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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 مرفت ابراهيم سليم جامع: )رباعى(االسم 

 

Name:Mervat Ibrahim Selim Game 

 

 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

      

 اللغة اإلسبانية و آدابها: القسم

 

 التخصص العام : لغويات

 

 التخصص الدقيق: بالغة

 

 mervatibrahim2008@ gmail.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 
 
 

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 الكلية 4002 الليسانس

 الكلية 4002 تمهيدي ماجستير

 الكلية 4000 ماجستير

 الكلية  دكتوراة

 

 
 

 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل

 

 الفترة الزمنية
 الرتبة العلمية

 إلى مـن

 

معيددد سمسددل اللإلددة اة دديانية اليددة اة ا   جامعددة 

 الماهرة

4002 4000  

االنتدا  للعمل امعيد فد  سرنداما اللإلدة اة ديانية 

 الماهرةسمراز تعليل مفتوح جامعة 
4000 4004  

 مدرس مساعد

 
4000 

جاري 

االنتهاء من 

اعدا  

الر الة 

 لمناقشتها
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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 

 3 
الفرقة األولي و 

 الثانية
 اللغة اإلسبانية كلغة ثانية قسم اللغة العربية

 األول و الثاني

 2 
الفرقة األولي و 
 الثانية و الثالثة

 اللغة اإلسبانية كلغة ثانية قسم اللغة اإلنجليزية

كلغة ثانية قسم اللغة الفرنسيةاللغة اإلسبانية  لفرق األربعة  2  
 األول و الثاني

 اللغة اإلسبانية كلغة ثانية قسم اللغةاإليطالية الفرق األربعة  2 

 

تدريب  2
بالمشاركة مع 
عديد من السادة 
أعضاء هيئة 
التدريس مثل 

ا.م.د/ ريهام عبد 
العزيز و ا.م.د/ 
منار عبد المعز 

/ عبير و أ.م.د
عبد اسالم و 
المحاضر 

اإلسباني السيد 
 ألبارو أبيا

الفرقة األولي و 
 الثانية

 قواعد نحو و صرف لغة إسبانية

 ألول و الثاني

 

بالمشاركة مع 2
ا.د/ محمود 

السيد و 
المحاضر 

اإلسباني ألبارو 
 إبيا

 أدب امريكا الالتينية الفرقة الثالثة

 الثاني

    

 
بالمشاركة مع  2

./ جيهان أ.م.د
 محمود أمين

 تحليل نصوص الفرقة الثانية
 الثاني

 
بالمشاركة مع  2

ا.م.د/ عبير عبد 
 السالم

 علم الداللة الفرقة الرابعة

 
بالمشاركة مع  2

دكتور ياسمين 
 حسني

 مدارس لغوية حديثة الفرقة الثالثة
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بالمشاركة مع  2

دكتور ياسمين 
 حسني

  الفرقة الرابعة
 

    

 
 
 
 
 

 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  المنشورة والمقبولة للنشر: أوراق األبحاث خامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

 

 محاااة الصوت و 

تل قيولها للمشاراة ف  المؤتمر 

الدول  اةول لكلية اللإلات و 

 النرجمة جامعة االزهر

)مرفق 

صورة من 

الموافمة 

 عل  اليحث

 و اليحث(

  ول   4004

 

صورة المدينة ف  قصص 

 امريكا الالتينية

 تل االنتهاء من الدرا ة و

جاري 

اليحث عن 

مجلة 

لنشرها 

)مرفق 

مسو ه من 

 اليحث(

4002 

 محل 

 

 

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

 

إعدا  ملزمة و تجميع 

ما ة علمية لما ة الإلويات 

من خالل النصوص 

 سيرناما تعليل مفتوح

 4004 مراز تعليل مفتوح

 

 

جمع ما ة علمية  لمنها 

اللإلة اال يانية الت  

تدرس ف  االقسام 

الخارجية تحت اشراف 

ا.م. .  ريهام عيد العزيز 

4000 

 

اتيب عيارة عن تجميع شرخ و 

تدرييات لمواضيع اللإلة 

اال يانية الممرر تدريسها ف  

اةقسام الخارجية سكلية اة ا  

 جامعة الماهرة

4000 

 مرفق نماذج منها لتدريب وضع تدرييات و نمازج  
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امتحانات سشكل  وري  

للفرق الت  اقوم 

 ستدريسها

 الطال  عل  االمتحانات

 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: والمؤتمرات: الندوات سابعا 

 

لندوة /المؤتمرعنوان ا  
الجهة 

المنظمة 
 والمكان

 نوع المشاركة التاريخ

 

المؤتمر الدولى الخامس للحضارة  -

جامعة -الية اآل ا -اةندلسية

 م.4004الماهرة

-  

 

 

قسل اللإلة 

-اة يانية 

الية 

 -اآل ا 

جامعة 

 الماهرة

4004 
تنظيل  مشاراة ف 

 المؤتمر

ندوة الشعر اة يانى و اةمريكى الالتينى 

جامعة -الية اآل ا -و المعاصر

 م.4004الماهرة

 

 

 

قسل اللإلة 

-اة يانية 

الية 

 -اآل ا 

جامعة 

 الماهرة

 الحضور 4004

 

مؤتمر قسل اللإلة اة يانية و الذارى 

 -م.4002المئوية الراسعة لدون ايشوت 

 

 

قسل اللإلة 

-اة يانية 

الية 

 -اآل ا 

جامعة 

 الماهرة

4002 
مشاراة ف  تنظيل 

 المؤتمر

 

مؤتمر قسل اللإلة اال يانية  را ات  ف  

ة و اة   اة يان  : نظرة حول اللإل

 المستميل

 

 

قسل اللإلة 

-اة يانية 

الية 

 -اآل ا 

جامعة 

 الماهرة

4000 
مشاراة ف  تنظيل 

 المؤتمر

 

و  المؤتمر الدول  اةول لكلية اة ا 

 حموق االنسان

 

 

الية 

 -اآل ا 

جامعة 

 الماهرة

6-8 2 4002 
مشاراة ف  تنظيل 

 المؤتمر

اةول ف  الدول  مؤتمر "شيا  الياحثين 

 اللإلات و الترجمة

 

الية اللإلات 

و النرجمة 

 جامعة 

 اةزهر

 19مزمع عمده ف  يوم  

 4002أسريل  ٬18

مشاراة سيحث 

علم  )مرفق ايميل 

سالموافمة عل  

و المشاراة  اليحث

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

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

عيد الفتاح٬ نائب  ورشة عمل مع  .منال

رئيس وحدة الجو ة سالكلية٬ ةعدا  ملف 

 الممرر وال ما يتعلق سه

 

 

وحدة الضمان و 

الجو ة معمل اللإلات 

 سمسل اللإلة اال يانية

00 2 4002 
تدريب عل  إعدا  

 ملف الممرر

 

ورشة عمل إنشاء سريد الكترون  و 

 صفحة لعضو هيئة التدريس

 

وحدة الضمان و 

 الجو ة

-قاعة المؤتمرات 

الية أ ا  جامعة 

 الماهرة 

9 4 4002 

تدريب عل  

إنشاء سريد خطوات 

الكترون  و صفحة 

لعضو هيئة 

 التدريس

 

 

 
مصادر المعلومات فى بيئة 
الويبقدمها: أ. حسام الدين 

 الزلباني

 

-قاعة المؤتمرات 

الية أ ا  جامعة 

 الماهرة

49 04 4000 
التدريب عل  

 مصا ر المعلومات

 

 
ِخدمات المكتبة الرقمية للجامعات 
المصرية قّدمها: أ. حسام الدين 

 الزلباني،

-قاعة المؤتمرات 

الية أ ا  جامعة 

 الماهرة

48 4 4004 
التدريب عل  

 مصا ر المعلومات

 
تعريفية قدمها مندوبو  عمل ةورش

مؤسسة التبادل األكاديمي 
   DAADاأللماني

-قاعة المؤتمرات 

الية أ ا  جامعة 

 الماهرة

6 2 4004 
حضور للتعرف 

 عل  مؤ سة ال
DAAD 

References anda Data 
Management using 

Endnote X5 software  

الية العلوم قسل 

 الحيوان
04 2 4004 

التدريب عل  

 سرناما اندنوت

"What every Faculty 
Member should know 

about Assessment"  تقديم
 دكتورة دينا برعي

اة ا  جامعة الية 

الماهرة سالتنسيق مع 

 الجامعة اةمريكية

 الحضور و التدريب  4004 2 8

ندوة التحول الى الديمقراطية في إسبانيا 
 والبرتغال

سالتعاون سين الية 

اال ا  معهد 

ثرسانتس ومعهد 

اامويش و فارة 

 اليرتإلال

8-9 2 4004 

التعرف عل  

المسار الديممراط  

ف  ا يانيا و 

 اليرتإلال

كيفية الحصول علي مصادر معلومات 
مجانية اسبانية عن طريق االنترنت 

 Francisco Francoتقديم دكتور 
Sánchez 

قسل اللإلة اال يانية 

سالتنسيق مع جامعة 

 اليكانت  سا يانيا

 الحضور و التدريب 4004 2 44

 

إ ارة ُخطوات اليحث العلم  سا تخدام 

و "مصا ر  "EndNoteسرمجيات

المعلومات المجانية فى الييئة الرْقمية" 

4004من إسريل  42-44من  . قدمها  

-قاعة المؤتمرات 

الية أ ا  جامعة 

 الماهرة

44-42 2 4004  

التدريب عل  

ا تخدام سرناما 

اندنوت و المصا ر 

 المجانية
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 أ. .  شريف شاهين

مواضيع حول سنيةو اختالفات اللإلة 

 اال يانية

 يانية قسل اللإلة اال

سالتعاون مع جامعة 

  المنكا  اال يانية 

قاعة المؤتمرات  

 –اليه اة ا  

 جلمعة الماهرة

01-08 9 4004  
حضور و مشاراة 

 ف  تنظيل

دور علم البراجماتيكا و فقه اللغةو 
القواميس في تعليم اللغة االسبانية كلغة 

 ثانية
 

قسل اللإلة اال يانية 

سالتعاون مع جامعة 

فيرجيليو روفيرا و 

 اال يانية 

قاعة المؤتمرات  

 –اليه اة ا  

 جلمعة الماهرة

 حضور 4004 04 5

Scientific Thinking and 
Argumentation Skills for 

solving-Problem 

 -" ا "مؤ سة ال

قاعة المؤتمرات 

 –اليه اة ا  

 جلمعة الماهرة

 حضور 01/3/2103

 
 
 

 

 

التدريبية على ان ترتب زمنيا :تاسعا : الدورات   

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 

التدريب عل  تمييل التعيير الشفه  ساللإلة 

 اال يانية الإلة ثانية 

المراز الثماف  

 اة يان 

المراز الثماف  

 اة يان 
2  2 4000 

التدريب عل  منهجية تدريس اللإلة 

 اال يانية الإلة ثانية

المراز الثماف  

 اة يان 

المراز الثماف  

 اة يان 
42 2 4002 

 اليحوث التنافسية

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

08-40 00 4008 

 الجوانب المالية و المانونية 

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

00-04 2 4000 

 ا تخدام التكنولوجيا ف  التدريس

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

01-09 2 4000 

 التدريساالتجاهات الحديثة ف  

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

42-46 2 4000 
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 معايير الجو ة ف  العملية التعليمية

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

1-9 6 4000 

 نظل االمتحانات و تمويل الطال  

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

1-9 6 4000 

 االتصال الفعال

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

هيئة أعضاء 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

09-40 9 4000 

 

تنمية مهارات تصميل ممررات 

 الكترونية 

 

مراز التعلل 

االاترون  جامعة 

 الماهرة 

 4000 9  48-42 مراز تعليل مفتوح

 النشر العلم 

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 جامعة -التدريس

 الماهرة

6-9 04 4000 

 

 

 تنظيل المؤتمرات العلمية

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

مراز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 الماهرة

42-42 6 4002 

 التدريب عل  إعدا  السيرة الذاتية

وحدة الضمان و 

الجو ة الية اآلدا  

 جامعة الماهرة

 الجامعة اخل ممر 

42 00 4002 

 

 

 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسية: المهام اإل عاشرا  

 

القيام بأعمال االمتحانات بلجنة تسليم و تسلم ترم أول و ترم ثاني منذ  -

 بداية تعيني و حتي الترم الماضي.

و حتي  0202عام  االنتداب للعمل في برنامج تعليم مقتوح كمعيدةمنذ -

 :و القيام بالمهام األتية 0200

o  تةبيقات و نموذجان امتحان لكل  4محاضرات و  7تجميع عدد

 مادة.

o  تنسيق هذه المواد ثالث مرات كاألتي: تنسيق مةبعة، و تنسيق

نت و تنسيق تي في و تسليم نسخة المةبعة للمةبعة العدادها و 
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رفع نسخة النت علي موقع المركز و وضع نسخة التي في في 

 االستوديو للتسجيل التليفزيوني.

o .حجز االستوديو وفقا لمواعيد السادة اعضاء هيءة التدريس 

o  استالم المادة المسجلة من وحدة الميديا لتقةيعها وفقا لالفكار

الرءيسيةو الفرعية لكل مخاضرة و إعادة تسليمها للميديا مرة 

 ري.اخ

o  استالم المادة المسجلة في عدة صيغات للفيديو و رفعها علي

 موقع الكلية.

o  رفع مواد برنامج اسباني علي النت و جدول المحاضرات و

 االمتحانات.

o .الرد علي استفسارات الةلبة و أعضاء هيئة التدريس 

 

 
 

خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية  حادى عشر: المساهمة فى

 والدولية: 

 

االشتراك في تنظيم و جرد مكتبة القسم و نقلها من القسم الي مكتبة  -

 0202و حتي  0222الكلية في البدروم بمشاركة الزمالء من عام 

 .حيث كان يتم عمل جرد دوري لها

 0200بانية تصميم شهادات تقدير للةلبة المتفوقين في قسم اللغة االس -

للدورة التدريبية عن تصميم مقرر  تصميم عنصر تعليمي وفقا  -

التي عقدت في مركز التعليم االلكتروني و قد تم قبوله في الكتروني 

 0200مايو 

 0200/0202المشاركة في تصميم موقع الكتروني للكلية عام  -

 0202المساهمة في انشاء صفحة القسم علي موقع الكلية   -

 

 

عشر  : الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى  

 

 0202الترشح لجائزة احسن رسالة ماجستير  -

 0202شهادة من قسم اللغة االسبانية للمساهمة في مؤتمر القسم عام  -

شهادة من مركز التعليم االكتروني للقيام بتصميم عنصر الكتروني  -

0200 



11 

 

التنظيمية عن الدورة  0200شهادة من المركز الثقافي االسباني عام  -

 0200لمعايير تقويم مادة اللغة الشفاهية باالسبانية عام 

عن الدورة التدريبية  0222شهادة من المركز الثقافي االسباني عام  -

 لمناهج تدريس اللغة االسبانية.

ن عن  الدورة التدريبية شهادة من كلية العلوم قسم الحيوا -

References anda Data Management using Endnote 

X5 software  0200عام. 

شهادة من قسم اللغة االسبانية و جامعة فيرجيليا و روفيرا عن ورشة  -

دور علم البراجماتيكا و فقه اللغةو القواميس في تعليم اللغة عمل 

 .0200عام  االسبانية كلغة ثانية

عن ورشة عمل مواضيع  شهادة من قسم اللغة االسبانية و جامعة  -

 0200عام  اختالفات اللغة االسبانية حول بنيةو

شهادة تقدير من كلية األداب جامعة القاهرة للمشاركة في تنظيم  -

--6المؤتمر الدولي األول لكلية األداب و حقوق االنسان في الفترة من 

8/4/0202 

شهادات عن الدورات التدربية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  -

 التدريس و هي كاألتي:

o 02/02/0228-08  افسيةالبحوث التن 

o 00/2/0202-02 الجوانب المالية و القانونية 

o 01/2/0202-07 استخدام التكنولوجيا في التدريس 

o 06/2/0202-04 االتجاهات الحديثة في التدريس 

o 1/6/0202-7 معايير الجودة في العملية التعليمية 

o 1/6/0202-7 نظم االمتحانات و تقويم الةالب 

o 00/1/0200-01 االتصال الفعال 

o    1/00/0200-6النشر العلمي 

o  02/6/0202-04تنظيم المؤتمرات العلمية 

  

 ثالث عشر : مجاالت أخرى:

 القيام بما يتم التكليف به من سواء من القسم او الكلية : -

 أعمال الجودة:   -
o  4008حضور ندوات و ورش عمل الجو ة منذ. 

o  ٬ و 4000 4000الراسعة للعام الدرا   الميام سالمساعدة ف  توصيف موا  الفرقة

 4002 4002تكملة سيانات  ف  عام 
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o  ا تييانات عن تدريس اللإلة اال يانية الإلة اجنيية ف  االقسام الخارجية عام

4002 4002 

o  االجتماعات الت  تعمد ف  المسل لتوضيح و شرح المطلو  اتمامه ف  الجو ة 

وفقا للمهام التي يتم تكليفي ترجمة  من العربية الي االسبانية و العكس  -

 في اللقاء األول  0221بها مثل ترجمة كلمة السيد العميد عام 

ترجمة ملخصات االبحاث المشاركة في المؤتمر الدولي لقسم اللغة  -

 0202االسبانية عام 

المشاركة في تصحيح االمتحانات الدورية لةلبة الفرقة الثانية بقسم  -

 اللغة االسبانية مادة 

ك في اعداد السيرة الذاتية للقسم  في لجنة: الموارد المالية، و االشترا -

 الهيكل التنظيمي، و الجهاز اإلداري و الجودة و التةوير.

 حضور ورش العمل و الندوات و السيمنارات التي يعقدها القسم -

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 


