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نجلیزیة مركز اللغة اإل - الخاصة تدریس اللغة االنجلیزیة لألغراضشھادة في  -1
  .1997إلي یولیو  1996جامعة اإلسكندریة من سبتمبر  -لألغراض الخاصة 

 
و IIEتحت رعایة  استخدام الكمبیوتر في تدریس اللغة اإلنجلیزیة ورشة عمل عن -2

IELP-II  1999یولیو  15إلى  11التابعین لھیئة المعونة األمریكیة من– 
  .اإلسكندریة

  
عة جورجیا من جام استخدام الكمبیوتر في تدریس اللغة اإلنجلیزیة شھادة فى -3

التابعین لھیئة المعونة األمریكیة من   IELP-IIو IIEمریكیة  تحت رعایة   األ
  .الوالیات المتحدة األمریكیة  -في أتالنتا  1999 سبتمبر 3أغسطس حتى  3

  
 IIEتحت رعایة  ةاستخدام الكمبیوتر في تدریس اللغة اإلنجلیزیورشة عمل عن  -4

 –2000فبرایر  24إلى  20التابعین لھیئة المعونة األمریكیة من  IELP-IIو
  .القاھرة

  
كما , نوفمبر 5حتى  3في القاھرة من  Egypt TESOLالمشاركة في مؤتمر  -5

  .2000شاركت في اللجنة التحضیریة للمؤتمر
  

تحت  اللغة اإلنجلیزیةالمؤتمر العام الستخدام الكمبیوتر في تدریس المشاركة في  -6
 –ینایر  21إلى  20التابعین لھیئة المعونة األمریكیة من  IELP-IIو IIEرعایة 

  .2001 القاھرة
  

تدریب المدرسین لتطویر مھارات الكمبیوتر و اإلنترنت ورشة عمل عن  -7
 IIEتحت رعایة  2001یونیو  25حتى  20اإلسكندریة من  – األساسیة

  .لمعونة األمریكیةالتابعین لھیئة ا IELP-IIو
  

 9اإلسكندریة من  – مھارات الكمبیوتر و اإلنترنت األساسیةورشة عمل عن  -8
التابعین لھیئة المعونة  IELP-IIو IIEتحت رعایة  2001سبتمبر 13حتى 

  .األمریكیة
  

تحت رعایة المركز الثقافي  ELTECSمؤتمرفي بالحضور  المشاركة  -9
  .2002مارس  20حتى  17اإلسكندریة من  –البریطاني 

  
القاھرة  – المؤتمر الرابع للعائدین من الوالیات المتحدة األمریكیةالمشاركة في  -10

التابعین لھیئة  IELP-IIو IIEتحت رعایة  2002أبریل  30حتى  29من 
  .المعونة األمریكیة

  
تحت  استخدام الكمبیوتر واالنترنت في تدریس اللغة اإلنجلیزیةدورة تدریبیة في  -11

 یولیو 18إلى  7التابعین لھیئة المعونة األمریكیة من  IELP-IIو IIEرعایة 
  .القاھرة –2002
  

 CDELT Symposium الثالث والعشرون مؤتمرال المشاركة بالحضور في -12
جامعة عین شمس  –كلیة التربیة  - اللغة اإلنجلیزیة التابع لمركز تطویر تدریس

  .بالقاھرة2003أبریل  17إلي  15من 
  
  
  
 

 1 



  
القاھرة  – للعائدین من الوالیات المتحدة األمریكیةالمشاركة في المؤتمر الخامس  -13

لتابعین لھیئة ا IELP-IIو IIEتحت رعایة  2003أبریل  23حتى  22من 
  المعونة األمریكیة

  
تصمیم المناھج الدراسیة باستخدام الكمبیوتر في تدریس اللغة ورشة عمل عن  -14

 6التابعین لھیئة المعونة األمریكیة من  IELP-IIو IIEرعایة تحت  اإلنجلیزیة
  .اإلسكندریة –2003یولیو  10إلى 

 
المنتدى القومي الثاني استخدام الكمبیوتر في تدریس اللغة المشاركة في  -15

 18التابعین لھیئة المعونة األمریكیة في  IELP-IIو IIEتحت رعایة  اإلنجلیزیة
 .القاھرة – 2003دیسمبر 

  
 CDELT Symposium الثامن و العشرون مؤتمرالالمشاركة بالحضور في  -16

جامعة عین شمس  –كلیة التربیة  - اللغة اإلنجلیزیة التابع لمركز تطویر تدریس
  .بالقاھرة 2008مارس  3إلي  1من 

 
  

قسم  - لسانیاتال و المنتدى الدولي التاسع لألدب المقارنفي المشاركة بالحضور  -17
 .2008نوفمبر  6إلي  4من  جامعة القاھرة -كلیة اآلداب  - اللغة اإلنجلیزیة 

  
 نوفمبر 22حتى  21في القاھرة من  Egypt TESOLفي مؤتمر المشاركة  -18

 .القاھرة - 2008
  

تحت رعایة  ملتقي ثقافي و حضاري: اإلسكندریة في مؤتمرالمشاركة بالحضور  -19
 .اإلسكندریة- 2008فمبر ون 27حتى  26من جامعة اإلسكندریة 

  
 –مؤتمر ھیئة الفولبرایت في احتفالھا بذكري إنشائھا الستون  فيالمشاركة  -20

 .2009نوفمبر  2حتي  1االسكندریة من 
 

  
 2010 دیسمبر 4حتى  3في القاھرة من  Egypt TESOLفي مؤتمر المشاركة  -21

 .القاھرة -
  

 .ي إنشائھا الستونمؤتمر ھیئة الفولبرایت في احتفالھا بذكر فيالمشاركة  -22
  
 

قسم اللغة  -  لسانیاتال و لألدب المقارن اشرعلالمنتدى الدولي افي المشاركة  -23
 .2010نوفمبر  9إلي  7من  جامعة القاھرة -كلیة اآلداب  - اإلنجلیزیة 

  
 

:الندوات   
 

الندوةاسم  اإلرشاد األكادیمي  1 
23  /2  /2010   التاریخ 

اإلسكندریة ــ فرع دمنھوركلیة اآلداب ــ جامعة    الجھة 
الندوةاسم  المشاركة المجتمعیة  2 

24  /2  /2010   التاریخ 



  الجھة كلیة اآلداب ــ جامعة اإلسكندریة ــ فرع دمنھور
الندوةاسم  میثاق الشرف األخالقي  3 

21  /3  /2010   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ــ جامعة اإلسكندریة ــ فرع دمنھور

الندوةاسم  البحث العلمي  4 
30  /6  /2010   التاریخ 

  الجھة كلیة اآلداب ــ جامعة اإلسكندریة ــ فرع دمنھور
 

 
 

 


