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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 عبير محمد عبد السالم زهانة: )رباعى(االسم 

 

Name: Abeer Mohamed Abdel Salam Zahana 

 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 اللغة اإلسبانية وآدابها:  القسم

 

 اللغويات اإلسبانيةالتخصص العام :

 

 علم اللغة التطبيقي: .التخصص الدقيق

 

 البريد االلكتروني: 

   abeer.zahana@cu.edu.eg 

abeer_salam@hotmail.com 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

 
 
 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

درجة ادلكتوراه يف فقه اللغة لإس بانية يف 

مواصفات اللغوايت التطبيقية : تدريس 

  اللغات الثانية و اللغة

 جامعة كومبلوتنيس يف مدريد 42/9/4004

درجة الليسانس املعادةل دلرجة 

  .يف اللغة والآداب الإس بانية الباكلوريوس

 2002 

 

 وزارة التعلمي العايل الإس بانية

 5991  ليسانس اللغة والآداب الإس بانية املمتازة 

 

 داب، جامعة القاهرةلآ الكية 

 

 
 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

آداهبا، لكية الآداب، جامعة القاهرة  قسم اللغة الإس بانية و آ
ديسمرب 

2009 
 آ س تاذ مساعد  حىت الآن

آداهبا، لكية الآداب، جامعة القاهرة  قسم اللغة الإس بانية و آ

 
 مدرس 2009 2002
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taught                                        المواد التي تم تدريسها                   
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

 الفصل الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 
ساعة  03

 7تدريسية/ 
 وحدات

 عمل اللغة العام والتطبيقي 

اجستيرتمهيدي م  

 
ساعة  03

 7تدريسية/ 
 وحدات

 عمل الرتمجة 

 
ساعة  03

 7تدريسية/ 
 وحدات

 
 عمل الرتاكيب اللغوية

 

 

 
ساعة  03

 7تدريسية/ 
 وحدات

 تعليم اللغات األجنبية 
 

ساعة 42 ساعة  42   اللغوايت الإس بانية )املس توى الرابع: عمل ادللةل(  
 الفرقة الرابعة

ساعة 23  ساعات 8  ىل العربية )املس توى الثاين(الرت    مجة من الإس بانية اإ  

ساعة 23  ساعات 8  ىل العربية )املس توى ال ول(    الفرقة الثالثة الرتمجة من الإس بانية اإ

ساعة 42 ساعة  42   اترخي اللغة الإس بانية  

ساعة 42 ساعة  42    
اللغوايت الإس بانية )املس توى االثاين: املورفولوجيا و  

 بناء امجلةل(

ساعة 42 ساعة  42   الفرقة الثانية قواعد اللغة ال س بانية )املس توى الرابع(  

ساعة 42 ساعة  42   قواعد اللغة ال س بانية )املس توى الثالث(  

ساعة 42 ساعة  42   الفرقة ال وىل قواعد اللغة ال س بانية )املس توى ال ول(  
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

نوان الرسالة ع م  اسم الطالب الدرجة  

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

التعابير الثقافية فى 

االسبانية ومقابلتها 

العربية: دراسة معجمية 

 تداولية.

 ماجستير
سمر عبد الحميد 

 عوض مصطفى

 مشترك  4002

عبد )د.  

الرحمن 

 -الشرقاوي 

لغة القسم 

 عربية(

 

مجة من اللغة مشالكت الرت 

ل ى اللغة  العربية اإ

الإس بانية يف رواية رضوى 

 عاشور وثالثية غرانطة

 هايدي عاشور ماجستير

مشترك مع د.   

ياسمين حسني 

 قسم إسباني -

 

دراسة حتليلية ونقدية 

خلطاب القصص املصورة 

املناهضة حلمك ادليكتاتور 

الإس باين فرانكو للاكتب 

والرسام الكتالوين 

ابر" خالل "خوس يه اسكو

فرتة ما بعد احلرب ال هلية 

 – 5991الإس بانية )

5910) 

 خلود نبيل ماجستير

مشترك مع   4000

أ.م.د. رشا 

قسم  -عبودي 

 إسباني

 

قاعدة الكرتونية لل مثال 

س باين  عريب( –الشعبية )اإ

لتدريس اللغة الإس بانية 

لكغة آ جنبية طبقُا ملعايري 

الإطار ال ورويب املرجعي 

 تاملوحد للغا

 

 سارة عباس ماجستير

مشترك مع   4004

أ.م.د. دعاء 

قسم  -سامي 

 إسباني

 

شاكلية ترمجة ال مثال  اإ

الشعبية والتعبريات العامية 

يف رواي "آ ولد حارتنا" 

ىل اللغة الإس بانية  اإ

 ماجستير

 

 

 

 حمادة محجوب

مشترك مع   4000

أ.د. محمود 

 -السيد علي 

 قسم إسباني

 

ل دوات البالغية يف ا

قصة القصرية: آ رتورو ال

 آ وسلر بييرتي
هيمإبراميرفت  دكتوراه  

مشترك مع   4000

ريهام أ.م.د. 

 عبد العزيز
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 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس 

 

 

 

 :               على إن ترتب زمنيا  : أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشرخامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 

 والمحلى 

 

"اسرتاتيجيات التواصل يف اللغة  -

الشفوية واملكتوبة للطالب املرصيني 

 . للغة الإس بانية لكغة آ جنبية"

 

 

 

  Forma 7  SGEL 2009  

 

كتايب لوبينا جمهويل املؤلف وتعلمي "

 اللغة الإس بانية لكغة آ جنبية"

 

 -ثقافات الإيربوجمةل مركز دراسات ال  -

 آ مريكية،

 ال ول
2001 

 

 

 

ىل العربية:  "ترمجة جادلوس اإ

شاكليات لغوية وبرجامتية يف ثالث  اإ

 قصص قصرية"

يس يدورا، جمةل لدلراسات املتخصصة عن  اإ

 الاكتب الإس باين جادلوس

    العدد الثامن

املفعول اخلربي و ال فعال ش به "

الرابطة يف الإس بانية و العربية: 

 "قابليةدراسة ت

 

املؤمتر ادلويل لل دب واللغوايت املقارنة: 

آ بريل  20-22احلارض واملس تقبل ) 

( ، آ د. آ محد عامتن، مجعية ال دب 2001

 املقارن ، لكية الآداب، جامعة القاهرة

 2002  

تمنية همارات "التفاعل الثقايف" "

دلى طالب اللغة الإس بانية 

 املرصيني يف املرحةل اجلامعية"

بلو دي آ ولبيدي، طباعة ونر جامعة اب

سالمية يف  املعهد املرصي لدلراسات الإ

 مدريد

  2009 ال ول

     

دماج مدخالت تراعي  " آ مهية اإ

البعد التداويل يف القاموس 

ي فريجييل، طباع ة ونر جامعة روفريا اإ

 اتراجوان

 2052  



6 

 

عريب لفيديريكو -الإس باين

كورينيت"، املؤمتر ادلويل الرابع حول 

عمل املعامج الإس بانية، لكية الآداب، 

 اجلزء الثاين

 

نشاء الاختبارات القياس ية يف  - اإ

 اللغة الإس بانية لغرض الس ياحة"،

املؤمتر الثالث والعرين ادلويل مجلعية 

تدريس الإس بانية لكغة آ جنبية، "آ س ييل"، 

 جريوان.

 

 2052  

     

 

 

 

ترتب زمنيا  :سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان   

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

 

مراجعة الرتمجة الإس بانية -

ل "حس ناء يف جسن 

سقراط" لدلكتور آ محد 

 عامتن

طباعة ونر املعهد املرصي 

اسات الإسالمية يف مدريد، لدلر 

  مدريد 

 

2009 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

   

 

 

 

 : ولية على ان ترتب زمنياالمحلية والد : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

لندوة /المؤتمرعنوان ا  
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 ال س بوع الثقايف للكية ال لسن

 

 

 جامعة عني مشس
 .2002مارس، 

 

ورقة حبثية حول 

"حتليل ال خطاء 

اللفظية و 

اسرتاتيجيات التواصل 

يف اللغة الشفاهية 

واملكتوبة للطالب 
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غة املرصيني لل

  ”الإس بانية

ذكرى مرور مائة عام عىل ميالد رافائيل 

 الربيت

 

 جامعة القاهرة
آ كتوبر  20- 59

2002 

ورقة حبثية حول 

"اللغة العامية يف شعر 

 آ لربيت"

 

 مؤمتر ال دب املقارن

 

 

لكية الآداب، جامعة 

 القاهرة

 2001آ بريل 

 

ورقة حبثية حول " 

"املفعول اخلربي و 

 ال فعال ش به الرابطة

يف الإس بانية و 

العربية: دراسة 

، قسم اللغة  تقابلية"،

 العربية 

 محاضرة لطلبة الدراسات العليا

 

 

، جامعة ةلكية الرتبي

 كومبلوتنيس مبدريد

بريل،   .2001اإ

 

ورقة حبثية حول 

"تأ ثري اللغة ال م يف 

 اللغة الثانية" تعمل 

 
 

 محاضرة لطلبة الدراسات العليا

ة ، لكية الرتبية ، جامع

 كومبلوتنيس مبدريد

 .2001ابريل، 

 

ورقة حبثية  حول" 

تدريس اللغة 

 الإس بانية يف مرص"  

 "لعرب. التارخي واحلارض واملس تقبل"املياه وا

 

املعهد املرصي 

لدلراسات الإسالمية 

، وذكل ابلتعاون مع 

مؤسسة ال ثر العريب 

، ومؤسسة جودلن 

ويب، املدرسة الفنية 

العليا للهندسة 

ة مبدريد ، الزراعي

جامعة ادلول العربية 

 وال مم املتحدة

 2002مايو، 

حول حمارضة 

مروع اس تعادة "

املياه اجلوفية ابلصحراء 

 املرصية " ندوة حول 

 

 حول " الثقافات والرتمجة " وىلالندوة ال  

 

جامعة اببلو دي 

شبيلية  آ ولبيدي، اإ
 2002نومفرب، 

ورقة حبثية حول 

تمنية همارات "

ثقايف" "التفاعل ال 

دلى طالب اللغة 

الإس بانية املرصيني 

 يف املرحةل اجلامعية" 

 

حمارضة عن يونيو  21-29الرابطة ادلولية الاجامتع ال ول للمش تغلني ابدلراسات 
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الإس بانية ابلعامل العريب و آ فريقيا جنوب 

 الصحراء

للمش تغلني ابدلراسات 

الإس بانية، ومركز 

ادلراسات الرثابنتينية، 

الاكل دي  -مدريد 

 هيناريس

2009. 

 

"ادلراسات الإس بانية 

 املرصية"

دورة صيفية عن "الإسالم يف القرن الواحد 

والعرين: ال يديولوجيات والفنون و 

 الإعالم
 جامعة رافائيل آ لتامريا

  2009يوليو، 

 

سالم  حمارضة عن "الإ

يف ال دب العريب 

املعارص: الروايئ 

املرصي عالء 

 ال سواين " 

من برانمج  2050-2009ادلورة افتتاح 

املاجس تري يف تدريس اللغات ال جنبية: 

 الإس بانية و / آ و الإجنلزيية لكغة آ جنبية  

ي  جبامعة روفريا اإ

 فريجيل

 2009سبمترب 

 

حمارضة حول همارات 

"التفاعل الثقايف" يف 

فصول تعلمي اللغة 

ال جنبية، افتتاح 

-2009ادلورة 

من برانمج  2050

دريس املاجس تري يف ت

اللغات ال جنبية: 

الإس بانية و / آ و 

الإجنلزيية لكغة آ جنبية  

ي  جبامعة روفريا اإ

 فريجيل 

جامعة اببلو دي  الندوة الثانية حول " الثقافات والرتمجة "

شبيلية  آ ولبيدي ، اإ
  2009نومفرب 

ورقة حبثية حول 

"تدريبات معلية 

لتدريس ال لفاظ 

لطلبة اللغة الإس بانية 

   "لكغة آ جنبية

 

املؤمتر ادلويل التاسع والثالثني للجمعية 

 الإس بانية لعمل املعامج
جامعة سانتياغو دي 

 كومبوستيال
 2050فرباير 

ورقة حبثية حول " 

ترمجة  التعبريات 

الاصطالحية من 

ىل الإس بانيي  العربية اإ

يف رواية اتكيس: 

حتليل تداويل" ، 

املؤمتر ادلويل التاسع 

والثالثني للجمعية 

 .انية لعمل املعامجالإس ب

املعهد املرصي  ندوة حول الرتاث ال خرض و اذلهيب العريب

لدلراسات الإسالمية 

 2050، مايو مدريد

 

حمارضة حول " آ مهية 

ال نشطة املائية يف 
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ابلتعاون مع مؤسسة 

 ال ثر العريب،

مرص: سد آ سوان 

  " نوذجا  

البايس  جامعة الندوة العلمية ادلولية ال وىل للثقافة العربية

 ابسكو، فيتوراي
 2050مايو 

 

حمارضة حول " املرآ ة 

للمرآ ة  املرصية منوذج 

 .العربية "

 

جامعة ري خوان  دورة دراس ية صيفية حول النساء و الهجرة

 اكرلوس،
 2050يوليو 

 

حمارضة حول "املرآ ة و 

الاحداثة يف ادلول 

سالمية . العربية والإ

اجملمتع يف مرص 

 " احلديثة

 

دلويل الرابع حول عمل املعامج املؤمتر ا

 الإس بانية

لكية الآداب،  جامعة 

ي فريجييل  ،روفريا اإ

 اتراجوان

 2050سبمترب

ورقة حبثية حول " 

دماج مدخالت  آ مهية اإ

تراعي البعد التداويل 

-س باينيف القاموس الإ 

عريب لفيديريكو 

 كورينيت" 

 

آ ولبيي ، جامعة دي  الندوة الثالثة حول  التفاعل الثقايف والرتمجة

شبيلية  اإ
  2050نومفرب  

ورقة حبثية حول " 

دماج مدخالت  آ مهية اإ

تراعي البعد التداويل 

-يف القاموس الإس باين

عريب لفيديريكو 

 كورينيت"، جامعة 

املؤمتر ادلويل اخلامس حول عمل املعامج 

 الإس بانية
جامعة اكرلوس 

 الثالث، مدريد
 2052يونيو 

ورقة حبثية عنة حول 

دما ج "حنو اإ

املصطلحات الثقافية 

يف قاموس ثنايئ اللغة 

س باين  عريب"  -اإ

املؤمتر الثالث والعرين ادلويل مجلعية 

 جامعة جريوان تدريس الإس بانية لكغة آ جنبية
 2052سبمترب 

 

ورقة حبثية حول " 

نشاء الاختبارات  اإ

القياس ية يف اللغة 

الإس بانية لغرض 

 الس ياحة"

اللغة العربية املؤمتر ادلويل الثاين لتدريس 

لكغة آ جنبية، البيت العريب ابلتعاون مع 
جامعة اكستيال ل 

 مانشا

 2052سبمترب 

 

ورقة حبثية حول 

نشاء الاختبارات  "اإ
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القياس ية يف اللغة  جامعة مورس يا و مدرسة طليطةل للمرتمجني

العربية لكغة آ جنبية 

طار ال ورويب  وفقا  لالإ

 املرجعي العام للغات"

آ فريقي الثالث للمش تغلني  –و املؤمتر ال يبري 

جامعة س يدي محمد  ابدلراسات الإس بانية

 -بن عبد هللا ، املغرب و مؤسسة جريسو 

 جامعة انفارا ، اس بانيا

 ، املغربفاس
 .2059يناير 

 

 

ورقة حبثية حول 

"ترمجة النصوص 

ىل  الصحفية من واإ

الإس بانية يف فصول 

س اللغة تدري

الإس بانية لكغة 

 اجنبية"

 

ال ول مجلعية الهمتني العرب ر ادلويل املؤمت

 القاهرة ابلثقافة الإس بانية
  2059نومفرب  59- 9

 

ورقة حبثية حول " 

ترمجة  التعبريات 

الاصطالحية من 

ىل الإس بانيي  العربية اإ

يف رواية اتكيس: 

 حتليل تداويل" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 

 ن ترتب زمنيا :ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ا

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

"دورعمل اللغة التداويل  ورشة معل حول 

و فقه اللغة والقاموس يف تدريس الإس بانية 

 لكغة آ جنبية" 

 

 

جامعة القاهرة 

ابلتعاون مع جامعة 

ي فريجييل  روفريا اإ

 2052ديسمرب 

 

 

 تنظمي و املشاركة ال 

 " وصف املقرر ادلرايس"ورشة معل حول 

وحدة ضامن اجلودة 

والاعامتد ، لكية 

الآداب، جامعة 

 القاهرة

 

 

 المشاركة 
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 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 مي " " التكنولوجيا يف التعل

 

 

مركز تطوير قدرات 

 آ عضاء هيئة التدريس

 جامعة القاهرة 

 
 

 

 "" التعلمي الالكرتوين -

 

 

مركز تطوير قدرات   

 آ عضاء هيئة التدريس 

 جامعة القاهرة 

 

 

 

 "تطوير املشاريع البحثية"

 

 

 

مركز تطوير قدرات 

 آ عضاء هيئة التدريس

 جامعة القاهرة 

 
 

 

 

دارة البحث العلمي"" -  اإ

 

 

مركز تطوير قدرات 

 آ عضاء هيئة التدريس

 جامعة القاهرة 

 
 

 

 -دورة للمتخصصني يف الرتمجة العربية 

الإس بانية: الرتمجة الصحفية و الس ياسة 

 ادلولية

 
 

 مدرسة املرتمجني 

س بانيابطليطةل  ، اإ

 
 

بريل،  2050اإ  

 -دورة للمتخصصني يف الرتمجة العربية 

 الرتمجة القانونية والاقتصادية، الإس بانية: 
 مدرسة املرتمجني

س بانيابطليطةل  ، اإ

 
 

نومفرب  -آ كتوبر 

2050. 
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: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسية: المهام اإل عاشرا  

 
س باين منسق املروع البحيث بعنوان د التداويل للغةة" عريب يراعي البع -"القواعد املعجمية ووضع معايري لعمل قاموس اإ

ي فريجييل والقاهرة:   .2052-2055بمتويل من الواكةل الإس بانية للتعاون ادلويل والتمنية، بني جامعيت روفريا اإ

نشاء الاختبارات القياس ية يف اللغة العربية لكغة آ جنبية واللغة الإس بانية لغرض  - عضو فريق معل مروع حبيث بعنوان "اإ

طار ال و  رويب املرجعي العام للغات"، بمتويل من الواكةل الإس بانية للتعاون ادلويل والتمنية، بني جامعيت القاهرة الس ياحة، وفقا لالإ

 2052-2055وال وروبية مبدريد: 

عضو فريق العمل بربانمج التعاون ال اكدميي والبحث العلمي بني اجلامعات املتوسطية: دوليت اس بانيا ومرص، مبروع" تصممي  -

التعلمي الإلكرتوين ) التفاعيل( وفق معايري اجلودة ادلولية لتدريس اللغة وال دب والثقافة الإس بانية الطالب املرصيني"  وتنفيذ برانمج

 :2002-2055 

 .2002 - 2002عضو يف وحدة ضامن اجلودة والاعامتد ، لكية الآداب، جامعة القاهرة:   -

 .2001عضو يف مجعية ال دب املقارن املرصية  منذ عام  -

 ( . ELEGاملشاركة يف برانمج التعلمي الإلكرتوين ، مركز التعلمي الإلكرتوين )  -

ينرتاموروس، مدريد ،  22املشاركة يف آ عامل التنس يق والكتابة و الرتمجة يف العدد  -  .2002جملةل اإ

 . 2002فنون يف غرانطة ، مايو، متثيل املكتب الثقايف لسفارة مرص يف اس بانيا يف احتفالت املهرجان ادلويل للموس يقى وال  -

 .2002متثيل املكتب الثقايف لسفارة مرص يف اس بانيا يف افتتاح معرض للآاثر الفرعونية يف الفارو، ل ريوخا، يونيو،  -

 .2002املشاركة يف مراجعة الرتجامت املنشورة من قبل املعهد املرصي لدلراسات الإسالمية يف مدريد يف عام  -

الثقايف لسفارة مرص يف آ س بانيا يف ادلورة السادية ملهرجان السيامن املتوسطية و ال ندلس ية آ رتش يدوان ، مالقة،  متثيل املكتب -

 .2009آ كتوبر 

سالمية يف مدريد ، فرباير  - يناير  - 2002املشاركة يف تنظمي الندوات واملؤمترات العلمية يف املعهد املرصي لدلراسات الإ

2055. 

برام التفاقيات و املشاريع بني اجلامعات و مراكز املشاركة يف اجل  - هود اليت يبذلها املعهد املرصي لدلراسات الإسالمية يف مدريد لإ

 .2055يناير  - 2002البحث العلمي املرصيية و الإس بانية ، فرباير 

س بانيا . - رشاف عىل شؤون املبعوثني املرصييني يف اإ  الإ

رشاف عىل تدريس اللغة العربية  -  .2055يناير  - 2002لكغة آ جنبية يف املعهد املرصي لدلراسات الإسالمية ، فرباير الإ

،  2002/2009املرف عىل التدريب املهين لطلبة قسم اللغة العربية جبامعة ال وتومنا مبدريد خالل ال عوام ادلراس ية  -

تفاقية املربمة بني جامعة ال وتومنا  2050/2055،  2009/2050 طار الإ  واملعهد املرصي لدلراسات الإسالمية مبدريد. ، يف اإ

 وحىت الآن. 2009مقميم خاريج للمشاريع البحثية ادلاخلية ابجلامعة ال وروبية مبدريد، منذ عام  -

وزارة عضو جلنة تقيمي املشاريع البحثية ) مشاريع التعاون ادلويل ( املموةل من الواكةل الإس بانية للتعاون ادلويل والتمنية التابعة ل -

 . 2050و  2009اخلارجية الإس بانية: عايم 

 . 2002من جمةل املعهد املرصي لدلراسات الإسالمية، مدريد ،  22عضو جلنة حترير العدد  -
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حادى عشر : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية 

 والدولية:       

 
 

التربية والتعليم في إنتاج كتاب اللغة التعاون مع مركز تطوير المناهج بوزارة 

 اإلسبانية للصف األول والثاني والثالث الثانوي.

 

 

 

 

 ثانى عشر  : الجوائز التقديرية والشهادات :

 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................... 

 
 

ى:ثالث عشر : مجاالت أخر  

-  

 

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

    



15 

 

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 


