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 :( التدرج الوظيفى واألكاديمىثانياا )

  .مصر-المنوفيةجامعة  –كمية اآلداب  –المغة العبرية وآدابيا قسم  :القسم العممى
  التاريخ                                  مكان العمل                              الوظيفة
 .1996نوفمبر  -المنوفيةجامعة  –كمية اآلداب  –المغة العبرية وآدابيا  قسممعيد ب -1
 يوليو  -المنوفية جامعة–اآلداب كمية–المغة العبرية وآدابيا قسمبمدرس مساعد  -2

1999. 
 .2003يوليو  – المنوفية جامعة –كمية اآلداب آدابيا المغة العبرية و  قسمبمدرس  -3

 –كمية اآلداب  –المغة العبرية وآدابيا قسمبمساعد الحديثة الالمغة العبرية أستاذ  -4
 .2009مايو  – المنوفية جامعة

 .2015فبراير  -المغة العبرية قسمالمغة العبرية الحديثة بأستاذ  -5

 تى اآلن.ح  -2016مغة العبرية وآدابيا رئيس قسم ال -6

 
 
 



 

(2) 

 :( الخبرات العلميةثالثاا )
عضو لجان التحكيم بالمجمس األعمى لمجامعات لترقية األساتذة واألساتذة   -1

 (.         -2016المساعدين تخصص )المغة العبرية( )
)الجناح المصرية مترجم ومدرس لغة عبرية بمعيد المغات لمقوات المسمحة   -2

 (.1993ديسمبر -1992)ديسمبر -القاىرة –العبرى( 

)الخدمة  .NILE TV قناة النيل الدولية –بتميفزيون ج.م.ع لغة عبرية مترجم ومحرر   -3
 2010 - 2001( العبرية

معد برنامج )األدب والحياة( بالخدمة العبرية /شبكة اإلذاعات الموجية/ قطاع اإلذاعة  -4
 وحتى تاريخو. 2008المصرية منذ مايو 

ركز الخدمة لالستشارات البحثية والمغات بكمية مدير شعبة الدراسات العبرية بم -5
 . 2015-2007عة المنوفية منذ جام -اآلداب

 

 

  ) عنوان الكتاب ، مكان النشر ، الناشر ، تاريخ النشر(: :الكتب( رابعاا )
دار  -القاىرة –الشخصية العربية والشخصية اإلسرائيمية فى الفكر اإلسرائيمى المعاصر  -1

 .2005 -العموم لمنشر
دار العموم  -القاىرة -دراسة فى األدب اإلسرائيمى -حيل الصييونية والبحث عن بديلر  -2

 .2005 -لمنشر
 .2007 -دار العموم لمنشر -القاىرة -المجتمع اإلسرائيمى وثقافة الصراع -3

 -دار العموم لمنشر -القاىرة -أثر االنتفاضة الفمسطينية فى اآلخر )اإلسرائيمى( -4
2007. 

 .2005-دار الكتب الجامعية -ة قواعد المغة العبري -5

 .2006-دار الكتب الجامعية -تدريبات فى قواعد المغة العبرية  -6

  -دار العموم لمنشر –القاىرة  -دراسة فى الشعر العبري المعاصر –أفول الصييونية   -7

2010. 
دار العموم  –القاىرة  -ن مطرقة الصييونية وسندان الواقعبي اإلسرائيميالمجتمع  -8

 .2015 -لمنشر

دراسة فى الشعر العبرى  -النكبة الفمسطينية فى الذاكرة اإلسرائيمية )احتالل الوعى( -9
 .2017 -دار العموم لمنشر –القاىرة - المعاصر

 .2017 -دار الكتب الجامعية -نصوص عبرية حديثة )المستوى األول( -10



 

(3) 

الجزء  -) ترجمة مع آخرين( انتصار أكتوبر فى الوثائق اإلسرائيمية -11
 2020 -وزارة الثقافة المصرية -لمركز القومى لمترجمةا -الرابع

الجزء  -) ترجمة مع آخرين( انتصار أكتوبر فى الوثائق اإلسرائيمية -12
 )تحت الطبع( وزارة الثقافة المصرية. -المركز القومى لمترجمة -الخامس

الجزء  -) ترجمة مع آخرين( انتصار أكتوبر فى الوثائق اإلسرائيمية -13
 )تحت الطبع( وزارة الثقافة المصرية. -لقومى لمترجمةالمركز ا -السادس

الجزء  -) ترجمة مع آخرين( انتصار أكتوبر فى الوثائق اإلسرائيمية -14
 )تحت الطبع( وزارة الثقافة المصرية. -المركز القومى لمترجمة -السابع

 
 :النشاط العلمى داخل الكلية (خامساا )

 .2015 - 2003غات الشرقية منذ مجمس قسم المبعضو  -1

 .حتى اآلن -2013جامعة المنوفية  –عضو بمجمس كمية اآلداب  -2
 .2006 -2005عضو لجنة المكتبات لمعام  -3

 .2008- 2007عضو لجنة شئون التعميم  -4

 .2017-2016عضو لجنة شئون التعميم  -5

 .2015- 2007-عضو مجمس مركز الخدمة لالستشارات البحثية والمغات  -6

والمغات منذ عام الخدمة لالستشارات البحثية  مدير شعبة الدراسات العبرية بمركز -7
2004-2015 

 .2006لجنة الجوالة  مستشار -8

 .2011مستشار المجنة الثقافية  -9

 -2016رئيس قسم المغة العبرية وآدابيا  -10

 

 اإلشراف على الرسائل العلمية: (سادساا )
رسالة دكتوراه  -(2005-1987)اتجاىات األدب النسائى فى الرواية العبرية المعاصرة  -1

 )إشراف مشترك( مقدمة من الطالبة دعاء محمد الديب.
رؤية االستشراق اإلسرائيمى لمشريعة اإلسالمية )دراسة نقدية فى دائرة المعارف العبرية  -2

 )إشراف مشترك(.ية العشماوى. مقدمة من الطالبة شاد رسالة ماجستير -العامة(
إنتاجو الشعرى فى أمريكا  – 1981-1896)اتجاىات الشعر عند آبراىام رجمسون  -3

سرائيل مع ترجمة ديوان "حروفك محفورة"(  عبداهلل  /مقدمة من الطالبرسالة ماجستير وا 
 مصطفى الباطش.



 

(4) 

. 2004-1987ة دراسة مقارن -الخطاب السياسى فى أدب األطفال العبرى والفمسطينى-4
كمية اآلداب/ جامعة عين شمس مقدمة من الطالبة  –رسالة ماجستير بقسم المغة العبرية 

 )إشراف مشترك(. .رقية محمد
القصيدة االحتجاجية فى الشعر العبرى المعاصر، دراسة تحميمية لمشعر العبرى الرافض  -5

 دالكريم عبدالمنعم.رسالة ماجستير مقدمة من الطالب معتز عب، 2006-1973لالحتالل 
دراسة فى روايتى )نيران صديقة(  -اتجاه ما بعد الحداثة فى الرواية العبرية المعاصرة -6

مقدمة من رسالة ماجستير و)امراءة ىاربة من نبوءة( ألبراىام ييوشواع ودافيد جروسمان. 
 عبدالمحسن غريب. الطالب / أحمد

روايتى )إلى البيت( و)ضمير  دراسة فى -ئيلاالتجاىات الفكرية لألدباء الشبان فى إسرا -7
 مقدمة من الطالب/ محمد محمود شيحة.إليساف عنبرى وسيد قشوع مخاطب مفرد( 

دراسة لغوية  -بينو عند كل ركندروف ور  العبريةورة القصص إلى المغة سترجمة معانى   -8
 راف مشترك(.)إش.  إبراىيم عبد العزيز سنجر. رسالة ماجستير مقدمة من الطالب/ نقدية

تفكيك الصييونية فى الرواية العبرية المعاصرة، رواية البالد الجديدة لألديب اإلسرائيمى  -9
إشراف )اشكول نفو أنموذجًا. رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة/ جييان حسن قشطة. 

 مشترك(.
. رئيفينجيال ىاالنص السردى فى رواية )قمب يستفيق( لألديبة اإلسرائيمية سيميائية  -10

 .أحمد عبدالحميد عبد الوىابمقدمة من الطالب/ 2013/ 4رسالة ماجستير مسجمة بتاريخ 
، دراسة فى القصيدة العبرية العبرى المعاصر تيويد القرى والمدن الفمسطينية فى الشعر-11

 .. رسالة دكتوراه مقدمة من الطالب/ موفق كامل خمفالمعاصرة مع ترجمة نماذج

روايتا تأثير ال جدوى منو" لألديبين  -ف فى الرواية العبرية المعاصرةثنائية التألي-12
اإلسرائيميين رونيت متالون وأريئيل ىريشفيمد و"نطوبيا" لألديبين اإلسرائيميين ياسمين ليفى 

 مقدمة من الطالب/ أحمد عبد المحسن غريب طعيمة دكتوراة -وجل مور أنموذجا

معاصرة )دراسة في روايتي "أصابع عازف البياتو لألديب الدستوبيا في الرواية العبرية ال-13
مقدمة  اإلسرائيمي ييمي سوبول و"المدينة الشرقية" لألديبة اإلسرائيمية إلينا برنشناين. ماجستير

 )تمت مناقشتيا( .محمد ممدوح محمد موسىمن الطالب/ 
/محمد صالح ماجستير مقدمة من الطالب  -االتجاىات الفكرية فى أشعار رونى سوميك-14
 2020فبراير  –
 
 
 



 

(5) 

 النشاط العلمى خارج الكلية: (سابعاا )
جامعة عين –تدريس المغة العبرية الحديثة واألدب العبرى الحديث بكمية األلسن  -1

 شمس.

 جامعة اإلسكندرية. –تدريس المغة العبرية الحديثة بكمية اآلداب  -2
 جامعة أسيوط. –ة اآلداب تدريس المغة العبرية الحديثة واألدب العبرى الحديث بكمي -3

 جامعة سوىاج. –تدريس المغة العبرية الحديثة واألدب العبرى الحديث بكمية اآلداب  -2

جامعة جنوب  –تدريس المغة العبرية الحديثة واألدب العبرى الحديث بكمية اآلداب بقنا  -3
 الوادى.

 نوفية.جامعة الم -تدريس المغة العبرية الحديثة بكمية السياحة والفنادق -4

 جامعة المنوفية. –تدريس المغة العبرية بكمية التربية   -6

  
 :الدورات التى تم الحصول عليها :(ثامناا )

 أساليب البحث العممى. -1
 تصميم المقرر. -2
 إدارة البحث العممى. -3
 توكيد الجودة واالعتماد. -4
 الجوانب القانونية بالجامعات. -5
 يس. استخدام التكنولوجيا فى التدر  -6
 إدارة الفريق البحثى. -7
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب. -8
 النشر العممى. -9

 سموكيات المينة. -10
 الساعات المعتمدة. -11
 أخالقيات البحث العممى. -11
 .التعميم اليجين والتعمم عن بعد -12
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