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 حسنين : ماجدة محمد أنوراالسم

 1957ديسمبر  18: تاريخ الميالد

 : الدقيمحل الميالد

 : مصريةالجنسية

 .، القاهرةسماعيل، الحي الثالث غرب، مدينة الشروق إش علي  30 : محل اإلقامة

  26304990:   تليفون المنزل

 01004976284        موبايل:

 .magdamanwar@yahoo.com ،                 commagdamanwar@gmail  :كترونيلبريد اإل ال

             magda.hasanian @art.menofia.edu.eg          البريد األكاديمي:

 : متزوجةجتماعيةالحالة اال

 جامعة المنوفية، كلية اآلداب ، ابهاقسم اللغة العبرية وآد : العمل وجهته

  .اهابوآد  اللغة السريانيةتخصص   متفرغ، أستاذ : الوظيفة العلمية

 المؤهالت:

جامعاااة  ،كلياااة اآلداب  (،الشااار ية وآدابهاااا  الفااار  الساااامي قسااام اللغاااا   ،ليساااانآل اآلداب  :الليسةةةان  درجةةةة
 (1979 ة القاهر 

جامعااة ، كليااة اآلداب ، (قساام اللغااا  الشاار ية وآدابهااا  الفاار  السااامي ،: ماجسااتير اآلداب درجةةة الماجسةةتير
 (.1987 سبتمبر  ،القاهرة

 ي الشرق األدنى القديم"، التقدير العام: ممتاز"المدارس السريانية فعنوان الرسالة: 

جامعاااة ، كلياااة اآلداب ، ي(وآدابهاااا  الفااار  الساااامقسااام اللغاااا  الشااار ية  ،الفلسااافة ه : دكتاااورا هدرجةةةة الةةةد تورا
 1994أكتوبر  ،القاهرة

 برشاينايا ويوحنااا "دراسااة لقواعاد النحاو الساارياني مان سا و دراسااة وترجماة لمخ و اة  يلياااعناوان الرساالة: 
 عبي"، التقدير العام: مرتبة الشرف األولىو برز 

 2006فبراير   :درجة األستاذ المساعد
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 2012 مايو :ستاذدرجة األ

 اإلنتاج العلمي 

 البحوث
، العاادد مجلةةة الدراسةةات الةةةر يةاقو "محاااورة فااي قواعاد النحااو": ترجماة ودراسااة"، س برشا"كتااب سااويرو  ا 1
 .1998، يوليو 21

، 25 العاادد  ،مجلةةة الدراسةةات الةةةر ية، "حلقااا  اصتصاااو بااين العاارب والسااريان إحااد  :بيااا الحةمااة"ا  2
 .2000يوليو 

، العاادد مجلةةة  ليةةة ا دام جامعةةة المنو يةةة، "ية فااي ءااون الن ريااة التوليديااةللغااة السااريانالتقااديم فااي ا"ا  3
 .2003بريل ، إ53

، مجلةة الدراسةات الةةر يةت بيقياة مقارناة"، دراساة : أدوا  الربط اليونانية الدسيلاة فاي اللغاة الساريانية"ا    4
  .2003يوليو ، 31العدد  

، 22 ، العاادد مجلةةة  ليةةة ا دام جامعةةة المنو يةةة، "تحويليااة توليديااة بنااان اللملااة فااي السااريانية دراسااة"ا  5
 .2004يناير 

، مركاز شةم  ينمجلةة جامعةة عةا "بردية أحيقار اآلرامية دراسة لغوية مقارنة بين اآلرامية والسريانية"،   6
 .2005، نوفمبر 22  الدراسا  البردية والنقوش، العدد 

، يناااير 36، العاادد مجلةةة الدراسةةات الةةةر يةراسااة نصااية تحليليااة، ا "اللملااة السااببية فااي "كاارازة متااى" د  7
2006 

 .2009، جامعة حلوان، مجلة  لية ا دام"أثر الترجما  اليونانية على اللغة السريانية"،  ا 8

دار المشاارق العااراق: دهااو ،  مجلةةة سةةيم ا ديااة فااي اللغااة السااريانية فااي ءااون الدصلااة التوليديااة"، ا "التع 9
 .2010، لعام 12، 11مللد الرابع، العددان لاالثقافية، 

 .2010، جامعة القاهرة، مجلة دار العلوما "أثر كتاب سيبويه على المص لح النحوي عند السريان"، 10

العااراق:  مجلةة سةيم ا وفي "قصايدة المحباة ا لهياة"، صبان العباري نموذجاا ، ا "التناا  فاي الشاعر الصا 11
 .2011، لعام 15عدد ، وال2010، لعام 14مللد الرابع، العدد: دهو ، دار المشرق الثقافية، ال

، 28، مركاز الدراساا  البردياة والنقاوش، العادد شم  مجلة جامعة عينا التنغيم عند النحاة السريان،   12
 .2011عام 
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وو،  اللزن األ  مجلة مر ز الدراسات البردية والنقوش   التنغيم من اليونانية والسريانية إلى العربية  ا  13
2012. 

السريانية"،14 اللغة  في  اليونانية  الفلسفة  "أثر  الةر ية     ا  الدراسات  مر ز  سا ، مجلة   عدد 
 ( 2012اكتوبر 

مركز الدراسا  البردية  بي  فقه اللغة(، دراسة مقارنة،معلم إيليا برشينايا  الترجمان(، ومعلم الثعال -ا  15
 ( 2014والنقوش، جامعة عين شمآل، أبريل  

قرانة برديا  آرامية من الفنتين من القرن الخاامآل قبال الماي د، دراساة فاي اللغاة والم امون، دة  إعا  -  16
 .(2015 . مشرو  بحثي، مركز الدراسا  البردية والنقوش، جامعة عين شمآل، 2016 -2015

عاااين  الوساااا ة الساااريانية اللغوياااة باااين اليونانياااة والعربياااة، مركاااز الدراساااا  البردياااة والنقاااوش، جامعاااة -17
 (.2018، ابريل، 24شمآل،  

ساايمياةية ال ياار فااي األدبااين الساارياني والفارسااي قصاايدة "ال ياار"، و"من اا  ال ياار" أنموذجااا ، بحااث  -18
  (.2019جامعة المنوفية،  مارس كلية اآلداب، مشتر ، 

ن رتااان للاانفآل، دراسااة اساالوبية مقارنااة،  قصاايدة "الاانفآل النا قااة" صباان العبااري، وقصاايدة "حااوار مااع  -19
، المنتاد  العلماي والثقاافي في مؤتمر قسم اللغاة العبرياة وآدبهاا  مقدم  لبشير ال ورلي أنموذجا ، بحث النفآل"  

 (2020الدولي األوو، كلية اآلداب، جامعة المنوفية،  فبراير
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 منةورة  بكت
المللاآل  القاهرة،  فن النحو بين اليونانية والسريانية  ترجمة ودراسة لكتابي ثراك  ويوسف األهوازي ا  1
   (2001على للثقافة، األ
 ( 2009 القاهرة، إيترا ،   الميزان في إحكام  الم السريانا ا2

 (2009ا ،  القاهرة، إيتر  المدارس الفكرية السريانية في الةرق األدنى القديما اا3

 (.2011 القاهرة: إيترا ،  منظومة "المدخل" البن العبري  ترجمة ودراسة تحليلية  اا4

 (2015،  القاهرة، إيترا ، ي اللغة السريانية  في ضوء علم اللغة الحديثلة فالجماا 5

 (2016،  القاهرة، إيترا ، دراسات لسانية مقارنة بين السريانية والعربيةاا 6
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 التطبيقي  اط العلميالنة
 والندوات  المؤتمرات

                                ة مااااااان اللغاااااااا  الشااااااار ية                                    "مااااااانهز األهاااااااوازي فاااااااي ترجماااااااة كتااااااااب "عااااااان النحاااااااو"، ماااااااؤتمر "الترجمااااااا اأ   
 .(2000 ،مايو  المللآل األعلى للثقافة، القاهرة، وإليها"،

قسام  ، ماؤتمر "مساتقبل الدراساا  الي سايةية فاي مصار،"ط اليونانية الدسيلة في الساريانيةأدوا  الرب"  ا  ب  
 .(2002 ،إبريل  ، جامعة القاهرة،اللغا  الي سيةية

"التنااا  فااي الشااعر الصااوفي "قصاايدة المحبااة ا لهيااة"، صباان العبااري نموذجااا ، مااؤتمر "ترجمااة كتاا   اج  
 .(2008 ،مايو المللآل األعلى للثقافة، القاهرة،  األس ق والتصوف في اآلداب الشر ية"،

"ع قااااة الشاااارق والغاااارب جاااادليا   مااااؤتمر الاااادوليلا اليونانيااااة علااااى اللغااااة السااااريانية"، ا  "أثاااار الترجماااا ا د 
 .(2009 ،مارس  ومقارنا ، جامعة حلوان، القاهرة،

مر الااادولي موذجاااا ، الماااؤتا "نشااار التاااراي السااارياني اللغاااوي فاااي أوروباااا" من وماااة المااادسل صبااان العباااري نهاااا 
 .(2009 ،مايو  مركز المخ و ا ، ،مةتبة ا سةندرية  النشر التراثي(، ،السادس

 سااايبويه إماااام  ا "أثااار كتااااب سااايبويه علاااى المصااا لح النحاااوي عناااد الساااريان" الماااؤتمر الااادولي الساااادس، و
 .(2010 ،مارس كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  العربية(،

سااا ي فاااي اللغاااة الساااريانية"، نااادوة "دور الترجماااة فاااي األدب المقاااارن فاااي اللغاااا  الشااار ية" ا "األثااار األر  ز
 .(2010 ،مايو فة، القاهرة، المللآل األعلى للثقا

 التواصاال  ،مر الاادولي السااابعح ا "الاانق ط وءاابط الياا م ماان اليونانيااة والسااريانية إلااى اللغااة العربيااة"، المااؤت
 .(2010 ،مايو  ،مةتبة ا سةندرية ،عربي ا س مي(التراثي، أصوو ومقدما  التراي ال

  ديساامبر، جامعااة عااين شاامآل، ا  البرديااة والنقااوش،ا "التنغاايم عنااد النحاااة السااريان"، ناادوة مركااز الدراساا ط
2011). 

 الح اااارا  القديماااة: التااا ثير  العربياااة"، الماااؤتمر الااادولي الثالاااث ي ا "التنغااايم مااان اليونانياااة والساااريانية إلاااى 
 . (2012 ،فبراير مركز الدراسا  البردية والنقوش، جامعة عين شمآل، (، والت ثر

 التاا ثيرا  األجنبيااة فاااي اللغااا  الشااار ية لغااة الساااريانية"، المااؤتمر الااادولي   ا "أثاار الفلساافة اليونانياااة فااي ال
 .(2012 ،كتوبرأ وآدابها(، مركز الدراسا  الشر ية، جامعة القاهرة، 
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 الترجمان(، ومعلم الثعالبي  فقه اللغاة(، دراساة مقارناة، الماؤتمر الادولي الخاامآل و ا "معلم إيليا برشينايا 
 أبرياال،  ااارة القديمااة(، مركااز الدراسااا  البرديااة والنقااوش، جامعااة عااين شاامآل،  اليلمااة والصااورة فااي الح

2014 ) 
النقااوش، جامعااة عااين مركااز الدراسااا  البرديااة و  نادوة م. "الوساا ة السااريانية اللغويااة بااين اليونانيااة والعربيااة،

 (.2018، ابريل، 24شمآل،  

ال يااار"، و"من ااا  ال يااار" أنموذجاااا ، بحاااث سااايمياةية ال يااار فاااي األدباااين السااارياني والفارساااي قصااايدة " -ناااا 
مي األوو لقسمي اللغة الفارسية واللغة العبرية، تحا اسام  الدراساا  الشار ية...ر   مشتر ،  المؤتمر العل
 (. 2019ب، جامعة المنوفية،  مارس وآفاق جديدة(، كلية اآلدا

رسااية اللغااة العبريااة واللغااة الفا المااؤتمر الاادولي األوو لقساامي "ن رتااان للاانفآل دراسااة أساالوبية مقارنااة" -س
 (.2020 فبراير  كلية اآلداب، جامعة المنوفية، ،"ا تلاها  الحديثة في الدراسا  الشر ية"
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 اإلشراف على الرسائل
ماجستير،  ا   النص،  "رسالة  دراسة في  بنية  والسريانية،  والعبرية  العربية  في  الس م،  عليه  موسى    قصة 

 . 2004امعة المنوفية،  آلداب، ج، كلية ا إشراف مشتر  ."مقارنة تحليلية
، كلية اآلداب،  ، إشراف مشتر "لمصدر في السريانية والعربية، دراسة وصفية مقارنةا"ا رسالة ماجستير،  
 . 2007جامعة المنوفية،  
، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ف مشتر ، إشرا"ابن العبري ترجمة ودراسة أسلوبية"ديوان    ،ا رسالة دكتوراه 

2007. 
د رسا  ا وآرامية "،  كتوراه لة  السريانية  في  المعقدة  أونيلوس  اللملة  مشتر "ترجوم  إشراف  اآلداب،  ،  كلية   ،

 . 2009جامعة عين شمآل، 

األنبيان   قصص  في  السيا ية  المتشابها   المعنى،  صياغة  في  وأثرها  السياق  "دصلة  دكتوراه،  رسالة  ا 
 .2013جامعة المنوفية، كلية اآلداب،  "بالعربية والعبرية والسريانية، نموذجا "، إشراف مشتر ،

جامعة المنوفية، كلية اآلداب،  راه، "اللملة الموسعة في اللغة السريانية، دراسة تركيبية دصلية،  ا رسالة دكتو 
2013. 

في العربية والعبرية والسريانية، دراسة لغوية مقارنة في القرآن اليريم    ا نشان ال لبيا رسالة ماجستير، "
 . 2014جامعة المنوفية، كلية اآلداب،  اشراف مشتر ، قديم،والعهد ال

للوظاةف الصرفية والنحوية،  ا   السريانية، دراسة  اللغة  "الصفة في  جامعة  كلية اآلداب،  رسالة ماجستير، 
 .2014عين شمآل، إشراف مشتر ، 

ة، في ءون علم األصاوا  ا  رسالة دكتوراة، "النبر والتنغيم والفواصل الصوتية في اللغتين العبرية والسرياني
 . 2015ارنة(، كلية اآلداب، جامعة عين شمآل، الوظيفي،  دراسة ت بيقية مق

"، كلياة اآلداب، اصسم المشت  والمصادر فاي اللغاة العبرياة والعربياة ماع المقارناة بال رامياة"  ،ا رسالة دكتوراة 
 . 2015جامعة عين شمآل، 

داب، جامعاة كلياة اآللغاة الساريانية، دراساة فاي النحاو والدصلاة"، ا رسالة دكتوراة، "اللملاة اصعتراءاية فاي ال
 . 2016المنصورة، 
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 مناقةة الرسائل 
رسااالة ماجسااتير،  "أفعاال التف اايل بااين العربيااة واللغااا  السااامية الغربيااة  العبريااة والسااريانية والحبشااية("ا 1

كلياااة اآلداب،  ناااور،د. ماجااادة محماااد أ : أ. د. محماااد عاااوني عباااد الااار ف، د. أحماااد هنااادي،للناااة المناقشاااة
  .(2006 جامعة عين شمآل، 

، للناة المناقشاة: أ.د. ماجادة عمااد الادين ساالم، أ.د. عمار رساالة دكتاوراه ،  "غة السريانيةلالحروف في ال"ا  2
 .(2010 صابر، د. ماجدة محمد أنور، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

قشاة، أ.د. ، رسالة ماجساتير، للناة المنا"والعربية، دراسة لغوية مقارنةالمفعوو به في العبرية والسريانية "ا  3
 .(2010 عوني عبد الر  ف، أ. د. سيد فرج، د. ماجة محمد أنور، كلية األلسن، جامعة عين شمآل، 

رسااااالة  ،"سااااويروس األن اااااكي نموذجااااا  ، ونصوصااااها البا يااااة بالسااااريانيةالنصااااو  اليونانيااااة المفقااااودة "ا 4
 ، د. ماجادة محماد أناور، كلياة المناقشة، أ. د. ماجدة عماد الدين سالم، أ. د. شاادية توفيا  ماجستير، للنة

 .(2011 اآلداب، جامعة القاهرة، 

، أ.د. ماجاادة محمااد سااعد  ا "المااورفيم فااي اللغااة السااريانية"، رسااالة ماجسااتير، للنااة المناقشااة، أ. د. زماازم5
 (.2014 أنور، د. بسيمة مغيث، جامعة المنصورة، 

رسااالة دكتااوراة، ، تحليليااة وتعلياا  دراسااة ن،النبااي للبااران سلياال جباارا قااره باشااي السااريانية ليتاااب ترجمااة  .6
بسايمة سال ان  مد. ماجادة محماد أناور، أ. محماد النلاار، أ. د. ، أ.د.ه و  سعد   للنة المناقشة، أ.د. زمزم
 . (2016 مغيث، جامعة األزهر. 

ر، للناة رية دراسة لغوية مقارنة "انليل متاى نموذجاا "، رساالة ماجساتي. اللملة المركبة في السريانية والعب7
المناقشة، أ. د. زمزم سعد ه و، أ. د. توفي  علي توفي ، أ. د. ماجدة محمد أنور، أ. د.م بسيمة سال ان 

 .(2017/  5 / 3 مغيث، د. مناو سيد ابراهيم، جامعة األزهر، 

باااان العبااااري، دراسااااة وترجمااااة، رسااااالة ماجسااااتير، للنااااة "الماااادسل" ص المشااااتر  اللف ااااي فااااي مخ ااااوط  -8
.د. ماجااادة عمااااد الااادين ساااالم، أ.د. ماجااادة محماااد أناااور، أ.د.م. بسااايمة سااال ان مغياااث، أ.د.م. المناقشاااة، أ

 (.2017/ 9/ 14  جامعة المنصورة،  سومة أحمد محمد سالد.
دصلية،  ال  -9 تركيبية  دراسة  السريانية،  اللغة  في  الموسعة  د. رساللملة  أ.  المناقشة،  للنة  دكتوراة،    ة 

 . (2017 جامعة المنوفية،  ماجدة محمد أنور، أ.د. م. بسيمة سل ان مغيث، ص ح حسنين صالح،

للناة المناقشاة، أ.د. ماجادة عمااد الادين ساالم، الصيغ الفعلية في السريانية وآرامياة ترجاوم أونيلاوس،   -10
 (.2018/  6/ 25  جامعة القاهرة،حمد أنور، أ.د.م. بسيمة سل ان مغيث، أ.د. ماجدة م
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  ، قديم في العربية والعبرية والسريانية، دراسة لغوية مقارنة في القرآن اليريم والعهد ال  ا نشان ال لبي   -11
أ.د. م. شريف   ،مغيث   سل ان  رسالة ماجستير، للنة المناقشة، أ.د. ماجدة محمد أنور، أ.د. م. بسيمة

 . (2019جامعة المنوفية،   حامد، 
دصلة السياق وأثرها في صياغة المعنى، المتشابها  السيا ية فاي قصاص األنبياان "بالعربياة والعبرياة   -12

، أ.د. سالاد فهماي، أ.د. م. .د. أحمد اللمل، أ.د. ماجادة محماد أناورللنة المناقشة، أ  والسريانية، نموذجا "،
 .(2020جامعة المنوفية،   عامر الزناتي،
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 تحكيم األبحاث 
 تحةيم أبحاي للنشر في مللة كلية اآلداب، جامعة المنوفية، تحا عنوان:  -

 . 2014لة بحوي كلية اآلداب، ، ملسفر إرمياء وأحداث السبي البابلي: دراسة نقديةا  1
 .2015، مللة كلية اآلداب، جامعة المنوفية،  العبري الحديثالرواية الةعرية في األدم ا  2

 ، تحا عنوان:(2016  -2015  أستاذ مساعد  لدرجة تر يةلل تحةيم أبحاي  -
لمللد الثاني، يناير  ، مللة كلية اآلداب، جامعة المنصورة، العدد السادس واألربعون، االكتابة السريانيةا  1

2010. 
، مللة مع بيان أوجه االتفاق واالختالف فيها مقارنة بالقرآن الكريمترجمة إلنجيل قصة رحيل مريم  ا  2

 . 2011، لعام 26رسالة المشرق، مركز الدراسا  الشر ية، جامعة القاهرة، المللد 
، مركز الدراسا  الشر ية، جامعة مللة الدراسا  الشر ية  التأثير اليوناني على اسم السيد المسيح ا  3

 . 2012مؤتمر الدولي، الت ثيرا  األجنبية في اللغا  الشر ية وآدابها، القاهرة، عدد سا  أعماو ال
الخام  ق.م ا  4 القرن  إبان  ا رامية  البرديات  في  العدد  والنقوش،    رمز  البردية  الدراسا   مللة مركز 

 . 2013ير في مصر عبر العصور، اللزن األوو، جامعة عين شمآل، المؤتمر الدولي الرابع، الف
. تحا  2014المؤتمر األوو للدراسا  اآلرامية والسريانية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة،  ،  حضارة تدمرا  5

 النشر.
 تحةيم أبحاي للنشر في مللة الدراسا  الشر ية، جامعة القاهرة، تحا عنوان:  -

 ( 2016  اسة مقارنة بين ابن العبري وابن المعدني األسلوم البالغي في اللغة السريانية  در ا 1
 ( 2017"،  وداللته في القصص السرياني من خالل قصة السيدة مريم العذراء "نموذجا   السياقا 2

 ا تحةيم أبحاي سارج مصر 
 العراقجامعة القادسية،  كلية اآلداب،

 (2017ة ألقام الراهب في اللغة السريانية  دراسة لغوية  ) 
 ( 2017لغا ، جامعة بغداد. العراق  كلية ال

 بالفعل العربي من حيث البعد واالقترام  دراسة لغوية تحليلية مقارنة.   ة الفعل السرياني مقارنة
 ة الفعل المضاعف السرياني حقيقته ومعانيه دراسة سامية مقارنة. 

 ة. ة تقارم المعنى الداللي بين الفعل األجوف والفعل المضاعف في اللغة السرياني
 ة. ةة الترجمة التحريرية للنص السرياني وأهم معوقات الترجم

 ة التاء دراسة مقارنة بين اللغات السامية.
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 (، تحا عنوان: 2018  تحةيم أبحاي للتر ية لدرجة أستاذ مساعد  -
 على بعض النماذج الةعرية والكتام المقدس.الحال في اللغة السريانية  دراسة تطبيقية   -1

 ي ديواني ابن العبري وابن المعدني دراسة اسلوبية مقارنة. الظواهر اللغوية ف -2

 لسياق وداللته في القصص السرياني من خالل قصة السيدة مريم العذراء نموذجا . ا -3

أثر العطف والتكرار في التماسك النصي عند الرهاوي  المقالة السابعة من مخطوط األيام الستة  -4
 نموذجا .

 الطبيعة دراسة تطبيقية على نماذج متفرقة.نظرية القوة اإليقاعية في أشعار  -5

 
جامعة عين  ، مركز الدراسا  البردية والنقوش (،2020 تحةيم أبحاي للتر ية لدرجة أستاذ  -

 ،  شمآل
 دراسة مقارنة  –جملة الةرط بين آرامية البردي والسريانية -1
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 الدراسية المقررات 
  ية، قسم اللغا  الشر تاريخ األمم السامية، للفرقة األولى(  أ 

 ، قسم اللغا  الشر يةعلم اللغة، للفرقة األولى(  ب  

 ، العليا  ودبلوم الدراسا اللغة السريانية "قواعد ونصو "، للفرق الثانية والثالثة والرابعة( ج 

  ، قسم اللغا  الشر يةعلم األصوا ، للفرقة الثانية(  د  

 قسم اللغة العبرية وآدابها.،  ية، قسم اللغا  الشر تاريخ األدب السرياني، للفرقة الرابعة ا(ه 

 ، قسم اللغا  الشر يةالنقوش السامية، للفرقة الرابعة( و 

 سمي اللغة العربية والتاريخ ز( اللغة العبرية: قواعد ونصو ، للفرقتين الثالثة والرابعة، ق

  ح( مناهز البحث اللغوي، تمهيدي ماجستير.

 ستير. ط( نحو اللغا  السامية المقارن، تمهيدي ماج

  ي( اللغة السريانية، قواعد ونصو ، تمهيدي ماجستير  لغة(

 .دكتوراة  لغة(، قواعد ونصو ، تمهيدي لغة سامية قديمة(    
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 الداخلي  النةاط الجامعي
 م. 1997اللغة العبرية وآدابها منذ عام  اللغا  الشر ية ثم قسم ا ع و هيئة تدريآل، وع و مللآل قسم

 2014حتى   2012سبتمبر  القسم رةاسة تولي مهام أعماوا 

 2019، 2017، 2014ا  2012، 2009ا المشاركة في مللآل اليلية 

 في القسم.التي تقام والندوا     نارايمالمشاركة في السا 

فاي اليلياة"،  دبياليلية، على سبيل المثاو "النادي األ القسم أو فيفي األنش ة الثقافية والعلمية  ا المشاركة
لمشاركة في الندوا  الثقافية، وعقد كثير من الندوا  سوان الثقافية أو العلمية، علاى مساتو  القسام وعلاى وا

 مستو  اليلية.

 .(الدراسا  العلياكنتروو  ، و(الفرقة األولىكنتروو  ،   الينتروصاصمتحانا  و ة في أعماو ا المشارك

 ا المشاركة في بعض للان اليلية.

 اركة في مشرو  اللودة في القسم.المش ا

 (2021 – 2016ا رةيآل وحدة اللودة بقسم اللغة العبرية وأدابها  

 ا المشاركة في المؤتمرا  في القسم واليلية.

 .2021 ة البحثية للقسم واليلية  أون صين( فبراير ا المشاركة في الخ
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 الدورات التدريبية

  .2012ا   2011، را  أع ان هيئة التدريآل" بلامعة المنوفية"تنمية قد  دورا  اجتياز ا 
  ،مركز البرديا  والنقوش، جامعة عين شمآل، يوليو، أغس آلب، "آرامية البرديا  المصريةاجتياز دورة "ا 

 . 2012، سبتمبر
مركز البرديا  والنقوش، جامعة عين شمآل، أكتوبر، نوفمبر،  ب، "آرامية العهد القديماجتياز دورة " ا
 . 2012يسمبر، د 

  جامعة المنوفية، ،""المهارا  األساسية للتعلم عن بعد  عنوانب ،عن بعد عن التعليم  تدريبية   دورا  ا اجتياز 
 . 2020 ر،فبراي 8فبرايرإلى  1والتي انعقد  من  

 

 الجوائز

 في الملاو األدبي وا نساني.  2012امعة المنوفية للترجمة لعام  الحصوو على جاةزة جا 
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 النةاط الجامعي الخارجي 

 ر ية. جمعية الدراسا  الش مللآل إدارة فيا ع و 

  –  2010عام   ، (جامعة عين شمآل  غا  السامية، بمركز البرديا  شعبة الل إدارة مللآلفي  ا ع و
2011. 

 . 2010 -2007عام   ،ا انتداب للتدريآل في كلية األلسن  جامعة عين شمآل(

ا سبير في تحةيم تر يا  علمية ءمن للنة التر يا  المركزية، جامعة القادسية، جمهورية العراق،  
 2017 ) 

النحو  ، على المتعلقة بالدراسات في اللغات الةر يةو  العامة المةار ة في عدد من المؤتمرات والندوات-
 التالي:

، حوو 2012 نوفمبر  6 –  4، (جامعة المنوفية ا المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث ليلية اآلداب، 
 يناير: ر   وآفاق". 25"مصر بعد 

دراسا  الشر ية  جامعة القاهرة(  مركز البالتعاون بين " القيم في األديان" الدولي مؤتمرالا المشاركة في 
  20  – 19، اليابانا  لامعة دوشيشا( ب سيسمور  لألديان التوحيدية الموءوعا   دةالدراسا  المتعد  مركزو 

 .2013فبراير  
ا  والنقوش، لبرديمركز ا ،ا المشاركة في مشرو  بحثي تحا عنوان "إعادة قرانة وترجمة البرديا  اآلرمية"

   2015  -2013. (جامعة عين شمآل 

مركز  قاهرة( بالتعاون مع را  واآلداب الشر ية،  جامعة الا المشاركة في المؤتمر الدولي "الرجل في الح ا
  .2014أبريل   16  – 15الدراسا  الشر ية، 

  ة القاهرة( بالتعاون مع جامع ا المشاركة في المؤتمر الدولي "الرح   في الح ارا  واآلداب الشر ية"،
 . 2015أبريل،  16لدراسا  الشر ية، مركز ا

الدولي المؤتمر  في  المشاركة  والتلسيد"،  ا  واليتابية  الشفاهة  بين  القديمة  "الموروثا   مركز   السادس 
 . ،2015ريل أب 2  -مارس 31  البرديا  والنقوش  جامعة عين شمآل(،

ة"، مركاز الدراساا  الشار ية باصشاترا  ماع جامعاة القااهرة، ا المشاركة في مؤتمر "القصة في اآلداب الشر ي
 .2016اكتوبر 
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مركاااز  بالتعااااون باااين "،فاااي األدياااان المقدساااة األمااااكنلااادولي "القااايم فاااي األدياااان، ا ماااؤتمرالا المشااااركة فاااي 
 لألدياان التوحيدياة  سيساامور( الموءاوعا    جامعاة القااهرة(، ومركاز الدراسااا  المتعاددة الشار يةالدراساا  

 .2016اكتوبر  30بلامعة دوشيشا. اليابان، 
في ظل عالم متغير"، كلية اآلداب، جامعة   المشاركة في المؤتمر الدولي "أزمة العلوم ا نسانية •

 (  2016نوفمبر   8 -6المنوفية، 
 (. 2015المشاركة في ندوة "مصر في الح ارا  الشر ية" كلية اآلداب، جامعة  ن ا، ديسمبر  •
"الع قا  ا سراةيلية التركية ا يرانية وأثرها على دوو المن قة"، كلية اآلداب،   المشاركة في ندوة •

 (.  2016فية، مارس  جامعة المنو 
كلية   • والت ثيرا "،  الممارسا   العربية،  المن قة  في  وتركيا  وإسراةيل  "إيران  ندوة  في  المشاركة 

 (. 2017مارس  20اآلداب، جامعة المنوفية، 
الد  • السنوي المؤتمر  والسامية"ولي  واليهودية  العبرية  البينية  اللغة "الدراسا   قسم  اآلداب،  كلية   ،

 .2017، 4،  27  -26عة عين شمآل، جامالعبرية وآدابها، 
اللغة   • قسم  األداب،  كلية  الفلس ينية"،  الق ية  المحتلة ومستقبل  "القدس  السنوي،  الدولي  المؤتمر 

 .2018  – 4  –  30العبرية وآدابها، جامعة عين شمآل، 

 

 

  


