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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 

 نسمه عبد التواب سالم الدرس االسم

 دكتوراه في االدب االنجليزى المرتبة العلمية

 انجليزي القسم التربيه الكلية جهة العمل

 ادب انجليزي التخصص

 o6u.edu.eg@153323 البريد االلكتروني  العمل الهاتف

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

لليسانسا  ادب وعلم لغه مصر القاهرة 2001 

شعر  –ادب انجليزي  مصر القاهره 2007 الماجســــتيـر  

روايه -انجليزي ادب  مصر بنها 2016 الدكـتــــوراه  

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

جامعة القاهرة –التعليم المفتوح  محاضر لغه انجليزيه 1002الي  1002ثالثه سنوات من    

المعادي  –المعهد البريطاني التعليمي  محاضر لغه انجليزية 1002الي 1002سنتين من    

1002الي  1002سنتين من  معهد الفراعنه العالي للسياحة والفنادق  محاضر لغة انجليزية  

المنامه -كلية االداب والعلوم االنسانيه بالبحرين  مدرس مساعد ادب انجليزي 1020الي  1002سنتين من    

اكتوبر 2جامعة  –كلية التربيه  مدرس مساعد ادب انجليزي 1022الي  1022سنتين من    

اكتوبر  2جامعة  –كلية التربيه  مدرس ادب انجليزي الي االن 1022من    

 واالستشارية الـخـبـرات الـعـمـلـيـة: رابـعـاً 

حتي االن 1022وزارة الثقافه منذ  –كاتب مقاالت نقديه ادبيه باللغه االنجليزيه بمجلة المسرح التجريبي  2  

 محاضر دورات مهارات اللغه االنجليزية بمركز االرشاد والتدريب المستمر بجامعة اكتوبر  1

 منسق دورات تثقيفيه و تدريبيه لمعلمي جمعية الجسد الواحد باكتوبر كخدمة مجتمع 3

 ممثل كلية التربيه بجميع ندوات مشروع االيراسموس االوروبي في جمهورية مصر العربيه 2

من والي اللغه االنجليزية – 1022/1022ترجمة ندوات المسرح التجريبي بوزارة الثقافه للعامين المتتاليين  5  

  (فقط مجال الواو المنشورات  عدد االبحاث  بشكل اجمالى اذكر) والمنشورات  ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطة: خـامـسـاً 

المنشورات  / عدد االبحاث   المجال 

Expedition Pacific- Morality Plays Revived Criticism  

Wood Prison: Epilogue of the human soul Criticism 

The Dream hospice Criticism 

Vive La Vie: A Life to Live Criticism 

 

The Land of People: I too Sing Africa 

Criticism 

 

 

 الصورة الشخصية



The Station: in A Station of the Metro Criticism 

A Wave from a Distance: the rime of the 

modern mariner 

Criticism 

When Traditional Meet the Urban Criticism 

Sindbad of Paradise lost Criticism 

DON Quichotte: Animal Farm Criticism 

The Fantastiks 

 

Criticism 

David Herbert Lawrence's Poetic Imagery: From Romanticism 

to an Existentialist/ Vitalist Stance: A Study in Development 

 

Research 

On Translating Gendered 
Figures of Speech in Shakespeare into Arabic 

 

Research 

 الدورات التدريبية: سادسا

المنظمةالجهة  اسم الدورة م  التاريخ 

 2018 االكاديميه المهنيه للمعلم اعداد المعلم 

 2018  محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية والرسالة 

أعضاء هيئة التدريسالتوعية بمعيار     2018 

 2018  التوعية بالهيكل التنظيمي 

 2018  التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 

التدريس والتعليم التوعية بمعيار    2018 

 2018  التعامل مع برنامج معالجة النصوص 

.إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها     2018 

.إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية     2018 

.النشر الدولي للبحوث العلمية     2019 

 2019  تسويق البحوث العلمية 

التقرير السنويالدراسة الذاتية وكتابة     2019 

.تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم     2019 

 2019  ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات التدريس والتقويم 

الطالب والخريجون التوعية بمعيار    2019 

البحث العلمي واالنشطة العلمية التوعية بمعيار    2019 

 2019  توعية بحقوق الملكية الفكرية  

 2019  توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث 

 2019  التوعية بمهارات االسعافات االولية 

 2019  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 

 

 

1010فبراير    التاريخ Nessma Salim التوقيع نسمه عبد التواب سالم االسم  

 


