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كلُح اِداب                                

  جامعح القاهرج  –

                                               وحدج ضمان 

 الجىدج 

   

 

هذا هلف تن إعذادٍ هي قبل قطبع الذراسبث العليب 

جبهعت –بىحذة ضوبى الجىدة واالعتوبد بكليت اآلداة 

القبهزة وهىجت إلى أعضبء هيئت التذريس لجويع 

األعضبء ببلكليت هي هختلف األقسبم حيث يقىم كل 

عضى هيئت تذريس بتسجيل البيبًبث الوطلىبت داخل 

:.هذا الولف وفقب للعٌبصز التبليت   

:.المؤهالخ العلمُح : أوال   

                      

.                         ػٍٝ ئْ رشرت ٚفمب ٌزبس٠خ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّإً٘ ِٓ األؽذس ئٌٝ األلذَ   

 

:.التدرد الىظُفٍ :حانُا   

         

.                        ِغ ِشاػبح ئْ رىزت ع١ّغ اٌج١بٔبد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌضِٕٟ ِٓ األؽذس ئٌٝ األلذَ   

 

التدرَس الجامعٍ:. حالخا   
 

.    صُ ِٛاد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ط                     ػٍٝ ئْ رؾذد ِٛاد ا١ٌٍغبْ  

:.اإلشراف علً الرسائل :راتعا   

        

.                     ػٍٝ ئْ رىزت سعبئً اٌّبعغز١ش صُ سعبئً اٌذوزٛساٖ   

 

أوراق األتحاث العلمُح المنشىرج :خامسا 

.والمقثىلح للنشر علً إن ترتة زمنُا   

الكتة والتقارَر والدراساخ علً إن ترتة : سادسا 

.زمنُا   

 

الندواخ والمؤتمراخ المحلُح والدولُح : ساتعا 

.علً إن ترتة زمنُا   

 

 

 

ورش العمل والحلقاخ النقاشُح علً إن : حامنا 

.ترتة زمنُا   
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.تاسعا الدوراخ التدرَثُح علً إن ترتة زمنُا   

 

المهام اإلدارَح والقُادَح واألنشطح : عاشرا 

.المؤسسُح   

 

.                        ػٍٝ ئْ ٠زوش ِب ٠ف١ذ ِب ٘ٛ داخً عبِؼخ اٌمب٘شح ِٚب ٘ٛ خبسعٙب   

      

المساهمح فٍ خدمح المجتمع والقطاعاخ : حادٌ عشر 

.الخقافُح   

 

.                     ػٍٝ ئْ رؾذد اٌفزشاد اٌض١ِٕخ ٌىً ِغبّ٘خ عٛاء وبٔذ ِؾ١ٍخ أٚ د١ٌٚخ   

    

.الجىائس التقدَرَح والشهاداخ : حانٍ عشر   
 

.                     ػٍٝ ئْ رزوش ٔٛع اٌغبئضح ٚاٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٚاٌغٕخ اٌزٟ ؽصٍذ ف١ٙب ػٍٝ اٌغبئضح   

 

.مجاالخ أخري :حالج عشر   

 

       

 

  على إى يتن التىقيع واالعتوبد لهذٍ البيبًبث 

 هي عضى هيئت التذريس ورئيس القسن 
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 هلف 

 عضى هيئخ التذريض والهيئخ الوعبوًخ 

 
 

 جيهبى هحوىد أهيي حظبًيي: (رثبعً)االطن 

Name:Gihane Mahmoud Amin Hassanein 

 

 

          جبهعخ المبهزح –كليخ اآلداة : الكليخ 

  

  اللغخ اإلطجبًيخ وآداثهب:  المظن

 

 أدة أهزيكب الالتيٌيخ: التخصص العبم 

 

 الظزد الحذيج والوعبصز: التخصص الذليك

 

 Gihane.hassanein@gmail.com: الجزيذ االلكتزوًي
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  :الوؤهالد العلويخ: أوالًال    

 

 
 

 

 

  الوؤهالد العلويخ

 الوصذر التبريخ اطن الوؤهل

   

 – هذريذ –جبهعخ األوتىًىهب 2001 الذكتىراٍ في أدة أهزيكب الالتيٌيخدرجخ 

 إطجبًيب

إطجبًي )درجخ الوبجيظتيز في التزجوخ 

 ( فزًظي–

 – هذريذ –جبهعخ كىهجىتٌظي  1997

 إطجبًيب 

درجخ الليظبًض الوعبدلخ لذرجخ 

 الجكبلىريىص في اللغخ واألدة اإلطجبًيخ 

 –وسارح التعلين العبلي اإلطجبًيخ  1995

 إطجبًيب- هذريذ 

  جبهعخ المبهزح–كليخ اآلداة  1992 ليظبًض اللغخ اإلطجبًيخ وآداثهب 

 

 
 

 

 

 

 

 :(الخجزح األكبديويخ ثتبريخ تظلظلي)التذرد الىظيفي : حبًيبًال 

 
 

 هكبى العول
 الفتزح الشهٌيخ

 الزتجخ العلويخ
 إلً هـي

اإلؽشاف ػٍٝ لغُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ ثّؼٙذ اٌٍغبد 

ٚاٌزشعّخ لغُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ ثّذ٠ٕخ اٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ 

 .2013فٟ اٌغبدط ِٓ أوزٛثش ِٓ ػبَ 

 

 أعزبر ِغبػذ ؽزٝ ا٢ْ 2013

االٔزذاة ٌٍّؾبسوخ فٟ رذس٠ظ ِبدح أدة أِش٠ىب 

فٟ اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ اٌالر١ٕ١خ ٌطالة اٌذثٍَٛ اٌغبِؼٟ 

 (MULCH )إٌبغمخ ثبإلعجب١ٔخ 

 أعزبر ِغبػذ ؽزٝ ا٢ْ 2015

االٔزذاة ٌٍزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ عبِؼخ 

 أعٛاْ
 أعزبر ِغبػذ 2013 2012

عبِؼخ - اٌزذس٠ظ فٟ لغُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ ٚآداثٙب 

 اٌمب٘شح 

 

 أعزبر ِغبػذ ؽزٝ ا٢ْ 2012

عبِؼخ - اٌزذس٠ظ ثمغُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ ٚآداثٙب  

 اٌمب٘شح 

 

 ِذسط 2012 2001

 

د 
ٔب
١ب
اٌج

خ 
ص١

خ
ؾ

 اٌ
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 :التذريض الجبهعي: حبلخب
 
 

 Courses Taught                             الوىاد التي تن تذريظهب                              
* الىحذاد التذريظيخ 

Teaching Units  رلوهب

Course No. 

 اطن الوبدح

Course title 

 الفصل الذراطي

Studying 

Term 
 العولي

Lab. 

 الوحبضزاد

Lecture 

24 24 112 
 1 صرف –قواعد اللغة اإلسبانية 

 (الئحة قديمة)

 الفرقة األولى

 (الئحة قديمة)قراءة واستماع  113 24 24

 (الئحة قديمة)مبادئ اللغة اإلسبانية  114 24 24

 (الئحة قديمة)نصوص إسبانية  121 24 24

24 24 122 
الئحة ) 1 نحو –قواعد اللغة اإلسبانية 

 (قديمة

 14أدب إسباني حتى القرن  123 24 24

24 24 115 
مدخل حضارة إسبانيا وأمريكا الالتينية 

 (الئحة جديدة)

 المقال  211 24 24

 الفرقة الثانية 

24 24 212 
 2 صرف –قواعد اللغة اإلسبانية 

  (الئحة قديمة)

24 24 222 
الئحة ) 2 نحو –قواعد اللغة اإلسبانية 

 (قديمة

40 8 223 
الئحة )ترجمة من اإلسبانية وإأليها 

(قديمة  

40 8 0224 
 ترجمة من العربية  إلى اإلٍسبانية 

 (ألئحة جديدة)

24 24 224 
الئحة ) 15 قرن –األدب اإلٍسباني 

(قديمة  

24 24 303 
الئحة )الترجمة من اإلسبانية وإليها 

(قديمة  

 نصوص ونقد 312 24 24 الفرقة الثالثة

24 24 324 
أدب أمريكا الالتينية حتى القرن التاسع 

 عشر

 الترجمة من اإلسبانية وإليها 402 24 24
 الفرقة الرابعة

 نقد وتحليل نصوص 413 24 24

24 24 421 
الفن القصيي  األمريكي الالتيني 

 الحديث والمعاصر
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 ساعة 30

 تدريسية
072211 

الترجمة بين النظرية والتطبيق 
(ماجستير- دراسات عليا )  

 دراسات عليا

 
 
 

 : االشزاف علً الزطبئل :راثعبًال 
 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

اٌمّغ ٚاٌمٙش فٟ ػّبسح "

سٚا٠خ ٠ؼمٛث١بْ ٚ

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ . اٌزز٠ٛظ

 " ِمبسٔخاألدث١خ

 غبدح ؽغبَ ٌُ رٕبلؼ ثؼذ

 ِؾزشن  2012

 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍّغشػ "

االعزّبػٟ ٌٍىبرت 

 "وبسٚط ١ِٔٛظ

 ٌُ رٕبلؼ ثؼذ
ِٟ ػجذ اٌشؽّٓ 

 ِؾّذ

 ِؾزشن  2013

 

 صٛد رؼذد٠خ" 

 أػّبي فٟ اٌشاٚٞ

 اٌؾ١ٍٟ اٌىبرت

 / دٚاسدصئ خٛسخٟ

 ."رؾ١ٍ١ٍخ دساعخ

اِز١بص ِغ 

 ِشرجخ اٌؾشف

 ِؾّذ أعّبء

 اٌشؤف ػجذ

 أؽّذ

2009   فشدٞ 

 
 

 

 هذا الجٌذ فمط ألعضبء هيئخ التذريض (*)

 

 

  :               إى تزتت سهٌيب يللٌشز علأوراق األثحبث الوٌشىرح والومجىلخ : خبهظب 

 

فئة المجمة في  السنة المجمد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف 

 الدولي والمحمى
 " االعزؾشاق ِٓ ِٕظٛس اوضش

رغبِؾب ٠ذػٛ ٌٍزمبسة اٌضمبفٟ ٚأدة 

" أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ

( Griso)ٔؾش ِغٍخ 

االٌىزش١ٔٚخ  

فٟ غٛس  

 .إٌؾش

 

 "ٓفٓ اٌّمبِٚخ أَ ِمبِٚخ اٌف"   
  ٔؾش فٟ وزبة اٌىزشٟٚٔ 

اٌؼبٌُ "اٌّإرّش اٌذٌٟٚ األٚي 

 .اٌؼشثٟ ٠زغ١ش

 2013 

 

  ػب٠ضح ارغٛص ٚرشعٗ ؽظ "ثؾش

 " اٌفىب٘خ

( ESPÉCULO )  ِغٍخ

اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزٟ رزجغ 

 .عبِؼخ اٌىِٛجٍٛرٕغٟ ثّذس٠ذ

 2013  
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 ػج١ش ػجذ اٌغالَ . ثؾش ِؾزشن ِغ د

رص١ُّ ٚٚظغ اِزؾبٔبد "ثؼٕٛاْ 

ل١بع١خ ٚفمًب ٌإلغبس اٌّشعؼٟ 

األٚسثٟ ٌٍغخ اإلعجب١ٔخ وٍغخ 

رخصص فٟ ِغبي اٌغ١بؽخ 

 "ٌٍذاسع١ٓ اٌّصش١٠ٓ

ٔؾش فٟ وزبة اٌىزشٟٚٔ 

ٌٍّإرّش اٌذٌٟٚ اع١ٍٟ 

(ASELE) 

 2012  

 " اٌّٛر١فبد اٌّصش٠خ فٟ أدة أِش٠ىب

 " اٌالر١ٕ١خ

 اٌزٟ  (LOGOS)ِغٍخ 

. رزجغ ِشوض اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ

 2012  

 " ٚاألدة إٌّب٘ط  (عبة)سٚا٠خ

 ، "ٌٍؼجٛد٠خ

2010  .االٌىزش١ٔٚخ (Griso)ِغٍخ    

 "ِٟغٍخ  " اٌؾؼش األفشٚوٛث(LOGOS)  اٌزٟ رزجغ

. ِشوض اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ

 2009  

 " رٛظ١ف االسرغبي فٟ رؼٍُ اٌٍغخ

 ". اإلعجب١ٔخ

   . ٔؾش فٟ ِغٍخ اٌى١ٍخ

 

 

:الكتت والتمبريز والذراطبد علً اى تزتت سهٌيب  : طبدطب    

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

اٌزفى١ش "رشعّخ وزبة 

ٌٍىبرجخ " األِضً

 سٚصا١ٌٕغ١ٍىّبْ 

 

 

 ِشوض اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ 

 عبِؼخ اٌمب٘شح
 فٟ غٛس إٌؾش

 

 

اٌزشعّخ "رأ١ٌف وزبة

 " ئٌٝ اإلعجب١ٔخ

 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ 

 ثغبِؼخ اٌمب٘شح
2010 

 

ؽعبسح "رأ١ٌف وزبة 

ئعجب١ٔب ٚ أِش٠ىب 

ثبٌزؼبْٚ ِغ  "اٌالر١ٕ١خ

 سؽب ػجذٚدٞ. د

 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ 

 ثغبِؼخ اٌمب٘شح
2009 

 

 

لشاءح "رأ١ٌف وزبة 

 "ٚفُٙ

 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ 

 ثغبِؼخ اٌمب٘شح
2009  

 2004 داس سوبثٟ ٌٍٕؾشاٌزؼج١ش  "رشعّخ وزبة  
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" اٌذساِٟ ٚع١ٍخ رشث٠ٛخ 

ٔج١ٍخ . ثبٌزؼبْٚ ِغ د

 . ؽغٓ

 

 

 

 :  الوحليخ والذوليخ علً اى تزتت سهٌيبالٌذواد والوؤتوزاد: طبثعب 

 

 

المؤتمر/عنوان الندوة   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌّؾبسوخ فٟ 

 إٌظش٠بد األدث١خاٌضبٟٔ ٌشاثطخ 

 ٚاٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ اإلعجب١ٔخ

اٌٛالؼ١خ اٌغؾش٠خ "ثؼٕٛاْ 

 ".اٌغذ٠ذح

اٌّغٍظ األػٍٝ  

 –ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ 

 .ِذس٠ذ

 30 ئٌٝ 28ِٓ 

 2015- ٠ٕب٠ش 
ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 

اٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ 

عّؼ١خ اٌّٙز١ّٓ ثبٌضمبفخ األٚي ي

اإلعجب١ٔخ اٌؼشث١خ، ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ 

ِغ عّؼ١خ اٌّٙز١ّٓ ثبٌضمبفخ 

ااٍلعجب١ٔخ اٌّصش٠خ،، ٚاٌمبء ٚسلخ 

اؽىب١ٌبد اٌزشعّخ "ثؾض١خ ثؼٕٛاْ 

 ."األدث١خ

 – فٕذق عف١ش

 اٌمب٘شح

 14 ئٌٟ 9ِٓ 

 ٔٛفّجش فٟ اٌمب٘ش
 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ

اٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّشاٌذٌٟٚ 

، ٌٍزشعّخ ٚ رجبدي اٌضمبفبداٌضبٟٔ 

ػب٠ضح أرغٛص "ثٛسلخ ثؾض١خ ػٓ 

ٌغبدح ػجذ اٌؼبي ٚرشعّخ ؽظ 

". اٌذػبثخ اٌّصشٞ ئٌٝ اإلعجب١ٔخ 

ثبثٍٛ عبِؼخ 

– دىأٚالث١ٝ 

 .ئؽج١ٍ١خ

 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 2015ٔٛفّجش 

ٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّشاٌذٌٟٚ اٌغبثغ 

، ٌٍزشعّخ ٚ رجبدي اٌضمبفبد، 

أدة "ثٛسلخ ثؾض١خ ػٓ  

" إٌّذٚٔبد

ثبثٍٛ ثغبِؼخ 

 )دىأٚالث١ٝ 

Pablo de 

Olavide )

 ئعجب١ٔب- ثاؽج١ٍ١خ

 29 ئٌٝ 27 

 .2014أوزٛثش 

 

 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ

اٌّؾبسوخ فٟ ِإرّش عّؼ١خ 

اٌّؾزغ١ٍٓ ثأدة أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ 

اإلعجب١ٔخ ٚاٌزٞ ٔظّزٗ عبِؼخ 

غشٔبغخ، ٚاٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 

رأص١ش ثٛسخ١ظ ػٍٝ "ثؼٕٛاْ 

".  اٌىزبة اٌّصش١٠ٓ اٌّؼبصش١٠ٓ

غشٔبغخ عبِؼخ 

 (ئعجب١ٔب)

 12 ئٌٝ 10ِٓ 

ِٓ عجزّجش 

2014 

ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 

ب ػٍٝ 75"اٌّؾبسوخ فٟ  ًِ ِٕضي غٗ ؽغ١ٓ  ػب
 د٠غّجش 14

2013 
ٔذٚح 
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ع١غش / سؽ١ً اٌؾبػش اٌؼبٌّٟ

(" César Vallejo)ثب١٠خٛ 

ٚاٌزؼش٠ف ثأُ٘ أغبصاد ٘زا 

اٌىبرت ٚاٌّشاؽً اٌّخزٍفخ اٌزٟ 

 .ِش ثٙب أدثٙب 

اٌّؾبسوخ فٟ ِإرّش اٌغّؼ١خ 

اٌّصش٠خ ٌألدة اٌّمبسْ ثبٌزؼبْٚ 

ِغ ِشوض عبِؼخ اٌمب٘شح ٌٍغبد 

صٛسح ِصش فٟ "ٚاٌزشعّخ ؽٛي 

، ٚاٌمبء ٚسلخ "األدة اٌؼبٌّٟ

اٌّٛر١فبد "ثؾض١خ ثؼٕٛاْ 

اٌّصش٠خ فٟ أدة أِش٠ىب 

 ".اٌالر١ٕ١خ

ِشوض اٌّإرّشاد 

 عبِؼخ اٌمب٘شح
ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ  2012أثش٠ً 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌّؾبسوخ فٟ 

أصش . اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٠زغ١ش"األٚي 

ٚاٌزٞ ػمذ ، "اٌشث١غ اٌؼشثٟ ٚآفبلٗ

ثى١ٍخ اٌغ١بعخ ٚااللزصبدٚئٌمبء 

فٓ "ٚسلخ ثؾض١خ ثؼٕٛاْ 

 ". اٌّمبِٚخ

عبِؼخ 

اٌىّجٍٛرٕغٟ، 

 ثّذس٠ذ، ئعجب١ٔب

 14 ئٌٝ 13

 .2012د٠غّجش 
ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌّؾبسوخ فٟ 

ٌزذس٠ظ اٌٍغخ " أساث١ٍٟ"اٌضبٟٔ 

ٚئٌمبء اٌؼشث١خ ٌغ١ش إٌبغم١ٓ ثٙب، 

رص١ُّ "ٚسلخ ثؾض١خ ثؼٕٛاْ 

ٚٚظغ اِزؾبٔبد ل١بع١خ ٚفمًب 

ٌإلوبس اٌّشعؼٟ األٚسثٟ ٌٍغخ 

 "اٌؼشث١خ وٍغخ ٌغ١ش إٌبغم١ٓ ثٙب 

اٌج١ذ اٌؼشثٟ، 

 .ثّذس٠ذ، ئعجب١ٔب

 29 ئٌٝ 27ِٓ 

 2012عجزّجش 

ئأللبء ٚسلخ 

ثؾض١خ 

رؾذ افززبػ عٍغٍخ إٌذٚاد اٌزٟ 

اٌزٟ ٠مَٛ ، ٚ"ٌمبءاد أدث١خ"ػٕٛاْ 

اإلعجب١ٔخ ثاٌمبئٙب أعبرزح اٌٍغخ 

ثبٌغبِؼبد اٌّصش٠خ، ثٕذٚح ؽٛي 

رٛظ١ف اٌزشعّخ فٟ رذس٠ظ "

ِؼٙذ ، ٚرٌه فٟ"اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ

صشثبٔزظ ثبٌمب٘شح ٚثبٌزؼبْٚ ِغ 

عّؼ١خ اٌّٙز١ّٓ ثبٌضمبفخ اإلعجب١ٔخ 

 .فٟ ِصش

ِؼٙذ عشفبٔز١ظ 

 ثبٌمبس٘خ

 فجشا٠ش 27

2012 
رمذ٠ُ ٔذٚح 

" أع١ٍٟ"ِإرّش اٌّؾبسوخ  فٟ 

ٌزذس٠ظ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ ثصفزٙب 

ٚئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ ٌغخ أعٕج١خ، 

رص١ُّ ٚٚظغ اِزؾبٔبد "ثؼٕٛاْ

ل١بع١خ ٚفمًب ٌإلغبس اٌّشعؼٟ 

األٚسثٟ ٌٍغخ اإلعجب١ٔخ وٍغخ 

ع١شٚٔب، عبِؼخ 

 ثاعجب١ٔب،

 22 ئٌٝ 19ِٓ 

 2012عجزّجش 
ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 
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رخصص فٟ ِغبي اٌغ١بؽخ 

فٟ غٛس )" ٌٍذاسع١ٓ اٌّصش١٠ٓ

  .(إٌؾش

- إل٠ج١شٚاٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّش ا

أفش٠فٟ اٌضبٟٔ ٚاٌزٞ ٔظّزٗ 

اٌغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌٍّؾزغ١ٍٓ ثبٌٍغخ 

ٚاٌضمبفخ اإلعجب١ٔخ ِٚغّٛػخ 

 ِٓ عبِؼخ   (Griso)عش٠غٛ 

ٔبفبسٔب ٚاٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ ثؼٕٛاْ 

ِصش اٌمذ٠ّخ فٟ أػّبي عٛس "

 ".خٛأب أ١ٕ٠ظ دٞ ال وشٚط

فٕذق أٚس٠ضْٚ 

- ث١شا١ِضا 

 اٌمب٘شح

 24 ئٌٝ 21ِٓ 

 2012ٔٛفّجش 
 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ

اٌجشصٛ )ٔذٚح ٌٍىبرت اٌّىغ١ىٟ 

ٚاٌزٞ اٌمٝ  (سٜٚ عبٔزؼ

ِؾبظشح ػٓ ِفّٙٗ ٌٍٛالؼ١خ 

 .2011اٌغؾش٠خ، ٚرٌه فٟ 

 2011 
رمذ٠ُ اٌىبرت 

ٚاٌزؼش٠ف ثٗ 

ؽعٛس اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ٌٍّذسعٟ 

اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ 

(COMPROFES )

 ِذس٠ذ
 23 ئٌٝ 21ِٓ 

 2011ٔٛفّجش 

اٌّؾبسوخ 

ثبٌؾعٛس 

ؽعٛس اٌصبٌْٛ اٌضمبفٟ اٌزٞ 

ألبِٗ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفٟ 

ثّٕبعجخ صذٚس اٌزشعّخ اٌؼشث١خ 

" ِمبسثبد ٌغبٚدٞ فٟ وجبدٚوٟ"

. ٌخٛاْ غ٠ٛزصٌٛٛ

اٌغٍظ األػٍٝ 

ٌٍضمبفخ 

 اثش٠ً 14

2011 

اٌّؾبسوخ 

ثبٌؾعٛس 

اٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّش اٌشاثغ 

ٌمغُ اٌٍغخ " األدة ٚاٌّغزّغ"

اإلعجب١ٔخ ثى١ٍخ األٌغٓ عبِؼخ ػ١ٓ 

ؽّظ، ، ثاٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ ثؼٕٛاْ 

ٚاألدة إٌّب٘ط  (عبة)سٚا٠خ "

 ".ٌٍؼجٛد٠خ

– و١ٍخ األٌغٓ 

عبِؼخ ػ١ٓ 

 ؽّظ

ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ  2010أثش٠ً 

اٌّؾبسوخ فٟ ِإرّش لغُ اٌٍغخ 

اإلعجب١ٔخ ٚآداثٙب رؾذ ػٕٛاْ 

دساعبد فٟ اٌٍغخ ٚ ا٢داة "

، "ٔظشح ٔؾٛ اٌّغزمجً: اإلعجب١ٔخ

 25ٚاٌزٞ ػمذ ثّٕبعجخ ِشٚس 

ػبِب ػٍٝ ئٔؾبء اٌمغُ،  ثاٌمبء 

ئدخبي ِفَٙٛ " ٚسلخ ثؾض١ٗ ؽٛي 

اٌزغبِؼ فٝ ِٕب٘ظ رذس٠ظ اٌٍغخ 

 ".اإلعجب١ٔخ 

ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ  2010أثش٠ً  عبِؼخ اٌمب٘شح 

ؽعٛس اٌصبٌْٛ األدثٟ ٌزمذ٠ُ 

 ٌشظٜٛ ػبؽٛ " فشط"سٚا٠خ 

ِىزجخ اٌمب٘شح 

اٌىجشٞ ثبٌضِبٌه 

 ِبسط 25

2009 

اٌّؾبسوخ 

ثبٌؾعٛس 

اٌّؾبسوخ  ٠ٕب٠ش 26 ِىزجخ اٌمب٘شح ؽعٛس رمذ٠ُ اٌزشعّخ اٌفشٔغ١خ 
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اٌؾى١ُ ال " أؽّذ ػزّبْ. ٌىزبة د

 . ٌزٛف١ك اٌؾى١ُ" ٠ّؾٟ فٟ اٌضفخ

ثبٌؾعٛس  2010 اٌىجشٜ ثبٌضِبٌه

 

ٔذٚح ٌٍىبرجخ غبدح ػجذ اٌؼبي 

ػب٠ضح "ٌٍزؼش٠ف ثّذٚٔزٙب 

. 2009 أثش٠ً 15، ٚرٌه "أرغٛص

 2009 عبِؼخ اٌمب٘شح 

دػٛح اٌىبرجخ 

ٚرمذ٠ّٙب 

ٚاٌزؼش٠ف ثٙب 

" ٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّش اٌذٌٚٝ 

اٌفٍغفخ االٔذٌغ١ٗ اٌؼشث١خ 

ٌمغُ " ٚاإلعجب١ٔخ اٌّؼبصشح 

عبِؼخ –اٌفٍغفخ ثى١ٍخ ا٢داة 

ٌّؼٙذ  ااٌمب٘شح، ثبٌزؼبْٚ ِغ

اٌضمبفٟ اإلعجبٟٔ 

،ثبٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ "صشثبٔزظ"

اٌفٍغفخ اٌٛظؼ١خ فٟ "ػٓ 

 ."اٌّىغ١ه

عبِؼخ اٌمب٘شح 

ثبٌزؼبْٚ ِغ 

اٌّشوض اٌضمبفٟ 

 اإلعجبٟٔ 

 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 2009

اٌمبء ِؾبظشح فٝ اٌّؼٙذ اٌضمبفٟ 

أدة "اإلعجبٟٔ ثّذس٠ذ ؽٛي 

". اٌّذٚٔبد

 اٌّؼٙذ اٌضمبفٟ 

 –اٌّصشٞ 

 ثّذس٠ذ

 ئٌمبء ِؾبظشح 2009

اٌمبء ِؾبظشح فٟ لغُ اٌٍغخ 

اٌؼشث١خ ثى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ 

اٌىِٛجٍٛرٕغٟ ثّذس٠ذ ؽٛي 

". اؽىب١ٌبد اٌزشعّخ األدث١خ"

لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

ثغبِؼخ 

 اٌىِٛجٛرٕغٟ

 اٌمبء ِؾبظشح 2009فجشا٠ش 

اٌمبء ِؾبظشح فٝ عبِؼخ 

سٚع١ٍٛٚف١شع١ٍٝ ثال١ٍُ وبرب١ٌٔٛب ، 

االخطبء اٌزٟ ٠شرىجٙب اٌطٍجخ "ػٓ 

" ػٕذ رؼٍُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ

عبِؼخ سٚع١ٍٛ 

ال١ٍُ – ٚف١شع١ٍ١ُ 

– وبرب١ٌٔٛب 

 ئعجب١ٔب 

 اٌمبء ِؾبظشح 2009فجشا٠ش 

اٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّش اٌغٕٜٛ 

" ٌٍّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍغبد ٚاٌزشعّٗ 

األداة ٚاٌزشعّٗ ٚرٛاصً 

، ثبٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ ػٓ "اٌضمبفبد 

". األدة إٌّب٘ط ٌٍؼجٛد٠خ"

اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ 

ٌٍغبد ٚاٌزشعّخ 

ِذ٠ٕٗ اٌضمبفٗ ٚ - 

اٌغبدط –اٌؼٍَٛ 

 ِٓ اوزٛثش

 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 2009أثش٠ً 

ٌّؾبسوخ فٟ ٔذٚح رأث١ٓ اٌؾبػش 

ِبس٠ٛ )ٚاٌىبرت األٚسعٛائٟ 

، ، ثبٌمبء ِؾبظشح ػٓ (ث١ٕذرٟ

اٌّٛد فٟ لصبئذ ِبس٠ٛ "

". ث١ٕ١ذرٟ

 ئٌمبء ِؾبظشح 2009ِب٠ٛ  ِؼٙذ صشثبٔزظ

ٍِزمٝ اٌمب٘شح اٌذٌٟٚ  اٌّؾبسوخ فٟ

األٚي ٌٍمصخ اٌؼشث١خ اٌمص١شح 

اٌزؼش٠ف ثبٌىبرت اٌّىغ١ىٟ "ٚ

ٚثشٚا٠برٗ  (اٌجشصٛ سٜٚ عبٔزؼ)

اٌّغٍظ األػٍٝ 

 ٌٍضمبفخ 
 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 2009ٔٛفّجش 
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 ".اٌمص١شح

اٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ 

ٌغّؼ١ٗ اٌّٙز١ّٓ " رجبدي اٌضمبفبد"

ثبٌضمبفخ اإلعجب١ٔخ ثبٌزؼبْٚ ِغ 

ساثطٗ اٌىزبة اٌؼشة ٚاٌمبء ٚسلٗ 

اٌؾؼش األفشٚ فٟ "ثؾض١ٗ ثؼٕٛاْ 

أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ ٚاٌّٛاظ١غ اٌزٟ 

". ٠زطشق ئ١ٌٙب

لٍؼخ صالػ اٌذ٠ٓ 

ِمش ساثطخ 

 اٌىزبة اٌؼشة

 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 2009أوزٛثش 

اٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّشاٌذٌٟٚ 

ٌٍزشعّخ ٚ رجبدي اٌضمبفبد، اٌضبٟٔ 

ػب٠ضح "ئعجب١ٔب، ثٛسلخ ثؾض١خ ػٓ 

أرغٛص ٌغبدح ػجذ اٌؼبي ٚرشعّخ 

ؽظ اٌذػبثخ اٌّصشٞ ئٌٝ 

". اإلعجب١ٔخ 

ثبثٍٛ ثغبِؼخ 

– دىأٚالث١ٝ 

 -ئؽج١ٍ١خ

 ئٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ .2009ٔٛفّجش 

ٔذٚح ٌٍىبرجخ اٌجٛسرٛس٠ى١خ ٌٛصٟ 

ٌٛث١ضجبس١ٌذ ٚاٌزٟ اٌمذ ِؾبظشح 

ػٓ األػّبي األدث١خ فٟ اٌؼصش 

اٌز٘جٟ ٚرأص١ش اٌضمبفخ اٌؼشث١خ 

 .اإلعال١ِخ ػ١ٍٙب

  2008 د٠غّجش  
رمذ٠ُ اٌىبرجخ 

 ٚاٌزؼش٠ف ثٙب

اٌزشعّخ "ِإرّش اٌّؾبسوخ فٟ 

، ٚرٌه " ؽٛاس ث١ٓ اٌؾؼٛة

األػّبي "ثبٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ ػٓ 

األدث١خ األوضش ِج١ًؼب فٟ ِؼشض 

 ".اٌىزبة ً٘ رغزؾك اٌزشعّخ؟

عّؼ١خ اٌّٙز١ّٓ 

ثبٌضمبفخ اإلعجب١ٔخ 

ثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍخ 

اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ 

 عبِؼخ األص٘ش- 

 اٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 2008

اٌّؾبسوخ فٟ األعجٛع اٌضمبفٟ 

عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ، – ٠خ األٌغٓ يٌه

األدة "ثبٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ ػٓ 

اٌّىغ١ىٟ اٌّؼبصش ٚر١بس 

 ".اإلٔذ٠غ١ٕضَ 

– و١ٍخ األٌغٓ 

عبِؼخ ػ١ٓ 

ؽّظ 

2003  

األدة فٟ "اٌّؾبسوخ فٟ ِإرّش 

ئعجب١ٔب ٚأِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ فٟ اٌمشْ 

، ثى١ٍخ ا٢ٌغٓ، "اٌزبعغ ػؾش

عبِؼخ ا١ٌّٕب، ثبٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 

االعزمالي اٌغ١بعٟ ٚأؼىبعخ " ػٓ

 ".ػٍٝ األدة فٟ أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ

و١ٍخ األٌغٓ 

عبِؼخ ا١ٌّٕب  
 اٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 2002

اٌٍمبء األٚي ٌٍجبؽض١ٓ اٌّؾبسوخ فٟ 

اٌؼشة ٚاٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 

األدة اٌّذافغ ػٓ اٌغىبْ "ثؼٕٛاْ

  ".األص١١ٍٓ

ِإعغخ اٌغٕٛة 

 ثّذس٠ذ،
 اٌمبء ٚسلخ ثؾض١خ 2001
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 :ورع العول والحلمبد الٌمبشيخ  علً اى تزتت سهٌيب : حبهٌب 
 
 
 
 

 
 
 

 

:الذوراد التذريجيخ علً اى تزتت سهٌيب : تبطعب   

الحلقة النقاشية / عنوان ورشة العمل   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

رمذ٠ُ ٚسؽخ ػًّ ؽٛي ِجبدب 

اٌزشعّخ ئٌٟ اٌؼشث١خ ٌٍطٍجخ 

 .إٌبغم١ٓ ثبٌٍغخ اإلعجب١ٔخ

عبِؼخ 

- األٚرِٛٔٛب 

ِذس٠ذ 

 15 ئٌٟ 1ِٓ 

 2015– ٠ٕب٠ش 

رمذ٠ُ عٍغخ ِٓ 

ٚسػ اٌؼًّ 

ٌٍطالة اإٍلعجبْ 

رمذ٠ُ ٚسؽخ ػًّ ػٓ اٌمص 

ث١ٛٞ "اٌخ١بٌٟ ٚاٌىبرت 

" وبعبس٠ظ

اٌّشوض اٌضمبفٟ 

اإٍلعجبٟٔ 

" عشفبٔزظ"

 ِٓ

8.10.2014 

ئٌٝ 

5.11.2014  

رمذ٠ُ ٚسؽخ 

اٌؼًّ 

فٟ )ػمذ اعزّبع ٚٚسؽخ ػًّ 

 ٚئعجب١ٔب 2013ِصش فٟ ئثش٠ً 

ٚاٌزٟ رّذ   (2012فٟ عجزّجش 

ثبٌّؾبسوخ ث١ٓ عبِؼخ اٌمب٘شح 

ٚاٌغبِؼخ األٚسٚث١خ فٝ ِذس٠ذ 

، اٌزٞ ثؼٕٛاْ  (2011-2012)

رص١ُّ ٚٚظغ اِزؾبٔبد ل١بع١خ "

ٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبػزجبس٘ب ٌغخ أعٕج١خ 

ٌٍذاسع١ٓ اإلعجبْ ٌٍٚغخ اإلعجب١ٔخ 

وٍغخ رخصص فٟ ِغبي اٌغ١بؽخ 

". ٌٍذاسع١ٓ اٌّصش١٠ٓ

عبِؼخ اٌمب٘شح  

اٌغبِؼخ األٚسث١خ 

2013 

2012 

رٕظ١ُ ٚسؽخ 

ػًّ  ٚاعزّبع 

الػعبء اٌفش٠ك  

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

إٌّغك اإلعجبٟٔ 

اٌزٟ لذِٙب  اٌزشعّخ ؽعٛس ٚسػ

اٌذوزٛس ٠ٌٛظ ١ِغ١ً، ِٓ عبِؼخ 

 .وبعز١ب ال ِبٔؾب

- عبِؼخ اٌمب٘شح 

 اٌّالػت

 

 12 ئٌٝ 10ِٓ 

 2012أثش٠ً 

 

اٌّؾبسوخ 

 ثبٌؾعٛس

 اٌّبئذح اٌّغزذ٠شحاٌّؾبسوخ فٟ 

اٌزؾٛي ئٌٝ اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ "ؽٛي 

 ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ ، "ئعجب١ٔب ٚاٌجشرغبي

و١ٍخ االداة ِؼٙذ صشثبٔزظ ِٚؼٙذ 

، ٚاٌم١بَ وب٠ِٛؼ ٚعفبسح اٌجشرغبي

 .ثأػّبي اٌزشعّخ اٌفٛس٠خ

 عبِؼخ اٌمب٘شح 

 لبػخ اٌّإرّشاد
 2012 أثش٠ً 9

اٌّؾبسوخ ٚاٌم١بَ 

ثبػّبي اٌزشعّخ 

 .اٌفٛس٠خ
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 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 عبِؼخ اٌمب٘شح اعذاد االهتحبًبد

ثشٔبٔظ ر١ّٕخ لذساد 

أػعبء ١٘ئخ 

 ِشوض –اٌزذس٠ظ 

رط٠ٛش األداء 

 اٌغبِؼٟ

2013 

 عبِؼخ اٌمب٘شح  الحذيخخ في التذريضاالتجبهبد

ثشٔبٔظ ر١ّٕخ لذساد 

أػعبء ١٘ئخ 

 ِشوض –اٌزذس٠ظ 

رط٠ٛش األداء 

 اٌغبِؼٟ

2012 

 عبِؼخ اٌمب٘شح التخطيط االطتزاتيجي

ثشٔبٔظ ر١ّٕخ لذساد 

أػعبء ١٘ئخ 

 ِشوض –اٌزذس٠ظ 

رط٠ٛش األداء 

 اٌغبِؼٟ

2012 

 عبِؼخ اٌمب٘شح تٌظين الوؤتوزاد العلويخ

ثشٔبٔظ ر١ّٕخ لذساد 

أػعبء ١٘ئخ 

 ِشوض –اٌزذس٠ظ 

رط٠ٛش األداء 

 اٌغبِؼٟ

2012 

 عبِؼخ اٌمب٘شحًظن االهتحبى وتمىين الطالة 

ثشٔبٔظ ر١ّٕخ لذساد 

أػعبء ١٘ئخ 

 ِشوض –اٌزذس٠ظ 

رط٠ٛش األداء 

 اٌغبِؼٟ

2012 

 عبِؼخ اٌمب٘شح اٌؼشث١ٗ   دٚسح ِٙبساد اٌٍغٗ
ِؼٙذ اٌٍغخ 

 اٌؼشث١خ

 اٌٝ 18/9ِٓ  

29/9/2011 

- ػشثٟ )ٌٍزشعّخ  (دٚرفب)دثٍَٛ 

 ، اٌّغزٜٛ اٌضبٌش (فشٔغٟ

 

اٌّشوض اٌفشٔغٟ 

 ٚعبِؼخ 

 اٌّشوض اٌفشٔغٟ

 ِصش اٌغذ٠ذح
2011 

- ػشثٟ )ٌٍزشعّخ  (دٚرفب)دثٍَٛ 

 .، اٌّغزٜٛ األٚي ٚاٌضبٟٔ(فشٔغٟ

 

اٌّشوض اٌفشٔغٟ 

 ٚعبِؼخ 

 اٌّشوض اٌفشٔغٟ

 ِصش اٌغذ٠ذح
2010 

- ػشثٟ )ٌٍزشعّخ  (دٚرفب)دثٍَٛ 

 .، اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ(فشٔغٟ

 

اٌّشوض اٌفشٔغٟ 

 ٚعبِؼخ 

 اٌّشوض اٌفشٔغٟ

 ِصش اٌغذ٠ذح
2009 

ؽٙبدح اعز١بص اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

  Power Pointٚثشٔبِظ 

 

ٔٛسط "عبِؼخ 

 ".١ٌه وٌٛظ
 2007 أِش٠ىب– رىغبط 

 عبِؼخ اٌمب٘شحالظبعبد الوعتوذح 

ثشٔبٔظ ر١ّٕخ لذساد 

أػعبء ١٘ئخ 

 ِشوض –اٌزذس٠ظ 

رط٠ٛش األداء 

 اٌغبِؼٟ

2006 

اٌزشعّخ اٌصؾف١خ "دثٍَٛ 

 ِٓ " (ػشثٟ– ئٔغ١ٍضٞ )

 

اٌغبِؼخ 

األِش٠ى١خ 

 .ثبٌمب٘شح

 2006 اٌغبِؼخ األِش٠ى١خ
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أعظ اٌزشعّخ اٌزؾش٠ش٠خ "دثٍَٛ 

 " (ػشثٟ– أغ١ٍضٞ )

 

 اٌغبِؼخ 

األِش٠ى١خ 

 .ثبٌمب٘شح

 2005 اٌغبِؼخ األِش٠ى١خ

 ٚؽمٛق اٌّغزّغ اٌّذٟٔ"دثٍَٛ 

 ".اإلٔغبْ

 

 و١ٍخ االلزصبد 

ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ 

 عبِؼخ اٌمب٘شح– 

 2005 عبِؼخ اٌمب٘شح

 عبِؼخ اٌمب٘شحرعبيخ الشجبة 

ثشٔبٔظ ر١ّٕخ لذساد 

أػعبء ١٘ئخ 

 ِشوض –اٌزذس٠ظ 

رط٠ٛش األداء 

 اٌغبِؼٟ

2004 

ورشة عمل بعنوان كيفية تنظيم مؤتمر 
ولقاء تعريفي بميثاق -علمي أكاديمي
 العمل الجماعي

 

لغُ اٌٛصبئك 

 ٚاٌّىزجبد

 لبػخ اٌّإِزشاد 

 و١ٍخ ا٢داة

 عبِؼخ اٌمب٘شح

 2015ِبسط

 

ؽعٛس اٌّؾبظشح اٌزٟ لذِزٙب 

اٌذوزٛسح د٠ٕب ثشػٟ رؾذ ػٕٛاْ 

ِب ػٍٝ وً ػعٛ ١٘ئخ رذس٠ظ "

 ."أْ ٠ؼشفٗ ػٓ االِزؾبٔبد

 لغُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ

 و١ٍخ ا٢داة 

 عبِؼخ اٌمب٘شح 

 لغُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 13ِذسط 
2012 

ؽعٛس دٚساد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزٟ 

ٔظّٙب لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب، 

اٌزذل١ك اٌٍغٛٞ فٟ "ٚػٕٛأٙب 

ٚاٌزٟ لبَ " اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ

ثبٌزذس٠ظ ف١ٙب ٔخجخ ِٓ أعبرزٖ 

 2012 أثش٠ً 8اٌمغُ، ئثزذًءا ِٓ 

ػالِبد "، ِٕٚٙب .ٌّٚذح ؽٙش

، "و١ف رىزت ِمبال"، ٚ"اٌزشل١ُ

ِٙبساد "، ٚ"اٌىزبثخ اٌٛظ١ف١خ"ٚ:

رذس٠جبد "، ٚ"ٌغ٠ٛخ فٟ اٌىزبثخ

، "أخطبء ٌغ٠ٛخ ؽبئؼخ"، ٚ" ٌغ٠ٛخ

 ". إٌؾٛ اٌٛظ١فٟ"ٚ

 لغُ اٌٍغخ  اٌؼشث١خ

 و١ٍخ األداة

 عبِؼخ اٌمب٘شح 

 2012 

 

رط٠ٛش "ؽعٛس ٚسؽخ ػًّ 

ٚاٌزٟ " غشق ٚظغ االخزجبساد

 ٔظّزٙب 

ٚؽذح ظّبْ 

 اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ
 2011  

 

اٌىزبثخ "ؽعٛس ِؾبظشح 

  "اٌؼ١ٍّخ

 

ٔظّٙب لغُ 

اٌٛصبئك 

 ٚاٌّىزجبد

2011 اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ   

رمش٠ش "ؽعٛس ٚسؽخ ػًّ ػٓ 

ٌٍذوزٛس ئثشا١ُ٘ " اٌّمشس اٌذساعٟ

ٚؽذح ظّبْ 

اٌغٛدح ثى١ٍخ 
 2011  
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 ا٢داة  ٚاٌزٟ ٔظّزٙبؽٛلٝ

ئػذاد "ؽعٛس ٚسؽخ ػًّ 

" رٛص١فبد ٚرمبس٠ش اٌّمشساد

 ٌٍذوزٛسح ػضح ػجذ اٌىش٠ُ فشط 

ٚؽذح ظّبْ 

اٌغٛدح ثى١ٍخ 

 ا٢داة

 2011  

ظٛس ٚؽٗ ػًّ ػٓ صمبفٗ ػ

 اٌغٛدح ٚ االػزّبد

 

ٚؽذح ظّبْ اٌغٛدح 

 ثبٌى١ٍخ
 2008  

ـ ؽعٛس دٚسح رذس٠ج١خ ػٓ اي

moodle عبػخ فٝ 15 ٌّذح 

عبِؼخ اٌمب٘شح، ثبٌزؼبْٚ ِغ 

 عبِؼخ وِٛجٍٛرٕغٝ ثّذس٠ذ

عبِؼخ اٌمب٘شح 

ثبٌزؼبْٚ ِغ عبِؼخ 

 وِٛجٍٛرٕغٟ ثّذس٠ذ

 

قاعة الكومبيوتر 
 بكلية اآلدار

2008  

ؽعٛس ٚسؽخ ػًّ ػٓ 

اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٚ رٛص١ف "

 " اٌجشٔبِظ

 

ِشوض ظّبْ 

اٌغٛدح ٚ 

 ثغبِؼخ االػزّبد

 .اٌمب٘شح

 2001  

 

 

 

 

:الوهبم اإلداريخ والميبديخ واألًشطخ الوؤطظيخ : عبشزا   

 
 
اللغة اإلسبانية مبعهد اللغات والًتمجة قسم اللغة اإلسبانية مبدينة الثقافة والعلوم يف السادس من أكتوبر رئيس قسم  -

 . حىت اآلن  2013من عام 
 . حىت اآلن2014أمني صندوق مجعية ادلشتغلني بالثقافة اإلسبانية العربية من  -
 2008 – 2007عضو يف وحدة ضمان اجلودة بكلية اآلداب يف الفًتة من  -

 
 

الوظبهوخ فً خذهخ الوجتوع والمطبعبد الخمبفيخ الوحليخ : حبدي عشز   

:       والذوليخ  

 
 
، بتمويل من الوكالة  (2012-2011)منسقة ادلشروع البحثى بني جامعة القاهرة واجلامعة األوروبية ىف مدريد  -

تصميم ووضع امتحانات قياسية للغة العربية باعتبارها لغة "اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية، والذي عنوانه 
، وعقد اجتماع مع الفريق "أجنبية للدارسني اإلسبان وللغة اإلسبانية كلغة ختصص يف جمال السياحة للدارسني ادلصريني

 .2012البحثي اإلسباين يف جامعة القاهرة، يف أبريل 
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، بتمويل من الوكالة (2012-2008) ادلشروع البحثي بني جامعة القاهرة وجامعة كومبلوتنسى مبدريد عضو يف -

وفقا دلعايري -تصميم و تنفيذ برنامج تعلم الكًتوين تفاعلي "اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية، والذي عنوانه 
وادلشاركة يف ". لتدريس اللغة و األدب و مهارات االتصال و الثقافة اإلسبانية للطالب ادلصريني- اجلودة العادلية

، والذي عقد يف 2011 سبتمرب 25وذلك يوم االجتماع الذي عقد مع الفريق البحثي اإلسباين يف جامعة القاهرة 
 .إسبانيا 

  حىت اآلن2005التعاون من وزارة الًتبية والتعليم يف تطوير كفاءة مدرسي اللغة اإلسبانية من  -
  حىت اآلن2005عضو يف مجعية ادلشتغلني بالثقافة اإلسبانية ادلصرية من  -
 . حىت اآلن2013عضو يف مجعية ادلشتغلني بالثقافة اإلسبانية العربية من  -
 . وجامعة القاهرة جامعة روفريا اي فريجيلي  بنيتفاقيةاالمنسقة  -
الفصل ). مطابقة الورقة االمتحانية للمعايري األكادميية وتقييم مواصفاهتا اإلسبانية دلراجعة قسم اللغة  عضو بلجنة -

 (.2015 – 2014الدراسي األول 

. حضور االجتماعات واللقاءات اليت تنظمها مجعية ادلهتمني بالثقافة باإلسبانية -
 :التعاون مع ادلركز الثقايف اإلسباين -

 
  حضور بعض اللقاءات اليت ينظمها ادلركز الثقايف اإلسباين مع كتاب وأدباء مصريني وإسبان ومن أمريكا 

 . الالتينية مثل القاء مع إدوار اخلراط، وهباء طاهر، وصنع اهلل إبراهيم
  2012 مارس 19، وذلك يوم "1812ادلئوية الثانية لدستور "حضور مائدة مستديرة حول. 
  للكاتب " دون كيشوت"دعوة من ادلركز اإلسباين للمشاركة يف اليوم العادلي للكتاب وذلك بقراءة جزء من

 .2010 أبريل 28، وذلك يوم (ثريبانتس)اإلسباين 
  الذي تنظمه مكتبة أدولفوبيويكاساريس التابعة دلعهد ثربانتس بالقاهرة، واليت " لقاءات يف احلديقة"حضور

اإلسبانية فيفيان خيمينيث ضيفة الشرف وقامت باحلديث عن الراهبة إينيس -كانت فيها الكاتبة الكوبية
دي ال كروث والصعوبات اليت واجهتها يف عصرها كامرأة وكاتبة، كما ستستعرض خرباهتا ككاتبة يف الوقت 

 :2012 فرباير 20، وذلك يوم ، .الراهن
  حول األخالق والدين يف منظور أخالقيات "هل من ادلمكن التعايش سويًا؟"حضور ادلائدة ادلستديرة ،

ادلدنية يف القرن الواحد والعشرين، والذي قام بتنظيمه ادلركز الثقايف اإلسباين بالتعاون مع مركز احلوار 
باألزهر، وسفارة إسبانيا بالقاهرة، وجامعة الدول العربية، ومؤسسة أناليند، وداراألوبرا ادلصرية، وذلك يوم 

 .2012 يناير 18
  واليت نظمها ادلركز الثقايف بالتعاون مع سفارة " حياة وأعمال أوجوستورواباستوس"حضور احملاضرة عن

 10باراجواي ، وقام الكاتب والناقد األديب والصحفي الباراجوئي أنطونيو بيتشي بتقدميها، وذلك يوم 
 .2012أكتوبر 
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  نوفمرب 30 إىل 29وذلك من " دلدرسي اللغة اإلسبانية بصفتها لغة أجنبية" حضور ندوة متخصصه 
2008. 

  (.2008)" الطرق احلديثة يف تدريس اللغة األسبانية"حضور ورشة عمل عن 
  (.2008)" كيفية تدريس اللغات االجنبية"حضور دورة تدريبية عن 
  (.2007)" كيفية استخدام الصورة ادلرئية يف تدريس األدب اإلسباين"حضور دورة تدريبية عن 
  يف فعاليات افتتاح مكتبة ادلركز الثقايف اإلسباين  (الفرقة الرابعة)منسقة مشاركة طلبة قسم اللغة اإلسبانية

 .2006 أبريل 27، وذلك يف "ثربانتس"
  9 إىل 7، وذلك من "بإعداد مدرسي اللغة اإلسبانية بصفتها لغة أجنبية"حضور الدورة التدريبية اخلاصة 

 .2003يونيو 
 

 

:الجىائش التمذيزيخ والشهبداد : حبًً عشز    

 

................................................................................................
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:هجبالد أخزي: حبلج عشز   

................................................................................................
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      تىليع                                                       تىليع واعتوبد     

عضى هيئخ التذريض                                          رئيض المظن  

  

                                
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 


