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  سیرة ذاتیة
 

 
 شخصية :البيانات  ال
  

 رعبد القاد سماح محمد قرشي عبد هللا                     االسم بالكامل : 
 القاھرة – م22/8/1981             تاریخ ومحل المیالد : 

 تونسیة                          الجنسیة : 
  متزوجة              الحالة االجتماعیة : 

 تونس             : الحالي مةمحل اإلقا
  :           hsamah_19@yahoo.comد اإللكتروني یالبر

 (مرتین) في اللغة الصینیة هدكتوراال             علمیة : أعلى درجة 
 في المعھد العالي للغات بتونس جامعة       متعاقد ستاذ مساعد أ               الوظیفة الحالیة:   

 قرطاج تخصص لغة صینیة                                     
 

 :  يةالمؤهالت العلم
م�ن  بتق�دیر جی�د ج�داً م�ع مرتب�ة الش�رفم  2002لیسانس األلسن في اللغة الصینیة ع�ام  -

 .جامعة عین شمسكلیة األلسن 
وكان�ت رس�الة ممت�از، بتق�دیر م  2007في لغوی�ات اللغ�ة الص�ینیة ع�ام ر األلسن ماجستی -

عن��وان " الف��روق اللغوی��ة ب��ین ال��ذكور واإلن��اث ف��ي اللغت��ین الص��ینیة ب الماجس��تیر تح��ت
 دراسة تقابلیة". –والعربیة الحدیثتین من منظور علم اللغة االجتماعي 

، م م��ع مرتب��ة الش��رف األول��ى2011ف��ي لغوی��ات اللغ��ة الص��ینیة ع��ام األلس��ن دكت��وراة  -
 -ن الص��ینیة والعربی��ةتح��ت عن��وان "ظ��اھرة الل��بس اللغ��وي  ب��یكان��ت رس��الة ال��دكتوراة و

 دراسة تقابلیة".
 م2014/ 6اللغة الص�ینیة لغی�ر الن�اطقین بھ�ا بت�اریخ  دریستخصص تفي دكتوراه ثانیة  -

ببك��ین جمھوری��ة الص��ین الش�عبیة ، وكان��ت رس��الة ال��دكتوراة  م�ن جامع��ة اللغ��ات والثقاف�ة
خص�ائھا  --- الص�ینیة عن�د الطلب�ة الع�رب اللغ�ة مف�رداتالخلط بین "دراسة  تحت عنوان

 وأسبابھا"
 خبرات العمل : 

م وحت�ى ع�ام 2003العمل كمعیدة بكلی�ة األلس�ن جامع�ة ع�ین ش�مس ف�ي الفت�رة م�ن ع�ام  -
 م، والقیام بأعمال مساعدة ھیئة التدریس في التدریس بقسم اللغة الصینیة. 2007

م 2007 مبكلی��ة األلس��ن جامع��ة ع��ین ش��مس ف��ي الفت��رة م��ن ع��ا العم��ل كم��درس مس��اعد -
والقی��ام بأعم��ال مس��اعدة ھیئ��ة الت��دریس ف��ي الت��دریس بقس��م اللغ��ة  م،2011 وحت��ى ع��ام

 الصینیة. 
المشاركة في العدید من أنشطة الترجمة التتبعیة والفوریة للقطاعات الحكومی�ة والخاص�ة  -

م، والت��ي كان��ت تھ��دف ف��ي مجملھ��ا لتعزی��ز العالق��ات 2008من��ذ تخرج��ي وحت��ى ع��ام 
 ، ودفع التعاون بین البلدین.السیاسیة والتجاریة بین الصین ومصر

المش��اركة ف��ي أعم��ال الترجم��ة الفوری��ة لورش��ة عم��ل "إدارة مخلف��ات المنطق��ة العربی��ة"  -
 م.2008المنظمة من قبل الجامعة العربیة في جدة  بالمملكة العربیة السعودیة عام 
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العم��ل كمش��رف دراس��ي عل��ى الط��الب الس��عودیین الدارس��ین ف��ي الص��ین ف��ي الملحقی��ة  -
 م.2013م وحتى عام 2008السعودییة ببكین في الفترة من عام  الثقافیة

العم�ل كمش�رفة عل��ى إدارة الش�ؤون الثقافی��ة واإلجتماعی�ة ف�ي الملحقی��ة الثقافی�ة الس��عودیة  -
 .10/2014وحتى  2013/ 6ببكین منذ 

م 2013مترجمة لمعالي وزیر التعلیم العالي السعودي أثناء زیارت�ھ لبك�ین ف�ي أغس�طس  -
 زبر التعلیم العالي الصیني.واجتماعھ بو

في المعھد العالي للغ�ات بت�ونس جامع�ة قرط�اج من�ذ س�بتمبر  متعاقدالعمل كأستاذ مساعد  -
 م وحتى اآلن.2014

ف�ي وح�دة البح�ث ف��ي اللغ�ة واألش�كال الثقافی�ة بالمعھ��د الع�الي للغ�ات بت�ونس من��ذ  ةعض�و -
 م وحتى اآلن.2015سبتمبر 

 م وحتى اآلن.2017نیة منذ أكتوبر في رابطة خریجي الجامعات الصی ةعضو -
م وحت�ى 2018في ھیئة تحریر حولیات المعھد العالي للغات بت�ونس من�ذ فبرای�ر  ةعضو -

 اآلن.
 وحتى اآلن. 2018عضو في شبكة الترجمة والدراسات في الثقافة الصینیة منذ أوت  -
ص�ینیة عضو في لجنة خبراء النشر الدولي بالمؤسسة العامة الس�تیراد وتص�دیر الكت�ب ال -

 وحتى اآلن. 2018منذ أوت 
 

 : األبحاث العلمية
نش��ر ملخ��ص الماجس��تیر ف��ي مجل��ة الفیلول��وجي بكلی��ة األلس��ن  جامع��ة ع��ین ش��مس ع��ام  -

 م.2007
الذي أقیم في جامع�ة الدراس�ات الدولی�ة ببك�ین المشاركة بورقة بحثیة في المؤتمر الدولي  -

بادل الثقافي ف�ي إط�ار الح�وار ب�ین حول تعلیم اللغتین الصینیة والعربیة والت م2008عام 
الحضارتین العربیة والصینیة لمنتدى التع�اون الص�یني العرب�ي، وتق�دیم الحف�ل اإلفتت�احي 

 والختامي للمؤتمر باللغة الصینیة.
نشر بح�ث بعن�وان "مفھ�وم الل�بس اللغ�وي ب�ین الص�ینیة والعربی�ة" ف�ي مجل�ة الفیلول�وجي  -

 م.2010بكلیة األلسن  جامعة عین شمس عام 
نش��ر بح��ث بعن��وان "إش��كالیة الل��بس اللغ��وي عن��د الدارس��ین الع��رب للغ��ة الص��ینیة" ف��ي  -

 م.2010صحیفة األلسن بكلیة اللسن جامعة عین شمس عام 
نش���ر بح���ث بعن���وان "أس���باب الخل���ط ب���ین مف���ردات اللغ���ة الص���ینیة عن���د الطلب���ة الع���رب  -

تمر األك�ادیمي ال�دولي واستراتیجیة التدریس" في مجلد أبحاث ال�دورة الثانی�ة عش�رة للم�ؤ
 .2016لعام  لیوفي یوحول تدریس اللغة الصینیة لغیر الناطقین بھا 

دراسة حول تأھیل كفاءات الطلب�ة التونس�یین الدارس�ین للغ�ة  نشر ملخص بحث بعنوان " -
اس�تراتیجة ت�دریس اللغ�ة الص�ینیة ف�ي المعھ�د الع�الي  ----الصینیة خارج المحیط اللغوي 

للم�ؤتمر األك�ادیمي " في مجلد ملخص أبحاث ال�دورة الثالث�ة عش�رة اللغات بتونس نموذجً 
 .2016لعام  في یولیوالدولي حول تدریس اللغة الصینیة لغیر الناطقین بھا 

دراس��ة ح��ول اس��تراتیجیة ت��دریس اللغ��ة الص��ینیة خ��ارج المح��یط بعن��وان "ث بح�� نش��ر  -
" للغ�ات بت�ونس نموذًج�ات�دریس اللغ�ة الص�ینیة ف�ي المعھ�د الع�الي  ----اللغوي في تونس 

الفرنس��ي الص��یني  لثالث��ة للم��ؤتمر األك��ادیمي ال��دوليف��ي مجل��د ملخ��ص أبح��اث ال��دورة ا
 .2016لعام  أكتوبرلسیاسات اللغات وأطرھا في 

نشر بحث بعنوان "دراسة تحلیلیة لمعاییر تحدید مفردات اللغة الص�ینیة الت�ي یح�دث فیھ�ا  -
ف��ي ت��دریس اللغ��ة الص��ینیة دولیً��ا الت��ي  خل��ط عن��د الطلب��ة الع��رب" ف��ي حولی��ة دراس��ات

   .2016العدد الرابع لعام  –دار نشر جامعة اللغات والثقافة ببكین تصدرھا 
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دراس��ة ح��ول اس��تراتیجیة ت��دریس اللغ��ة الص��ینیة خ��ارج المح��یط نش��ر  بح��ث بعن��وان " -
ت�دریس اللغ�ة الص�ینیة ف�ي المعھ�د الع�الي للغ�ات بت�ونس نموذًج�ا"  ----اللغوي في تونس 

كتاب " دراسة السیاسات اللغویة الصینیة الفرنسیة" الصادر عن دار نش�ر" الص�حافة  في
 .2017التجاریة" الصینیة في أكتوبر لعام 

 المؤلفـات والترجمات :
–الحی��اة الیومی��ة" ، "م��ارس الص��ینیة  -ترجم�ة سلس��لة الكت��ب التعلیمی��ة "م��ارس الص��ینیة -

ع�ن دار نش�ر التعل�یم الع�الي الص�ینیة  السیاحة" م�ن اللغ�ة الص�ینیة إل�ى العربی�ة الص�ادرة
 م.2009-2008عام

المشاركة في ترجمة عدد من المسلسالت التلیفزیونیة من الصینیة إلى العربی�ة وإع�دادھا  -
 م.2010 -2009للبث على قناة التلیفزیون الصیني المركزي باللغة العربیة عام 

للغ��ة الص��ینیة ال��وطني م لمكت��ب ا 2009مراجع��ة وت��دقیق ترجم��ة التقری��ر الس��نوي لع��ام  -
 الھان بان والمقر العام لمعاھد كونفوشیوس.

لمكت��ب اللغ��ة المش��اركة ف��ي ترجم��ة وت��دقیق "الجزءاإلخب��اري" ف��ي الموق��ع اإللكترون��ي  -
 ع�ام م وحت�ى2009الصینیة الوطني الھان بان والمقر العام لمعاھد كونفوشیوس منذ عام

2016. 
م��ن اللغ��ة لص��ینیة "روض��ة اللغ��ة الص��ینیة" مراجع��ة وت��دقیق ترجم��ة كت��اب تعل��یم اللغ��ة ا -

الص��ادر ع��ن دار نش��ر جامع��ة اللغ��ات والثقاف��ة ببك��ین ع��ام الص��ینیة إل��ى اللغ��ة العربی��ة 
 م.2009

م�ن اللغ�ة الص�ینیة إل�ى اللغ�ة معارف تاریخیة وثقافیة عن قومی�ة ھ�وي "  ترجمة كتاب " -
 م.2011-2010الصادر عن دار نشر النھر األصفر عام العربیة 

جمل�ة ف�ي التخاط�ب  301كت�اب تعل�یم اللغ�ة الص�ینیة "ل العربی�ة ترجمةالمراجعة وتدقیق  -
ع�ن دار نش�ر جامع�ة اللغ�ات والثقاف�ة ببك�ین ع�ام  ةباللغة الصینیة" الطبعة الثالثة الص�ادر

 م.2013
كتاب من اللغة العربی�ة إل�ى اللغ�ة الص�ینیة ض�من  51المشاركة في أعمال تدقیق ترجمة  -

الذي نفذتھ الملحقیة الثقافی�ة الس�عودیة ف�ي بك�ین للمش�اركة ف�ي مع�رض  مشروع الترجمة
 م.2013بكین الدولي للكتاب 

 من اللغة الصینیة إلى اللغة العربی�ة "كیسانغ المارد األسود بطل المراعيترجمة روایة " -
ع��ام  ودار نش��ر جیل��ي المص��ریة للثقاف��ة واإلع��الم ع��ن دار نش��ر بی��ت الحكم��ة ةالص��ادر
 م.2016-2017

ترجم���ة ومراجع���ة وت���دقیق النس���خة العربی���ة لسلس���لة "القص���ص األس���طوریة الص���ینیة "  -
 م.2018الصادرة عن شركة معارف شرقیة للنشر والتوزیع بتونس عام 

ت��ألیف معج��م مبس��ط ف��ي تعل��م اللغ��ة الص��ینیة "تعل��م مع��ي اللغ��ة الص��ینیة خط��وة بخط��وة"  -
 م.2019 الصادر عن شركة معارف شرقیة للنشر والتوزیع بتونس عام

الصادر عن ش�ركة مع�ارف  مسیرة حیاة ونجاح" -----ترجمة كتاب "جاك ما وعلي بابا  -
 م.2019شرقیة للنشر والتوزیع بتونس عام 

ترجمة كت�اب " ت�اریخ س�ور الص�ین العظ�یم" الص�ادر ع�ن ش�ركة مع�ارف ش�رقیة للنش�ر  -
 م.2020والتوزیع بتونس عام 

الص��ادر ع��ن  ول عب��اد الش��مس البعی��دة"مراجع��ة وت��دقیق الترجم��ة العربی��ة لروای��ة "حق�� -
 م.2020شركة معارف شرقیة للنشر والتوزیع بتونس عام 
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 :والثقـافيةاألنشطة العلمية  المؤتمرات والندوات و 
مسابقة النھائیة لجسر اللغة الصینیة لألجانب الدارسین للغ�ة الص�ینیة ع�ام الالمشاركة في  -

 ھا في بكین.قدت الدورة النھائیة لم، والتي عُ  2004-2005
 .م2005، 2004المشاركة في تنظیم حفلة خریجي األلسن عام  -
المشاركة في أعمال الترجمة الفوریة لفعالیات مرور شعلة االولمبی�اد الخ�اص ف�ي مص�ر  -

 م.2007عام 
المشاركة في تنظیم المؤتمر الدولي الثاني "اللغات واآلداب وتح�دیات ق�رن جدی�د"  لكلی�ة  -

 م.2007عام األلسن بجامعة عین شمس 
اإلش��راف المباش��ر عل��ى تنظ��یم مش��اركة المملك��ة العربی��ة الس��عودیة  ف��ي مع��رض بك��ین  -

 م كدولة ضیف شرف.2013الدولي للكتاب 
المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستیر في اللسانیات العامة ف�ي المعھ�د الع�الي للغ�ات  -

 م.2015بتونس جامعة قرطاج في فبرایر 
تیر ف��ي اللس��انیات العام��ة ف��ي المعھ��د الع��الي للغ��ات بت��ونس اإلش��راف عل��ى رس��الة ماجس�� -

 م.2015جامعة قرطاج في مارس 
الص�یني" ف�ي المعھ�د الع�الي للغ�ات  للی�وم الثق�افيتنسیق النشاط الطالبي "ال�دورة األول�ى  -

 م.2015بتونس في مارس 
ة للمجل��س التنفی��ذي للمنظم�� 48المش��اركة ف��ي أعم��ال الترجم��ة الفوری��ة الجتم��اع ال��دورة  -

 م.2015في  في تونس الدولیة للحمایة المدنیة والدفاع المدني
المشاركة في لجنة تنظیم المسابقة التمھیدی�ة للطلب�ة الج�امعیین ف�ي ت�ونس لل�دورة الرابع�ة  -

 .2015عشر لمسابقة"جسر اللغة الصینیة" في ابریل 
ح�ول ت�دریس المشاركة بورقة بحثیة في الدورة الثانیة عشرة للم�ؤتمر األك�ادیمي ال�دولي  -

م وال�ذي عُق�د ف�ي جامع�ة الدراس�ات 2015أكت�وبر اللغة الص�ینیة لغی�ر الن�اطقین بھ�ا ف�ي 
 الدولیة ببكین.

الص�یني" ف�ي المعھ�د الع�الي للغ�ات الثق�افي ی�وم لل الثانی�ةتنسیق النش�اط الطالب�ي "ال�دورة  -
 م.2016بتونس في مارس 

وح���دة البح���ث ف���ي اللغ���ة  اتنس��یق ن���دوة علمی���ة ح���ول "األعم���ال المتوج���ة" ال���ذي نظمتھ��� -
 .2016واألشكال الثقافیة بالمعھد العالي للغات بتونس في ابریل 

المشاركة في لجنة تنظیم المسابقة التمھیدی�ة للطلب�ة الج�امعیین ف�ي ت�ونس لل�دورة الرابع�ة  -
 .2016عشر لمسابقة"جسر اللغة الصینیة" في ابریل 

القات الصینیة المصریة في ظ�ل المشاركة كخبیر أجنبي في ندوة علمیة حول "تطور الع -
م الت��ي نظمھ��ا مرك��ز الدراس��ات العربی��ة 2016طری��ق " ف��ي یولی��و الح��زام والسیاس��یة 

 بجامعة اللغات والثقافة ببكین.
الحص��ول عل��ى دورة تدریبی��ة ف��ي ت��دریس اللغ��ة الص��ینیة لغی��ر الن��اطقین بھ��ا ف��ي یولی��و  -

المق���ر الع���ام لمعاھ���د  / م والت���ي نظمھ���ا مكت���ب اللغ���ة الص���ینیة ال���وطني الھانب���ان2016
 كونفوشیوس.

للم��ؤتمر األك��ادیمي ال��دولي الفرنس��ي الص��یني المش��اركة بورق��ة بحثی��ة ف��ي ال��دورة الثالث��ة  -
 .2016لسیاسات اللغات وأطرھا في أكتوبر لعام 

الص�یني" ف�ي المعھ�د الع�الي للغ�ات الثق�افي ی�وم لل الثالث�ةتنسیق النش�اط الطالب�ي "ال�دورة  -
 .م2017بتونس في مارس 

المشاركة في لجنة تنظیم المسابقة التمھیدی�ة للطلب�ة الج�امعیین ف�ي ت�ونس لل�دورة الرابع�ة  -
 .2017عشر لمسابقة"جسر اللغة الصینیة" في ابریل 
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المش��اركة ف��ي منت��دى "الح��زام والطری��ق. ق��راءة جدی��دة للص��ین" ال��ذي نظمت��ھ رابط��ة  -
 .2017أكتوبر خریجي الجامعات الصینیة وجامعة اللغات والثقافة ببكین في 

الص�یني" ف�ي المعھ�د الع�الي للغ�ات الثق�افي ی�وم لل الرابع�ةتنسیق النشاط الطالبي "الدورة  -
 م.2018بتونس في مارس 

 خامس�ةالمشاركة في لجنة تنظیم المسابقة التمھیدیة للطلبة الجامعیین ف�ي ت�ونس لل�دورة ال -
 .2018عشر لمسابقة"جسر اللغة الصینیة" في ابریل 

والتي نظمتھا وح�دة  في الندوة الوطنیة "التفكر في التعلیم بتونس"قة بحثیة بورالمشاركة  -
 م.2018البحث في اللغة واألشكال الثقافیة" بالمعھد العالي للغات بتونس في افریل 

 
 الجوائز وشهادات الشكر والتكريم : 

 م.2006شھادة التویفل المحلي في اللغة اإلنجلیزیة لعام  -
 م.2007ینیة لألستاذ الجامعي بجامعة عین شمس عام شھادة اتمام دورة تكو -
 م. 2008شھادة تكریم عن رسالة الماجستیر في عید العلم بجامعة عین شمس عام  -
شھادة شكر وتقدیر من معالي وزیر التعلیم العالي الس�عودي عل�ى م�ا قدمت�ھ م�ن مس�اھمة  -

ل��دولي للكت��اب متمی�زة ف��ي نج��اح مش��اركة المملك��ة العربی��ة الس�عودیة ف��ي مع��رض بك��ین ا
2013. 

منح��ة "الب��احثین ف��ي عل��م الص��ینییات الج��دد" المقدم��ة م��ن مكت��ب اللغ��ة الص��ینیة ال��وطني  -
 .2016، 2015ھانبان والمقر العام لمعاھد كونفوشیوس لمدة ستة أشھر في عام 

 .2016شھادة اتمام الدورة التدریبیة في تدریس اللغة الصینیة لغیر الناطقین بھا في  -
ي ی�وم الثق�االالمعھد الع�الي للغ�ات بت�ونس عل�ى تنس�یق النش�اط الطالب�ي " شھادة شكر من -

 م.2017الصیني" في دروتھ الثالثة في مارس 
 م.2017شھادة عضویة في رابطة خریجي الجامعات الصینیة في أكتوبر  -
للص�ین" ف��ي دورت��ھ  ةش�ھادة اتم��ام المش�اركة ف��ي منت�دى "الح��زام والطری��ق. ق�راءة جدی��د -

 م.2017وبرتكالثانیة في أ
شھادة شكر وتقدیر من المعھد العالي للغات بتونس على اإلش�راف عل�ى وتنس�یق النش�اط  -

 م.2018ورتھ الرابعة في مارس دالطالبي "الیوم الثقافي الصیني" في 
شھادة مشاركة في الندوة الوطنیة "التفكر في التعلیم بتونس" والتي نظمتھ�ا وح�دة البح�ث  -

 م.2018بالمعھد العالي للغات بتونس في افریل  في اللغة واألشكال الثقافیة
 

 
 


