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 السيرة الذاتية
 

 : بيانات شخصيةأوال
 ميراندا محمد خميس الزوكة  االسم :

 أستاذ  الدرجة:

 القسم: اللغة اإلنجليزية وادابها

 الكلية: :كلية األداب

 الجامعة: جامعة دمنهور

 1791-6-8 تاريخ الميالد:

 متزوج :ةاالجتماعيالحالة 

 لسانيات وترجمة التخصص العام:

 ياتلسان التخصص الدقيق:

 

 المؤهالت العلمية :ثانيا

اللغةةة شةةع ة  - سةةكندريةجامعةةة اإل - اآلدابكليةةة  -نجليزيةةة قسةةم اللغةةة اإل مةة  اآلدابليسةةانس  ةة  الدرجةةة  -1

 ."جيد" بتقدير عام 1776مايو  دور -الترجمة و

 

 2001عةام  - ةسةكندرياإلجامعةة  -اللسةانيات شةع ة  -نجليزيةة اللغةة اإل مة  قسةم اآلدابدرجة الماجسةتير  ة   -2

 "ممتاز".بتقدير

 

مرت ةةة ب 2001 عةةام -اإلسةةكندريةجامعةةة  -اللسةةانيات  شةةع ة  - نجليزيةةةاللغةةة اإلمةة  قسةةم  اآلدابدكتةةوراف  ةة   -3

 .الشرف األول 

 

 ثالثا: التدرج الوظيفي
حتة   20/10/1776جامعة اإلسكندرية م   -مركز اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة  -مدرس لغة إنجليزية  -

20/12/1779.  

 
.28/9/2001حت   1779/ 12/21جامعة اإلسكندرية م   -كلية التربية  -اللغة اإلنجليزية  قسم -إنجليزية مدرس لغة    -  

  26/10/2007 حت  28/9/2001 م  جامعة اإلسكندرية - رع دمنهور –كلية اآلداب  -قسم اللغة اإلنجليزية  - مدرس -

.22/11/2016حت   29/10/0720م  -دمنهور جامعة –كلية اآلداب  -اإلنجليزية  قسم اللغة -أستاذ مساعد -  

- حت  االن 23/11/2016م  -دمنهور جامعة –كلية اآلداب  -قسم اللغة اإلنجليزية  -أستاذ    

.11/2/2012حت   7/12/0720م  -دمنهور جامعة–كلية اآلداب  -قسم اللغة اإلنجليزية قائم بعمل رئيس   -  

                                                                                                                       

 رابعا: اإلنتاج العلمي

 -مجلة كلية اآلداب  - 2001األمريكية لعام تدراسة لغوية نقدية للمناظرة الرئاسية األول     حملة االنتخابا -

 .2002عام  - 21العدد  - جامعة اإلسكندرية

كلية  - و العلوم االجتماعية مجلة اآلداب -زيونيةيفالموا قة والر ض    ال رامج الحوارية التل  التع ير عاستراتيجيات  -

 .2006عام  - 27العدد  -جامعة المنيا -اآلداب

جامعة  -مجلة كلية اآلداب  -ليزية نجاللغة اإلو ةالعامية المصرياللهجة بي   ةاللغوي الشفرة ليتحولال عد الحواري  -

 .2009عام - 29 العدد -اإلسكندرية
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جامعة  –مجلة كلية اآلداب  -صة بالدارسي  انجليزية أحادية اللغة الخ   األمثلة التوضيحية    القواميس اإل اإلشارة -

 .2008عام  - 28العدد  - اإلسكندرية

 -كفر الشيخجامعة  -مجلة كلية اآلداب  -زيونية يف  ال رامج التلالمعلومات   الحصول عل  الفروق النوعية    طلب -

 .2007يناير -1العدد 

جامعة  -مجلة كلية اآلداب -المعلومات ال راجماتية    قاموسي  أحادي اللغة لمتعلم  اللغة االنجليزية -

  .2010عام  -61العدد   -اإلسكندرية 

 

  .2011عام  -62العدد    -جامعة اإلسكندرية –جلة كلية اآلداب م -أدوات الخطاب    الحوارات التليفزيونية -

 

 -جامعة طنطا  -مجلة كلية اآلداب  -التليفزيونية  الفروق النوعية    استخدام األدوات ال راجماتية     ال رامج -

  .2012عام  -22العدد  

 

مجلة  -2008االنتخابات األمريكية عام  العنف اللفظ  و صيغه المتلطفة    المناظرة الرئاسية األول     حملة -

 .2012عام  -68العدد  -جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب 

 
كلية  -اإلنسانيات مجلة - تحليل لغوي نقدي ل عض المؤتمرات الصحفية المشتركة ل اراك أوباما مع عدد م  زعماء العالم -

 .2013يناير  – 10العدد  -دمنهورجامعة  –اآلداب 

 

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

 .2013عام 

جامعة  –االنسانيات مجلة  - صيغ العموم كأدوات ل يان اتخاذ المواقف    الحوارات التليفزيونية األمريكية -

 .)تحت الط ع( 2012 يوليو -12العدد   -دمنهور 

 -ة اآلدابمجلة كلي - المصريةواألمريكية  التليفزيونية السياسية  الحوارية  االعتذار  في البرامج  تراتيجياتاس -

 .2016عام  -80العدد   -االسكندرية  جامعة

مجلة كلية  - تصوير االرهاب    الشرق األوسط    رسوم الكاريكاتير الغربية: تحليل اجتماع  سيميوطيق  -

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

 

 شاركت في مناقشتهاخامسا: رسائل الماجستير التي 

 ه  عديدة و منها:

كليةة  -معهةد الدراسةات اللغويةة و الترجمةة  - للمحادثة النصية لغرف الدردشة التزامنيةة علة  االنترنةت اللغويالتحليل  -

 .2013 -جامعة اإلسكندرية -اآلداب

كليةة  -معهةد الدراسةات اللغويةة والترجمةة -عربيةة شةاملة لمختلةف دالالت المفةردات -اء قاعدة بيانات لفظية انجليزيةةبن -

 .2013 -جامعة اإلسكندرية -اآلداب

 -جامعةةة اإلسةةكندرية -كليةةة اآلداب -قسةةم اللغةةة االنجليزيةةة   -" ةة  الخطةةب السياسةةية: دراسةةة تحليليةةة "عنونةةة اإلقنةةاع -

2013. 

قسةةم اللغةةة  –عةة  االسةةتعمار انةةا يس :قةةراءة لوليتةةا  ةة  طهةةران باعت ةةارف نصةة آزاريةةدولوج  لةةنص الخطةةاب اال لتحليةة -

 .2013 -جامعة اإلسكندرية -كلية اآلداب -االنجليزية
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 –استخدام ش كة الكلمات إلزالة غموض المعان  عل  أساس األدوار الموضوعية: تط يقات عل  أنظمة الترجمة اآلليةة  -

 .2013 -جامعة اإلسكندرية -كلية اآلداب -لغة االنجليزيةقسم ال

قسةةم اللغةةة  –لهةةا انجليزيةةة ترجمةةات خمةةس و الكةةريم القةةران مةة  مختةةارة آيةةات  ةة  النصةة  التماسةة  دراسةةة -

 .2011 -جامعة اإلسكندرية -كلية اآلداب -االنجليزية

 

 ا: عضويات الجمعيات العلميةسادس

 .يةباإلسكندر اآلثارعضو    جمعية  -

 لمصرية ألصدقاء مكت ة االسكندريةعضو الجمعية ا -

 

  ورش عملا: مؤتمرات وبعسا
 

 -نجليزيةة لألغةراض الخاصةة مركةز اللغةة اإل - الخاصةة تةدريس اللغةة االنجليزيةة لألغةراض ة   شهادة -1

 .1779يوليو  إل  1776جامعة اإلسكندرية م  س تم ر 

 

 .1777يوليو  1 -اإلسكندرية -جلس الثقا   ال ريطان الم -دورة كم يوترشهادة اتمام  -2      

 

 

التةابعي   IELP-IIو IIEرعايةة تحةت   ة  تةدريس اللغةة اإلنجليزيةة راسةتخدام الكم يةوت ورشة عمل عة  -3

 اإلسكندرية. –1777يوليو  12إل   11 األمريكية م لهيئة المعونة 

 

مريكيةة  تحةت رعايةة   عةة جورجيةا األمة  جام يزيةة ة  تةدريس اللغةة اإلنجل راستخدام الكم يوت شهادة    - 1

IIE وIELP-II    ةة  أتالنتةةا  1777 سةة تم ر 3أغسةةطس حتةة   3التةةابعي  لهيئةةة المعونةةة األمريكيةةة مةة - 

 الواليات المتحدة األمريكية . 

 

التةابعي   IELP-IIو IIEرعايةة  تحةت اإلنجليزيةة ة  تةدريس اللغةة  راسةتخدام الكم يةوت ورشة عمل عة  -2

 القاهرة. –2000  راير  21إل   20 األمريكية م هيئة المعونة ل

 

, كمةةا شةةاركت  ةة  اللجنةةة نةةو م ر 2حتةة   3 ةة  القةةاهرة مةة   Egypt TESOLالمشةةاركة  ةة  مةةؤتمر  -6

     .2000للمؤتمرالتحضيرية 

 

-IELPو IIEرعايةة  تحةت اإلنجليزيةة   تدريس اللغة  رالمؤتمر العام الستخدام الكم يوتالمشاركة     -9

II  2001 القاهرة –يناير  21إل   20 األمريكية م التابعي  لهيئة المعونة. 

 

اإلسةكندرية مة   – تدريب المدرسةي  لتطةوير مهةارات الكم يةوتر و اإلنترنةت األساسةيةورشة عمل ع   -8

 .التابعي  لهيئة المعونة األمريكية IELP-IIو IIEرعاية تحت  2001يونيو  22حت   20

 

 2001سة تم ر 13حتة   7اإلسةكندرية مة   – هارات الكم يوتر و اإلنترنةت األساسةيةمورشة عمل ع   -7

 .التابعي  لهيئة المعونة األمريكية IELP-IIو IIEرعاية تحت 

 

اإلسةكندرية مة   –تحةت رعايةة المركةز الثقةا   ال ريطةان   ELTECSمةؤتمر   بالحضور  المشاركة  -10

 .2002مارس  20حت   19
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أبريةل  30حتة   27القاهرة م   – المؤتمر الرابع للعائدي  م  الواليات المتحدة األمريكيةالمشاركة     -11

 التابعي  لهيئة المعونة األمريكية. IELP-IIو IIEرعاية  تحت 2002

 

-IELPو IIEرعايةة تحةت     تدريس اللغةة اإلنجليزيةة تالكم يوتر واالنترناستخدام دورة تدري ية     -12

II القاهرة. –2002 يوليو 18إل   9 األمريكية م معونة التابعي  لهيئة ال 

 

تطةةوير  التةةابع لمركةةز CDELT Symposium الثالةةو والعشةةرون مةةؤتمرال المشةةاركة بالحضةةور  ةة  -13

 بالقاهرة.2003أبريل  19 إل  12جامعة عي  شمس م   –كلية التربية  - اإلنجليزية اللغة تدريس

  

 23حتة   22القةاهرة مة   –   الواليةات المتحةدة األمريكيةةللعائةدي  مةالمشاركة    المةؤتمر الخةامس   -11

   .لتابعي  لهيئة المعونة األمريكيةا IELP-IIو IIEتحت رعاية  2003أبريل 

 

رعايةة تحةت   ة  تةدريس اللغةة اإلنجليزيةة رتصميم المناهج الدراسية باستخدام الكم يوتورشة عمل ع   -12

IIE وIELP-II  اإلسكندرية. –2003يوليو  10إل   6 ة م األمريكيلهيئة المعونة  التابعي 

 

 IIEرعايةة  تحةت اإلنجليزيةة ة  تةدريس اللغةة  راسةتخدام الكم يةوتالقوم  الثةان   المنتدىالمشاركة     -16

 القاهرة. – 2003ديسم ر  18 األمريكية   التابعي  لهيئة المعونة  IELP-IIو

 

تطةةوير  التةةابع لمركةةز CDELT Symposium الثةةام  و العشةةرون مةةؤتمرالالمشةةاركة بالحضةةور  ةة   -19

 .بالقاهرة 2008مارس  3 إل  1جامعة عي  شمس م   –كلية التربية  - اإلنجليزية اللغة تدريس

 

كليةة  -قسم اللغة اإلنجليزية  - لسانياتال و الدول  التاسع لألدب المقارن المنتدى   المشاركة بالحضور  -18

 .2008نو م ر  6إل   1م   جامعة القاهرة -اآلداب 

 

 .القاهرة - 2008 نو م ر 22حت   21   القاهرة م   Egypt TESOL   مؤتمر المشاركة  -17

 
م  تحت رعاية جامعة اإلسكندرية  : ملتق  ثقا   و حضاريةاإلسكندري مؤتمر    بالحضور المشاركة -20

 .اإلسكندرية- 2008 م ر ون 29 حت  26

 

 جامعة دمنهور -كلية اآلداب –ر الجودة المشاركة    ندوة التقويم الذات  للكلية    ضوء معايي -21

 23/2 /2007. 

 

 .23/6/2007 جامعة دمنهور -كلية اآلداب –المشاركة    ورشة عمل ع  التخطيط االستراتيج  -22

 

جامعةةة دمنهةةور  -كليةةة اآلداب -المشةةاركة  ةة  ورشةةة عمةةل عةة  تقريةةر ال ةةرامج و المقةةررات الدراسةةية   -23

6/2/2007. 

 

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

 

جامعةةة  -كليةةة اآلداب -المشةةاركة  ةة  ورشةةة عمةةل عةة  إعةةداد ملةةف المقةةرر و جةةودة العمليةةة التعليميةةة  -22

 .20/1/2010دمنهور 

 

 .28/1/2010جامعة دمنهور  -كلية اآلداب -المشاركة    ورشة عمل ع  نتائج التحليل ال يئ   -26

 

جامعةةة  -كليةةة اآلداب -  ورشةةة عمةةل المؤسسةةات التعليميةةة  ةة  ظةةل ثقا ةةة الجةةودة الشةةاملة المشةةاركة  ةة -29

 .18/2/2010دمنهور 

 

 .27/2/2010جامعة دمنهور  -كلية اآلداب -الميدانية  الزياراتالمشاركة    ورشة عمل ع   -28
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 .1/6/2010جامعة دمنهور  -كلية اآلداب -ان ياالست  عمل المشاركة    ورشة عمل ع  -27

 

 2حتة   1اإلسةكندرية مة   –مؤتمر هيئة الفول رايت    احتفالهةا بةذكري إنشةائها السةتون    المشاركة  -30

 .2007نو م ر 

 

 القاهرة. - 2010 ديسم ر 1حت   3   القاهرة م   Egypt TESOL   مؤتمر المشاركة  -31

 

 -كليةة اآلداب  -نجليزيةة قسم اللغة اإل - لسانياتال و لألدب المقارن اشرعلالمنتدى الدول  ا   المشاركة  -32

 .2010نو م ر  7إل   9م   جامعة القاهرة

 

كليةة  -قسةم اللغةة اإلنجليزيةة  - لسةانياتال و لةألدب المقةارن عشةر يلحةادالمنتدى الدول  ا   المشاركة  -33

 .2012نو م ر  12إل   13م   جامعة القاهرة -اآلداب 

 

مة   جامعةة القةاهرة -كلية اآلداب –اللغة االنجليزية قسم  -المشاركة    مؤتمر نحو عالمية اللغة العربية -31

 .2013 -ديسم ر 30إل   28

 

 

 

 : الخبرات التدريسيةثامنا

 التي شاركت في التدريس بها: الكليات-أ
  جامعة اإلسكندرية  -كلية التمريض 

 جامعة اإلسكندرية  -كلية اآلداب -قسم المكت ات و المعلومات 

  جامعة اإلسكندرية -التربية كلية  -قسم اللغة االنجليزية 

  دمنهورجامعة  -كلية اآلداب  -قسم اللغة االنجليزية   

 

 التي قمت بتدريسها المواد-ب
 اإلسكندريةجامعة  –كلية التمريض  -للغة االنجليزية للتمريض ا. 

  اإلسكندريةجامعة  -اآلدابكلية  -المكت ات و المعلوماتقسم  -اللغة االنجليزية.   

 جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية –ت مادة اللسانيا 

 جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية – القراءة مادة 

 جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية – مادة النطق و الحديو 

  جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية –مادة الترجمة 

 جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية –المقال  ادةم 

  جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية –مشروع بحو مادة 

  جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية –انجليزي(   -مادة الترجمة )عرب 

  )جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -يةقسم اللغة االنجليز –مادة النحو االنجليزي )مدارسه 

 جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية –مادة الصوتيات و الفونولوجيا 

 جامعة دمنهور. -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية -مادة اللسانيات االجتماعية 

 دمنهور. جامعة -كلية اآلداب -قسم اللغة االنجليزية -عرب (  -مادة المعاجم )انجليزي 

 

 األكاديميو اإلداري: النشاط تاسعا
  حتى  9/21/1009من -دمنهور جامعة–كلية اآلداب  -قسم اللغة اإلنجليزية قائم بعمل رئيس

22/1/1022. 

  حت   2012/2013 م   دمنهورجامعة  -كلية اآلداب  -قسم اللغة االنجليزية  -منسق الجودة

2013/2011         . 

  حت   2007/2010 م   دمنهورجامعة  -كلية اآلداب  -سم اللغة االنجليزيةقل المرشد األكاديم

2013/2011         .. 
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 جامعة  –كلية اآلداب  - 2006/2009و 2002/2006مي  قسم اللغة االنجليزية للعامي  الجامعيي  أ

   رع دمنهور. – .اإلسكندرية

   كلية  -2009 /2006و 2002/2006عيي  الجامغرا يا للعامي  جقسم ال -رئيس كنترول الفرقة األول

  رع دمنهور -جامعة اإلسكندرية -اآلداب 

 رع  -جامعة اإلسكندرية -كلية اآلداب  -2009/2008امع  جعضو لجنة الدراسات العليا للعام ال 

 دمنهور.

  جامعة  -كلية اآلداب - 2008/2007امع  جللعام ال شئون ال يئة و خدمة المجتمععضو لجنة

  رع دمنهور. –اإلسكندرية

 2013/2011حت   2007/2010م   جامعة دمنهور -عضو مجلس كلية اآلداب.  

  حت   2007/2010م   دمنهورجامعة  -كلية اآلداب  -اللغة االنجليزية رئيس عام امتحانات قسم

2013/2011         

 2006/2009و 2002/2006الجامع  عوامالطالب لألئون التعليم وعضو لجنة ش 

 -كلية اآلداب  - 2013/2011و 2012/2013و  2011/2012و 2010/2011و2007/2010و

 .دمنهورجامعة 

 حت  االن. 2010/جامعة دمنهور م   -كلية اآلداب - عضو مجلس قسم اللغة االنجليزية 

     جامعة  -اآلداب يةاإلنسانيات الن  تصدرها كل مجلةمدقق للغة االنجليزية لألبحاث الت  تنشر

 .2013/2011حت   دمنهور

 


