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 مرصي الجنسية

 0653 – 02 – 20 تاريخ الميالد

وج الحالة اإلجتماعية ز  مت 

 ذكر الجنس

ي مرص العنوان
 
  إلدقهلية –إلمنصورة  –أويش إلحجر  ف

ي إسبانيا العنوان
 
 ، طليطلة12220، 03ش/ ميجل دي ثربانتس،  ف

 + 34692980020     -+      020223345210 الهاتف

ي 
 
ون يد اإللكبر  rami.ali.hassan@azhar.edu.eg البر

 رامـــــــــــــــي علــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــن ابراهيــــــــــــــــــــــــــــــــم

 البيانات الشخصية: 
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(0221 – 0225) 

 : ليسانس فقه إللغة إؤلسبانية وآدإبهاالمؤهل

 ة(ــــــــــــــــــــــــــدفعــــــرف )أول إلـــــــــــــــــــــــدإ مع مرتبة إلشــــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــ: جيالتقدير

 
يف  جامعة األزهر الشر
جمة    كلية اللغات والبر

 مرص –القاهرة 

(0200 – 0201) 

ي إللغة إؤلسبانية وآدإبها لدرإسة إلماجستت   المؤهل: 
ز
 دبلومة إلدرإسات إلعليا ف

 ) ز  )مدة إلدرإسة عامي 

 تازــــــــــــــــــــــــــــــــمم :التقدير

 
يف  جامعة األزهر الشر
جمة    كلية اللغات والبر

 مرص –القاهرة 

(0201 – 0203) 

جمة إلسمع برصية المؤهل:  ي إلت 
ز
 ماجستت  ف

 تازــــــــــــــــــــــــــــــــمم :التقدير

 عنوان الرسالة: 

ز إلعربية  جمة إلتحريرية لألفالم: ؤشكالية ترجمة إلعنارص إلثقافية بي  "إلت 
 وإؤلسبانية"

 
يف  جامعة األزهر الشر
جمة    كلية اللغات والبر

 مرص –القاهرة 

 ؤىل إآلن( – 0204)

ي برنامج الدكتوراة
 
جمة إلسمع برصية تحت عنوإن:  مسجل ف ي مجال إلت 

ز
 ف

ي 
 
"الدبلجة من اؤلسبانية إىل العربية: دراسة تحليلية للمسلسل التلفزيون

 «" إيزابيل »
 

 جامعة بابلو دي أوإلبيدي
جمة التحريرية والشفهية   كلية البر

 إسبانيا –إشبيلية  

 

 :المؤهالت العلمية
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(0222 – 0225) 

ي إللغة إؤلسبانية  )مستوى متقدم( دورات
ز
 ف

 

 معهد ثربانتس
    مرص – القاهرة

(02/0226) 

 :إلحصول عىل شهادة إللغة إؤلسبانية كلغة أجنية ثانية

DELE) – مستوى متقدم( 

 

 معهد ثربانتس
 مرص    – القاهرة

(20/0203 – 21/0203 ) 

جمة إلسمع برصية: ترجمة إلشاشة.  تدريبة دورة ي إلت 
ز
 ف

 

 جامعة سالمنكا
جمة والتوثيق  كلية البر

 إسبانيا -سلمنكا 

(20/0204 – 21/0204) 

ي طرق تدريس إللغات وخاصة إللغة إلعربية كلغة أجنبية 
ز
إلحصول عىل شهادة ف

  :ثانية
 

Career Certificate in Teaching Arabic as a Foreign Language)) 

(CCTAFEL) 

 
 الجامعة األمريكية

 المستمركلية التعليم 
 مرص -القاهرة 

(0204 – 0205) 

جم إلمتخصص من إلعربية ؤىل إؤلسبانية ةــــــــــــــــــــــومــــــــــدبل   :إلمت 

(Curso de Especialista en Traducción Árabe-Español) 

 

 جامعة كاستيا إل مانتشا
جمي   بطليطلة   مدرسة المبر

 إسبانيا –طليطلة 

 (ؤىل إآلن – 0200)

ز بالدرإسات إؤلسبانية بالقاهرة ب وـــــــــــــــــــــعض  رإبطة إلمهتمي 
 

 معهد ثربانتس
 مرص    – القاهرة

 :الدورات التدريبة
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 (ؤىل إآلن – 20/0200)

 )محارصز لغة ؤسبانية(بقسم إللغة إؤلسبانية وآدإبها  دـــــــــــــــــــدرس مساعـــــــــــــــــم

 
يف  جامعة األزهر الشر
جمة    كلية اللغات والبر

 مرص –القاهرة 

(22/0203 – 22/0204) 

ز بها ةـــــــــــــــــدرس لغـــــــــــــــــم  عربية لغت  إلناطقي 

 
ي 
 
 معهد لوركا الثقاف

 مرص –القاهرة 

(24/0204 – 25/0204) 

جمة ُمحـــــــاضـــــــــــِر ي ؤطار إلدورة إلتدريبية للت 
ز
جمة إلسمع برصية ف  لمادة إلت 

 
 وزارة الثقافة

جمة  المركز القومي للبر
 مرص –القاهرة 

 (ؤىل إآلن – 0204)

ج  رسمــــــــــــــــي مـــــــــمبر

 
 جامعة األزهر
جمة  مركز البر

 مرص –القاهرة 
 
جمة كتاب* مت بت 

ُ
يعة" وقد ق لإلمام إألكتر إلشيخ محمود  "اؤلسالم عقيدة وشر

ين بكلية إللغات شلتوت ؤىلي إؤل 
َ
ز إلمساعد ز إلمدرَسي  سبانية بالتعاون مع إلزميلي 

جمة بجامعة إألزهر بنرس   . وقام مركز إلت  جمة: أحمد يرسي وكريم عىلي  هوإلت 
 .0205وطباعته، 

 (ؤىل إآلن – 0204)

ز بهامـــــــــــــــــدرس لغـــــــــــــــــة  جم عربية لغت  إلناطقي   ومت 

 )منحة مقدمة من جامعة كاستيا إلمانشا(. 

 
 جامعة كاستيا إل مانتشا

جمي   بطليطلة   مدرسة المبر
 إسبانيا –طليطلة 

 ةاؤلسبانياللغة قسم  –موظف خدمة عمالء  (0201 – 0202)

ات العملية:   الخبر
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  STREAM GLOBAL SERVICESشركة ستريم جلوبال سرفيسز 

 مصر –القاهرة  

(0224 – 0225) 

 ةاؤلسبانياللغة قسم  – موظف

 
 سينفرو
ة   مرص –الجب  

(10/7102 – 10/7102) 

جـــــــــم تحريري   من إلقاهرة جامعة أم إلقرى بالسعودية علموقمبر

 

 م القرى بالسعوديةجامعة أ

 المملكة العربية السعودية – العابدية

(0201 – 0202) 

ج  وريــــــــــــــم فــــــــــــــــمبر

 

 المحاكم المرصية

 مرص –القاهرة 
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 أنظمة التشغيل

    بوينتباور   – ؤكسيل  – رد و و   ميكروسوفت أوفيس: 

 (مستوى متقدم)

نت:  يد اؤلنبر ي  إلشبكات إإلجتماعية، إلتر
ونز  أدوإت إلبحث...  ، إلمتصفحات،إؤلليكت 

 )مستوى متقدم( 

  XP – Vista – 98 – 95 – 07 – 08 – 10الويندوز: 

 )مستوى متقدم(

 

 

 

 

 

 

 

 اللغات

 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 إللغة إألم العربية

 ممتاز ممتاز ممتاز اؤلسبانية

ية  جيد جدإ جيد جدإ جدإ جيد  اؤلنجلب  

 

 :مهارات الحاسب اآلىلي 
 

 اللغات: 


