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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 محمد عبدالرازق عبدالحميدمها : )رباعى(االسم 

Name:Maha Mohamed Abdel-Razek Abdel-

Hamid 

 

 

     جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

  

  اللغة اإلسبانية وآدابها: القسم

 

 التخصص العام : األدب اإلسبانى

 

 التخصص الدقيق: المسرح اإلسباني

 البريد االلكتروني: 

mahaabdel-razek@hotmail.com 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:
 

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

دكتوراة في المسرح اإلسباني 

 المعاصر
 2102ديسمبر

 قسم اللغة اإلسبانية وآدابها

ماجستير في المسرح اإلسباني 

 المعاصر
 2112مايو

 قسم اللغة اإلسبانية وآدابها

اآلداب من قسم اللغة  ليسانس

 اإلسبانية وآدابها

 قسم اللغة اإلسبانية وآدابها 2002مايو 

   

 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

وآدابهبا  كليبة اآلداب  جامعبة قسم اللغة اإلسببانية 

 القاهرة

يناير 

3102 
 مدرس حتى اآلن

قسم اللغة اإلسببانية وآدابهبا  كليبة اآلداب  جامعبة 

 القاهرة

 

مايو 

3112 

ديسمبر 

3103 
 مدرس مساعد

 

قسم اللغة اإلسببانية وآدابهبا  كليبة اآلداب  جامعبة 

 القاهرة

يناير 

3112 

أبريل 

3112 
 معيد
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

 الفصل الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

2 2 Span0215 تحليل نصوص 
الفصل الدراسي 

-4102)األول 
4102)  

2 2 Sp402  )الفصل الدراسي  تحليل نصوص)الفرقة الثانية
-4102األول )

4102)  2 2 Sp413 تحليل نصوص )الفرقة الرابعة(نقد و 

2 2 Sp423 
المعاصر)الفرقة الحديث والمسرح اإلسباني 

 الرابعة(

الفصل الدراسي 
-4102الثاني )

4102 

2 2 Sp402 )تحليل نصوص)الفرقة الثانية 
الفصل الدراسي 

-4104األول )
4102)  

2 - Sp122 الفرقة األولى ت (0 نحو) اللغة اإلسبانية قواعد الفصل الدراسي  
-4104الثاني )

4102)  2 - Sp222  الفرقة الثانية ت (4نحو ) اللغة اإلسبانيةقواعد  

2 - Sp222  الفرقة الثانية ت (4نحو ) اللغة اإلسبانيةقواعد  
الفصل الدراسي 

-4112األول )
4101)  

0 - Sp301  ت( 01،01، 01المسرح اإلسباني(   
الفصل الدراسي 
األول والثاني 

(4111-4112)  
- 4 102 

اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية ثانية ألقسام اللغة 
 الفرنسية واللغة االنجليزية )الفرقة األولى(

- 4 202 
اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية ثانية ألقسام اللغة 

 الفرنسية واللغة االنجليزية )الفرقة الثانية(

2 1 Sp103 )محادثة )الفرقة األولى 
الفصل الدراسي 
األول والثاني 

(4111-4111) 

4 -  
المسرح اإلسباني في القرن التاسع عشر 

 والعشرين )الفرقة الرابعة(

الفصل الدراسي 
-4111األول )

4111)  

  مصطلحات )الفرقة الرابعة(  - 4
الدراسي  الفصل

-4111الثاني )
4111)  

4 - Sp124 
)الفرقة من اإلسبانية إلى العربية ترجمة 

 األولى(

2 2  
اللغة اإلسبانية لغة ثانية لقسم اللغة العربية 

 )الفرقة الثالثة(

4 -  
المسرح اإلسباني في القرن التاسع عشر 

 والعشرين )الفرقة الرابعة(
الفصل الدراسي 

-4112األول )
4111)  

2 2  
اللغة اإلسبانية لغة ثانية ألقسام اللغة اإلنجليزية 

 والفرنسية )الفرقة الثانية(
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2 2  
اللغة اإلسبانية لغة ثانية لقسم اللغة العربية 

 )الفرقة الثالثة(

 محادثة )الفرقة الثانية(  - 4
الفصل الدراسي 

-4112الثاني )
4111) 

الدراسي الفصل  محادثة )الفرقة الثانية(  - 4
-4112األول )

4112)  2 2  
اللغة اإلسبانية لغة ثانية ألقسام اللغة اإلنجليزية 

 والفرنسية )الفرقة الثانية(

2 2  
اللغة اإلسبانية لغة ثانية لقسم اللغة العربية 

 )الفرقة الثالثة(

2 2  
اللغة اإلسبانية لغة ثانية لقسم اللغة اإلنجليزية 

 )الفرقة الثانية(
الدراسي الفصل 
-4112الثاني )

4112)  
2 2  

اللغة اإلسبانية لغة ثانية لقسم اللغة العربية 
 )الفرقة الثانية(

الفصل الدراسي  تعبير )الفرقة األولى(  - 4
-4112الثاني )

4112)  2 2  
اللغة اإلسبانية لغة ثانية لقسم اللغة اإلنجليزية 

 )الفرقة الثانية(

2 2  
ثانية لقسم اللغة العربية اللغة اإلسبانية لغة 

 )الفرقة الثانية(

 
 

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

 مشترك فردى
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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 

“La metamorfosis 

parcial en la obra de 

Francisco Nieva. El 

caso de Te quiero, 

zorra. 

Don Galán. Revista de 

Investigación teatral. 

núm. 4 2014 دولي 

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

   

 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: الندوات والمؤتمرات: سابعا 

 

 

لندوة /المؤتمرعنوان ا  
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 "المشهد األخير في المسرح المصري"

“El teatro egipcio. La última 

escena” 

 

 

جامعة كومبلوتنسى 

 بمدريد
 القاء ندوة 3102نوفمبر  02

 

في في اللغة واألدب اإلسباني: دراسات 

 نظرة نحو المستقبل

 

قسم اللغة اإلسبانية 

 -بكلية اآلداب

 جامعة القاهرة

من مارس  21من 

من ابريل  0حتى 

3101 

حضور وتنظيم 

 المؤتمر
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 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
المنظمة الجهة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

"ثقافة الجودة وإعداد توصيفات وتقارير 

 المقررات" 

 

وحدة الجودة  كلية 

اآلداب  جامعة 

 القاهرة

أكتوبر  32 32

3112 
 حضور

 

 "إعداد ملف المقرر"

 

وحدة الجودة  كلية 

اآلداب  جامعة 

 القاهرة

 حضور 3102نوفمبر  32

 

العلمية في  "إعداد وكتابة المقاالت

 الدوريات المحكمة دوليا"

 

وحدة الجودة  كلية 

اآلداب  جامعة 

 القاهرة

 حضور 3102نوفمبر  32

 "معايير اعتماد برنامج دراسي"

وحدة ضمان الجودة 

واالعتماد بالمكتبة 

 المركزية 

 حضور 3102ديسمبر  00

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

"دورة تدريبية لتأهيل معلمي اللغة 

اإلسبانية كلغة أجنبية: تبادل الثقافات      

 ساعة( 02والتقييم" )

 

المركز الثقافي 

 اإلسباني بالقاهرة
 القاهرة

يونيو  2إلى  2من 

3112  

"منهجية تعليم اللغة اإلسبانية كلغة 

 ساعة( 22أجنبية" )

المركز الثقافي 

 اإلسباني بالقاهرة
 3112أبريل  القاهرة

دورة تدريبية عن استخدام اللغة واألدب 

اإلسباني في فصل اللغة اإلسبانية كلغة 

 Experto paraأجنبية "

profesionales del español” 

 ساعة( 321)

 

المدرسة الصيفية 

بمدريد  جامعة 

 كومبلوتنسى

 مدريد
 32يوليو إلى  2من 

  3112أغسطس 

 أساليب البحث العلمي

 

 

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
يوليو  2إلى   3من 

3112 

 مهارات االتصال الفعال
 
 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
مايو  2إلى  2من 

3112 

 إدارة الوقت وضغوط العمل
 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
 02إلى  02من 

3112مايو   
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 االتجاهات الحديثة في التدريس
 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
 32 إلى 30من 

3112مايو   

 

 الجوانب المالية والقانونية

 ساعة( 02)

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
نوفمبر  2إلى  0من 

3101 

 

 نظم الساعات المعتمدة

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
 20إلى  32من 

3100مارس   

 معايير الجودة في العملية التعليمية
 
 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
يوليو  2إلى  2من 

3100 

 
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 القاهرةجامعة 
 32إلى  32من 

3100ديسمبر   

 إعداد مشروعات البحوث التنافسية
 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
 30إلى  02من 

3103مارس   

 أداب وسلوكيات المهنة الجامعية

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
يونيو  2إلى  2من 

3103 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسية: المهام اإل عاشرا  
 ال يوجد

 

حادى عشر: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية 

 والدولية: 
 

 ال ينةبق

 

 ثانى عشر  : الجوائز التقديرية والشهادات :
 ال يوجد

 

أخرى:ثالث عشر : مجاالت   

 ال يوجد
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توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


