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جامعة كفر الشيخ  –عميد كلية االلسن               

 بيانات عامة :  -1

 د/ عبد الحميد علي علي غالبأ. :االسم 

 :جامعة كفر الشيخ –كلية األلسن  عميد الوظيفة الحالية 

 :أسبانيا –مدريد  –جامعة كومبلوتنسى  –دكتوراه اللغة األسبانية وآدابها  آخرمؤهل دراسي 

 :برج اللوتس – 23شقة  – 32ب  5ق  –المنطقة التاسعة  –م. نصر  –القاهرة  العنوان  

 :4330044200 التليفون  

 :43440440320 المحمول 

 البريد اإللكتروني: ghalabes@hotmail.com 

 العلمية: املؤهالت -2

 3443:  أسبانيا –جامعة كومبلوتنسى بمدريد  –درجة الدكتوراه في األدب األسبانى كلية اآلداب. 

 3005  جامعة األزهر –كلية اللغات والترجمة  –: درجة ماجستير اللغة األسبانية. 

 3000 : وزارة التعليم العالي –معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق  –دبلوم الدراسات العليا . 

 3090 جامعة االزهر –كلية اللغات والترجمة  –: درجة الليسانس في اللغة األسبانية وآدابها. 
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 تدرج الوظيفىال  -3

 

 3439/3430 :كفر الشيخجامعة   -استاذ االدب بقسم اللغة االسبانية بكلية االلسن . 

 3433/3432:  جامعة المنيا –أستاذ مساعد بقسم اللغة األسبانية بكلية األلسن . 

 3443/3433 : جامعة المنيا –مدرس بقسم اللغة األسبانية بكلية األلسن . 

 3000/3443 : جامعة المنيا –مدرس مساعد بقسم اللغة األسبانية بكلية األلسن . 

 3005/3000 : األسبانية مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنونمدرس مساعد بقسم اللغة . 

 3003/3005 :معيد بالمعهد العالي للسياحة بالقاهرة . 

 

 اخلربات اإلدارية -4

 

 3432:  رئيس وحدة تعليم اللغة األسبانية بمجلس إدارة مركز الخدمة العامة للغات والترجمة                             

 . 2/33/3432( بتاريخ 3029جامعة المنيا بالقرار رقم ) –بكلية األلسن 

 3430:  جامعة المنيا  –كلية األلسن  –قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   

 . 34/9/3430بتاريخ  3435/ 3430( للعام الجامعي 3400بالقرار رقم )

 3435:  جامعة المنيا  –كلية األلسن  –قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          

 . 24/0/3435بتاريخ  3435/3432للعام الجامعي ( 3443بالقرار رقم )

 3432:  جامعة كفر الشيخ –كلية األلسن  –قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 

 . 0/33/3432بتاريخ  3432/3430( للعام األكاديمي 932بالقرار رقم )

 3430:  جامعة كفر الشيخ  –كلية األلسن  –قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                      

  3430/ 30/9بتاريخ  3430/3439( للعام األكاديمي 905بالقرار رقم )



 املنح الدراسية -5

 3442 : التابعة لوزارة الخارجية األسبانية –حصلت على منحة من وكالة التعاون الدولي األسبانية 

 3009/3443 : أسبانيا )طبقًا للبرنامج التنفيذي الموقع بين عضو البعثة الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه من

 . حكومتي مصر وأسبانيا(

 3003 : مدريد لإلشتراك في دورة تأهيل مدرسي اللغة  –كومبلوتنسى  –حصلت على منحة دراسية للدراسة بكلية اآلداب

 . األسبانية كلغة ثانية

 تدريبيةالدورات ال  -6

 3003 :0/5حتى  33/0ا( بالقاهرة من جانب بالمركز الثقافي األسباني )معهد ثيربانتس حاليً حصلت على دورة تعليم األسبانية لأل 

 3003 : جنبية بالمركز الثقافي األسباني )معهد ثيربانتس حاليًا(أحصلت على دورة تعليم اللغة األسبانية كلغة     

 مايو 0 – 0بالقاهرة من 

 3443 :من نفس العام 32/34إلى  39/0ليم بجامعة المنيا من حصلت على دورة أصول التدريس بمركز تكنولوجيا التع 

 3443 :بمركز الحاسب اآللي بجامعة المنيا 23/34حتى  30/34نترنت من حصلت على دورة شبكة المعلومات اإل 

 3433 : بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  33/2حتى  34/2حصلت على دورة معايير الجودة في العملية التدريسية من

 لقيادات بجامعة المنياالتدريس وا

 3433 بمركز تنمية قدرات أعضاء  32/2حتى  33/2: حصلت على دورة مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة من

 هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنيا

 3433 : والقيادات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  32/3حتى  33/3حصلت على دورة العرض الفعال من

 بجامعة المنيا

 3433 : التدريس   عضاء هيئة  بمركز تنمية قدرات أ 32/3حتى  35/3دارة الفريق البحثي من إحصلت على دورة

 . والقيادات بجامعة المنيا



 3433 : بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  32/2حتى  35/2حصلت على دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب من

 . بجامعة المنياالتدريس والقيادات 

 3433 : بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  0/2حتى  2/2حصلت على دورة التخطيط االسترتيجي من

 . والقيادات بجامعة المنيا

 3432 :بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  32/0حتى  33/0دارة الجامعية من حصلت على دورة اإل

 . والقيادات بجامعة المنيا

 3432 :لى ثالث دورات في حصلت عAdvanced Word  و 3/5حتى  30/9منAdvanced Excel  0/5من 

بوزارة  Central Unit of IT Trainingبمركز  32/5حتى  5/ 32من  Advanced Power Pointو 33/5حتى 

 . يالتعليم العال

 3435 : كنولوجيا بمركز نظم وت 0/3حتى  9/3ليكترونية الشخصية من نشاء المواقع اإلإحصلت على دورة

 المعلومات بجامعة المنيا

 3432 :بمركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا 39/0 لـ 30/0دارة الجامعية من حصلت على دورة اإل 

 3430 : بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  30/3حتى  32/3حصلت على دورة النشر الدولى للبحوث العلمية من

 القاهرةالتدريس والقيادات بجامعة 

 3430 : بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  0/ 39حتى  30/0حصلت على دورة ادارة الفريق البحثى من

 والقيادات بجامعة القاهرة

 3430 : بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  5/0حتى  0/0حصلت على دورة االتجاهات الحديثة فى التدريس من

 التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

 

 

 



 والنشر الدوىل األحباث العلمية -7

 3445 )القاهرة –مجلة المهتمين بالثقافة األسبانية  –مجلة "قنديل"  –: )عامل الدفع والمقاومة في المسرح 

 3440 : )كلية اآلداب  –مجلة األدب والعلوم اإلنسانية  –)نحو ترجمة للمصطلح الطبي والصيدالني من األسبانية للعربية

 جامعة المنيا –

 3440 : )كلية األلسن  –مجلة دورية علمية محكمة  –)تصادم األجيال في مسرحية القالدة للكاتب األسباني الرورو المو

 جامعة عين شمس –

 3434 : )أسبانيا –مدريد  –مجلة المعهد المصري للدراسات اإلسالمية  –)المتاهة لفرناندو ارابال كعمل تراجيدي 

 3433 :مجلة المعهد  –عشاء الجنراالت للكاتب خوسى لويس الونسو دى سانتوس(  )تصالح األسبان في مسرحية

 مدريد –المصري للدراسات اإلسالمية 

 3430 )اشبيلية  –جامعة بابلو اوالبيدى  –رؤية جديدة في ترجمتها  –: )الحب تحت المطر للكاتب الكبير نجيب محفوظ– 

 أسبانيا

 3432 : كلية األلسن  –مجلة مؤتمر شباب الباحثين  –الونسو دى سانتوس( )الوجود العربي في مسرح خوسى لويس– 

 جامعة عين شمس

 3439  : جامعة    –كلية البنات  –) العنف فى رواية حفل التيس للكاتب ماريو فارجاس يوسا (  مجلة العلوم واالداب

 عين شمس

 3439 : المتناقضات فى مسرحية المعمارى واالمبراطور االشورى للكاتب االسبانى فيرناندو أرابال( مجلة الدراسات (

 جامعة كفر الشيخ –كلية االداب  –االنسانية واالدبية 

 3439 : اتجاهات اجتماعية جديدة فى مسرحية الدراجات للصيف فقط للكاتب االسبانى فيرناندو فيرنان جوميث( مجلة(

 جامعة المنيا -كلية االداب –علوم االنسانية ال

 3430 : مفاهيم فلسفية فى مسرحية السالم الدائم للكاتب االسبانى خوان مايورجا( مجلة الدراسات االنسانية واالدبية(– 

 جامعة كفر الشيخ –كلية االداب 



 اإلشراف العلمي -8

 درجة الماجستير طالب منحوا*

 3440 : بعنوان )عنصر الفكاهة في  –مشرفًا رئيسيًا على رسالة الماجستير للباحث/ علي محمد عبد اللطيف معوض

 جامعة المنيا –كلية األلسن  –قسم اللغة األسبانية وآدابها  – 23/34/3442مقاالت ماريانو خوسيه دى الرا( تاريخ المنح 

. 

 3442 : بعنوان )التواجد العربي في رواية  –رسالة الماجستير للباحثة/ هند سعيد سعد عبد الحافظ مشرفًا رئيسيًا على

  جامعة المنيا –كلية األلسن  –قسم اللغة األسبانية  – 23/5/3432مقبرة لخوان جويتى سولو( تاريخ المنح 

 3430 :نوان )اشتقاق الكلمات في رواية مشرفًا رئيسيًا على رسالة الماجستير للباحثة/ مريم مفرح حامد سليمان بع   

              كلية األلسن  –قسم اللغة األسبانية  – 24/5/3430"زوجة برينجس" للكاتب بينيتو بيريث جالدوس( تاريخ المنح 

 . جامعة المنيا –

 

 طالب منحوا درجة الماجستير األوروبي المصري المشترك*

 

 3435 : بعنوان )طرق وتقنيات ترجمة  –حسن عثمان علي مشرفًا رئيسيًا على رسالة الماجستير للباحث/ أحمد

 جامعة المنيا –العناصر الثقافية في النسخة األسبانية من رواية القاهرة الجديدة لنجيب محفوظ( كلية األلسن 

 3435 : بعنوان )ظواهر تراجيدية في  –مشرفًا رئيسيًا على رسالة الماجستير للباحث/ عمار علي عبد المجيد علي

 جامعة المنيا –وحشات في بوينتالى سان خيل للكاتب خوسية مارتن ريكويردا( كلية األلسن مسرحية المت

 3435 : سرديات    بعنوان )الوجود العربي في  –مشرفًا رئيسيًا على رسالة الماجستير للباحث/ محمد ناجي معاذ حسان

 جامعة المنيا –نية( كلية األلسن أمريكا الالتينية "دراسة تحليلية" لبعض أعمال ثالثة كتاب من أمريكا الالتي

 3435 : بعنوان )مجتمع اشبيلية في فترة  –مشرفًا رئيسيًا على رسالة الماجستير للباحث/ مؤمن محمد أحمد عبد الجواد

 جامعة المنيا –ما بعد الحرب األهلية في رواية رسالة دكتوراه نانسي للكاتب رامون ختا سيذر( كلية األلسن 



 3435 : بعنوان )التاريخ ودواخله في  –رئيسيًا على رسالة الماجستير للباحث/ أحمد مهدي عبد الحفيظ محمد مشرفًا

 –مسرحية الدراجات فقط للكاتب فيرناندو فيرنان غوميز ومسرحية قصة سلم للكاتب انتونتو بويرو بايجو( كلية األلسن 

 .جامعة المنيا

 طالب مسجلين لنيل درجة الماجستير          

 3432 : بعنوان )خوان باليرا: بين الحلم  –مشرفًا مشارًكا على رسالة الماجستير للباحث/ محمد فتحي محمد حسين

 32/2/3432والواقع في قصة بيبيتا خيمينث( تاريخ التسجيل: 

 3435 :المتاهة بعنوان )العبثية في مسرحية  –للباحثة/ هبة طه حداد حنفي سلطان  مشرفًا رئيسيًا على رسالة الماجستير

 32/2/3435مبراطور االشوري للكاتب فيرناندو اربال: دراسة نقدية( تاريخ التسجيل: ومسرحية والبدائي واإل

 3432 : بعنوان )صورة المرأة في رواية  –مشرفًا رئيسيًا على رسالة الماجستير للباحثة/ رضوى صالح مهران محمد

 .33/0/3432اتبة كارمن مارتين جايته( تاريخ التسجيل: "بين القصريين" لنجيب محفوظ و"من خالل السدول" للك

 مشاركات في لجان الممتحنين ومناقشة الرسائل العلميةال          

 

  بعنوان )األلفاظ المستحدثة في مجال الموضة  –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحثة/ هالة السيد فتوح معوض

 33/3/3435جامعة المنيا بتاريخ  –كلية األلسن في الصحافة النسائية المعاصرة "تحليل صرفي"( 

  بعنوان )تحليل ترجمة العناصرالثقافية في الترجمة  –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحثة/ هند سعيد عبد الحافظ

 30/0/3432جامعة المنيا بتاريخ  –العربية لرواية الثاريو دى تورمس( كلية األلسن 

 أخبار عن بعنوان )السخرية في روايتي ال  – اجستير للباحثة/ شرين حسن أحمد عبد اللطيفشاركت في مناقشة رسالة الم

 39/0/3432جامعة المنيا بتاريخ  –جورب ومتاهة الزيتون للكاتب ادواردو مندوثا "دراسة برجماتية"( كلية األلسن 

  سينما األسبانية قبل وبعد التحول بعنوان )ال –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحثة: هند عطية يوسف فرج

 30/0/3432جامعة المنيا بتاريخ  –الديمقراطي( كلية األلسن 



  شاريات وفهم حالة القبلية واإلبعنوان )دور اإل –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحث/ محمد أحمد عبد هللا محمد

جامعة  –للكاتب الفونسو ساسترى( كلية األلسن وسبك النص في مسرحيتي "الكمامة" "وفصيلة على طريق الموت" 

 0/3432/ 39المنيا بتاريخ 

  عادة بناء المجتمع األسباني في إبعنوان ) –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحث/ أحمد عبد الفتاح محمود علي

سكندرية جامعة األ –داب مسرحية "عشاء الجنراالت" للكاتب األسباني خوسى لويس الونسو دى سانتوس( كلية اآل

 39/0/3432بتاريخ 

  فق لخابيير مارياس بعنوان )معبر األ –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحث/ أحمد موسى عثمان موسى– 

 3432/ 30/2جامعة عين شمس بتاريخ  –كلية األلسن  –ترجمة ودراسة تحليلية( قسم اللغة األسبانية 

  بعنوان )الوجودية في عملي "ضباب للكاتب  –للباحث/ محمد السيد محمد محمد شاركت في مناقشة رسالة الماجستير

جامعة المنيا  –ونامونو و"النفق" للكاتب الرنستو ساباتو: فكر مشترك بين ثقافتين مختلفتين( كلية األلسن أميجيل دى 

 32/0/3430بتاريخ 

 ارة بعنوان )ترجمة المشترك اللفظي في القرآن شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحثة/ مادونا عدلي توفيق بش

 30/0/3430جامعة المنيا بتاريخ  –الكريم: دراسة لغوية وترجمية( كلية األلسن 

  شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحثة/ أماني عبدهللا عبد الحميد عبد النبي بعنوان )أدب الغابة في قصص أواثيو

 34/3/3432جامعة عين شمس بتاريخ  –كلية األلسن  –األسبانية  ( قسم اللغة3030 – 3039 –كيروجا 

  بعنوان )رواية التعلم: دراسة مقارنة بين رواية  –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحثة/ مروة محمد سيد عثمان

ين شمس جامعة ع –كلية األلسن  –"الطريق" لميجيل دى ليبس و"الطريق" لنجيب محفوظ( قسم اللغة األسبانية 

 0/33/3432بتاريخ 

  بعنوان )التوجهات الذاتية للمترجم "مختارات من  –شاركت في مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث/ زهير أحمد صالح

 3432/ 34/3جامعة عين شمس بتاريخ  –كلية األلسن  –القصة العراقية المعاصرة"( قسم اللغة األسبانية 



 بعنوان )عودة مثقفي المهجر وتـأثيرهم على  –براهيم يوسف حسن إحثة/ منال شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للبا

 3430/ 35/0سكندرية بتاريخ جامعة األ –داب المشهد الثقافي في أسبانيا بعد انتهاء عصر فرانكو( كلية اآل

  واعد اللغة األسبانية بعنوان )التعليم الضمني لق –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحثة/ نهى نبيل عبد العزيز

 3432/ 3/34جامعة االزهر بتاريخ  –كلية اللغات والترجمة  –نشائية"( قسم اللغة األسبانية "الصيغة اإل

  مقترح  –بعنوان )تباين اللهجات األسبانية  –شاركت في مناقشة رسالة الماجستير للباحثة/ تقى أحمد السيد الوتيدي

 .3432/ 24/0زهر بتاريخ جامعة األ –ة اللغات والترجمة كلي –( قسم اللغة األسبانية يتعليم

 

 رتمجاتال -9

 

 3009 : شاركت في ترجمة كتاب )ثقافة وحضارة أمريكا الالتينية( إلى العربية والذي نشره المجلس األعلى للثقافة في

 . نفس العام

 3000 : العام من خالل أكاديمية الفنونترجمت كتاب )المسرح الجديد في كولومبيا( إلى العربية والذي نشر في نفس  

 3002 :شاركت في ترجمة كتاب )الرومانسية في السينما األسبانية( إلى اللغة العربية ونشر أيًضا بأكاديمية الفنون 

 3005 : ترجمة مسرحية "ابن الشدة" للكاتب األمريكي البارو وانشاين ونشرت أيًضا ضمن )كتاب نصوص من مسرح

 اديمية الفنونأمريكا الالتينية( بأك

  مركز اللغات والترجمة بكلية  فيعمال الترجمة من وإلى اللغة األسبانية لمدة ال تقل عن عشر سنوات أقمت بالمشاركة في

 . الخارجي جامعة المنيا للجامعة والمجتمع –األلسن 

 

 

 

 



 

 عملالؤرمرات وور  امل -11

 3432 : ديسمبر 2 – 5عقدت بالمركز القومي لالمتحانات بالقاهرة من  العامةشاركت في ورشة عمل آليات تطوير امتحانات الثانوية 

 3430 :ديسمبر 30إلى  32جامعة المنيا من  –درت جلسات ورشة عمل يوميات مترجم التي عقدت في كلية األلسن أ 

 3432 :ي بمدريد ووزارة الثقافة شاركت في مؤتمر الترجمة والتقارب الحضاري بجامعة بابلو اوالبيدى بدعوة من المعهد المصر

 (3432أسبانيا )نوفمبر  –بالجامعة سالفة الذكر باشبيليا 

 3433 :(3433أفريقي الدولي الثاني الذي نظمته جمعية المهتمين بالثقافة األسبانية بالقاهرة )نوفمبر –شاركت في المؤتمراإليبرو 

 3440 : (3440القاهرة )مارس  –عين شمس جامعة  –شاركت في مؤتمر المسرح والمجتمع كلية األلسن 

 3440 : (3440شاركت في المؤتمر الدولي الثاني مصر في عيون األدب العالمي كلية األلسن جامعة المنيا )يناير 

 3443 : (3443أسبانيا )يونيو  –مدريد  –مؤسسة الجنوب  –شاركت في مؤتمر أسبانيا المعاصرة 

 3000 : بسبتمبر كاديمية الفنون بالقاهرةأللمسرح التجريبي الذي تقيمه وزارة الثقافة وشاركت في تنظيم المهرجان الدولي  

 3002 :سبتمبر ب كاديمية الفنون بالقاهرةأشاركت في تنظيم المهرجان الدولي للمسرح التجريبي الذي تقيمه وزارة الثقافة و 

 فنيةالعلمية واللجان الشاركات ي امل-11

 3445 : المراجعة الفنية لكتاب دليل الطالب بمرحلة الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم المصريةعضو لجنة 

 3442 :عضو لجنة تقويم امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والمركز القومي لالمتحانات 

 3442 : ًلمدرسي اللغة األسبانية بالوزارةا بوزارة التربية والتعليم عن مواصفات الورقة االمتحانية محاضر 

 3440 :عضو لجنة واضعي امتحانات االغة األسبانية لطالب الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم 

 3449 :سئلة المتحانات كادر المعلم بوزارة التربية والتعليم والمركز القومي لالمتحاناتعضو لجنة بنك األ 

 3430 : والعام الجامعي  3430/3435بكلية األلسن جامعة المنيا للعام الجامعي  –رئيس لجنة التعليم والطالب

3435 /3432 



 3435:د. نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات أالمجلس األعلى للجامعات بالتفويض من  –داب عضو لجنة قطاع اآل.

 جامعة المنيا –العليا والبحوث والمشرف على كلية األلسن 

 3432 :ة رفع الكفاءة في اللغة العربية لطالب جامعة المنيا في مرحلة الليسانس والبكالريوس عضو لجنة تأسيس الئح

 المنبثقة عن مجلس التعليم والطالب بجامعة المنيا في شهر فبراير من نفس العام

 3432 :عضو لجنة آليات تطوير امتحانات الثانوية العامة بالمركز القومي لالمتحانات بالقاهرة 

 3430 : د. نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون أالمجلس األعلى للجامعات بالتفويض من  –داب قطاع اآلعضو لجنة.

 جامعة كفر الشيخ –الطالب والتعليم والمشرف على كلية األلسن 

 3430 : عضو اللجنة الفرعية لفحص اقتراح جامعة بنى سويف لالئحة األساسية واالدارية والمالية لمركز اللغات

 .30/34/3430بلجنة قطاع اآلداب بتاريخ  –معة بنى سويف والترجمة بجا

 3430 : عضو اللجنة الفرعية لدراسة اعتماد الالئحة الداخلية لكلية اللغات والترجمة فى تخصص اللغة االسبانية

 .33/34/3430بلجنة قطاع األداب بتاريخ  –بجامعة االهرام الكندية 

 واملعاهد العليانتدابات للتدري  بلليات اللاات اال -12

 3443 : رشاد السياحي والدراسات السياحيةعوام بقسمي اإلأجامعة المنيا لمدة ثالث  –انتدبت للتدريس بكلية السياحة والفنادق 

 3445 : 3440كتوبر حتى نهاية العام األكاديمي أبمدينة السادس من  –انتدبت للتدريس بالمعهد العالي للسياحة والفنادق 

 3440 : 3433القاهرة حتى عام  –بالمعهد العالي للغات بمصر الجديدة  –انتدبت للتدريس في قسم اللغة األسبانية 

 3433 :3430سكندرية حتى عام جامعة فاروس باأل –كلية اللغات والترجمة  –شراف على قسم اللغة األسبانية انتدبت لإل 

 وشاركت في تأسيس القسم

 3432 :3432كتوبر حتى العام نهاية أ 2جامعة  –كلية اللغات والترجمة  –لغة األسبانية انتدبت للتدريس في قسم ال 

 3435 : بالتعاون مع جامعة سلمنكا األسبانية  –بجامعة القاهرة  –انتدبت للتدريس بالماجستير األوروبي المصري المشترك

 يطالية وجامعة كويمبرا البرتغالية وستة جامعات مصريةوجامعة بولونيا اإل

 



 شاركات ي ععما  اوجود امل -13

 3440 : 2102جامعة المنيا حتى عام  –كلية األلسن  –منسق وحدة االعتماد والجودة بقسم اللغة األسبانية 

 3432 : 2102جامعة فاروس حتى عام  –كلية اللغات والترجمة  –منسق وحدة االعتماد والجودة بقسم اللغة األسبانية 

 علميةالمعيات اوج -14

 3440 : نشطتهاأ بالقاهرة لمدة ثالث سنوات وشاركت في العديد من –دارة جمعية المهتمين بالثقافة األسبانية إعضو مجلس 

 3432 : نشطتهاأبالقاهرة وشاركت في العديد من  –سكرتير عام جمعية المهتمين بالثقافة األسبانية 

 عامة وشهادات تقديرالنشطة األ -15

 3442 : 2112/ 2112سر نشطة الطالبية عن ريادة لجنة األتقدير من جامعة المنيا على مجهوداتي في األحصلت على شهادة 

 3430 : لربط مخرجات الكلية بسوق العمل  –جامعة المنيا  –شاركت في تأسيس وحدة متابعة الخريجين بكلية األلسن

 وأشرفت على العديد من الندوات وورش العمل الخاصة بها

 3435 :نشطة الطالبية بكلية األلسن بذات الجامعة عن العام ى درع جامعة المنيا عن المجهودات الفعالة في األحصلت عل

 2102/2102الجامعي 

 اتــــــاللا -16

 ةــــاإلنجليزي –ة ـــاألسباني –ة ــالعربي                     

 اللمبيوتر -17

  Advanced Power Pointو Advanced Excelو Advanced Word  جيدأ

 نترنت وتصميم المواقع الشخصيةوالتعامل مع شبكة اإل


