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 والوظيفية  الشخصيةالبيانات  .1

 االسم: يسريه احمد علي الهمشري

 دمنهورجامعة   التربيةكلية  اإلنجليزية غةاللبقسم   اللغويات  استاذ مساعد:   الحالية الوظيفة

 لغويات التخصص: 

 25/10/2020: تاريخ التعيين 

 اإلنجليزيةمجمع االبعاديه الدور الرابع قسم اللغة  -جامعة دمنهور  التربية: كلية المراسلةعنوان 

    or 002-045-3282222   3282221-045-002 :تليفون العمل :

    3282220-045 ::فاكس العمل

 or (002 01005459287) 3138860-047 -002 :تليفون المنزل والموبيل :

                 myason2005@hotmail.com  :األيميل 

ry@edu.dmu.edu.egelhamsha                               

  http://www.damanhour.edu.eg/staff/pages/page.aspx?Staffid=738  الجامعةعلي موقع  الرسميةالصفحة 

 /https://www.facebook.com/groups/1387582608126819الفيسبوك: 

Orcid ID:  https://orcid.org/0000-0001-7005-8943 

Google scholar:   https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=QnF49S8AAAAJ 

linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-yousreya-elhamshary-31964327/ 

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Yousreya_Alhamshary 

Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/dr-yousreya-alhamshary/ 
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 :العلمية  الدرجةالتدرج الوظيفي و .2

 . 2020اللغويات االنجليزيه جامعة دمنهور كلية التربيه استاذ مساعد   ▪

 2012مدرس اللغويات التطبيقيه بكلية التربيه جامعة دمنهور  ▪

 .2010جامعة كفر الشيخ  -دكتوراه في اللغة اإلنجليزية  ▪

 2006ماجستير في اللغة اإلنجليزية جامعة كفر الشيخ   ▪

 1992ليسانس في اللغة اإلنجليزية وادبها كلية االلسن جامعة عين شمس ▪

 انشطه جامعيه: .3

 .  2017مدرب معتمد في مركز تنمية القدرات بجامعة دمنهور منذ .  ▪

 المنشورة بحاث األ .4

: تحليل خطاب متعدد الوسائط لهوية الشرق  2019عالء الدين في عيون ديزني  ورقه بحثيه بعنوان " -1

 .2020" ورقه بحثيه في مؤتمر جامعة بدر في اكتوبر األوسط

بعنوان " دراسة مقارنه لترجمة النص الثقافي في ترجمة رواية اللص والكالب للروائي   ورقة بحثيه  -2

ظ" ورقه بحثيه في مؤتمر الدولي الثاني للعلوم االنسامسه ووالتعليميه في كلية نونهام  نجيب محفو

 2020يوليو  28كامبرك بانجلترا في بجامعة 

  فى تغطية قضية خاشقجى فى الصحف السعودية: المروج له التحيز االعالمىبعنوان " بحث منشور -3

عدد  . الكلية االلسن جامعة عين شمس لغويةسلسلة الدراسات األدبية وال مجلة ". منظور منهجى وظيفى

 ISSN: 1687-4242 . 2020يناير ( 1)

سي لألغنية المصرية )الموال( ، صعوبات الترجمة ترجمة اإلرث المن بعنوان "  بحث منشور -4

مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث االنسانيه  ." واستراتيجياتها: دراسه خاصه لموال بدرية

 2019( اكتوبر 24العدد )كلية االداب جامعة القاهره )فرع الخرطوم( -ويه واالجتماعيه والترب

 ISSn2536-9555الترقيم الدولي:   .38الي   1من :صـ

لمحة عن تحليل الخطاب الديني وهوية اإلسالم في كلمة  الشيخ األزهر د. أحمد  "بعنوان بحث منشور  -5

كلية البنات للداب والعلوم والتربيه   دابمجلة البحث العلمى فى اال  ".الطيب بمناسبة مولد الرسول

ترقيم الدولي : ال .448الي  425صـ : من   2019(  لعام 5( الجزء )20العدد )جامعة عين شمس 

ISSN2356-8348 
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تحليل خطابي لالستراتيجيات اللغوية المستخدمه في خطاب الرئيس عبد الفتاح  "بعنوان بحث منشور  -6

كلية البنات للداب والعلوم   مجلة البحث العلمى فى االداب . "ريهالسيسي في حفل تكريم المرأة المص

الترقيم الدولي :    , 522-495صـ:   2019م (  لعا6( الجزء )20العدد )والتربيه جامعة عين شمس 

ISSN2356-8348 

 ". االجتماعي الشبكات مواقع في التواصل أسلوب : والصورة  النص وراء مابعنوان :" بحث منشور  -7

رقم الايداع  I.S.B.N: 1110-2128.  2019( لعام 98العدد )امعة االسكندريه االداب ج مجلة كلية

319/1980 

 ترجمات ألربع مقارن داللي تحليل:  المترجم   النص في القرآن فهم معاني م عد " :بعنوان بحث منشور  -8

مجلد  ( 18) العدد  مجلة الدراسات االنسانيه واالدبيه كلية االداب جامعة كفر الشيخ". يوسف   لسورة 

 ( ISSN 2314-7431الترقيم الدولى : ) 387-322صـ:   2018 ( يونيو2)

ن الثقافات: تهديد لغة  الفرانكو لقواعد استخدام المفردات  " التواصل اللغوي بي بحث منشور بعنوان : -9

لعدد  ( ا4االصدار )مجلة اللغة اإلنجليزية واالدب  .والكفاءة اللغوية في اللغة اإلنجليزية والعربية " 

 ( 34-23:صفحات  2014س  ( أغسط4)

يتعلق   لغة اجنبيه فيماتقييم لسياق التعلم االلكتروني لدارسي اللغة اإلنجليزية ك :"بحث منشور.بعنوان  -10

رقم البحث   2015مجلة فكر وإبداع الجزء السابع والتسعون .نوفمبر ".  بمفاهيم ومشكالت التطبيق 

 . ( 35:61: ص ) 2داخل العدد :

. واألداء الخطابي لطالب الجامعة "أنماط التعلم والذاكرة الكالمية العاملة بعنوان :" بحث منشور  -11

(   ابريل  4العدد )كلية التربية جامعة عين شمس العدد الخامس عشر   المنهج العلمي والسلوك مجلة

 ( 76-37صفحات :   2016

: دراسة حالة لتحليل  عةجامبال  اإلنجليزية اللغةالمشاكل الصوتية لدى طالب  "بحث منشور بعنوان :  -12

 (28-  17صفحات :  2017( يناير 1( العدد ) 7االصدار )مجلة اللغة اإلنجليزية واالدب  . الخطأ"  

تواصل االجتماعي و التغير بحث منشور بعنوان تحليل السياق اللغوي االلكتروني في شبكات ال -13

: ص )  2رقم البحث داخل العدد :  2017مجلة فكر وإبداع .الجزء المائة  والثالثون .يوليو " اللغوي

75:104 . ) 

 اللغةلدي طالب  ووجهات نظر الطالب في الفهم السمعي المعرفيةبعنوان " الجوانب بحث منشور  -14

 2017(   87العدد )مجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  ".بالجامعة  اإلنجليزية
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 كتب منشوره .5

مؤسسة    باألنترنتالتدريس   - الناشر  والتطبيق  نشر  واخري    األمازونالتصميم  دار   LAPعن 

LAMBERT Academic Publishing. ISBN (978-3-659-25956-2) 2012 

-Design-Internet-via-/Teachinghttps://www.amazon.com

1-Implementation/dp/365925956X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503085377&sr=1 

  األمازون ( الناشر مؤسسة  العربيةالتصميم التعليمي :مهاراته وتطبيقاته للعاملين به )كتاب باللغة   -

   The EAITSM Inc February 2016 واخري عن دار نشر   

Practitioners/dp/B01CBPP1BO-Applications-Skills-Design-/www.amazon.com/Instructionalhttps:/ 

 تحت الطبع: مترجمةكتب  .6

 Gwynne, Rosalind Ward للمؤلف    نفي القرا العقليالبالغي  التشريعيالمنطق  

Published by Taylor & Francis Routledge:  .2004 

 محكم علمي في المجالت التاليه : .7

• REiLA Journal of Research and Innovations in Language"  

• Journal of African Studies and Ethnographic Research 

• International Journal of Linguistics and Translation Studies  

 ج الجامعة:ندوات ومؤتمرات وورش عمل خار .8

 2020االول لجامعة بدر بالقاهره اكتوبر الدولى المؤتمر العلمي  •

 2020تبة االسكندريه مؤتمر الجمعيه العلميه لهندسة اللغه مك •

كه بملخص ورقه المؤتمر الدولي الثاني للعلوم االنسانيه واللغه بكلية نتنجهام بانجلترا عبر االنترنت والمشار •

 2020بحثيه يوليو 

 2020االول بالجامعة البريطانيه بالقاهره فبراير المؤتمر الدولى  •

 2020االكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  والتعلم  ورشة عمل التحليل االلكترونى  •

  2030 ورشة عمل الحكومه االلكترونيه الذكيه والتميز المؤسسي واستشراق المستقبل رؤية الدول العربيه  •

 2020ديسمبر 

م والمتطلبات  دوره عبر االنترنت عن بنوك االسئله التطوير الحقيقي لمنظومة تقوين تحصيل الطالب )المفاهي •

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمى بكلية العلوم والدراسات  تطبيقيه ( نماذج  –التنفيذيه االجراءات  –

 2020االنسانيه بالجبيل 

https://www.amazon.com/Teaching-via-Internet-Design-Implementation/dp/365925956X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503085377&sr=1-1
https://www.amazon.com/Teaching-via-Internet-Design-Implementation/dp/365925956X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503085377&sr=1-1
https://www.amazon.com/Instructional-Design-Skills-Applications-Practitioners/dp/B01CBPP1BO
http://www.damanhour.edu.eg/pdf/738/Dr.%20Yousreya%20Alhamshary.pdf
http://www.damanhour.edu.eg/pdf/738/Dr.%20Yousreya%20Alhamshary.pdf
https://royalliteglobal.com/african-studies/about/editorialTeam
http://ijlts.org/index.php/ijlts
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ورشة عمل االختبارات االلكترونيه في ظل التعليم عن بعد اكاديمية طيبه المتكامله للعلوم والتكنولوجيا   •

 2020والجمعية العربيه للقياس والتقويم 

ورشة عمل مركز تطوير البحث االكاديمي بكلية البنات لقسم اللغه االنجليزيه عن الرؤيه من خالل الترجمه   •

 . 2019نوفمبر  23

 . 2019نوفمبر  3-2عن تدريس اللغه بالوسائل الرقميه  36االنجليزيه الدولى رقم مؤتمر مركز تطوير اللغه  •

 2019اكتوبر  30-29مؤتمر جامعة حلوان  •

 2019اكتوبر   10-9مؤتمر كلية اللغات بجامعة مصر للعلوم الحديثه واالداب  •

 2018نوفمبر  11-10مؤتمر مركز تطوير اللغه االنجليزيه عن اللغه في عصر الرقميه  •

 2018مارس   22-20تمر كلية االلسن عن السرديات واالدب واللغويات والترجمه ؤم •

 2017مارس  16-15اسات األدبية واللغة والترجمة أكتوبر عن الدر  6المؤتمر األول لجامعة  •

 2017يناير   24-23في التنميه المهنيه     TESOL مؤتمر ال  •

 2016نوفمبر  17-15مقارن مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الثالث عشر لألدب ال •

 2015فبراير  14-13مؤتمر وحدة اللغات والترجمه جامعة عين شمس  •

 2016فبراير  13 -12 مؤتمر وحدة اللغات والترجمه •

 2015اغسطس  18-17المؤتمر العلمى الثالث لكلية التربيه جامعة دمنهور  •

التصاالت )مركز الخدمات  رة اوزا -ورشة عمل إدارة المشروعات بالمركز القومة إلنتاج المقررات  •

 2015المعرفية االن( بالمجلس األعلى للجامعات مايو 

وزارة االتصاالت )مركز الخدمات المعرفية   رات اإللكترونية ورشة عمل معايير انتاج وجودة المقر •

 2015االن( بالمجلس األعلى للجامعات مايو 

 2015أكتوبر   25-24عين شمس المؤتمر السنوي لمركز تطوير اللغة اإلنجليزية بجامعة  •

كلية البنات  المؤتمر الدولي السنوي الثاني للغة واالدب والترجمة الذي نظمته وحدة اللغات والترجمة ب  •

 15/2/2015-14عين شمس 

 2014في التقييم  واالمتحانات  نوفمبر    TESOL مؤتمر ال  •

 2014مايو  4-3ين شمس المؤتمر الدولي السنوي لمركز تطوير اللغة اإلنجليزية بجامعة ع •

 2014/ 30/1سيمنار اللغة األجنبية في المركز الثقافي البريطاني بالعجوزة  •

 2014يناير  29-28يكية السنوي للغة في الفترة من مؤتمر الجامعة األمر •

 2014اغسطس   25-23المؤتمر العلمى السنوى لكلية التربيه جامعة دمنهور  •
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  8-6مع كلية دار العلوم في الفترة  نعقد بكلية االلسن بالمنيا بالتعاوناألسبوع الثقافي الثاني للترجمة الم •

قافي بين اللغة والمجتمع: تهديدات الفرانكو لقواعد  )ورقة بحثيه بعنوان التداخل الث  2014ابريل 

 . استخدام مفردات اللغة والقدرة اللغوية في اللغتين العربية واإلنجليزية(

 2014فبراير   24المقررات   ورشة عمل خريطة المنهج وتوصيف •

 2013مايو   16-15المؤتمر العلمى السنوى لكلية التربيه جامعة دمنهور  •

 . 2010سبتمبر   16سع لوزارة االتصاالت في التعليم والتكنولوجيا المؤتمر الدولي التا  •

 

 المشاركة في االشراف على تنظيم وحضور ندوات ومؤتمرات داخل الكلية والجامعه: .9

-15بعنوان كليات التربية والتنمية البشرية الواقع والمأمول  لكلية التربية  المؤتمر السنوي -

16/5/2013 

التربية جامعة دمنهور بعنوان االتجاهات المستقبلية للتقويم التربوي  المؤتمر العلمي السنوي لكلية -

 25/8/2014-23وجودة التعليم 

 2/11/2014ندوة خير اجناد األرض بتاريخ  -

 24/2/2014يم الجامعي لمقررات في التعل توصيف البرامج وا -

 2/3/2014ندوه بعنوان التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي  -

 1/3/2015والمكانة بتاريخ ندوة مصر المكان  -

 27/3/2016التعريف ببنك المعرفة بتاريخ   -

 11/2016/ 7لقاء طالبي للتعريف بالكلية  -

 2016/ 31/12وزارة التضامن االجتماعي بتاريخ  -

 9/11/2016خدرات بتاريخ ة الممكافح -

 23/3/2016مصر أوال بتاريخ  -

 24/2/2014توصيف البرامج والمقررات الدراسية وخريطة المنهج  -

 3/2015مواصفات الورقة االمتحانية  -

 23/12/2017احتفاليه يوم الشهيد  -

لشعب  اللقاء األول لألستاذة الدكتورة عميد الكلية بمندوبي ا المسؤل االول عن تنظيم وتنفيذ  -

 7/11/2016 واالقسام 
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ب  اللقاء الثاني لألستاذة الدكتورة عميد الكلية بمندوبي الشعالمسؤل االول عن تنظيم وتنفيذ  -

 28/11/2016واألقسام 

لألستاذة الدكتورة عميد الكلية بمندوبي الشعب    الثالث اللقاءالمسؤل االول عن تنظيم وتنفيذ  -

 22/4/2017 واالقسام 

األستاذة الدكتورة عميد الكلية مع اسرة الجوالة   االول  لقاءيم وتنفيذ الالمسؤل االول عن تنظ -

 23/4/2017للترتيب للدورة الكشفية الخامسة 

مؤتمر مستقبل مصر صناعة مصر نظمه مركز تكنولوجيا المعلومات المشاركه في تنظيم وعقد  -

15 /8/2016 

 : يه بالكل اعداد والقاء ندوات ومحاضرات في الموضوعات التالية .10

 18/3/2014  العضاء هيئة التدريس بالكليه   محاضرة تطبيقات جوجل في التعليم  -

        23/3/2014 بكليات الجامعه  العضاء هيئة التدريستطبيقات جوجل  -

    10/3/2014 بالكليه  لطالب الدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس تفعيل المكتبة الرقمية -

  العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكليهاللكتروني استخدام وتشغيل برنامج الرصد ا -

15/3/2014 

 15/5/2014ن تطبيقات ويكبيديا التعليميه ورشة عمل للساده اعضاء هيئة التدريس بالكليه ع -

      2014/ 15/5   التعليميه مشاركة طالب كلية التربية في تطبيقات ويكبيديااالشراف علي  -

 7/7/2015والبريد االلكتروني اعضاء هيئة التدريس تفعيل مواقع السادة  ورشة  -

طالب وتعظيم دور  الي ال لقاء توعوي بالخدمات المقدمة من وحدة الخدمات التكنولوجية  -

 10/12/2015التكنولوجيا 

 9/12/2016بطالب البرنامج اإلنجليزي  لقاء لألستاذ الدكتور / عميد الكلية -

 8/2016/ 30ية والبريد االلكتروني بقسم اللغة اإلنجليزتفعيل مواقع السادة اعضاء هيئة التدريس  -

 العلوم االجتماعيهقسم  تفعيل مواقع السادة اعضاء هيئة التدريس والبريد االلكتروني ب -

22/4/2016 

 4/2017/ 18   2030تنظيم ندوه لطالب الكلية عن رؤية مصر عام  -

 : حصلت عليها متنوعةدورات تدريبيه  .11

مركز  2020في التعليم العالي والمشروعات البحثيه  الكفايات/الجدارات التعليم القائم على  دورة  .1

 2020تنمية القدرات جامعة االسكندريه 
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 2019/ 2/8الي   29/7في معهد اعداد القاده  20الدورة التثقيفيه رقم  .2

 2018اكتوبر    web.2دورة في استخدام ادوات التكنولوجيا في العملية التعليميه  .3

 2018ديسمبر    24االلمانيه   DAADالتقييم واالختبارات مؤسسة  .4

 2018اغسطس  30-29دورة اعتماد برنامج اكاديمي   .5

 2018اغسطس  12يه في الذكاء  االصطناعى ورشة العمل  الدول .6

 2018يوليو   8-7دورة مهارات التعلم االلكترونى المدمج  .7

 4/4/2018الي  2018/ 31/3دورة تدريب المدربين  .8

ورة اعداد القادة المستوي األول بجامعة دمنهور للمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين  د .9

 2017أغسطس 

 2017/ 18/2للمراجع قبل الجامعي  اجتياز اختبار مجمع الكتروني  .10

 2017/ 7/10الى   ISO 9001-2015   22/9دورة االيزو االداري  .11

 1/2/2014األطفال اجتياز اختبار اعداد المراجع الخارجي لمرحلة رياض   .12

 30/9/2016االختبار للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي  .13

-28الخارجية المتقدمة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي مهارات كتابة التقارير وفنيات المراجعة  .14

29/8/2016 

 7/5/2015-5المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي: دورة متقدمة  .15

 30/9/2014علومات المراجعون الخارجيون للتعليم قبل الجامعي نظم م .16

 3/2/2014-1اعداد المراجع الخارجي لمرحلة رياض األطفال  .17

 2015فبراير   20-19المعتمده نظم الساعات  .18

 . 2013/ 23/11-21تدريب المدربين  .19

 6/2013/ 26/27التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي  .20

 13/6/2013-12ة لكليات ومعاهد التعليم العالي دورة المراجعة الخارجي .21

 23/5/2013-22توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالي     .22

 9/5/2013-8تي لكليات ومعاهد التعليم العالي التقويم الذا .23

 2013/ 13/2-9لمؤسسات التعليم قبل الجامعي: اصدار حديث   -دورة المراجعة الخارجية  .24

 7/2/2013-3تعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم قبل الجامعي إصدار حديث تقويم نواتج ال .25

 2013يناير  17-16معايير الجوده في العمليه التعليميه  .26
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 2013يناير   21-22هارات االتصال في انماط التعليم المختلفه م .27

-27التقويم الذاتي وضمان جودة التعليم لمؤسسات التعليم قبل الجامعي اصدار حديث  .28

31/1/2013 

 2013مارس  5-4اعداد المشروعات التنافسيه لتمويل البحوث  .29

 2013يناير  10-9النشر الدولى للبحوث العلميه   .30

لداخلية لنظام إدارة الجودة اإلدارية طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية دورة المراجعة ا  .31

ISO9001/2008     15/2/2015-8-4جامعة دمنهور 

تدريبية وتدريب المدربين من جامعة عين شمس مركز التعلم المفتوح اعداد البرامج والحقائب ال  .32

2014 

 2013بر ديسم  12-8انتاج وتصميم المقررات اإللكترونية بجامعة سنجور   .33

   2007المقررات اإللكترونية بالجامعة األمريكية تطوير معايير الجودة في   .34

 2007تطوير المقررات اإللكترونية بالجامعة األمريكية  .35

 ف على رسائل علميه: االشرا .12

 األلمانية العربية ترجمة للطالبة / أسماء عبد العزيز المحارب بالجامعة/ انجليزية لغة ماجستير -

 )مرفق صورة التكليف(  6/5/2013ولوجيا والتكن للعلوم 

 أنشطة طالبية: .13

 2019يوليو  بمعهد اعداد القاده بحلوان رائد فوج االسر الطالبيه لجامعة دمنهور -

 2018مارس  بمعهد اعداد القاده بحلواناالسر الطالبيه لجامعة دمنهور رائد فوج   -

 2017/2018 بالكليه رائد واستشاري اللجنة االجتماعية -

 2018مايو   بمعهد اعداد القاده بحلوانجامعة دمنهور ضمن فوج اعضاء هيئة التدريس   ممثل عن -

 2018/2019دمنهور مسؤل التواصل الطالبي لدي الكيان الطالبي من اجل مصر بجامعة -

 2017/2018مسؤل التواصل الطالبي لدي الكيان الطالبي من اجل مصر بجامعة دمنهور -

 2016/2017الطالب/ الطالبة المثالية للعام    االشراف علي تنظيم وتنفيذ مسابقة -

 2015/2016االشراف على الرحالت الطالبية لرعاية الشباب   -

 2016/2015 يهبالكل رائد واستشاري اللجنة االجتماعية -
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 اللجان النوعية بالكلية: المجالس و عضوية .14

 2018/2019عضو لجنة الجداول للعام   -

 2017/2018عضو لجنة الجداول للعام   -

 2016/2017لجنة الجداول للعام   عضو -

 2015/2016عضو لجنة الجداول للعام   -

 2014/2015عضو لجنة الجداول للعام   -

 2013/2014عضو لجنة الجداول للعام   -

 20/4/2019حتى  2019  جلس الكليه للعام معضو  -

 2018للعام    مجلس الكليه عضو  -

 2017للعام    مجلس الكليه عضو  -

 2016للعام    مجلس الكليه عضو  -

 2015للعام    مجلس الكليه ضو ع -

 2014للعام    مجلس الكليه عضو  -

 2013للعام    مجلس الكليه عضو  -

 2019/ 20/6حتى 2019عضو لجنة شئون الطالب والتعليم للعام  -

 2018عضو لجنة شئون الطالب والتعليم للعام  -

 2017عضو لجنة شئون الطالب والتعليم للعام  -

 2016عضو لجنة شئون الطالب والتعليم للعام  -

 2015عضو لجنة شئون التعليم والطالب للعام   -

 2014عضو لجنة شئون التعليم والطالب للعام   -

 2013عضو لجنة شئون التعليم والطالب للعام   -

 

 في مجال الجودة: أنشطة  .15

حضور ورشة العمل الخاصة بمصفوفة الجودة للدراسة الذاتية التي عقدت بكلية رياض االطفال  -

 7/2017/ 30جامعة دمنهور االحد 

 2016المشاركة في لقاءات القسم للرؤية والرسالة وتوصيف المناهج  -

 2015المشاركة في الدراسة الذاتية األولية للعام   -
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توصيف برنامج اعداد المعلم األكاديمي للمرحلة التعليم األساسي بالكلية   منسق القسم للجودة في -

13/3/2014 

طباعة الكتاب الجامعي بجامعة حضور ورشة عمل ضوابط ومعايير الخاصة بإصدار و -

 24/8/2013دمنهور

 عضوية مجالس: .16

 2016/2017عضو مجلس إدارة وحدة التعلم واإلدارة اإللكترونية بالجامعة للعام  -

 2016/2017مجلس إدارة مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة للعام عضو  -

 2013/2014عضو مجلس إدارة مركز التعلم االلكتروني بالجامعة للعام  -

لجنة الترجمة واللغويات باالتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي يعمل في نطاق   عضو -

 ل العربيةجامعة الدو –مجلس الوحدة االقتصادية العربية 

 :واخرى وظائف اشرافيه بالكلية والجامعة .17

   2019 ابريل  وحتى 2013مديرا تنفيذيا لوحدة المعلومات بالكلية منذ  -

 2017 الي  2016سبتمبر  يذيا لمركز مظم المعلومات االداريه بالجامعهمديرا تنف  -

   2017تى وح  2013مدير تنفيذي لمركز انتاج المقررات اإللكترونية بالجامعة منذ عام  -

 2007فبراير  –مستشار التصميم التعليمي في المركز القومي إلنتاج المقررات اإللكترونية سبتمبر  -

 أنشطة متنوعة: .18

 2016/2017لى التربية العملية والتدريب الميداني لطالب الدراسات العليا للعام  االشراف ع -

لتكنولوجيا لمدة ثالث سنوات  التدريس عبر االنترنت في الجامعة العربية األلمانية للعلوم وا  -

 )مرفق افاده وتكليف( 

 ,Wordminds limited Address: 60 Windsor Avenueمترجم عبر االنترنت لدي شركة 

London, United Kingdom, SW19 2RR 

 

 أنشطة علمية وتطبيقية مجتمعيه خارج الجامعة:  .19

  باالسكندريه  الضرائب الجدد المشاركة بمحاضرات في الدورات التدريبية لبرامج تأهيل مأموري  -

 (. عن كل دوره  إدارة المعرفة. )مرفق افاده   -)برامج التنمية البشرية
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لتدريبية التي تعقدها مصلحة الضرائب العامة بدمنهور تأهيل االشتراك في العديد من الدورات ا -

ساء  برامج التنمية البشرية )االتصال الفعال والتواصل بين الرؤ  -مأموري الضرائب الجدد 

 والمرؤوسين( )مرفق إفادة(. 

 ورش عمل عبر االنترنت  .20

▪ 5 essentials for a competency based program that give a great ROI. 

▪ XTM Cloud - the innovative CAT tool 

▪ How to make the most of the new SDL Trados Studio 2011 

▪ Fluency Translation Suite – Experience it Yourself 

▪ Introducing XTM - Better Translation Technology. 

  البحثيةالمجاالت والمهارات  .21

▪ Teaching and Learning EFL/ESL techniques. 

▪ CALL application in Teaching and Learning Especially in EFL. 

▪ E - Course production.  

▪ Evaluation of E-Courses Production Quality. 

▪ Content analysis.    

▪ Learning styles  

▪ Educational measurement.,   

▪ Testing and CALL. 

▪ Research skills. 

▪ Training and Presentation Skills. 

▪ Instructional Material Preparation. 

▪ Strategic Planning of Educational Institutions. 

▪ Self-evaluation of Educational Institutions. 

▪ Vision and Mission of Educational Institutions. 

▪ Staff Professional Development. 

▪ Translation Skills. 

▪ Administrative Activities like Writing Reports  
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 التدريسيةالخبرات  .22

 مطـروح بجامعـة  والـذكاء االصـطناعى تدريس اللغه االنجليزيه لطـالب الفرقـه االولـي كليـة الحاسـبات  -

2020/2021 

كليـة الحاسـبات والمعلومـات بالنوباريـه   الثانيـهلطـالب الفرقـه    الكتابه الفنيه باللغة االنجليزيـه  تدريس   -

 2020/2021دمنهور جامعة 

دمنهـور تدريس اللغه االنجليزيه لطالب الفرقه االولـي كليـة الحاسـبات والمعلومـات بالنوباريـه جامعـة   -

2020/2021 

تدريس مواد التخصص للفرقه االولي والثالثـه والرابعـه لطـالب كليـة التربيـه جامعـة مطـروح للعـام  -

 2020/2021االكاديمي 

 2019دمنهور كلية الحاسبات والمعلومات بالنوباريه جامعة   الثانيهتدريس اللغه االنجليزيه لطالب الفرقه   -

 2019دمنهور المعلومات بالنوباريه جامعة تدريس اللغه االنجليزيه لطالب الفرقه االولي كلية الحاسبات و -

 حتى تاريخه.للعلوم والتكنولوجيا    األلمانية  العربيةمحاضر لغة انجليزيه عبر االنترنت في الجامعة  -

 2017-  2016االنتداب العمال االمتحانات والكنترول في كلية االداب جامعة دمنهور للعام االكاديمي  -

 2018-  2017منهور للعام االكاديمي ترول في كلية االداب جامعة داالنتداب العمال االمتحانات والكن -

 2019-  2018االنتداب العمال االمتحانات والكنترول في كلية االداب جامعة دمنهور للعام االكاديمي  -

وذلـك لتـدريس اللغـة  2017-2016  الجـامعيجامعة دمنهور للعـام    –لكلية الزراعة    االنتداب -

 ير والدكتوراه اإلنجليزية لطالب الماجست

وذلـك لتـدريس اللغـة  2018-2018جامعة دمنهور للعـام الجـامعي    –ة الزراعة  االنتداب لكلي -

 اإلنجليزية لطالب الماجستير والدكتوراه 

وذلـك لتـدريس اللغـة  2018-2017جامعة دمنهور للعـام الجـامعي    –االنتداب لكلية الزراعة   -

 افرقه االولي  اإلنجليزية لطالب  

فـي كليـة فصـل دراسـي اول  الصـوتيات    مقررولي  يس مواد اللغويات للفرقة االاالنتداب لتدر -

 2018/2019التربيه جامعة مطروح للعام الجامعى 

االنتداب لتدريس مواد اللغويات للفرقة االولـي مقـرر االسـتماع فصـل دراسـي اول فـي كليـة  -

 2018/2019التربيه جامعة مطروح للعام الجامعى 
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ر الصـوتيات فصـل دراسـي اول فـي كليـة اللغويات للفرقة الثانيه مقـراالنتداب لتدريس مواد   -

 2018/2019التربيه جامعة مطروح للعام الجامعى 

االنتداب لتدريس مواد اللغويـات للفرقـة الثانيـه مقـرر االسـتماع فصـل دراسـي اول فـي كليـة  -

 2018/2019التربيه جامعة مطروح للعام الجامعى 

اءه فصل دراسي ثان في كلية التربيـه ات للفرقة الثانيه مقرر القراالنتداب لتدريس مواد اللغوي -

 2018/2019جامعة مطروح للعام الجامعى 

االنتداب لتدريس مواد اللغويات للفرقة الثانيه مقرر القواعد فصل دراسي ثان في كلية التربيـه  -

 2018/2019جامعة مطروح للعام الجامعى 

دراسـي ثـان فـي كليـة   ة الثانيـه مقـرر المحادثـه فصـلاالنتداب لتدريس مواد اللغويـات للفرقـ -

 2018/2019التربيه جامعة مطروح للعام الجامعى 

ربيـه تاالنتداب لتدريس مواد اللغويات مقرر الصوتيات للفرقـة االولـي فصـل اول فـي كليـة ال -

 2019-2018جامعة السادات للعام الجامعى 

فـي كليـة   تمـع  للفرقـة الثالثـه فصـل اولاالنتداب لتدريس مـواد اللغويـات مقـرر اللغـه والمج -

 2019-2018ربيه جامعة السادات للعام الجامعى تال

االنتداب لتدريس مواد اللغويات مقرر معمل لغوي  للفرقة الرابعه فصل ثان في كليـة التربيـه  -

 2019-2018جامعة السادات للعام الجامعى 

تربيـه الرابعـه فصـل ثـان فـي كليـة ال  االنتداب لتدريس مواد اللغويات مقرر اللغويات  للفرقـة -

 .2019-2018جامعة السادات للعام الجامعى 

   2009محاضر بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ   -

 .2013-2012جامعة منهور للعام الجامعي  –االنتداب لكونترول كلية اآلداب   -

)كنج ماريوت( لتدريس اللغة  االنتداب في المعهد العالي للغات والسياحة والفنادق والحاسب االلي  -

 2014/2015إلنجليزية للعام ا

االنتداب في المعهـد العـالي للخدمـة االجتماعيـة بكفـر الشـيخ لتـدريس اللغـة اإلنجليزيـة للعـام  -

2014/2015 


