
 

 ةالعلمٌةالسٌر

 

 غٌـــداء قٌـــــس إبراهــــــٌم عبد الرحمــــن. د. أ: ـم ـــــــــاالســ

  11/06/1970:تارٌخ المٌـالد 

 (ػهى انهغخ) انهغخ االعجبَٛخ: صــانتـخـض

 أعتبرح ربيؼٛخ : ِ ــــــانٕظٛف

 أعتبر دكتٕس:انذسرخ انؼهًٛخ 

 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات / قسم اللغة االسبانٌة : عنوان العمل 

 07733361775 :    انٓبتف انُمبل

 (Research Gate و الٌفضل السمارت مٌل) البرٌد إاللكترونً

:gheidaa@colang.uobaghdad.edu.iq 

gheidaa70@yahoo.com 

 

 

 المؤهالت العلمٌة : أوالً  

 

 

 

انتبسٚخ انكهٛـــخ انزبيؼخ انذسرخ انؼهًٛخ 

 1996-1993كهٛخ انهغبد ربيؼخ ثغذاد ثكبنٕسٕٚط 

 2001كهٛخ انهغبد ربيؼخ ثغذاد يبرغتٛش 

أكذال / ربيؼخ يحًذ انخًظانذكتٕساِ 
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 .التدرج الوظٌفً : ثانٌاً  

 

 .التدرٌس الجامعً : ثالثاً  

 الى- الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

تدرٌسٌة على المالك  الدائم فً كلٌة  2

 اللغات

كلٌة / قسم أللغة أألسبانٌة 

 جامعة بغداد/ اللغات 

 ولغاٌة الوقت الحالً- 1996

مسؤولة  شعبة ال  3

 مسؤولة شعبة الزماالت+ مراسم 

وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 (تتسٌب )العلمً 

2004-2005 

 2003 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات  مقررة فً قسم اللغة االسبانٌة 4

معاون العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبة فً  5

 كلٌة اللغات

 27/08/2019 ولغاٌة 22/12/2016 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات 

 ولغاٌة الوقت الحالً 9/09/2018 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات  عمٌد كلٌة اللغات/ عـ  6

أضافة الى مهامً كمعاون علمً لغاٌة )

27/08/2019) 

 الى- من الفترة  الجامعة  (الكلية/ المعهد )الجهة  ت

 انوقج انحاني-1996 جامعت بغذاد كهيت انهغاث  1

 انغُـــــخ انًـــــبدح انمغـــى د

  / (ماجسخير–دراساث عهيا )عهم انهغت  االسباني 1

 (ماجسخير/ دراساث عهيا )عهم انهغت انحذيذ / عهم انهغت 

2002-2003 

2018-2019 

 2009-2000 عهم انهغت االسباني 2

 انوقج انحاني-2012 عهم انهغت االسباني 3



 .المقررات الدراسٌة التى قمت بتدرٌسها: رابعاً  

 

 

 .التً شارك فٌهاالعلمٌة والندوات المؤتمرات : خامساً  

َٕع انًشبسكخ  يكبٌ أَؼمبدْب انغُــخ  انؼُٕاٌ  د 

/ ثحج  )

ثٕعتش 

 (حضٕس

المشاركة فً ورشة ثقافة حقوق  1

 .األنسان 

 يشبسكخ بغداد/ المعهد العراقً  2006

انًشبسكخ فٙ انمبء ثحج فٙ انحهمبد  2

انذساعٛخ  

يشبسكخ لغى انهغخ األعجبَٛخ  2009

انًشبسكخ فٙ انمبء ثحج  فٙ  3

انًؤتًش انؼهًٙ انخبيظ نكهٛخ 

انهغبد  

يشبسكخ ربيؼخ ثغذاد / كهٛخ انهغبد  2009

 2016-2015 (انمرحهت انزانزت)نظرياث في عهم انهغت  االسباني 4

 2002-1998  انخهفظ االسباني 5

 1999  انشعر االسباني 6

 2001  ححهيم نصوص أدبيت االسباني 7

 سنين دراسيت مخخهفت اسخيعاب االسباني 8

 2013-2012  حهفظ وامالء االسباني 9

 سنين دراسيت مخخهفت محادرت االسباني 10

 انوقج انحاني-2000 اشراف عهى بحود حخرس انمرحهت انرابعت االسباني 11

طهبت انذراساث  12

انعهيا في انقسم 

 االسباني

 مادة عهم انهغت/ انكورس االول 

 مادة عهم انهغت انحذيذ/ انكورس انزاني 

2018-2019 



انًشبسكخ فٙ ٔسػ ػًم ثًشكض  4

اإلَغبٌ ٔانًزبل فٙ "انذكتٕساِ 

" انؼبنى انًتٕعطٙ

كهٛخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ  2009

  (انًغشة)فٙ انشثبط 

شبسكخ و

حضٕس ػذد يٍ انًُبظشاد انؼهًٛخ  5

نؼذد يٍ انجبحخٍٛ فٙ عٛكٕنٕرٛخ 

تؼهى انهغخ ٔدٚذاكتٛك  انهغبد  

كهٛخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ  2011

 (انًغشة)فٙ انشثبط 

حضٕس 

حضٕس ػذد يٍ انُذٔاد انًمبيخ فٙ  6

يزبل انتشرًخ 

حضٕس رًؼٛخ انًتشرًٍٛ انؼشالٍٛٛ    2013-2014

داخم )حضٕس ػذد يٍ انُذٔاد  7

 (ٔخبسد كهٛخ انهغبد

حضٕس ربيؼخ ثغذاد / كهٛخ انهغبد  2013-2015-2016

االثبدح انزًبػٛخ )يؤتًش كهٛخ االداة  8

 (ٔانؼهٕو االَغبَٛخ

حضٕس ربيؼخ ثغذاد – كهٛخ االداة  2015

حضٕس انًؤتًش انؼهًٙ   10

انهغخ ٔانتشرًخ )انخبيٍ نكهٛخ انهغبد 

 (يُٓال نالثذاع ٔانتزذٚذ

 

حضٕس ربيؼخ ثغذاد - كهٛخ انهغبد 2016

انًؤتًش انٕطُٙ األٔل نضًبٌ  11

انزٕدح 

حضٕس اثٍ سشذ - كهٛخ انتشثٛخ 2016

مؤتمر االقتصاد فً الحضارات  12

القدٌمة والحضارة العربٌة 

 االسالمٌة

جامعة /كلٌة االداب / قسم االثار  16/11/2017

 بغداد

 

 حضٕس

مؤتمر الرواٌة الشفهٌة والتحرٌرٌة  13

بٌن الدراسات التارٌخٌة واالدبٌة 

 واللغوٌة

جامعة /كلٌة االداب/ قسم التارٌخ 23/11/2017

 بغداد

 

 حضٕس

: النقد الترجمً  )حلقة دراسٌة  14

 (اشكالٌات ومهام واسالٌب

كلٌة / قسم اللغة االسبانٌة  8/4/2019

 جامعة بغداد/ اللغات 

 يشبسكخ 

 

 . االخشٖ األَشطخ انؼهًٛخ  : عبدعبًا  

 خبسد انكهٛخ داخم انكهٛخ

يٍ يشتجخ  )تمٛٛى ٔتؼضٛذ ثحٕث  ألغشاض انتشلٛخ ٔغٛشْب

فٙ  (يذسط يغبػذ إنٗ يذسط ٔيذسط إنٗ أعتبر يغبػذ

ثهغ ػذد ) ٔنغبٚخ ٕٚيُب ْزا 2008كهٛخ انهغبد يُز ػبو  

 (انجحٕث انًمًٛخ انؼششاد يُز تهك انفتشح

 انًحهٛخ ٔانؼبنًٛخ فٙ فٙ انًزالدَشش انؼذٚذ يٍ انًمبالد 

تخصض انهغخ االعجبَٛخ 



تشرًخ انٕحبئك ٔانًغتًغكبد نهًكتت االعتشبس٘ نكهٛخ 

ربيؼخ ثغذاد – انهغبد 

يٍ يشتجخ  )تمٛٛى ٔتؼضٛذ ثحٕث  ألغشاض انتشلٛخ ٔغٛشْب

فٙ  (يذسط يغبػذ إنٗ يذسط ٔيذسط إنٗ أعتبر يغبػذ

اثٍ سشذ  / كهٛخانتشثٛخ

 (انتشرًخ ٔانهغبَٛبد)ػضٕ ْٛئخ اعتشبسٚخ نًزهخ انزًؼٛخ / 

 2016-2015نهؼبو 

حضور دورات طباعة على الحاسوب وتعلم برامجٌات  /

 – Windows-Microsoft Power Pointالحاسوب

Excel(1998) + دورات تطوٌرٌة على برامجٌات الحاسوب

دورة حاسوب خاصة بالترقٌة + (2000)واألنترنٌت 

دورة أللغة العربٌة المقامتان فً + حضور دورة تاهٌل تربوي  / (.2006)العلمٌة

 (2006)جامعة بغداد/ مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 

اسبانً المقامة فً –انكلٌزي / انكلٌزي- دورة ترجمة اسبانً /

  عام2013فً ( (اسبانٌا)مركز ساالمنتٌر فً ساالمنكا)

 انًشبسكخ فٙ دٔسح تطٕٚشٚخ فٙ انهغخ االَكهٛضٚخ

Intensive English Program 

 Pinnacleكلٌة اللغات مع  منظمة /  برعاٌة جامعة بغداد 

Teaching Sloutions 

  2019فً عام 

 يشبسكخ فٙ دٔسح تذسٚجٛخ ٔتطٕٚشٚخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ 

 

 

  

كلٌة / فً وحدة التعلٌم المستمر (مدة اسبوع) 5/08/2018

 جامعة بغداد/ اللغات 

 يشبسكخ ثصفخ يحبضش

 فٙ دٔسح تذسٚجٛخ نطهجخ انذساعبد انؼهٛب نهؼبو انذساعٙ  

 ثؼُٕاٌ

 (يبْٕ االلتجبط انًغًٕس ثّ ٔانغٛش يغًٕس)

2018-2019 

 كلٌة اللغات/ وحدة التعلٌم المستمر 

 جامعة بغداد

انتُٕع االحٛبئٙ ٔانتٕاصٌ  )حضٕس ٔيشبسكخ فٙ َذٔح 

 (انجٛئٙ فٙ انؼشاق

 تًخٛم انغٛذ سئٛظ ربيؼخ ثغذاد

/  فً مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً 19/12/2018 

 جامعة بغداد 



 ٔسشخ ػًم 

 (َظبو انًمشساد انذساعٛخ)

 21/02/2019-20  للمدة 

 جامعة بغداد/ كلٌة التمرٌض 

 

  20/03/2019 فً 

 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات

 ٔسػ ػًم ػٍ 

-2018انجشَبيذ انحكٕيٙ ٔاعتشاتٛزٛخ ربيؼخ ثغذاد نهؼبو 

2022 

 

 جامعة بغداد/ قسم الضمان والجودة واالداء الجامعً 

3/03/2019 

 

عدد الورش و الندوات و 

الحلقات التً شارك فٌها 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

حضور والمشاركة فً عدد كبٌر من الورش والندوات 

  / والحلقات الدراسٌة

عدد البحوث المنشورة فً 

مجالت و مؤتمرات داخل و 

 خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

مشاركة بحوث فً مؤتمرات 2+ بحوث منفرد  )  

 (محلٌة
 6 

عدد البحوث التً قّومها علمٌا 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

 (مجلةكلٌة اللغات) بحث 12

 تقوٌم وتعضٌد (1)بحث عدد

تقوٌم بحوث من وزارة التعلٌم العالً  (5)بحث عدد

 الغراض الترقٌة

دراسة )تقٌٌم ومناقشة بحوث التخرج للمراحل المنتهٌة

  ولغاٌة االن 2012منذ(اولٌة

 

/ 

أٔ انًششٔػبد انجحخٛخ فٗ يزبل انتخصض نخذيخ انجٛئخ ٔانًزتًغ : عبثؼبًا  

 .تطٕٚش انتؼهٛى
 انغُخ يحم انُشش أعى انجحج د

1 "cuyo " وظاهرة ال¨quesuísmo  " فً العامٌة

 النحوٌة للغة االسبانٌة

تصدرها /العلوم األجتماعٌة (محلً)

 الجمعٌة العراقٌة للعلوم األجتماعٌة

2006 

 Que األستخدامات النحوٌة الشاذة ألسم الموصول  2

  فً اللغة األسبانٌةdequeísmoوظاهرة ال 

تصدرها /العلوم األجتماعٌة (محلً)

 الجمعٌة العراقٌة لعلوم األجتماعٌة

2006 



الحضارة )التأرٌخ اللغوي لشبه جزٌرة آبٌرٌا  3

 (االصول االولى)(التارتسٌة

تصدرها كلٌة / مجلة األستاذ (محلً)

 جامعة بغداد/ التربٌة ابن رشد 

2008 

 ورشة عمل تحلٌلٌة ألختبارات تحرٌرٌة فً اللغة  4

 االسبانٌة كلغة أجنبٌة

تصدرها كلٌة / مجلة األستاذ (محلً)

 جامعة بغداد/ التربٌة ابن رشد 

2009 

 الخصائص اللغوٌة األندلسٌة    5

 (تحلٌل نصوص أندلسٌة)

كلٌة اآلداب  /مجلة اآلداب  (محلً)

 جامعة بغداد/ 

2009 

ومازال ٌفوح من  لغة الضاد عطر الٌاسمٌن فً بالد " 6

 " األندلس

بحث ٌتحدث عن المفردات التً تنحدر من أصول عربٌة 

والتً مازال األسبان ٌستخدمونها فً محادثتهم الٌومٌة  

 ولغاٌة وقتنا الحالً

مجلة لغات (محلً/مقالة بحثٌة )

 (مجلة ثقافٌة إخبارٌة)

العدد الثالث 

2013 

مشاكل ترجمة التعبٌرات االصطالحٌة من االسبانٌة إلى  7

 العربٌة فً النص االدبً

 (دراسة مقارنة من منظور الترجمة التحرٌرٌة) 

Problemas en la Traducción de la 

Fraseología del Español al Árabe en el Texto 

Literario  

( Un Estudio Comparativo desde el Punto de 

Vista Traductológico) 

 

تصدر /  مجلة كلٌة اللغات (محلً)

 جامعة بغداد/ عن كلٌة اللغات 

 31العدد 

 2015لسنة 

 

بـــورصة اللـــغات اداة اســـتثمار وراس مــال الشـــعوب  8

 (دراسة تحلٌلٌة حول واقع اللغات االجنبٌة فً العراق)

LaBolsa de Las Lenguas: una Certificación 

Segura de Inversión Para Los Pueblos 

(Estudio analítico sobre la realidad de las 

lenguas extranjeras en Irak) 

 

كلٌة /  جامعة األزهر (عالمً)

 مصر/ اللغات والترجمة 

2015 

تحلٌل الصور الرمزٌة فً مسرحٌتً   9

" ، للكاتب كارلوس فوٌنتٌس " كل القطط َخالَّّسٌة")

 (للكاتب فرناندو دل باسو" بالٌنورو على الساللمو

 El análisis de las imágenes simbólicas en las 

obras: 

  "Todos los gatos son pardos", del escritor 

Carlos Fuentes y "Palinuro en la escalera", 

del escritor Fernando del Paso 

 

  مجلة كلٌة اللغات (محلً)

جامعة /  تصدر عن كلٌة اللغات 

 بغداد

 34العدد 

الجزء االول 

 

 2016 

انؼمشة ) فٙ حضبساد انشؼٕةتٕظٛف انغًٛٛبئٛخ  10

 (إًَٔرربًا 

 (دساعخ تحهٛهٛخ)

El Empleo de la Semiótica  en las 

Civilizaciones  de los Pueblos (El Alacrán 

como Modelo )(Estudio Analítico) 

 

كلٌة / مجلة الحولٌات  (عالمً)

 جامعة عٌن شمس/ االداب 

2018 



" ٔ " يبنُتشٗ" :ضٛبع انٕٓٚخ فٙ سيضٚخ االعًبء  11

 نهكبتت كبسنٕط فُٕٚتٛظ" ْٛذسا

 (تحهٛم يٍ يُظٕس عًٛٛبئٙ )

La Pérdida de la Identidad en la 

Simbología de los Nombres: 

 “la Malinche” y “la Hidra” de Carlos 

Fuentes 

(Análisis desde una Perspectiva de la 

Semiótica) 

 

كلٌة / مجلة الحولٌات  (عالمً)

 جامعة عٌن شمس/ االداب 

2019 

12  

AE gráficos de aprendices iraquíes en el 

ámbito universitario de E/LE 

 

editorial académica 

española 

2018 

13  

Precisiones terminológicas de 

definiciones conceptuales básicas  

(en el ámbito de los estudios de las 

lenguas extranjeras) 

editorial académica 

española 

2019 

 

 

 1991عضوة فً جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن منذ عام 

 1991مترجمة معتمدة كمحلف قضائً من وزارة العدل فً بغداد منذ عام 

 2015-2014/2014-2013 و 2013-2012للعام الدراسً /  جامعة بغداد / كلٌة اللغات / عضو لجنة علمٌة فً قسم اللغة األسبانٌة

 2017-2016 و 2015-2016/

 2009عضو فً لجنة تحضٌرٌة لمؤتمر اللغات األول للترجمة عام 

 2009- 2008عضو فً لجنة ثقافٌة فً قسم اللغة االسبانٌة للعام الدراسً 

 2014-2013/ 2013-2009/2012- 2008عضو فً لجنة مناقشة وإشراف على البحوث فً قسم اللغة االسبانٌة للعام الدراسً 

/2014-2015/ 2015-2016 

 2016-2015 /2015-2009/2014- 2008عضو لجنة إعداد المناهج العلمٌة فً قسم اللغة االسبانٌة للعام الدراسً 



 

 .انٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ  ػضٕٚخ :حبيُبًا  

 .كتت انشكش ، انزٕائض ٔ شٓبداد انتمذٚش: تبعؼبًا  

كتبة انشكش أٔ انزبئضح أٔ شٓبدح  د

 انتمذٚش

 انغُخ انزٓخ انًبَحخ

نظرا للجهود المبذولة والمتمٌزة فً تسٌٌر مهام  1

 شعبة المراسم

دائرة البعثات والعالقات الثقافٌة فً وزارة 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً 

5/1/2005 

نظرا للجهود المبذولة واألنضباط واأللتزام العالً  2

والشعور بالمسؤولٌة خالل فترة تنسٌبً لوزارة 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة البعثات والعالقات الثقافٌة فً وزارة 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً 

13/7/2005 

نظرا للجهود المبذولة فً تقٌٌم البحوث المشاركة  3

فً مؤتمر اللغات العلمً الخامس المنعقد فً 

  2009نٌسان عام 

 7/4/2008 جامعة بغداد/عمادة كلٌة اللغات 

 2016-2015 /2015-2014 /2013-2012عضو لجنة تطوٌر المناهج الخاصة بقسم اللغة األسبانٌة للعام الدراسً 

 2013رئٌسة لجنة أخالقٌات البحث العلمً  عام 

-2015 /2015-2014/2014-2013/ 2013-2012رئٌسة فً لجان  االمتحانات الشفوٌة لقسم اللغة األسبانٌة للعام الدراسً 

2016/2016-2017/2017-2018 

  2016-2015 /2015-2014/2014-2013 /2013- 2012رئٌسة لجان    لتصحٌح دفاتر قسم اللغة األسبانٌة للعام الدراسً 

 2015-2014/2014-2013 / 2013-2012رئٌسة لجان    لمناقشة بحوث التخرج لطالب قسم اللغة األسبانٌة للعام الدراسً 

/2015-2016/2016-2017/2017-2018 

 2018-2017،2017 -2016 ، 2015-2014و 2014- 2013عضو فً هٌئة تحرٌر مجلة كلٌة اللغات للعام 

 2018-2017،2017-2016 ، 2014-2013عضو فً اللجنة العلمٌة المركزٌة فً كلٌة اللغات للعام الدراسً 

 2016 ولغاٌة 2014عضو فً لجنة الترقٌات المركزٌة فً كلٌة اللغات من 

 رئٌس لجنة تخصصات العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة تتولى تقٌٌم المحتوى العلمً / رئٌس لجنة وزارٌة لتقٌٌم محتوى العلمً للمجالت

 1/11/2017 فً 4471حسب االمر الوزاري المرقم / لدور النشر العالمً

 (رئٌس)2017مؤتمر كلٌة اللغات عام / رئٌس وعضو  اللجنةا التحضٌرٌة  مؤتمر كلٌة اللغات

 22/12/2016رئاسة وعضوٌة الكثٌر من اللجان العلمٌة والدراسات العلٌا فً كلٌة اللغات كونً المعاون العلمً فً كلٌة اللغات منذ 

 عضو فً لجنة وزارٌة خاصة بتطوٌر تحدٌث المناهج الخاصة بكلٌات واقسام كلٌة اللغات فً العراق

 رئٌس لجنة وزارٌة  فرعٌة خاصة بتطوٌر وتحدٌث المناهج الخاصة فً قسم اللغة االسبانٌة

 جامعة بغداد / عمٌد كلٌة اللغات والمعاون العلمً والطلبة فً كلٌة اللغات / رئٌس وعضو لجان فً كلٌة اللغات بصفتً ع



نظرا للجهود المبذولة والمتمٌزة فً أنجاز اعمال  4

 الكلٌة 

 14/12/2008 جامعة بغداد/عمادة كلٌة اللغات 

لٌٌن فً تسٌٌر امور انظرا للحرص والجهد الع 5

 القسم العلمٌة والعملٌة

 23/11/2009 جامعة بغداد/عمادة كلٌة اللغات 

تثمٌنأ للجهود المبذولة فً انهاء الدراسات العلٌا  6

ضمن المدة االصغرٌة والعودة لخدمة عراقنا 

 العزٌز

وزارة / دائرة البعثات والعالقات الثقافٌة

 العراق/ التعلٌم العالً والبحث العلمً

2013 

 16/2/2013 العراق/ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً تقدٌرا للجهود العلمٌة المخلصة 7

نظرا للجهود المبذولة والمتمٌزة فً خدمة بلدنا  8

 العزٌز العراق علمٌاً 

 27/10/2013 العراق/وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

تثمٌنا للجهود المبذولة فً رفع المستوى العلمً  9

 والتدرٌسً

 16/2/2014 رئٌس جامعة بغداد 

تقدٌرا للجهود العلمٌة المخلصة للمشاركة فً  10

 المؤتمرات العلمٌة داخل العراق

 عمٌد كلٌة االداب 

 عمٌد  كلٌة التربٌة ابن رشد 

 18/12/2016فً 

 20/12/2016فً 

تثمٌنا للجهود المبذولة فً تقٌٌم البحوث العلمٌة  11

المنشورة فً مجلة اللغات العلمٌة التً تصدر فً 

 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات 

 10/1/2017  عمٌد كلٌة اللغات 

شكر وتقدٌر  للجهود المبذولة فً انجاز المهام  12

المناطة برئٌس اللجنة واعضائها فً تقٌٌم 

 المحتوى العلمً لدور النشر العالمٌة  

وزارة /وكٌل وزٌر لشؤون البحث العلمً 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً

2018 

شكر وتقدٌر نظرا لاللتزام واداء االعمال المكلفٌن  13

 بها  والحرص العالً والشعور بالمسؤولٌة

 الدكتور قصً السهٌل 

 رئٌس جامعة بغداد وكالة

2019 

 .انكتت انًؤنفخ أٔ انًتشرًخ :ػبششاًا  

 عُخ انُشش أعى انكتبة د

 2014  الحلم السري للملك   1

 الجذور العربٌة فً اللغة اإلسبانٌة 2

 فنار العربٌة ٌضًء فً بالد االندلس

2015 

 2016 قصص أطفال قصٌرة  3

 

 .انهغــبد :انحبد٘ ػشش  

  (اللغة أالم)العربٌة   ، 

  (لغة التخصص)االسبانٌة  ، 

   االنكلٌزٌة 

 











































 

 

 


