
 السيرة الذاتية

 

                                                                               :البيانات الشخصية

   

 .حازم أحمد عبدالخالق حسن     :اإلســـــــــــــــــــــم

 .15/3/1976     :تاريخ الميـــــــــالد

 .محافظة الدقهلية ,مركز السنبالوين ,المقاطعة     :محل الميـــــــــــالد

 .متزوج     :الحالة اإلجتمــاعية

 .أدى الخدمة    :الموقف من التجنيد

 .بكلية اآلداب جامعة المنوفية ,مدرس بقسم اللغة األلمانية و آدابها     :الوظيــــــــــــــــفة

 .(Deutsche Literatur)األدب األلماني       :التخصـــــــــــــص

 .(Literaturkritik)النقد األدبي                               

 

 

 :المؤهالت العلمية

جيد جداً مع "كلية اللغات و الترجمة جامعة األزهر بتقدير عام  ,ليسانس اللغة األلمانية     1999

 ."مرتبة الشرف

حول ترجمة ريكرت األدبية لمقامات الحريري "ماجستير األدب األلماني تحت عنوان     2006

 ."ممتاز"بتقدير  ,من كلية األلسن جامعة المنيا "(دراسة نقدية)

 - 1899)البعد السياسى فى شعر أريش كاستنر "دكتوراه األدب األلماني تحت عنوان      2013

 ."مرتبة الشرف األولى"بتقدير  ,من كلية األلسن  جامعة عين شمس "(1974

 

 

 :التدرج الوظيفي

بكلية األلسن جامعة المنيا في الفترة من  ,باحث بقسم اللغة األلمانية و آدابها •

 .28/3/2006إلى    30/10/2002

 .7/5/2007بكلية اآلداب جامعة المنوفية في  ,مدرس مساعد بقسم اللغة األلمانية و آدابها •

 .2013المنوفية في  بكلية اآلداب جامعة ,مدرس بقسم اللغة األلمانية و آدابها •

 

 

 



 :االنتاج العلمى

رسالة ماجستير من كلية  "(دراسة نقدية)حول ترجمة ريكرت لمقامات الحريري "    2006

 ."ممتاز"بتقدير  ,األلسن جامعة المنيا

رسالة دكتوراه من كلية  "(1974 - 1899)البعد السياسى فى شعر أريش كاستنر "     2013

 ."مرتبة الشرف األولى"تقدير ب ,األلسن جامعة عين شمس

 

 :المشاركة فى المؤتمرات و الندوات العلمية

المشاركة في كورس اإلسكندرية ألعضاء هيئة التدريس المعاونين بأقسام اللغة    •

 (DAAD).تحت رعاية الهيئة األلمانية للتبادل العلمي  ,األلمانية

المشاركة في كورس اإلسكندرية ألعضاء هيئة التدريس المعاونين بأقسام اللغة     2011

 (DAAD).تحت رعاية الهيئة األلمانية للتبادل العلمي  ,األلمانية

المشاركة في كورس طرق تدريس األدب األلماني ألعضاء هيئة التدريس المعاونين     2011

 (DAAD).األلمانية للتبادل العلمي    تحت رعاية الهيئة ,بأقسام اللغة األلمانية

 

 :التدريس

المشاركة في تدريس مواد اللغة األلمانية بقسم اللغة األلمانية و آدابها بكلية األلسن جامعة  •

و تدريس مادة اللغة األلمانية كلغة أجنبية بكلية السياحة و الفنادق بجامعة المنيا في  ,المنيا

 .28/3/2006إلى    30/10/2002الفترة من 

المشاركة في تدريس مواد اللغة األلمانية بقسم اللغة األلمانية و آدابها بكلية اآلداب جامعة  •

فرع السادات  ,المنوفية و تدريس مادة اللغة األلمانية كلغة أجنبية بكلية السياحة و الفنادق

 .2007بجامعة المنوفية بدايةً من 

 لمانى و الترجمة بقسم اللغة األلمانية و آدابهاتدريس مواد اللغة األلمانية و األدب اال •

  .2013جامعة المنوفية من  -بكلية اآلداب

 

 :اللغات و الخبرات األخرى

 .الحصول على شهادة التويفل في اللغة االنجليزية •

 .الحصول على المستوى الرابع في اللغة اليونانية الحديثة من المركز الثقافي اليوناني •

 .مندوب سياحة و مرافق مجموعات سياحيةالعمل في السياحة ك •


