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 ةسيرة ذاتي  
 ايةــــــارة حلفــــر عكـــــرة نصـــأمي :  مـــــــاالس 

 

 11/11/1791: تاريخ الميالد 

 

ل س لغة:  مدر  الوظيفة الحالية  دمنهور جامعة –ة اآلداب كلي   –ة نجليزي  قسم اللغة اإل –أو 

                        

   amira_ekara@hotmail.com   : يلكترونالبريد اإل 

                             

 جمهوري ة مصر العربي ة –البحيرة  محافظة شارع نقابة الصيادلة، دمنهور، العنوان:

 

 : الت الحاصلة عليهاالمؤه    

 عااا   فاارع دمنهااور -ة جامعااة اكنااكندري   ، ة اآلدابكلي اا ة،نجليزي االيسااانآ اداب قساام اللغااة اإل

 .دبتقدير عا  جي   1777

 جامعاة ، كلي ة اآلداب، رجمةوالت   ةة من معهد الدرانات اللغوي  التطبيقي   ات اللغوي ةد راندبلو  ال

 متياز.بتقدير ا 4112ة عا  نكندري  اإل

 شاعبة االلسااني ات والترجماةا، ، وادابهااقسم اللغة اإلنجليزي ة اآلداب من في ماجستير درجة ال

فاي رناالة بعناوا :  اعات المعتمادة،، بنظا  الس  4112كلي ة اآلداب ، جامعة اإلنكندري ة عا  

 اصورة المرأة العربي ة في صحافة الن خبة األمريكي ة: درانة في الت حليل الن قدي للخطابا

The Representation of Arab Women in the American Elite Press: A 

Critical Discourse Analysis 

 

   ة اآلداب، جامعة القاهرة.ت المعتمدة، بكلي  اعابنظا  الس   كتوارةملتحقة حاليًا ببرنامج الد 

 

 الخبرات:

رات االقراءة واكناتماعا، االكتاباة/المقالا، االن طا   تدريآ مهارات اللغة اإلنجليزي ة من خالل مقر 

جامعااة اإلنااكندري ة، فاارع دمنهااور، وحاليًااا بكلي ااة  –والحاادي ا بقساام اللغااة اإلنجليزي ااة بكلي ااة اآلداب 

وحت ى اآل ، باإلضافة لتدريآ اللغة اإلنجليزي ة كلغاة اانياة  4111منهور، منذ عا  جامعة د –اآلداب 

 جامعة دمنهور. –بأقسا  اللغة العربي ة وادابها، والفلسفة واكجتماع بكلي ة اآلداب، وبكلي ة الت مريض 

              

 : ورات الحاصلة عليهاالد   

   ة و الترجمة بكلياة اآلداب من وحدة الدرانات اللغوي   ة لطالب الدرانات العليادورة اللغة العربي

 .12/5/4111إلى  5/3/4111ة فى الفترة من جامعة اإلنكندري  

  دورة  ICTP  31/4/4111ى  حت   7/4119/ 1الفترة من ة فيجامعة اكنكندري  من.             

  ة تاادريبى لموااروع المكتبااة الرقمي اابرنااامج( (EULC  13ة بتاااري  نااكندري  اإل لجامعااةتاااب- 

12/2/4111. 

   31اكرةا  بتااااااري  صاااااال و أناااااالي  الاااااذ  ت  ة بعناااااوا  ا فااااان اكدورة فاااااى التنمياااااة البواااااري-

31/11/4111. 
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  يااة الموااروعات )ريااديي البحياارة  فااى لتنم ماان المركااز اإلقليمااي  ة دارة الموووارد البيووري  إدورة

 ن:و تتضم   4111نبتمبر 

 بناء فريق العمل .1

 وجيهالقيادة و الت   .2

 الصال الفع  رات االت  مها .3

 مهارات التفاوض .4

 إدارة الوقت .5

 

 نابتمبر  لتنمياة المواروعات )رياديي البحيارة  فاى مان المركاز اإلقليماي   ريادة األعمالورة د

 ن:و تتضم   4111

 ة الميروعات الصغيرةماهي   .1

 دراسة الجدوى .2

 سويقالت   .3

 نتاجدراة اإلإ .4

 دارة الميروعاتإ .5

 

  دريآ والقيااادات مركااز تنميااة قاادرات أعضاااء هي ااة الت ااماان  أخالقي ووات البحووع العلمووي  دورة

 11/11/4112-15بجامعة دمنهور بتاري  

 دريآ والقياادات بجامعاة من مركز تنمية قدرات أعضاء هي ة الت   أساليب البحع العلمي   دورة

 41/11/4112-41دمنهور بتاري  

 رات أعضاااء هي ااة ماان مركااز تنميااة قاادمهووارات االت صووال فووي أنمووام التعلوويم المختلفووة  دورة

 41/11/4112-49دريآ والقيادات بجامعة دمنهور بتاري  الت  

 دريآ والقيااادات ماان مركااز تنميااة قاادرات أعضاااء هي ااة الت اامهووارات العوورض الفع ووال  دورة

 2/11/4112-3بجامعة دمنهور بتاري  

 ريآ دمان مركاز تنمياة قادرات أعضااء هي اة الت امعايير الجودة في العملي وة التدريسوي ة  دورة

 11/14/4112-19والقيادات بجامعة دمنهور بتاري  

  

  ورش العمل:دوات والن   

   4117-14-31 بتااري  "يورة و حقوق التأليف و الن  ة الفكري  "حقوق الملكي  ندوة بعنوا 

 .فرع دمنهور -ةجامعة اإلنكندري   -ة اآلدابكلي  –

  ةجامعاة اإلناكندري   -دابة اآلكلي ا - 4111-1-31بتااري  " البحع العلمي  "بعنوا   ندوة- 

 .فرع دمنهور 

   ورشاااة عمااال بعناااوا"New Approaches to ESP "  بمركاااز خدماااة المجتمااا

 .4117-4-1ة بتاري  باإلنكندري  

  ووونوؤ للمؤس سوووة التعليمي ووةورشااة عمااال عااان ة كلي ااا -4117-11-42بتااااري   الت قووويم الس 

 .فرع دمنهور  -ةجامعة اإلنكندري   -اآلداب

  جامعااة  -ة اآلدابكلي اا - 4117-11-19بتاااري   ط اإلسووتراتيجي  التخطوويورشااة عماال عاان

 .فرع دمنهور  -ةاإلنكندري  
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  ة اآلدابكلي   - 4111-4-1بتاري    ةرات الدراسي  البرامج و المقر   تقريرورشة عمل عن- 

 .فرع دمنهور  -ةجامعة اإلنكندري  

  جامعااة  -ة اآلدابكلي اا -4111 -2 – 41بتاااري   نتووا ج الت حليوول البي ووي  ورشااة عماال عاان

 .فرع دمنهور  -ةاإلنكندري  

  راتورشااة عماال عاان  -ة اآلدابكلي اا - 4111-5 -45بتاااري   توصوويف البوورامج و المقوور 

 .فرع دمنهور -ةجامعة اإلنكندري  

  جامعة  -ة اآلدابكلي   -4111-1-12بتاري   راتامج و المقر  توصيف البرورشة عمل عن

 .فرع دمنهور  -ةاإلنكندري  

  جامعة  -ة اآلدابكلي   -4111-1-19بتاري  رات امج و المقر  توصيف البرعمل عن ورشة

 .فرع دمنهور  -ةاإلنكندري  

 جامعة  -ة اآلدابكلي   -4111-1-45بتاري   اتامج و المقرر  توصيف البرعن  ورشة عمل

 .فرع دمنهور -ةاإلنكندري  

  جامعة  -ة اآلدابي  كل -4111-1-47بتاري  رات توصيف البرامج و المقر  ورشة عمل عن

 .فرع دمنهور -ةاإلنكندري  

 جامعاة  -ة اآلدابكلي   - 4111-11-45بتاري   نير ثقافة الجودة الي املة ورشة عمل عن

 .فرع دمنهور -ةاإلنكندري  

  يووارة الميداني ووة بميوورو  -ة اآلدابكلي اا -4111 - 11 -41بتاااري   QAAP2 اإلعووداد للي 

 .فرع دمنهور -ةجامعة اإلنكندري  

 يووارة الميداني ووة بميوورو  اإل  -ة اآلدابكلي اا -4111 - 11 -31بتاااري   QAAP2عووداد للي 

 .فرع دمنهور -ةجامعة اإلنكندري  

   ناادوة بعنااوا"The First Quarterly Linguistics Seminar"   45بتاااري 

 جامعة القاهرة. -كلي ة اآلداب -، قسم اللغة اإلنجليزي ة وادابها4115-مارس

   محاضارة بعناوا"Postcolonial Theory: An Overview"   إبريال 1بتااري- 

 جامعة القاهرة. -كلي ة اآلداب -قسم اللغة اإلنجليزي ة وادابها ،4115

   نادوة بعناوا"Why We Translate: Some Notes on Love, Loss and 

Longing"   كلي ااة اآلداب -، قساام اللغااة اإلنجليزي ااة وادابهااا 4115-إبرياال  11بتاااري- 

 معة القاهرة.جا

   مؤتمر بعناوا"The Interdisciplinary Text: Expanding Boundaries" 

 .والمقار  ، الجامعة األمريكي ة بالقاهرة ، قسم األدب اإلنجليزي   4115-إبريل  41بتاري  

    نادوة بعناوا"The Second Quarterly Linguistics Seminar"   41بتااري 

 جامعة القاهرة. -كلي ة اآلداب -نجليزي ة وادابها، قسم اللغة اإل4115 -أكتوبر 

  محاضارة بعناوا"A Settler-Colonialism of Her Own: Imagining  

Palestine's Alternatives"    الجامعاااة األمريكي اااة ، 4115 -أكتاااوبر 31بتااااري

 بالقاهرة،  قسم األدب اإلنجليزي  والمقار .

   نادوة بعناوا"The Third Quarterly Linguistics Seminar"   15بتااري 

 جامعة القاهرة. -كلي ة اآلداب -، قسم اللغة اإلنجليزي ة وادابها4115-ديسمبر

   نادوة بعناوا"The Fourth Quarterly Linguistics Seminar"   43بتااري 

 جامعة القاهرة. -كلي ة اآلداب -، قسم اللغة اإلنجليزي ة وادابها4111-فبراير
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   ناادوة بعنااوا"The Fifth Quarterly Linguistics Seminar"   11بتاااري 

 جامعة القاهرة. -ة اآلدابكلي   -، قسم اللغة اإلنجليزي ة وادابها4111-إبريل 

   تنمية التكنولوجي ة الن دوة الت عريفي ة األولى لصندوق العلوم والSTDF   يونياو  7بتااري– 

 .جامعة دمنهور كلي ة الت جارة، – 4111

 

 :ةاألنيطة العلمي  

  العمل بموروع إنواء نظا  داخلاي للجاودةQAAP2  بمعياارمان خاالل الموااركة كعضاو 

اااة  وإدارة الجااودة قااويم المؤنسااي  الت   وحضااور العديااد ماان الن اادوات وورا العماال الخاص 

 .4111 - 4117 ، عامي  فرع دمنهور - ةجامعة اإلنكندري   ة اآلداب،بكلي  بالجودة 

 بوحاادة ضااما  الجااودة بكلي ااة اآلداب،  وتنميااة المجتماا  لمواااركة المجتمعي ااةا عضااو بمعيااار

 جامعة دمنهور.

   ة.رات البي ي  ة للتغي  ة المصري  عضو الجمعي 

 


