورالإدارى و جارى استكمال باقى التركيبات من قبل المصنع الحربى

.7112/7116
 تم تركيب عدد ( )2جهاز انذار حريق من خلال شركة طيبة فى اماكنمختلفة بالكلية و جارى تسليمهم .7112/7116

 -تم رش الكلية للقضاء على الحشرات والزواحف بتاريخ 7116/9/6م.

ف-اإلصدارات

-

متابعة اصدارات الكلية االتية:
إصدار كتيب وحدة رفاعة لعام 7112/7116م .
النشرة السنوية الباصة بوحدة متابعة البريجين .
مطويات و فاليرز للدعاية لوحدة رفاعة .
المجالت العلمية المحكمة .
* مجلة فيلوجى .
* صحيفة االلسن .

-

القيام بإصدار األتى:
دليل أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 7116/7112
دليل أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام .7112/7116
دليل ملتقى التوظيف للعام .7116/7112
دليل ملتقى التوظيف للعام .7112/7116
كتيب التدريب الميدانى ألول مرة للعام .7112/7116
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ق -أنشطة متنوعة
 -عقد أسبوع البيئة للعامين  7116/7112و .7112/7116

 إقامةةة حفةةل توزيةةع شةةهادات تقةةدير للطةةالب والسةةادة اإلداري ةين والعمةةال المحةةالين للمعةةاشبتاريخ 7116 /1/6م و  7112/1/ 6ذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة.
 تنظةةيم يةةوم المواهةةب وذلةةك بالتعةةاون مةةع قسةةم اللغةةة الفرنسةةية والطةةالب مةةن أقسةةام اللغةةاتاإلنجليزية واأللمانية واألسبانية واإليطالية والروسية بتاريخ .7116/1/71
 مشاركة وحدة رفاعة التابعة للقطاع فى نشاط طالبي مع أسرة أسوان متم ل فى مسابقةفى ترجمة األفالم من اللغات المختلفة وفاز بها طالب قسم اللغة االسبانية وقد ساهمت
الوحدة بتقديم هدايا وشهادات تقدير للفريق الفائز.
 تنظيم حفل الخريجين للعام األكاديمى  7116 - 7112مع بداية العام الدراسى فى 7116/9/79بدار الهيئة الهندسية و قد تم تكريم السادة األساتذة الحاصلين على جوائز
و على الماجستير و الدكتوراه و الخريجين بمرحلة الليسانس.

 الح ول على جوائز خاصة بقطاع شؤون البيئة: ح ول كلية األلسن على المركلز األول ألكثلر الكليلات تعاونلا فلى تمهيلل المكفلوفين عللىمسلللللتوى الجامعلللللات الم لللللرية و تقلللللديم التهنئلللللة لهلللللا فلللللى مجللللللس الجامعلللللة بتلللللاريخ
7116/9/77فللى احتفاليللة اقامتهللا المؤسسللة التنمويللة لتمكللين ذوى اإلحتياجللات الباصللة
تحت رعاية شركة أورنج م ر فى فندق كونراد.
 ح ول وحدة رفاعة للبحوث و تنميلة المعلوملات اللغويلة و الترجملة عللى المركلز الثلانىفى مسابقة أفضل وحدة ذات طابع خاص على مستوى كليات جامعلة علين شلمس و قلد تلم
التكريم فى مجلس شؤون البيئة بالجامعة فى شهر أكتوبر .7116

ل -نمللاذج مللن التسللويق ألنشللطة القطللاع فللى األعللالم اإللكترونللى بالتعللاون مللع المركللز
اإلعالمى و العالقات العامة بالجامعة.
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البند الثانى عشر :األنشيطة و االعميال كوكييل الكليية لشيؤون الدراسيات العلييا و البحيوث
منذ تولى المنصب فى 7102/4/73
 -1إعللداد نمللاذج التقللارير الفرديللة و الجماعيللة للجنللة الحكللم لمللنح درجللة الماجسللتير بنظللام
الساعات المعتمدة.
 -7تحدي المعلايير و الضلوابط الشلكلية و العلميلة الباصلة بلدوريات الكليلة وفقلا للمعلايير
المدرجة فى الدليل اإلرشادى لتقييم الدوريات العلمية الم رية الذى تتلولى تنفيلذه وحلدة
المكتبات الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات لنرتقاء بالنشر العلمى.

 -1إستحداث لجان جديدة:
 وحدة اإلت ال  Focal Pointمع لجنة مكافاة النشر الدولى بالجامعة. لجنة النشر اإللكترونى. لجنة اإلرشاد األكاديمى (إعتملاد دور المرشلد االكلاديمى العلام و توصليف لمهلام اإلرشلاداالكاديمى و نماذج المتابعة الباصة به).
 مكتب التعاون الدولى و إعلداد التقريلر اللالزم علن اإلتفاقيلات المفعللة و الغيلر بالكليلة فلىالفترة السابقة.
 لجنة متابعة معامل الكلية و إعداد نماذج المتابعة الباصة بها. -1إعداد دراسة إح ائية عن اعداد المتقدمين و المقبولين للدراسات العليا بنظام السلاعات
المعتمللدة بالكليللة مللن الفتلللرة مللن البريللف  7111حتللى ربيلللع  7112فللى إطللار عملللل
اإلجراءات الت حيحية الالزمة لرفع أعداد المتقدمين و المقبولين و منها:
 فلتح بللام القبللول بالدراسللات العليللا لقسللم اللغللات األفريقيللة وفقللا إلحتياجللات المجتمللع ألولمرة بالكلية.
 اإلعللالن علللن موضلللوعات امتحلللان القبلللول لمرحلللة اللللدبلوم و التلللمهيلى دكتلللوراه بلللإدارةالدراسات العليا و على صفحة القطاع قبل إنعقاد اإلمتحان بوقت كاف.
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 إسلللتطالع أراء طلللالم الدراسللللات العليلللا فللللى البلللرامج ومقابلللللة شلللكواهم بللللاإلجراءاتالت حيحية الالزمة.
 -2متابعة البرامج المشتركة ( برنامج الماجستير األوروبى الم رى المشلتر بلين جامعلة
عين شمس و جامعة ساالمنكا فى اللغلة و الثقافلة األسلبانية و برنلامج ماجسلتير الترجملة
ة للغتين العربية و األلمانية بين جامعة عين شمس و جامعلة اليبتسليج بملمانيلا
المتب
األتحادية) و عمل اإلجراءات الت حيحية الالزمة وفقا لمتطلبات الجودة و منها:
 تطبييق اجراءات اللوائح المعمول بها بالكلية بنظلام السلاعات المعتملدة الباصلة بالتسلجيلو التشكيل بما ال يتعارض مع الالئحتين السابق ذكرهما و منها أن تعرض البطط البحثيلة
للطالم للدراسة و النقاش فى سمينار فى مجلس القسم لتعرض على لجنة الدراسات العليا
ثم مجلس الكلية إلعتمادها ونشر بح متعلق برسالة الماجستير قبل التشكيل و أن تبضلع
الرسلللالة لقيلللاس نسلللية اإلقتبلللاس عللللى اال تتعلللدى  %71وفقلللا لقلللرار مجللللس الجامعلللة
.7119/11/12
 تشكيل لجان جديدة إلدارة برنامج الماجستير المشتر مع جامعة اليبتسليج بملمانيلا إلتبلاذالقرارات الالزمة لت يحح األوضاع وفقا لمتطلبات الجودة.
 -6عقللد منتللدى شللبام البللاحثين ( 7118الللدورة البامسللة) بعنللوان "الدراسللات البينيللة فللى
األدم و اللغة و الترجمة" فى الفترة ملن  11-17ملارس  7118و ذللك فلى إطلارتطوير
للات وفقللا إلسللتراتيجية الكليللة و
البحل العلمللى و دعللم البحللوث المشللتركة بللين التب
الجامعة.
 -2تم عمل قواعد بيانات خاصة بمبحاث أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و األبحاث
المنشللورة محليللا و دوليللا للبمللس سللنوات السللابقة فللى اطللار إسللتعدادات الجامعللة للتقللدم
للت نيف الدولى ال.QSRanking

 -8تم اإلشراف على إعداد الالئحة الجديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بعنلوان
"الئحة الدراسات العليا فى الترجمة التحريرية و الفورية و تكنولوجيلا الترجملة" و التلى
تم إعتمادها بمجلس الكلية فى
 -9تللم وضللع ضللوابط النشللر إلعللادة إصللدار "أبنللاء رفاعللة" الللذى توقللف منللذ  7111لنشللر
ملب ات رسائل الماجستير و الدكتوراه باللغة العربية وفقا لالئحة.
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 -11تللم إعللادة إصللدار مجلللة األلسللن للترجمللة للعللدد الثال ل عشللر للعللام  7118التللى توقللف
إصدارها منذ .7111

-11تم عقد اإلجتماع الثالل للجنلة اإلرشلاد األكلاديمى بحضلور طلالم الدراسلات العليلا فلى
 7112/17/17بقاعلللة الملللؤتمرات بالكليلللة و طلللرح ملللواد حلللرة جديلللدة لمقابللللة شلللكوى
الطالم فى هذا الشمن.
-17عقد الندوات التالية:
ندوه بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية اإلسالمية "ماذا نترجم؟وكيف نترجم ؟"بمناسبة إحتفال الكلية بيوم المترجم فى  .7112/11/77و كان ضيوف الندوة
الدكتور/حسام الدين م طفى رئيس جمعية المترجمين و اللغويين الم ريين و
الدكتور محسن فرجانى بقسم اللغة ال ينية بالكلية.
ندوه " النشر الدولي ودور بنك المعرفة" تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور عبدالناصر سنجام /نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا و البحوث .أدارت
الندوة األستاذة الدكتورة
سلوى رشاد أمين /وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا و البحوث  .كان ضيوف
الندوة الدكتورهيثم بدراوى /منسق مكافمة النشر الدولى بالجامعة و الدكتورة هند ابراهيم/
نائب مدير وحدة الجودة بالكلية و نائب
مدير وحدة الجودة و األستاذ ة /عال لورانس و محمود داوود ببنك المعرفة.
ندوه" المفاهيم والم طلحات الدينيه وال هيونيه" بالتعاون مع قسم اللغات الساميه( شعبه عبرى) ل ستاذ الدكتور محمد الهوارى -أستاذ الديانه اليهوديه بكليه اددام –
جامعه عين شمس -يوم األربعاء  12نوفمبر  7112الساعه  11صباحا بقاعه
المؤتمرات بالكليه.
 ندوه " تطوير البح العلمى فى اللغات الشرقيه " بالتعاون مع قسم اللغات الشرقيهاإلسالميه ل ستاذ الدكتور محمد الهوارى -أستاذ الديانه اليهوديه بكليه اددام –
جامعه عين شمس ومقرر اللجنه العلميه الدائمه لترقيه األساتذه واألساتذه المساعدين
واألستاذ الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن -أستاذ الدراسات اإليرانيه بكليه اددام –
جامعه عين شمس -يوم األحد الموافق  7112/11/19الساعه  11صباحا بقاعه
المؤتمرات بالكليه .أدارت الندوه أ.د /منى أحمد حامد األستاذ بقسم اللغات الشرقيه
اإلسالميه.
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 ندوه" آليه تفعيل الباح العلمى  " Google Scholarلوحده تكنولوجيا المعلوماتبالكليه ضيف الندوه :المهندس /عبد الحليم عبد الهادى -مسئول البوابه اإللكترونيه
بالجامعه .
أدار الندوه األستاذ /كريم نبيل – مسئول البريد االلكترونى بالكليه  .واألستاذ /هانى
منير – مسئول البوابه اإللكترونيه .عقدت الندوه يوم األحد  76نوفمبر  7112الساعه
 11صباحا بقاعه المؤتمرات.
 ندوه " اإلبداع والترجمه" للجنه العالقات الثقافيه فى إطار احتفال الكليه" بيومالمترجم" .ضيوف الندوه:
أ.د /ناديه جمال الدين -أستاذ األدم بقسم اللغه األسبانيه
أ.د /عماد البغدادى -أستاذ الترجمه بقسم اللغه اإليطاليه
أ.د /ابراهيم عبد المنعم -أستاذ األدم والبالغه بقسم اللغه العربيه
أ.د /محمد ن ر الجبالى -أستاذ األدم الروسى بقسم اللغات السالفيه
أ.د /ماجده صوفى بكار -أستاذ الترجمه بقسم اللغه ال ينيه
أدارت الندوه الدكتوره /جهاد محمود عواض بقسم اللغه العربيه .إنعقدت الندوه يوم
الثالثاء  78نوفمبر 7112الساعه  17ظهرا بقاعه المؤتمرات.
ندوة لجنة العالقات الثقافية فى إطار إحتفال الكلية بيوم اللغة العربية بعنوان " اللغةالعربية لغة المستقبل و اإلبداع" للشاعر الكبير /حسن طلب .أدار الندوة أ.د .إبراهيم
عبد المنعم و ذلك يوم األربعاء  11ديسمبر ،7112الساعة  17ظهرا ،بقاعة
المؤتمرات.
البند الثالث عشر :التكريم و الحصول على جوائز
الح ول على الجائزة االولى من جامعلة فيينلا فلى اللدورات
-1
ال لليفية التللى تعللدها الجامعللة لتللدريس اللغللة االلمانيللة لالجانللب فللى صلليف .1982
)
(مرفق
الترشيح ملن المجللس األعللى للشلبام و الرياضلة لح لولى
-7
على لقب طالبة مثالية لتمثيل الشبام الم رى فى رحلة الى ألمانيا فى .1998
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الح للول علللى جللائزة التقللويم بالللدورة التدريسللية العشللرين
-1
إلعللداد المللدرس الجللامعى و التللى عقللدت بكليللة الهندسللة فللى الفتللرة مللن  9/71حتللى
( .1991/11/11مرفق )
التكريم من قبل قيادة الكلية فى اطار الجهود المبذولة لتحقيق
-1
إعتمللاد الكليللة مللن الهيئللة القوميللة لضللمان جللودة التعللليم و الغعتمللاد فللى العللام الجللامعى
 7112/7111فى ( .7112/1/11مرفق )

شهادة تقلدير ملن قسلم اللغلة اإلنجليزيلة للجهلود المبذوللة فلى
-2
تنسيق مقررات المقال و المطالعات بالقسم عن العام .7112/7111
وضع اسمى "فى دائرة الضوء" فلى الجريلدة البيئيلة  ،العلدد
-6
التاسع عشر ،ديسمبر .7112

التكللريم بلجنللة البيئللة بالجامعللة كوكيللل كليللة األلسللن لشللؤون
-2
البيئلة لح لول الكليلة عللى المركلز الثلانى لوحلدة رفاعلة للبحلوث و تنميلة المعلومللات
اللغوية و الترجمة فى أكتوبر ( .7116مرفق )

الح للول علللى أعلللى مكافللمة للنشللر الللدولى لمجللالت العلللوم
-8
اإلنسللانية المدرجللة فللى ال ERIHمللن الفئللة  INT 1عللن الدفعللة البامسللة عشللر فللى
أكتوبر ( .7112مرفق )
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مقدمته
أ.د /.سلوى رشاد أمين
وكيل الكلية لشؤون الدراسات
العليا و البحوث
و أستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية
كلية األلسن
جامعة عين شمس
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