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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 لقاويشحنان رفيق محمد ا: )رباعى(االسم 

Name: Hanan Rafik Mohamed El-Kawiish 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 اللغة اليابانية وآدابها:  القسم

 

  اللغة اليابانية وآدابها التخصص العام :

 الصوتيات -علم اللغة التخصص الدقيق: 

 hananrm@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 
 

 

 

المؤهالت 

  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 .جامعة القاهرة كلية اآلداب قسم اللغة اليابانية وآدابها م9111 الدكتوراه 

 .كلية الدراسات األدبية واللغويةباليابان جامعة تسوكوبا  م9191 الماجستير 

 قسم اللغة اليابانية وآدابهاجامعة القاهرة كلية اآلداب  م9191  يسانسلال

   

 
 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 أستاذ وقتنا الحاليحتى  م0291 جامعة القاهرة كلية اآلداب قسم اللغة اليابانية وآدابها

 أستاذ مساعد م.0291 م0221 اب قسم اللغة اليابانية وآدابهاجامعة القاهرة كلية اآلد

 مدرس م.0221 م9111 اجامعة القاهرة كلية اآلداب قسم اللغة اليابانية وآدابه

 مدرس مساعد م 9111 م9119 اجامعة القاهرة كلية اآلداب قسم اللغة اليابانية وآدابه

 معيد م9119 م9191 آدابهاجامعة القاهرة كلية اآلداب قسم اللغة اليابانية و

 

 

 

 :(4102-4102)عن العام الدراسي  ثالثا: التدريس الجامعي
 
 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 2 Japan 113 أنماط أساسية للجملة اليابانية 

 األول
 2 Japan 114 الحروف والمفردات 

2 2 Japn0115 صوتيات 

 األول
 3  

 دراسات في علوم اللغة اليابانية

 )دكتوراه(

 2 Japn0125 نيالثا نصوص اللغة اليابانية  

 2 Japn0126 )كانجى )دراسة المقاطع الصينية 

 3 Japn2222 )الثاني علم اللغة التطبيقي)ماجستير 

بي
ال

ت 
نا
ا

ة 
صي

خ
ش

 ال
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

دراسة عن أفعال البداية والنهاية 

دراسة  -للغة اليابانية المركبة في ا

الدارسين المصريين  تطبيقية على

 -للغة اليابانية 

 رضوى الشامي ماجستير

  فردي 

 

األخطاء الكتابية وعالقتها باألخطاء 

الصوتية عند الدارس المصري 

 المبتدىء في اللغة اليابانية

 ماجستير
شاهندا موسى 

 سعد

  فردي 

 

 

 في" والكم القدر" على الدالة الحال

 على تطبيقية دراسة - اليابانية اللغة

 الناطقين من اليابانية اللغة دارسي

 -بالعربية

 هبة محمد ماجستير

 مشترك  

 

صعوبات سماع الحركات الطويلة 

عند الدارس المصري المبتدىء في 

 اليابانية

 اآلء شعيب ماجستير

  فردي 

 

جملة الشرط  فياألخطاء الشائعة 

-  صريالماليابانية عند الدارس 

دراسة تطبيقية على أداة الشرط 

 - عندما

 إيمان مصطفى ماجستير

  فردي 

 

 

 

 

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس 

 

 

 :             إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 
فئة المجلة 

في التصنيف 
الدولي 
 والمحلى

 عنوان البحث يةعنوان الدور  المجلد السنة

نشر 

 دولي

مجلة الدراسات اليابانية  1 0291

الصادرة من المركز 

الدولي للدراسات اليابانية 

بجامعة طوكيو للدراسات 

 اليابان - األجنبية

صعوبات سماع العربية 

دراسة  -للناطقين باليابانية 

تطبيقية على المقطع المنتهي 

 -بصوت أنفي قبل حركة

نشر 

 2 0292 دولي

ة الدراسات اليابانية مجل

الصادرة من المركز 

الدولي للدراسات اليابانية 

صعوبات سماع العربية 

دراسة  -للناطقين باليابانية 

تطبيقية على صوت الهاء 
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بجامعة طوكيو للدراسات 

 اليابان - األجنبية

 -والحاء

نشر 

 محلي

مجلة األلسن الصادرة عن  09 0290

كلية األلسن جامعة عين 

 شمس

حول تعليم صوتيات  دراسة

 العربية للناطقين باليابانية

نشر 

 دولي

مجلة الدراسات اليابانية  0 0290

الصادرة من المركز 

الدولي للدراسات اليابانية 

بجامعة طوكيو للدراسات 

 اليابان - األجنبية

صعوبات سماع العربية 

دراسة  -للناطقين باليابانية 

تطبيقية على صوت الراء 

 -والالم

 

نشر 

 دولي

مجلة دراسات اللغة  15 0292

 اليابان - اليابانية، طوكيو

مشكلة الخلط بين المقطع 

والمقطعين  CyVالصوتي 

عند  Ci+yVالصوتيين  

 الدراس المصري لليابانية

 0292 http://www.tuf

s.ac.jp 

/common/icjs/

doc/11052300.

pdf 

في  صدر هذا البحث

الشبكة العنكبوتية في موقع 

المركز الدولي للدراسات 

اليابانية بجامعة طوكيو 

 للدراسات األجنبية

صوتيات اللغة العربية 

 واللغة اليابانية

 

نشر 

 دولي

مجلد " أبحاث  0292

المؤتمر الدولي 

حول واقع 

الدراسات اليابانية 

 في العالم"

المركز الدولي للدراسات 

وكيو اليابانية بجامعة ط

 للدراسات األجنبية، 

 اليابان - طوكيو

 واقع تعليم اليابانية في مصر

 

نشر 

 دولي

نشر هذا البحث في  0292

مجلد مؤتمر"الثقافة 

اليابانية في الخارج 

تنوعها  -

" الذي -وعالميتها

عقد بجامعة طوكيو 

للدراسات األجنبية 

، 0221في ديسمبر 

 النشر تم في طوكيو

يابانية صعوبات المحادثة بال 

 للمبتدئين المصريين

 

نشر 

 دولي

مجلة دراسات اللغة  11 0229

 اليابان - اليابانية، طوكيو

خصائص األصوات 

االنفجارية االحتكاكية في 

اللهجة القاهرية ولهجة 

طوكيو وتأثيرها على 

 لليابانية الدارس المصري

نشر 

 دولي

مجلة جامعة طوكيو  65 0229

 ، جنبيةألللدراسات ا

 اليابان -طوكيو

خصائص صوتيات اللهجة 

القاهرية وتأثيرها على 

 -الدراس المصري لليابانية

دراسة تطبيقية على الصوت 

 -/p/االنفجاري 

نشر 

 دولي

مجلة دراسات اللغة  12 0229

 اليابان -اليابانية

خصائص الحركات في 

اللهجة القاهرية ولهجة 

طوكيو وتأثيرها على 

 لليابانية الدارس المصري

http://www.tufs.ac.jp/
http://www.tufs.ac.jp/
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 نشر

 دولي

مجلة مركز األبحاث   0229

 ، كيوتو اليابانية الدولي

اختالف صعوبات المحادثة 

 في اليابانية والعربية

نشر 

 محلي

دار اإلبداع للصحافة  12 0226

 والنشر والتوزيع

 المقاطع الصوتية والنبر في

 واللغة العربية اللغة اليابانية

نشر 

 محلي

دار اإلبداع للصحافة  21 0226

 والتوزيعوالنشر 

وعالقتها الحركات إضافة 

في اللغة بالتركيب المقطعي 

 اليابانية

نشر 

 دولي

مجلة جامعة طوكيو  60 0225

 جنبية، طوكيوألللدراسات ا

صعوبات محادثة اللغة 

 ناطقين باليابانيةالعربية لل

نشر 

 دولي

مجلة الدراسات اإلقليمية،  1 0225

 اليابان -كيوشو

نبر وتنغيم لهجة طوكيو 

تأثيره على الدارس و

 لليابانية المصري

نشر 

 محلي

العدد  51المجلد  0221

1 

مجلة  كلية األداب بجامعة 

 القاهرة

نتيجة االختبار السماعي 

لنبر لهجة طوكيو الذي طبق 

على المصريين الدارسين 

 للغة اليابانية

نشر 

 محلي

مجلة ثقافة اليابان ولغتها،   9116

جامعة القاهرة كلية 

سم اللغة اآلداب ق

 اليابانية وآدابها

من مذكرات المدرس 

 األجنبي للغة اليابانية

 

نشر 

 محلي

مجلة ثقافة اليابان ولغتها،   9115

جامعة القاهرة كلية اآلداب 

 قسم اللغة اليابانية وآدابها

فهم الثقافة اليابانية عبر 

 تدريس اللغة

 

نشر 

 دولي

مجلة اللغويات، جامعة   9115

 ناليابا -تسوكوبا

تحليل لألصوات العربية 

المفخمة والمرققة بجهاز 

 فونولرنجل جراف

 

 

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

 

 صوتيات العربية لطالب الجامعة
 

دار نشر جامعة طوكيو 

 للدراسات األجنبية باليابان
0291 

 

 

" قاموس تعليم  ي تأليفشتراك فاال

النسخة الحديثة " -اليابانية  اللغة  
 0221 بطوكيو  Taishukanدار 

 

 

 -صوتيات اللغة اليابانية للمصريين 

 نسخة عربية ويابانية
 0221 القاهرة دار قباء

 

 

دراسة طلبة " شتراك في تأليفاال

 " الجامعات بالخارج
 0221 بطوكيو Kazamashobuدار 

 

 

" نظرية التعليم  ي تأليفشتراك فاال

 الدولي"
 0222 بطوكيو Kazamashobuدار 
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 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 
 مشاركةنوع ال التاريخ والمكان المنظمة الجهة وة /المؤتمرلندعنوان ا

المؤتمر الدولي القيم في 

دور  -األديان الثالث

 األديان في التسامح

 -والسالم

 

 

 الشرقية  الدراساتمركز 

جامعة القاهرة، بالتعاون مع 

مركز الدراسات المتعددة 

الموضوعات لألديان 

التوحيدية )سيسمور( بجامعة 

، عقد دوشيشا باليابان

 المؤتمر في القاهرة

فبراير 

0291 

المشاركة 

 حضوربال

المؤتمر الدولي "نحو 

 عالمية اللغة العربية"

 

 

ربية وقسم اللغة قسم اللغة الع

اإلنجليزية بكلية اآلداب 

 جامعة القاهرة

ديسمبر 

0292 

المشاركة ببحث 

بعنوان "تدريس 

العربية بجامعة 

طوكيو للدراسات 

 األجنبية".

المؤتمر الثاني "القيم 

الصراع والتوافق  -الدينية 

بين التقاليد الدينية والقيم 

 "-الحديثة

عقده مركز الدراسات 

عات المتعددة الموضو

لألديان التوحيدية )سيسمور( 

اليابان  -بجامعة دوشيشا 

ومركز الدراسات الشرقية 

،عقد المؤتمر جامعة القاهرة 

 في اليابان

سبتمبر 

0292 

المشاركة ببحث 

تحت عنوان " 

القيم الدينية 

ومفهوم الحجاب 

 في مصر اآلن"

المؤتمر الدولي الرابع 

 لتعليم اللغة اليابانية 

 

 

 

 

معية اإليطالية أقامته الج

لتعليم اللغة اليابانية التابعة 

لجامعة نابولي للدراسات 

 01الشرقية احتفاال بمرور 

عقد عاما على تأسيسها، 

 نابولي بإيطاليا المؤتمر في

مارس 

0292 

المشاركة ببحث 

بعنوان "تدريس 

اليابانية بجامعة 

القاهرة"، في 

جلسة " اللغة 

اليابانية في 

منطقة البحر 

 "المتوسط

المؤتمر الدولي "القيم في 

 األديان" 

 

 

عقده مركز الدراسات 

الشرقية جامعة القاهرة 

ومركز الدراسات المتعددة 

الموضوعات لألديان 

التوحيدية "سيسمور" 

، اليابان  –بجامعة دوشيشا 

 عقد المؤتمر في القاهرة

فبراير 

0292. 

المشاركة ببحث 

تحت عنوان 

"االبتهاالت 

واألناشيد الدينية 

العربية في 

دراسة  -اليابان 

 صوتية"

المؤتمر الدولي "التأثيرات 

األجنبية في اللغات 

 الشرقية وآدابها" 

 

 

عقده مركز الدراسات 

الشرقية جامعة القاهرة 

وجمعية خريجي أقسام 

عقد  ،اللغات الشرقية

 المؤتمر في القاهرة

توبر أك

0290. 

المشاركة ببحث 

تحت عنوان 

"صعوبات سماع 

العربية للناطقين 

دراسة  -باليابانية 
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تطبيقية على  

سماع صوت 

 العين والهمزة"

المؤتمر الدولي الثالث 

"اآلفاق الجديدة للدراسات 

 اإلسالمية"

عقده المعهد الدولي 

للدراسات اإلنسانية بجامعة 

عقد المؤتمر في  ،واسيدا

 يابانالبكيوتو 

ديسمبر 

0299 

المشاركة بعمل 

إلقاء مشترك 

تحت 

عنوان"عندما 

تشق العربية 

 -طريقها للخارج 

صعوبات نطق 

العربية في 

 " -اليابان

 الدولي مؤتمرال

"الدراسات اليابانية في 

 مصر"

 

 

قسم اللغة اليابانية  عقده

وآدابها في كلية اآلداب 

بالتعاون مع  بجامعة القاهرة

، الدولية جامعة يوكوهاما

عاما على  21بمناسبة مرور 

، عقد المؤتمر تأسيس القسم

 في القاهرة

نوفمبر 

0292. 

المشاركة بعمل 

إلقاء مشترك 

 تحت عنوان

The licensing 

of 

phonological 

empty 

categories in 

Arabic and 

Japanese 

حلقة بحثية بعنوان 

"دراسة مقارنة بين 

صوتيات العربية 

 واليابانية"

مركز الدولي للدراسات ال

اليابانية بجامعة طوكيو 

 للدراسات األجنبية باليابان

أكتوبر 

0292. 

المشاركة بعمل 

 الحلقة البحثية

المؤتمر الدولي "واقع 

الدراسات اليابانية في 

 العالم"

عقده المركز الدولي 

للدراسات اليابانية في جامعة 

طوكيو للدراسات األجنبية 

 باليابان

مارس 

0292. 

المشاركة ببحث 

تحت عنوان 

"واقع تعليم 

اليابانية في 

 مصر"

"تقييم الثانية الحلقة البحثية 

كفاءة المحادثة عند 

األطفال الذين يتكلمون 

 أكثر من لغة"

أقامتها الجامعة المسيحية 

الدولية في إطار مشروع 

"تعليم اليابانية لألجانب في 

 اليابان(–اليابان")طوكيو 

مارس 

0292 

ة في المشارك

تنفيذ اختبار 

المشروع البحثي 

على األطفال 

العرب، و 

بعرض وبمناقشة 

نتائج هذا 

 االختبار

المؤتمر الدولي "الثقافة 

 -اليابانية في الخارج 

 " -تنوعها وعالميتها

جامعة طوكيو للدراسات 

 األجنبية باليابان

ديسمبر 

0221. 

المشاركة ببحث 

تحت عنوان 

"صعوبات 

ة المحادثة بالياباني

للمبتدئين 

 المصريين"
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الحلقة البحثية األولى 

"تقييم كفاءة المحادثة عند 

األطفال الذين يتكلمون 

 أكثر من لغة"

أقامتها الجامعة المسيحية 

الدولية في إطار مشروع 

"تعليم اليابانية لألجانب في 

 اليابان(–اليابان")طوكيو 

نوفمبر 

0221. 

المشاركة في 

تنفيذ اختبار 

ثي المشروع البح

على األطفال 

العرب، و 

بعرض وبمناقشة 

نتائج هذا 

 االختبار

الثامن الدولي المؤتمر 

"الدراسات اليابانية في 

التفكير في وسائل  –العالم 

 "تواصلال

مركز األبحاث اليابانية 

عقد  ، الدولي "نيشيبونكن"

 اليابانبكيوتو المؤتمر في 

 0226يناير

المشاركة ببحث 

عنوان تحت 

اختالف "

وبات صع

 ة فيمحادثال

اليابانية 

 والعربية"

 الدولي مؤتمرال

"الدراسات اليابانية في 

 مصر"

قسم اللغة اليابانية  عقده

وآدابها في كلية اآلداب 

بجامعة القاهرة، بمناسبة 

مرور ثالثين عاما على 

 تأسيس القسم

0221 

ببحث المشاركة 

بعنوان " نتيجة 

االختبار 

السماعي لنبر 

لهجة طوكيو 

ي طبق على الذ

المصريين 

الدارسين للغة 

 اليابانية"

 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

 نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان عنوان ورشة العمل / الحلقة النقاشية 

الطالب والخريجون والتعليم 

 والتعلم

مركز جامعة القاهرة 

 لضمان جودة التعليم
01-90-0291  

 الهيكل التنظيمي والجهاز اإلداري
مركز جامعة القاهرة 

 لضمان جودة التعليم
1-9-0291  

 القيادة والحوكمة
مركز جامعة القاهرة 

 لضمان جودة التعليم
91-9-0291  

 
 
 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 يخ التار المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 اإلدارة الجامعية
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
 0291-9-06 جامعة القاهرة

تنظيم المؤتمرات 

 العلمية

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
 0291-9-00 جامعة القاهرة
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النشر الدولي للبحوث 

 العلمية

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
0291-9-9 جامعة القاهرة  

مهارات االتصال في 

 أنماط التعليم المختلفة

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
0292-1-6 جامعة القاهرة  

استخدام التكنولوجيا 

 في التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
0292-1-95 جامعة القاهرة  

نظم االمتحانات 

 وتقويم الطالب

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 سهيئة التدري
 0290-5-90 جامعة القاهرة

اعداد وكتابة  برنامج

البحوث العلمية 

 ونشرها دوليًا

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
0225-9-09 جامعة القاهرة  

 صميم مقررت

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
0225-9-09 جامعة القاهرة  

برنامج التعلم مدى 

 الحياة

ء مركز تنمية قدرات أعضا

 هيئة التدريس
 0225-9-91 جامعة القاهرة

لجوانب المالية ا

 والقانونية

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
 جامعة القاهرة

99-9-0225 

 صباحا

معايير الجودة في 

 العملية التدريسية

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
 جامعة القاهرة

99-9-0225 

 مساءا

 إدارة أزمات
ية قدرات أعضاء مركز تنم

 هيئة التدريس
 0225-6-29 جامعة القاهرة

 

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 
 

 اإللقاء في محاضرات عامة باليابان

 

ديسمبر في    "Chuo University"بجامعةمصرية مسلمة"  بعنوان "تفكيري كامرأة ةمحاضر -

0292 

يو في ديسمبر  -  .0292محاضرة بعنوان "ثقافة المائدة المصرية" بجامعة ِركٍّ

 0292إبريل في    "Chuo University"بجامعةبعنوان"العالم اإلسالمي واليابان"  ةحاضرم -

قافي تابع لجامعة طوكيو للدراسات األجنبية محاضرة بعنوان "األعياد المصرية" في ندوة بمركز ث -

 م .0221بطوكيو في أكتوبر 

محاضرة بعنوان " ما أود أن يعرفه المواطن الياباني عن اإلسالم والمسلمين" في ندوة خاصة  -

 م.0221بمشروع " فلنعرف اإلسالم بسهولة" التابع لجامعة طوكيو للدراسات األجنبية في سبتمبر 

 .م0221في يناير    "Chuo University"سالم بجامعةمحاضرتان عن اإل -

االشتراك والمساهمة في االحتفالية الثقافية الخاصة بألفية "سيرة األمير جينجي" في نوفمبر  -

 .  م0229

محاضرة عن "رمضان" في ندوة خاصة بمشروع "التقارب بين حضارة آسيا والشرق األوسط"  -

 .م0229 بانية في سبتمبرالياالعالي التابع لوزراة التعليم 
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بطوكيو في  "Chuo University"محاضرة بعنوان" صوتيات اللغة العربية " في ندوة بجامعة -

 . م0229يونيه سنة 

محاضرة بعنوان" تعليم اللغة اليابانية في منطقة الشرق األوسط " في ندوة بجامعة طوكيو  -

 .م0226بطوكيو في للدراسات االجنبية 

 .م0225 بطوكيو في NHKبهيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية  "مصر واإلسالم"محاضرة عن  - 

 Akitaمحاضرة بعنوان" تعليم اللغة اليابانية في منطقة الشرق األوسط " في ندوة بجامعة  -

International University  م0225سنة . 

بمركز تعليم اللغة اليابانية  " تعليم اللغة اليابانية في جامعة القاهرة" في ندوة محاضرة بعنوان -

 .م0225 لألجانب بجامعة طوكيو للدراسات االجنبية في نوفمبر سنة

" تعليم اللغة اليابانية في منطقة الشرق األوسط " في ندوة بجامعة طوكيو  محاضرة بعنوان -

 . م0225 جنبية في يونيه سنةألللدراسات ا

جنبية في ألمصر" في ندوة بجامعة طوكيو للدراسات ا" تعليم اللغة اليابانية في  محاضرة بعنوان -

 م.0225 مايو سنة

 

 

 مقاالت نشرت في مجالت يابانية
 

 .0291مقال بعنوان "المرأة والمشهد المصري"، مجلة العرب، طوكيو  -

 .0291مصر"، مجلة العرب، طوكيو  في األحداث ومجريات الربيع مقال بعنوان "عيد -

 0292ة المسلمة في مصر اآلن"، مجلة العرب، طوكيو مقال بعنوان "زي المرأ -

 .0292طوكيو  ،  "Chuo University"مجلة مقال بعنوان "أوروبا بعيون مصرية"،  -

 .0290مقال بعنوان "عاما على الثورة"، مجلة العرب، طوكيو  -

 .0299يناير"، مجلة العرب، طوكيو  01مقال بعنوان" ثورة  -

رة المصرية"، نشر هذا المقال في كتاب بعنوان " قراءة في التغيرات مقال بعنوان "حول الثو -

 .0299العربية "، الصادر من دار نشر جامعة طوكيو للدراسات األجنبية، طوكيو 

مقال بعنوان "الحياة واألعياد المصرية"، مجلة جمعية جامعة طوكيو للدراسات األجنبية، طوكيو  -

0292.  

 "Chuo University"مجلة ،ط الزي النسائي للمرأة المصرية الحديثة "" أنمامقال مشترك بعنوان -

 .0222طوكيو  

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   
 

 .0291جائزة نشر بحث دولي من جامعة القاهرة 
IPACU for 2011 (International Publication Award Cairo University) 

 .0292القاهرة جائزة نشر بحث دولي من جامعة 
IPACU for 2013 (International Publication Award Cairo University) 

 

 

 عشر : مجاالت أخرى: ثالث
  

 المنح الدراسية والمهمات العلمية

م إلى مارس 9191وزارة التعليم اليابانية للحصول على الماجستير والدكتوراه من أكتوبر  منحة -

 م.9110
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 م.9111بان الستكمال رسالة الدكتوراه من مارس إلى سبتمبر منحة من مؤسسة اليا -

باحث زائر بجامعة طوكيو للدراسات األجنبية بدعوة من مؤسسة اليابان من يونيو إلى أكتوبر  -

 م.0229

 

 األنشطة التعليمية والعلمية والثقافية أهم

 التدريس:

مارس  -م9110امعة القاهرة من إبريل . التدريس بقسم اللغة اليابانية وآدابها في كلية اآلداب بج9

 م.0221

 .م0299مارس  -م 0221. التدريس بجامعة طوكيو للدرسات األجنبية من إبريل 0

، كذلك شهر مارس م 0226يوليو  -م 0226. التدريس بوزارة الخارجية اليابانية من فبراير 2

 م.0292

 - م0221راسات األجنبية  نوفمبر. تدريس دورة لغة عربية وثقافة إسالمية بجامعة طوكيو للد1

 . م0225فبراير

وحتى  0299في  بقسم اللغة اليابانية وآدابها في كلية اآلداب بجامعة القاهرة. العودة إلى التدريس 1

 الحاضر. ناوقت

اسي در. التدريس في الدراسات العليا بقسم اللغة اليابانية كلية األلس بجامعة عين شمس الفصل ال5

 .0290-0299الدراسي الثاني للعام 

 

 

اإلشتراك في عمل منهج "برنامج تعليم اللغة اليابانية للعرب عن بعد" التابع لجامعة جامعة طوكيو  -

 . م0221سنة  "Tokyo University of Foreign Studies"للدراسات األجنبية  

 

 

 

واعتماد      توقيع                                                       توقيع       

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 حنان رفيق محمد القاويش

 

   

 

 

 

 


