السيرة الذاتية
أوال :بيانات شخصية
االسم  :ميراندا محمد خميس الزوكة
الدرجة :أستاذ
القسم :اللغة اإلنجليزية وادابها
الكلية: :كلية األداب
الجامعة :جامعة دمنهور
تاريخ الميالد1791-6-8 :
الحالة االجتماعية :متزوج
التخصص العام :لسانيات وترجمة
التخصص الدقيق :لسانيات

ثانيا :المؤهالت العلمية
 -1درجةةة الليسةةانس ةة اآلداب مةة قسةةم اللغةةة اإلنجليزيةةة  -كليةةة اآلداب  -جامعةةة اإلسةةكندرية  -شةةع ة اللغةةة
والترجمة  -دور مايو  1776بتقدير عام "جيد".
 -2درجة الماجسةتير ة اآلداب مة قسةم اللغةة اإلنجليزيةة  -شةع ة اللسةانيات  -جامعةة اإلسةكندرية  -عةام 2001
بتقدير"ممتاز".
 -3دكتةةوراف ة اآلداب م ة قسةةم اللغةةة اإلنجليزيةةة  -شةةع ة اللسةةانيات  -جامعةةة اإلسةةكندرية -عةةام  2001بمرت ةةة
الشرف األول .

ثالثا :التدرج الوظيفي
 مدرس لغة إنجليزية  -مركز اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة  -جامعة اإلسكندرية م  1776/10/20حتة.1779/12/20
 مدرس لغة إنجليزية  -قسم اللغة اإلنجليزية  -كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية م  1779 /12/21حت .2001/9/28 مدرس  -قسم اللغة اإلنجليزية  -كلية اآلداب – رع دمنهور -جامعة اإلسكندرية م  2001/9/28حت 2007/10/26 أستاذ مساعد -قسم اللغة اإلنجليزية  -كلية اآلداب – جامعة دمنهور -م  2007/10/29حت .2016/11/22أستاذ  -قسم اللغة اإلنجليزية  -كلية اآلداب – جامعة دمنهور -م  2016/11/23حت االن-

 -قائم بعمل رئيس قسم اللغة اإلنجليزية  -كلية اآلداب –جامعة دمنهور -م  2007/12/7حت .2012/2/11

رابعا :اإلنتاج العلمي
 دراسة لغوية نقدية للمناظرة الرئاسية األولجامعة اإلسكندرية  -العدد  - 21عام .2002
 استراتيجيات التع ير ع الموا قة والر ضاآلداب -جامعة المنيا -العدد  - 27عام .2006

حملة االنتخابات األمريكية لعام - 2001مجلة كلية اآلداب -
ال رامج الحوارية التليفزيونية -مجلة اآلداب و العلوم االجتماعية  -كلية

 ال عد الحواري لتحويل الشفرة اللغوية بي اللهجة العامية المصرية واللغة اإلنجليزية  -مجلة كلية اآلداب  -جامعةاإلسكندرية -العدد  - 29عام.2009
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 اإلشارة األمثلة التوضيحية القواميس اإلنجليزية أحادية اللغة الخاصة بالدارسي  -مجلة كلية اآلداب – جامعةاإلسكندرية  -العدد  - 28عام .2008
 الفروق النوعيةالعدد  -1يناير.2007

طلب الحصول عل المعلومات

 -المعلومات ال راجماتية

قاموسي

ال رامج التليفزيونية  -مجلة كلية اآلداب  -جامعة كفر الشيخ-

أحادي اللغة لمتعلم

اللغة االنجليزية -مجلة كلية اآلداب -جامعة

اإلسكندرية  -العدد  -61عام .2010
 أدوات الخطاب -الفروق النوعية

الحوارات التليفزيونية -مجلة كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية -العدد  -62عام .2011
استخدام األدوات ال راجماتية

ال رامج التليفزيونية  -مجلة كلية اآلداب  -جامعة طنطا -

العدد  -22عام .2012
 -العنف اللفظ و صيغه المتلطفة

المناظرة الرئاسية األول

حملة االنتخابات األمريكية عام  -2008مجلة

كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية  -العدد  -68عام .2012
 تحليل لغوي نقدي ل عض المؤتمرات الصحفية المشتركة ل اراك أوباما مع عدد م زعماء العالم  -مجلة اإلنسانيات -كليةاآلداب – جامعة دمنهور -العدد  – 10يناير .2013

 -بيان هوية النوع

المحادثات الفكاهية للذكور واإلناث -مجلة كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية  -العدد -90

عام .2013
 صيغ العموم كأدوات ل يان اتخاذ المواقفدمنهور  -العدد  -12يوليو ( 2012تحت الط ع).

الحوارات التليفزيونية األمريكية  -مجلة االنسانيات – جامعة

 استراتيجيات االعتذار في البرامج الحوارية التليفزيونية السياسية األمريكية والمصرية  -مجلة كلية اآلداب-جامعة االسكندرية  -العدد  -80عام .2016
 -تصوير االرهاب

الشرق األوسط

رسوم الكاريكاتير الغربية :تحليل اجتماع سيميوطيق  -مجلة كلية

اآلداب – جامعة اإلسكندرية  -العدد  -83عام ( 2016تحت الط ع).

خامسا :رسائل الماجستير التي شاركت في مناقشتها
ه عديدة و منها:
 التحليل اللغوي للمحادثة النصية لغرف الدردشة التزامنيةة علة االنترنةت  -معهةد الدراسةات اللغويةة و الترجمةة -كليةةاآلداب -جامعة اإلسكندرية.2013 -
 بناء قاعدة بيانات لفظية انجليزيةة -عربيةة شةاملة لمختلةف دالالت المفةردات -معهةد الدراسةات اللغويةة والترجمةة -كليةةاآلداب -جامعة اإلسكندرية.2013 -
 اإلقنةةاع ة الخطةةب السياسةةية :دراسةةة تحليليةةة "عنونةةة" -قسةةم اللغةةة االنجليزيةةة  -كليةةة اآلداب -جامعةةة اإلسةةكندرية-.2013
 تحلي ةل الخطةةاب االيةةدولوج لةةنص آزار نةةا يس :قةةراءة لوليتةةا ة طهةةران باعت ةةارف نص ةا ع ة االسةةتعمار– قسةةم اللغةةةاالنجليزية -كلية اآلداب -جامعة اإلسكندرية.2013 -
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 استخدام ش كة الكلمات إلزالة غموض المعان عل أساس األدوار الموضوعية :تط يقات عل أنظمة الترجمة اآلليةة –قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة اإلسكندرية.2013 -
 دراسةةة التماسةة النصةة ةة آيةةات مختةةارة م ة القةةران الكةةريم و خمةةس ترجمةةات انجليزيةةة لهةةا– قسةةم اللغةةةاالنجليزية -كلية اآلداب -جامعة اإلسكندرية.2011 -

سادسا :عضويات الجمعيات العلمية
 عضو جمعية اآلثار باإلسكندرية. -عضو الجمعية المصرية ألصدقاء مكت ة االسكندرية

سابعا :مؤتمرات وورش عمل
 -1شهادة ة تةدريس اللغةة االنجليزيةة لألغةراض الخاصةة  -مركةز اللغةة اإلنجليزيةة لألغةراض الخاصةة -
جامعة اإلسكندرية م س تم ر  1776إل يوليو .1779
 -2شهادة اتمام دورة كم يوتر -المجلس الثقا

ال ريطان  -اإلسكندرية 1 -يوليو .1777

 -3ورشة عمل عة اسةتخدام الكم يةوتر ة تةدريس اللغةة اإلنجليزيةة تحةت رعايةة IIEو  IELP-IIالتةابعي
لهيئة المعونة األمريكية م  11إل  12يوليو  –1777اإلسكندرية.
 - 1شهادة استخدام الكم يوتر ة تةدريس اللغةة اإلنجليزيةة مة جامعةة جورجيةا األمريكيةة تحةت رعايةة
 IIEو IELP-IIالتةةابعي لهيئةةة المعونةةة األمريكيةةة مةة  3أغسةةطس حتةة  3سةة تم ر  1777ة أتالنتةةا -
الواليات المتحدة األمريكية .
 -2ورشة عمل عة اسةتخدام الكم يةوتر ة تةدريس اللغةة اإلنجليزيةة تحةت رعايةة  IIEو IELP-IIالتةابعي
لهيئة المعونة األمريكية م  20إل  21راير  –2000القاهرة.
 -6المشةةاركة ة مةةؤتمر  Egypt TESOLة القةةاهرة م ة  3حت ة  2نةةو م ر ,كمةةا شةةاركت ة اللجنةةة
التحضيرية للمؤتمر.2000
 -9المشاركة المؤتمر العام الستخدام الكم يوتر تدريس اللغة اإلنجليزيةة تحةت رعايةة  IIEوIELP-
 IIالتابعي لهيئة المعونة األمريكية م  20إل  21يناير – القاهرة .2001
 -8ورشة عمل ع تدريب المدرسةي لتطةوير مهةارات الكم يةوتر و اإلنترنةت األساسةية – اإلسةكندرية مة
 20حت  22يونيو  2001تحت رعاية  IIEو IELP-IIالتابعي لهيئة المعونة األمريكية.
 -7ورشة عمل ع مهارات الكم يوتر و اإلنترنةت األساسةية – اإلسةكندرية مة  7حتة 13سة تم ر 2001
تحت رعاية  IIEو IELP-IIالتابعي لهيئة المعونة األمريكية.
 -10المشاركة بالحضور مةؤتمر ELTECSتحةت رعايةة المركةز الثقةا
 19حت  20مارس .2002
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ال ريطةان – اإلسةكندرية مة

 -11المشاركة المؤتمر الرابع للعائدي م الواليات المتحدة األمريكية – القاهرة م  27حتة  30أبريةل
 2002تحت رعاية  IIEو IELP-IIالتابعي لهيئة المعونة األمريكية.
 -12دورة تدري ية استخدام الكم يوتر واالنترنت تدريس اللغةة اإلنجليزيةة تحةت رعايةة IIEو IELP-
 IIالتابعي لهيئة المعونة األمريكية م  9إل  18يوليو  –2002القاهرة.
 -13المشةةاركة بالحضةةور ة المةةؤتمر الثالةةو والعشةةرون  CDELT Symposiumالتةةابع لمركةةز تطةةوير
تدريس اللغة اإلنجليزية  -كلية التربية – جامعة عي شمس م  12إل  19أبريل 2003بالقاهرة.
 -11المشاركة المةؤتمر الخةامس للعائةدي مة الواليةات المتحةدة األمريكيةة – القةاهرة مة  22حتة 23
أبريل  2003تحت رعاية  IIEو IELP-IIالتابعي لهيئة المعونة األمريكية.
 -12ورشة عمل ع تصميم المناهج الدراسية باستخدام الكم يوتر ة تةدريس اللغةة اإلنجليزيةة تحةت رعايةة
 IIEو IELP-IIالتابعي لهيئة المعونة األمريكية م  6إل  10يوليو  –2003اإلسكندرية.
 -16المشاركة المنتدى القوم الثةان اسةتخدام الكم يةوتر ة تةدريس اللغةة اإلنجليزيةة تحةت رعايةة IIE
و IELP-IIالتابعي لهيئة المعونة األمريكية  18ديسم ر  – 2003القاهرة.
 -19المشةةاركة بالحضةةور ة المةةؤتمر الثةةام و العشةةرون  CDELT Symposiumالتةةابع لمركةةز تطةةوير
تدريس اللغة اإلنجليزية  -كلية التربية – جامعة عي شمس م  1إل  3مارس  2008بالقاهرة.
 -18المشاركة بالحضور المنتدى الدول التاسع لألدب المقارن و اللسانيات  -قسم اللغة اإلنجليزية  -كليةة
اآلداب  -جامعة القاهرة م  1إل  6نو م ر .2008
 -17المشاركة

مؤتمر Egypt TESOL

القاهرة م  21حت  22نو م ر  - 2008القاهرة.

مؤتمر اإلسكندرية :ملتق ثقا

 -20المشاركة بالحضور
 26حت  29نو م ر - 2008اإلسكندرية.

و حضاري تحت رعاية جامعة اإلسكندرية م

ضوء معايير الجودة – كلية اآلداب -جامعة دمنهور

 -21المشاركة
.2007/ 2/23

ندوة التقويم الذات للكلية

 -22المشاركة

ورشة عمل ع التخطيط االستراتيج – كلية اآلداب -جامعة دمنهور .2007/6/23

 -23المشةةاركة ة ورشةةة عمةةل عة تقريةةر ال ةةرامج و المقةةررات الدراسةةية  -كليةةة اآلداب -جامعةةة دمنهةةور
.2007/2/6
 -21المشاركة

ندوة ع المشاركة المجتمعية  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور .2007/2/21

 -22المشةةاركة ة ورشةةة عمةةل ع ة إعةةداد ملةةف المقةةرر و جةةودة العمليةةة التعليميةةة  -كليةةة اآلداب -جامعةةة
دمنهور .2010/1/20
 -26المشاركة

ورشة عمل ع نتائج التحليل ال يئ  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور .2010/1/28

 -29المشةةاركة ة ورشةةة عمةةل المؤسسةةات التعليميةةة ة ظةةل ثقا ةةة الجةةودة الشةةاملة  -كليةةة اآلداب -جامعةةة
دمنهور .2010/2/18
 -28المشاركة

ورشة عمل ع الزيارات الميدانية  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور .2010/2/27
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 -27المشاركة

ورشة عمل ع عمل االست يان  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور .2010/6/1

 -30المشاركة مؤتمر هيئة الفول رايت
نو م ر .2007
 -31المشاركة

مؤتمر Egypt TESOL

احتفالهةا بةذكري إنشةائها السةتون – اإلسةكندرية مة  1حتة 2
القاهرة م  3حت  1ديسم ر  - 2010القاهرة.

 -32المشاركة المنتدى الدول العاشر لألدب المقارن و اللسانيات  -قسم اللغة اإلنجليزيةة  -كليةة اآلداب -
جامعة القاهرة م  9إل  7نو م ر .2010
 -33المشاركة المنتدى الدول الحةادي عشةر لةألدب المقةارن و اللسةانيات  -قسةم اللغةة اإلنجليزيةة  -كليةة
اآلداب  -جامعة القاهرة م  13إل  12نو م ر .2012
 -31المشاركة مؤتمر نحو عالمية اللغة العربية -قسم اللغة االنجليزية – كلية اآلداب -جامعةة القةاهرة مة
 28إل  30ديسم ر.2013 -

ثامنا :الخبرات التدريسية
أ-الكليات التي شاركت في التدريس بها:





كلية التمريض  -جامعة اإلسكندرية
قسم المكت ات و المعلومات -كلية اآلداب -جامعة اإلسكندرية
قسم اللغة االنجليزية  -كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية
قسم اللغة االنجليزية  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور

ب-المواد التي قمت بتدريسها














اللغة االنجليزية للتمريض  -كلية التمريض – جامعة اإلسكندرية.
اللغة االنجليزية  -قسم المكت ات و المعلومات -كلية اآلداب -جامعة اإلسكندرية.
مادة اللسانيات – قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة القراءة – قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة النطق و الحديو – قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة الترجمة – قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة المقال – قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة مشروع بحو – قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة الترجمة (عرب  -انجليزي) – قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة النحو االنجليزي (مدارسه) – قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة الصوتيات و الفونولوجيا– قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة اللسانيات االجتماعية -قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.
مادة المعاجم (انجليزي -عرب )  -قسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب -جامعة دمنهور.

تاسعا :النشاط اإلداري واألكاديمي




قائم بعمل رئيس قسم اللغة اإلنجليزية  -كلية اآلداب –جامعة دمنهور -من 1009/21/9حتى
.1022/1/22
منسق الجودة  -قسم اللغة االنجليزية  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور م  2013/2012حت
.
2011/2013
المرشد األكاديم لقسم اللغة االنجليزية -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور م  2010/2007حت
..
2011/2013
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أمي قسم اللغة االنجليزية للعامي الجامعيي  2006/2002و - 2009/2006كلية اآلداب – جامعة
اإلسكندرية – .رع دمنهور.
رئيس كنترول الفرقة األول  -قسم الجغرا يا للعامي الجامعيي  2006/2002و -2009 /2006كلية
اآلداب  -جامعة اإلسكندرية -رع دمنهور
عضو لجنة الدراسات العليا للعام الجامع  -2008/2009كلية اآلداب  -جامعة اإلسكندرية -رع
دمنهور.
عضو لجنة شئون ال يئة و خدمة المجتمع للعام الجامع  - 2007/2008كلية اآلداب -جامعة
اإلسكندرية– رع دمنهور.
عضو مجلس كلية اآلداب -جامعة دمنهور م  2010/2007حت .2011/2013
رئيس عام امتحانات قسم اللغة االنجليزية  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور م  2010/2007حت
2011/2013
عضو لجنة شئون التعليم والطالب لألعوام الجامع  2006/2002و2009/2006
و2010/2007و2011/2010و  2012/2011و 2013/2012و  - 2011/2013كلية اآلداب -
جامعة دمنهور.
عضو مجلس قسم اللغة االنجليزية  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور م  2010/حت االن.
مجلة اإلنسانيات الن تصدرها كلية اآلداب -جامعة
مدقق للغة االنجليزية لألبحاث الت تنشر
دمنهور حت .2011/2013
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