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وهاج وهاج -العنوان: س ن (الكوامل)كلية  -جامعة س م اللغة  -األلس قس
  األلمانية.

  جامعة سوهاج -كلية األلسن -األدب األلمانيمدرس الوظيفة الحالية: 
  مدير مركز تعليم اللغة األلمانية، جامعة جنوب الوادي      
تدت ،        ر ، انجلوش و جمعية ماري لويزا فاليس عض
  المانيا

  
  المؤهالت الدراسية:

  لدكتوراه في ة ا المي ات و درجة الع ة اللغ ة، كلي اني ة األلم علوم اللغ
إيش  ة ب اثوليكي ة الك امع اون مع الج التع ة األزهر ب امع ة، ج الترجم

  .شتت
  ،ن، جامعة المنيا تير علوم اللغة األلمانية وأدابها، كلية األلس ماجس

 تقدير ممتاز.
 .ليسانس األلسن،ألماني، جامعة المنيا، جيد جدا مع مرتبة الشرف 
 األلمانية كلغة أجنبية من معهد جوته. شهادة أجتياز اللغة 

  
  
  



  المنح الدراسية من جمهورية ألمانيا األتحادية
  

 2009 .منحة لمدة ستة أشهر لجمع مراجع الماجستير 
 2010  منحة لمدة عامين دراسة تمهيدية للحصول علي درجة

الدكتوراة بكلية اللغات واألداب بالجامعة الكاثوليكية بمدينة 
تت بمقاطعة  ة بكلية إيش ش تكمال الدراس ميونخ. وتم اس

 اللغات والترجمة جامعة األزهر.
 2014 .لمدة شهر إلنهاء رسالة الدكتوراه 
 2015  نوي عن الكاتبة الكبيرة ور المؤتمر الس فر لحض الس

وان:  ن ت ع ح ث ت ح اء ب ق ر وإل اليس زا ف وي اري ل م
Fleiβerrezeption in Ägypten 

 2016  فر لعقد ورش عمل مع الالجئين ور اليوم الس وحض
 السنوي لميالد الكاتبة ماري لويزا فاليسر.
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 .برلين الحرة وجامعة جنوب الوادي
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