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ألعضاء قسم اللغة األلمانية ىالعلماالنتاج   

 

 االسم: ريهام عبدهللا أحمد طاحون

 
٨١/٨١/٨٧٩١  تاريخ الميالد: 

 
  أســـــتاذ مســـــاعد

 ١٢٨٢يوليو  ١٢
:الحالية الدرجة العلمية  

 سنة الحصول علي الدرجة:
 

 جامعة القاهرة  ١٢٢١
 التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات المصرية األخرىبتقدير ممتاز مع 
"الحوار المتعثر في مسرحيتي "فويتسك" لجورج بوشنر و"اإليمان الحب  األمب " عنوان الرسالة:

 ألودون فون هورفات. دراسة مقارنة في سياق تاريخ الدراما"
ماني بقسم اللغة األلمانيبة، لليبة تحت إشراف أ.د. نادية محمد عبد الحميد متولي، أستاذ األد  األل

اآلدا ، جامعببة القبباهر. وأ.م.د. زيج ريببد شببتاينمان، أسببتاذ األد  األلمبباني الزاةببر بقسببم اللغببة 
 األلمانية، للية اآلدا ، جامعة القاهر..

ومكان الحصول على درجة الماجستير  تاريخ  
 وعنوان رسالة الماجستير:

 

 

 

 جامعة القاهرة  ١٢٢٩
 الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات المصرية األخرىبمرتبة 

 عنوان الرسالة: "شخصية المؤدي المسرحي وإشلالية الهوية في بعض النصوص المسرحية

 األلمانية المختار. في ثمانينيات القرن العشرين" 

 لماني بقسم اللغة األلمانية، تحت إشراف أ.د. نادية محمد عبد الحميد متولي، أستاذ األد  األ 

للية اآلدا ، جامعة القاهر. وأ.د. هورست تورك، أستاذ األد  األلماني بجامعة جورج أوجست، 

 جوتنجن.

 

ومكان الحصول على درجة الدكتوراه تاريخ  
وعنوان رسالة الدكتوراة:   
 

 

 

  ( "الطابو" في مجال تدريس اللغة األلمانية٨

بعنوان: بين الطقس والعي ، أشلا  الت اع   ٤٢في: دورية "التواص  البين ثقافي"، عدد منشور 
 .٠٧١إلى ٠٥١، ص حة ٤١٠٢فرانل ورت  البين ثقافي في اللغة واألد ،

 
: سقوط السور والتحول العاطفي في روايتي "رابت أو اختفاء االتجاه" ١٢٨٨و ٨٧١٧( ١

 ١٢٨٨لمحمد سلماوي  "الفراشةو"أجنحة  ٨٧٧٧لمارتن يانكوفسكي 

، ص حة ٤١٠٢/ ٤٠في مجلة الدراسات الجرمانية بللية اآلدا ، جامعة القاهر. عدد منشور 
 .٥١١إلى ٢٦٧

 
. التقارب من خالل تجربة الفقد في رواية "سبتمبر السراب" "إنه األلم الذي يجمعنا( "١

)مرتبة بتصاعد زمني(: باإلنتاج العلمىقائمة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 لتوماس لير

/ الجزء األو  ٢٠اآلدا ، جامعة اسطنبو ، العدد في مجلة الدراسات الجرمانية بللية  منشور
 .٧٢إلى -٥١، ص حة ٤١٠٢لسنة 

 
و"هللا  ١٢٢١( التالقي بين الشرق والغرب في روايتي "الحفيدة األمريكية" إلنعام كجه جي ٤

  ١٢٨٢في حبة األرز" لمريم كوزل حسيني 

ي الغر  والغر  في الشرق ف بعنوان:   ٤٧منشور في دورية "التواص  البين ثقافي"، عدد 
 ٢٠٧ص حة ، ٤١٠٥، فرانل ورت الشرق، التالقي بين الغر  والشرق في اللغة والثقافة واألد 

.٢٢٧إلى  
  

 ( الذكريات والتأمالت اللغوية في أدب المهاجرين. نموذج لتدريس األدب االلماني٥

 ٤/٤١٠٥جامعة اليبسج، العدد   –منشور في مجلة "اللغة األلمانية للغة ثانية"، معهد هيردر
 .٧٦إلى ٦٧برلين، ص حة 

 
( أماكن الترانزيت كمسرح لإلرهاب في روايتي "حجرة في بيت الحرب" لكريستوف بيترز ٢

 ١٢٨١و"محال" ليوسف زيدان  ١٢٢٢

منشور في مجلة هيرمس، مرلز اللغات والترجمة المتخصصة، للية االدا ، جامعة القاهر. 
٤١٠٥. 

 

 
 
 

 

 


