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 Impact Factor)مع ذكرمعامل التأثير ) –األبحاث المنشورة في مجالت محلية أو دولية  .9

 (Impact Factorمع ذكر معامل التأثير ) –مكافأت مقابل النشراألجنبي في المجالت العلمية الدولية  .2

 في مؤتمرات دولية أبحاث علمية .4

 البحوث المنشورة من رسائل علمية .5

 الكتب المنشورة من رسائل علمية .6
  بالقسم العلمي و الكلية اإلجراءات التحفيزية )معنويا و ماديا( لدعم الباحثين .7
 مقررات يدخل في تصميمها و إعداد محتواها أبحاث علمية لعضو هيئة التدريس .8
 إستيفاء تخصص عضو هيئة التدريس لمتطلبات الدراسات العليا  .2
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 محلية/ إقليمية/ دولية :علميةالجوائز ال .0
الترشح تاريخ  الجهة المانحة للجائزة إسم الجائزة السنوات نوع الجائزة

 للجائزة
تسلم تاريخ  جهة الترشيح

 الجائزة

      20 10-2002 محلية

2010-11 20      
 جائزة النشر الدولى  20 2011-12

International Publications 

Awards Cairo University 

 جائزة النشر الدولى 

International Publications 

Awards Cairo University 

 جامعة القاهرة
 
 

 جامعة القاهرة

   

2012- 2012      
      20 10-2002 إقليمية

2010-11 20      
2011- 2012      
2012-12 20      

      20 10-2002 دولية
2010- 2011      
2011-12 20      

2012-12 20      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
2 

 إن وجد Impact Factor)مع ذكرمعامل التأثير ) –محلية أو دولية  علمية األبحاث المنشورة في مجالت .9
 الدرجة العلمية  السنوات

خالل فترة نشر 
 البحث

معامل  محليةعلمية عنوان بحث منشور في مجلة 
 التأثير

معامل  علمية دوليةعنوان بحث منشور في مجلة 
 التأثير

2002-2010 
 

  
 
 
 

 1. Ein Grenzgänger aus 
Leidenschaft. Ilija Trojanows 
Der Weltensammler. In: Kairoer 
Germanistische Studien 18. 
Kairo 2008 /2009. S. 277-324. 

 

رواية إيليا ترويانوف "جامع  .رجل شغوف بعبور الحدود
 العوالم"

 Kairoer :     دورية       جهة النشر

Germanistische Studien ) ( 18: )العدد ) القاهرة 

 324-277:  الصفحات 2009/ 2008 : تاريخ النشر
 صفحة ( 48)

 
2. Die literarische Darstellung 

einer deutsch-türkischen 
Erfahrung des Berliner 
Mauerfalls anhand von Jadé 
Karas Roman Selam Berlin. In: 
Ernest W.B. Hess-Lüttich (Hrsg.) 
Metropolen. Als Ort der 
Begegnung und Isolation. 
Interkulturelle Perspektiven auf 
den urbanen Raum als Sujet in 
Literatur und Film. Peter Lang 
Verlag. Frankfurt/Main 2011 
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التصوير األدبي لمعايشة األلمان ذوي األصول التركية 
حدث هدم سور برلين من خالل رواية "سالم برلين" ل

 .لألدبية ياده كارا

 جهة النشر: في كتاب بعنوان 
Cross Cultural Communication. 
Metropolen. Als Ort der 
Begegnung und Isolation. 
Interkulturelle Perspektiven auf 
den urbanen Raum als Sujet in 
Literatur und Film. Ernest W.B. 
Hess-Lüttich (Hrsg.) Peter Lang 
Verlag. Frankfurt/Main 2011. 

GERMANY 

 1122تاريخ النشر

 )صفحة 81) 952-932 :الصفحات

فىىىىىىى   1112أكتممممممموبر 21يممممممموم  البحمممممممث إلقممممممما  تمممممممم و
للجمعيىىىىىىىة ا لما يىىىىىىىة للجرما يىىىىىىىا  المؤتمرالعىىىىىىىالم  ال ىىىىىىى و  

مىىا نىىيث اليقافيىىة الىىى  اقىىد فىى  جامعىىة ا ىى  نو    للدرا ىىا 
فى  الفتىرة  نع واث: "المدث المترونو  ما نيث التالقى  والعللىة"

 1112\21\21الى  1112\21\22مث 

 

 

 

2010-2011 
 

  
 
 
 

 1. Postkolonialistische 
Perspektiven in der deutschen 
und arabischen Literatur. Zu 
Uwe Timms Morenga und Baha 
Tahers Oase des 
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Sonnenuntergangs. In: Czucka, 
Eckhard und Neuland, Eva 
(Hrsg.): Interkulturelle 
Kommunikation. Perspektiven 
einer anwendungsorientierten 
Germanistik. Beiträge einer 
internationalen Fachkonferenz 
in Kairo 9. bis 12. November 
2009. Iudicium Verlag München 
2011. S. 208-224. 

 

 منظورات ما بعد الكولونيالية في األدب األلماني والعربي
 "مورنجا"  Uwe Timm" رواية اوفه تيم

Morengaورواية بها  طاهر 
 "واحة الغروب" 

 جهة النشر: في كتاب بعنوان

Interkulturelle Kommunikation. 
Perspektiven einer anwendungsorientierten 
Germanistik. Beiträge einer internationalen 
Fachkonferenz in Kairo 9. bis 12. November 
2009. Czucka, Eckhard und Neuland, Eva 
(Hrsg.): Iudicium Verlag München 2011. 

GERMANY 

 9188تاريخ النشر   

 صفحة( 81) 992-911: عدد الصفحات

 
المؤتمرالعالمى فى  9002 /00/00يوم البحث و تم إلقاء

جامعة  الذى أقيم فى  “ التواصل بين الثقافات ”التخصصى

 .09/00/9002- 2 عين شمس بالقاهرة من
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2011-2012   
 
 
 

   
 

2012-2012  
 
 

 
 
 
 

  
1. Frauenbild(er) in Arthur 

Schnitzlers Traumnovelle.  
 

 للكاتب  Traumnovelle المرأة ف  قصة حلم )ة(صور

 Arthur Schnitzlerآرير ش يت لر 

 
Dieser Artikel ist vorgesehen für 
die Veröffentlichung in den 
Akten der Sektion 5: 
Imagination: Funktionen des 
virtuellen Erlebens im Rahmen 
des 13. Internationalen 
Semiotik-Kongresses in Potsdam 
(Repräsentation – Virtualität – 

Praxis, 12.-16. 10. 2011)  
Der Aktenband wird als 
Sonderband der internationalen 
Zeitschrift KODIKAS/CODE im 

Jahr 2012 erscheinen. 
 

 و نهائى بشكل للنشر مقبول البحث هذا
 به المنشور العدد صدور و طباعة ينتظر
 كتاب فى 2012 عام
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KODICAS/CODE  

 :KODICAS/CODEجهة النشر

 : 2012المنتظر تاريخ النشر

 
 

Diese Studie wurde als Vortrag 
im Rahmen des 13. 
Internationalen Kongresses der 
Deutschen Gesellschaft für 
Semiotik 12.-16. Oktober 2011 
an der Universität Potsdam 

vorgetragen.  
 
 

فمى المممتمر العمالمى 13.10.2011 وتم إلقا  البحمث يموم 
نممموان التمثيممملر ا،فتمممرا ر للسممميميوطيقية الثالمممث عشمممر بع

التطبيممممذ الممممذا تنظمممممه الجمعيممممة األلمانيممممة للسمممميميوطيقا 
 التابعممة للرابطممة الدوليممة للدراسممات السمميميوطيقية   عقممد

 .10 .16- .10 .12الممتمر فى جامعة بوتسمدام م ألمانيما 

2011 
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 إن وجد (Impact Factorمع ذكر معامل التأثير ) –مكافأت مقابل النشر في المجالت العلمية الدولية  .2
الدرجة العلمية  واتالسن

لعضو هيئة 
 التدريس

تاريخ  المجلة العلمية الدولية عنوان البحث
النشر/عدد 

 المجلة

معامل 
 التأثير

تاريخ الحصول 
 على المكافأة

2002-2010   
1. Die literarische Darstellung einer deutsch-

türkischen Erfahrung des Berliner 
Mauerfalls anhand von Jadé Karas Roman 
Selam Berlin. In: Ernest W.B. Hess-Lüttich 
(Hrsg.) Metropolen. Als Ort der Begegnung 
und Isolation. Interkulturelle Perspektiven 
auf den urbanen Raum als Sujet in Literatur 
und Film. Peter Lang Verlag. 
Frankfurt/Main 2011 

 

التصوير األدبي لمعايشة األلمان ذوي األصول التركية لحدث هدم سور 
 .برلين من خالل رواية "سالم برلين" لألدبية ياده كارا

 جهة النشر: في كتاب بعنوان 
Cross Cultural Communication. 
Metropolen. Als Ort der Begegnung und 
Isolation. Interkulturelle Perspektiven auf 
den urbanen Raum als Sujet in Literatur 
und Film. Ernest W.B. Hess-Lüttich (Hrsg.) 
Peter Lang Verlag. Frankfurt/Main 2011. 

GERMANY 

 1122تاريخ النشر

 )صفحة 81) 952-932 :الصفحات
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2010-2011  2. Postkolonialistische Perspektiven in der 
deutschen und arabischen Literatur. Zu 
Uwe Timms Morenga und Baha Tahers 
Oase des Sonnenuntergangs. In: Czucka, 
Eckhard und Neuland, Eva (Hrsg.): 
Interkulturelle Kommunikation. 
Perspektiven einer 
anwendungsorientierten Germanistik. 
Beiträge einer internationalen 
Fachkonferenz in Kairo 9. bis 12. 
November 2009. Iudicium Verlag München 
2011. S. 208-224. 

 

 منظورات ما بعد الكولونيالية في األدب األلماني والعربي
ورواية بها  Morenga "مورنجا"  Uwe Timm" رواية اوفه تيم

 طاهر
 "واحة الغروب" 

 
Interkulturelle Kommunikation. Perspektiven einer 
anwendungsorientierten Germanistik. Beiträge einer 
internationalen Fachkonferenz in Kairo 9. bis 12. 
November 2009. Czucka, Eckhard und Neuland, Eva 

(Hrsg.): Iudicium Verlag München 2011. GERMANY 

 9188لنشرتاريخ ا   

 صفحة( 81) 992-911: عدد الصفحات

 

    
 

2011-2012       
 

201202012       
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 أبحاث علمية في مؤتمرات دولية .9
تاريخ/مدة  إسم المؤتمر السنوات

 المؤتمر
جهة/بلد 
 المؤتمر

تاريخ  إسم البحث
 النشر

المؤتمرالعالمى فى  9002 /00/00يوم البحث و تم إلقاء . 2002-2010

جامعة عين  الذى أقيم فى  “ التواصل بين الثقافات ”التخصصى

 .09/00/9002- 2 شمس بالقاهرة من
 

  Postkolonialistische Perspektiven in der 
deutschen und arabischen Literatur. Zu 
Uwe Timms Morenga und Baha Tahers  

Oase des Sonnenuntergangs  منظورات ما بعد
 الكولونيالية في األدب األلماني والعربي

 "مورنجا"  Uwe Timm" رواية اوفه تيم

Morengaورواية بها  طاهر 
 "واحة الغروب" 

 

 

2010-2011  
المؤتمرالعىىالم  ال ىى و  فىى   1112أكتمموبر 21يمموم  البحممث إلقمما  تممم و

مىا نىيث اليقافيىة الىى  اقىد فى    للجمعيىة ا لما يىة للجرما يىا  للدرا ىا 
فى   جامعة ا   نو  نع واث: "المدث المترونو  مىا نىيث التالقى  والعللىة"

 1112\21\21الى  1112\21\22الفترة مث 

 
 
 

   
Die literarische Darstellung einer deutsch-

türkischen Erfahrung des Berliner 
Mauerfalls anhand von Jadé Karas Roman 

Selam Berlin. 

 
التصوير األدبي لمعايشة األلمان ذوي األصول التركية 
لحدث هدم سور برلين من خالل رواية "سالم برلين" 

 .لألدبية ياده كارا

 

 

فمممممى المممممممتمر العمممممالمى 13.10.2011 وتمممممم إلقممممما  البحمممممث يممممموم  2011-2012
للسيميوطيقية الثالث عشر بعنموان التمثيملر ا،فتمرا ر التطبيمذ المذا 
تنظمممممه الجمعيممممة األلمانيممممة للسمممميميوطيقا التابعممممة للرابطممممة الدوليممممة 

المممتمر فمى جامعمة بوتسمدام م ألمانيما  للدراسمات السميميوطيقية   عقمد

  1. Frauenbild(er) in Arthur 
Schnitzlers Traumnovelle.  

 

 للكاتب  Traumnovelle المرأة ف  قصة حلم )ة(صور
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12. 10. -16. 10. 2011 
 
 
 
 

 Arthur Schnitzlerآرير ش يت لر 

 

 
 
 

2012-2012     
 
 
 

 

 

 البحوث المنشورة من رسائل علمية .2
ماجيستر/ عنوان الرسالة العلمية الدرجة العلمية السنوات

 دكتوراة
تاريخ  إسم المجلة عنوان البحث المنشور  

النشر/ 
عدد 
 المجلة

2002-2010       
 

2010-2011       
 

2011-2012       
 

2012-2012       
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  الكتب المنشورة من رسائل علمية  .4
ماجيستر/ عنوان الرسالة العلمية الدرجة العلمية السنوات

 دكتوراة
 تاريخ النشر إسم الناشر عنوان الكتاب  

2002-2010       
 
 

2010-2011       
 
 

2011-2012       
 
 

2012-2012  
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 بالقسم اإلجراءات التحفيزية )معنويا و ماديا( لدعم الباحثين  .5
سيمينار نصف سنوي حول 

مساهمات أعضاء هيئة التدريس 
 و الندوات العلمية في المؤتمرات

سيمينار نصف سنوي حول مساهمات 
أعضاء هيئة التدريس في النشر 

 العلمي
 

برنامج تنمية مهارات موثق و 
معلن و مستمر عن الكتابة و 

 المحلي و الدولي النشر العلمي
 إقامة ندوات بحثية  إقامة مؤتمرات

قاعدة بيانات إعداد 
بأهم المجالت  متاحة 

العلمية في مجاالت 
 التخصص بالقسم

 
 
 
 

  

المؤتمرالدولى 
ألثالث للقسم 

للدراسات  2012
 الجرمانية 

 

 
 

 
 
 

جائزة أحسن بحث منشور في 
 مجال التخصص

المؤتمرات نشر المعلومات عن كل 
 البحثية ذات الصلة بالقسم العلمي

برنامج األستاذ الزائر في 
 مجاالت التخصص المختلفة

مؤتمرات بينية مع 
 أقسام علمية أخرى

شراكة بحثية مع 
 جمعيات علمية في
 مجاالت  التخصص

 المختلفة

 القسمب مجهزة مكتبة
و متصلة بمكتبات 
األقسام األخرى من 
 خالل قاعدة بيانات

 إلكترونية
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 إجراءات إخرى إجراءات إخرى إجراءات إخرى
 

 إجراءات إخرى
 

 إجراءات إخرى إجراءات إخرى
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 مقررات يدخل في تصميمها و إعداد محتواها أبحاث علمية لعضو هيئة التدريس .6
تاريخ التصميم و  إعداد محتوي تصميم   البحث العلمي  المقرر السنوات

 اإلعداد
تاريخ 
 التطبيق

2002-2010  
 
 

    
 

 
 

2010-2011  
 
 

    
 

 
 

2011-2012  
 
 

    
 

 
 

2012-2012  
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 هيئة التدريس لمتطلبات الدراسات العليا  عضو إستيفاء تخصص .7
التخصص  التخصص

 الدقيق
عنوان 

 الماجيستير
عنوان 
 الدكتوراة

مجاالت األبحاث العلمية 
لترقية لدرجة لالمقدمة 

 أستاذ/ مساعد

المقرر الدراسي ببرنامج 
/عدد الماجيستير

 الساعات

المقرر الدراسي ببرنامج 
 /عدد الساعاتالدكتوراة

عدد الطالب المسجلين 
في مادة التخصص 
 لعضو هيئة التدريس

 السنوات

  Die Idylle 

im 18. 

Jahrhundert 

zwischen     

   

    

Gottsched 

und 

Schiller. 

Untersuchu

ngen an 

ausgewählte

n 

poetologisc

hen und                                         
    

literarischen 

Texten. 
األدب الرعوي ) 

الـابديل ( في القرن 
الثامن عشر بين 
جوتشيد وشيلر 

دراسة لنصوص 

„Albrecht 

von Hallers 

     „Usong“. 

Ein 

orientalisier

ender  

Staatsroman

“. 
دراسة تحليلة 

للرواية 
السياسية ) 

اوزون ( ذات 
الطابع 

الشرقي 
للكاتب 

السويسري 
ألبرش تفون 

 هاللر

 السميوطيقا األدبية 
اتجاهات ونظريات 

 األدب الحديثة
  دراسات بين

 حضارية 
  أدب ما بعد

 الكولونياكية
  أدب القرن الثامن

 عشر 
  صورة المرأة 

   
 

2002-2010 

   
 

2010-2011 

   
 

2011-2012 

   
 

2012-2012 
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نظرية وأدبية 
 مختارة

 اإلشراف 
 )عناوين الماجيستير(

 اإلشراف
 )عناوين الدكتوراة(

 السنوات

  
 

2002-2010 

  
 

2010-2011 

  
 

2011-2012 

  
 

2012-2012 

 

 بالنموذج: أنشطة بحثية أخرى لم تذكر

 :عضوية جميعات دولية 

 " عضو فى اإلتحاد العالمي للدراسات الجرمانيةIVG( "Internationale Vereinigung für Germanistik ) 

 " عضو فى الجمعية الدولية للدراسات الجرمانيةGIG( "Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik ) 

 رن القاهرةعضو فى الجمعية  المصرية لألدب المقا  

  جمعية اللغة األلمانيةGfdS -  تحاديةال ألمانيا 
   عضو في لجنة الترجمة لجائزة الدولة التشجيعية في المجلس األعلى للثقافة 

 مجلة سنوية للدراسات األلمانية  -تم اختياري عضوًا بالمجلس الستشاري العالمي للمجلة العلمية: "األدب األلماني المعاصر -
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  1122-1121لمدة خمس سنوات في الفترة من 

 سانت لويس -تصدر عن جامعة واشنطن

 الوليات المتحدة األمريكية
Prof. Dr. Dalia Aboul Fotouh Hussein Salama 

19. 11.2013 


