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 السيرة الذاتية
 
 

 البيانات الشخصية:
 

 زيكو علىلمياء عبدالمحسن عثمان  األسم:
 القاهرة،  ٤١/١/٤٩١٢ تاريخ ومحل الميالد:

 بقسم اللغة األلمانية وآدابها ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية أستاذ مساعد الوظيفة:
  (Deutsche Literatur) األدب األلمانى الحديث التخصص:

 (Deutsch als Fremdspracheة كلغة أجنبية )األلماني 
 

 السيرة الدراسية:
 

 دائية بمدارس ألمانيا الغربية )فرايبورج وتوبنجن(تالدراسة االب ٨٧١١ – ٨٧٩١
 تحاق بالمدرسة األلمانية اإلنجيلية بالدقىلاال ٨٧٧١ – ٨٧١١
 هرة، جامعة القااأللمانية وآدابها بكلية اآلداب دراسة اللغة ٨٧٧١ – ٨٧٧١
 ، جامعة القاهرةيا بقسم اللغة األلمانية وآدابهااجتياز الدرسات العل   ٨٧٧١

 
 المؤهالت العلمية:

 
 جيدبتقدير عام القاهرة ، جامعة اآلداب، كلية اآلدابليسانس  ٨٧٧١

أساليب السرد فى أعمال ستان  –التشابك الحضارى تحت عنوان " األدبدكتوراة فى علم  ٥١١١
 ، من جامعة ترير بألمانيار عام جيد جدابتقدي  "نادولنى

 
 التدرج الوظيفى:

 

 جامعة المنوفيةكلية اآلداب، يد بقسم اللغة األلمانية وآدابهامع ، 

  ١٤/٤٢/٢٠٠٢مدرس بذات القسم فى 

  حتى اآلنو ٢١/٢/٢٠٤١أستاذ مساعد بذات القسم فى 
 

 االنتاج العلمى:
 

ن فى أعمال ستان نادولنى. مجلة بحوث كلية النص" بالغة العنوا –العنوان  –"المؤلف  ٥١١١
 .٢٠٠٢، يناير المنوفية. العدد الثانى والسبعوناآلداب جامعة 

يناير فى مصر لتعليم أدب اللغة األلمانية  ٥١. قراءة للمسرحية فى إطار ثورة موت دانتون ٥١٨٥
اللغة لثالث لقسم ، المؤتمر الدولى ا"التحول واالستمراريةبحث ألقى فى مؤتمر " كلغة أجنبية.

، ونشر فى مجلة الدراسات ٧٢/٣/٧١٠٧إلى  ٧٢/٣/٧١٠٧من  األلمانية وآدابها بآداب القاهرة
. ٧١٠٧، العدد الحادى والعشرون. م اللغة األلمانية، كلية اآلداب، جامعة القاهرةاأللمانية بقس
 )تحت النشر(

 

بحث منشور فى مجلة . مصرفى أجنبية كلغة بالجامعة للغة األلمانية ا تعليم سوالشعر فى در ٥١٨٥
 .٧١٠٧، يوليو  ٢١االصدار رقم بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية. 
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فى مجلة كلية  بحث منشور .لهاينريش هاينه المنصوراأللفة والغربة فى شخصيات مسرحية  ٥١٨٣
 ٧١٠٣اللغات والترجمة ، العدد الرابع ، يناير 

بحث . لجوته آالم الشاب فيرترالخفاق فى إيجاد الذات فى رواية الطبيعة بين الوهم والواقع. ا ٥١٨٣
 .٧١٠٣فى مجلة كلية اللغات والترجمة ، العدد الرابع ، يناير  منشور

خلق مهارات بين ثقافية فى تعليم اللغة األلمانية كلغة أجنبية داخل الجامعات المصرية، تأمالت  ٥١٨٣
الدراسات الجرمانية بين الثقافية بحث ألقى فى مؤتمر " حول الكتب التعليمية األلمانية ومناهجها؛

، المؤتمر الدولى الخريفى لقسم اللغة األلمانية بكلية األلسن بجامعة  "فى البحث العلمى والتعليم

، فى إطار ٧١٠٤نوفمبر  ٠٢إلى  ٠٢ منعين شمس بالمشاركة مع جامعة فوبرتال األلمانية 

 مشاريع الشراكة تواصل.

الثقافات وتكوين الهوية فى لبن العصفور وشاى أسود وسلطة المكرونة وأخريات؛ بحث تجاوز  ۱۰۲٥
، المؤتمر الدولى الرابع للدراسات الجرمانية بمناسبة  "تجاوز الثقافات والهويةألقى فى مؤتمر "

 .٧١٠٥مارس  ٧٢إلى  ٧٤ من  اليوبيل الذهبى لقسم اللغة األلمانية وآدابها بآداب القاهرة
 

 كة فى المؤتمرات والندوات العلمية:المشار
 

الطقوس والمشاركة فى المؤتمر الدولى للهيئة األلمانيا للتبادل العلمى تحت عنوان "بين التابو   ٥١٨١
نوفمبر  ١ـ  ١، صور االتصال الحضارى المتداخلة واشكاليتها فى اللغة واألدب" من 

٢٠٤٠. 
، المؤتمر الدولى الثالث لقسم اللغة األلمانية  "التحول واالستمراريةالمشاركة فى مؤتمر " ۱۰۲۱

 . ٧١٠٧مارس  ٧٢إلى  ٧٢ من  وآدابها بآداب القاهرة

، المؤتمر  "الدراسات الجرمانية بين الثقافية فى البحث العلمى والتعليمالمشاركة فى مؤتمر " ٧١٠٤

ركة مع جامعة الدولى الخريفى لقسم اللغة األلمانية بكلية األلسن بجامعة عين شمس بالمشا

 ، فى إطار مشاريع الشراكة تواصل.٧١٠٤نوفمبر  ٠٢إلى  ٠٢ منفوبرتال األلمانية 

، المؤتمر الدولى الرابع للدراسات الجرمانية  "تجاوز الثقافات والهويةالمشاركة فى مؤتمر " ٧١٠٥

مارس  ٧٢إلى  ٧٤ من  بمناسبة اليوبيل الذهبى لقسم اللغة األلمانية وآدابها بآداب القاهرة

تجاوز الثقافات وتكوين الهوية فى لبن العصفور وشاى أسود وسلطة بورقة عمل " ٧١٠٥
 .المكرونة وأخريات"

( الدولى بجامعة ترير، ألمانيا، Europhras 2016) ٢٠٤٢المشاركة فى مؤتمر يوروفراز  ٢٠٤٢
 .٢٠٤٢أغسطس  ١إلى  ٤من 

 
 المنح:

 
الخاص بالهيئة  لعلمى للمشاركة فى كورس األسكندريةمنحة من الهيئة األلمانية للتبادل ا ٨٧٧١

 .المعاونة
 .لجمع مادة علمية من جامعة ميونخ بألمانيامنحة من الهيئة األلمانية للتبادل العلمى  ٨٧٧٧

 
 
 

 التدريس داخل الكلية والجامعة:
 

 أ( تدريس المقررات اآلتية حسب الئحة قسم اللغة األلمانية:

 محادثات واستماع ، مدخل إلى تاريخ األدب األلمانىمة ، الفرقة األولى: نصوص عا 

  ، نصوص سياسية ، مقالالفرقة الثانية: نصوص اقتصادية 
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  :نقد أدبى ، شعر ، القصة والرواية ، مدخل إلى علم األدب المقارنالفرقة الثالثة 

  صور الوسطى األدب األلمانى فى الع، مسرح ، علم األدب المقارن ، الفرقة الرابعة: قاعة بحث
 ، األدب األلمانى المعاصر

 
 ب( تدريس مقرر اللغة األلمانية لطلبة الدكتوراة بكلية الزراعة

 
 التدريس خارج الجامعة:

 
االنتداب لقسم اللغة األلمانية ، كلية الدراسات اإلنسانية ، جامعة األزهر ، فرع البنات ،  ٢٠٠٢/٢٠٠٢

 .حسب الئحة القسملمانية كلغة أجنبية األدب وتدريس اللغة األمقررات بعض لتدريس 
 

 األنشطة داخل القسم والكلية:
 

 المشاركة فى اعداد الساعات المعتمدة والئحة الدراسات العليا بالقسم 

 المشاركة فى تنسيق الزيارات األجنبية للقسم من قبل الهئية األلمانية للتبادل العلمى ومعهد جوته 

  شؤون الطالب بالكلية  ولجنةعضو لجنة العالقات الثقافية 

 المشاركة فى أنشطة األعتماد والجودة بالكلية 
 

 االشراف العلمى:
 

 ، المدرس المساعد بالقسمأبوزيد  محمود علىللباحث  رسالة الدكتوراةالمشاركة فى االشراف على 
 

 ترجمات:
 

المكتبة  على ، دار نشر عادل صالح محمدترجمة "قصص األنبياء" البن كثير باالشتراك مع د. 
 .٧١٠٠ بألمانيامدينة دوسلدورف  ، ، الناشر محمد أمين رمضانى (ib-Verlag) اإلسالمية

 

 ترجمات من األلمانية إلى العربية:
 

 )باالشتراك مع أ. د. عادل صالح محمد على(

 تحت الطبع( ، المملكة العربية السعودية، الرياضمرض الخرف، دار المريخ للنشر( 

 تحت  ، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار المريخ للنشرالحركة قصور االنتباه وفرط(
 الطبع(

 تحت الطبع( ، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار المريخ للنشراختبارات الذكاء( 

 تحت الطبع( ، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار المريخ للنشرالموهبة( 


