
  

 السیرة الذاتیة

 
 

  :بیانات شخصیة) ًأوال( 
  عمروعمرو عبدالعلى عالم .د. أ:  االسم بالكامل- ١

 كلیة - أستاذ ورئیس قسم اللغة العبریة وآدابها:  الوظیفة- ٢

  . مصر- جامعة المنوفیة-اآلداب

 . مصرى: الجنسیة - ٣

  متزوج ویعول:  الحالة االجتماعیة- ٤

  ٠٠٢٠١٠٦٣٧٧٠٧٢٨: جوال  - ٥

 قسم اللغة العبریة - كلیة اآلداب- جامعة المنوفیة- شبین الكوم-مصر :نوان العملع - ٦

  وآدابها

  . القبة الجدیدة-  عمارات السعودیة-  حدائق القبة–القاهرة :  عنوان المنزل- ٧

  amrelaly@hotmail.com :البرید الإللكترونى- ٧

  

  :التدرج الوظیفى واألكادیمى) ًثانیا(

   .مصر- المنوفیة جامعة – كلیة اآلداب –لغة العبریة وآدابها ال قسم :القسم العلمى

   التاریخ                                  مكان العمل                              الوظیفة

  .١٩٩٦ نوفمبر - المنوفیة جامعة – كلیة اآلداب – اللغة العبریة وآدابها قسممعید ب - ١

 یولیو  - المنوفیةجامعة–اآلداب كلیة–دابها اللغة العبریة وآقسمبمدرس مساعد  - ٢

١٩٩٩.  

 .٢٠٠٣ یولیو –  المنوفیةجامعة –كلیة اآلداب  اللغة العبریة وآدابها قسمبمدرس  - ٣

 – كلیة اآلداب – اللغة العبریة وآدابهاقسمبمساعد الحدیثة الاللغة العبریة أستاذ  - ٤

 .٢٠٠٩ مایو –  المنوفیةجامعة

 .٢٠١٥ فبرایر -  اللغة العبریةقسمباللغة العبریة الحدیثة أستاذ  - ٥

 . حتى اآلن -٢٠١٦لغة العبریة وآدابها رئیس قسم ال - ٦

  

  



 

)٢(

  

  :الخبرات العلمیة) ًثالثا(
عضو لجان التحكیم بالمجلس األعلى للجامعات لترقیة األساتذة واألساتذة   - ١

           ).-٢٠١٦) (اللغة العبریة(المساعدین تخصص 

الجناح (المصریة هد اللغات للقوات المسلحة مترجم ومدرس لغة عبریة بمع  - ٢

 ).١٩٩٣ دیسمبر- ١٩٩٢دیسمبر (-القاهرة –) العبرى

الخدمة ( .NILE TV  قناة النیل الدولیة–ع .م.بتلیفزیون جلغة عبریة مترجم ومحرر   - ٣

  ٢٠١٠ - ٢٠٠١) العبریة

اإلذاعة قطاع / شبكة اإلذاعات الموجهة/بالخدمة العبریة ) األدب والحیاة(معد برنامج  - ٤

 . وحتى تاریخه٢٠٠٨المصریة منذ مایو 

مدیر شعبة الدراسات العبریة بمركز الخدمة لالستشارات البحثیة واللغات بكلیة  - ٥

 . ٢٠١٥-٢٠٠٧عة المنوفیة منذ  جام-اآلداب

 
 

   ):عنوان الكتاب ، مكان النشر ، الناشر ، تاریخ النشر ( :الكتب) ًرابعا(

 دار -  القاهرة–رائیلیة فى الفكر اإلسرائیلى المعاصر الشخصیة العربیة والشخصیة اإلس - ١

  .٢٠٠٥ -العلوم للنشر

 دار العلوم - القاهرة-  دراسة فى األدب اإلسرائیلى-رحیل الصهیونیة والبحث عن بدیل - ٢

  .٢٠٠٥ - للنشر

 .٢٠٠٧ -  دار العلوم للنشر- القاهرة- المجتمع اإلسرائیلى وثقافة الصراع - ٣

 -  دار العلوم للنشر-  القاهرة-)اإلسرائیلى( اآلخر أثر االنتفاضة الفلسطینیة فى - ٤

٢٠٠٧. 

 .٢٠٠٥- دار الكتب الجامعیة- قواعد اللغة العبریة  - ٥

 .٢٠٠٦- دار الكتب الجامعیة-تدریبات فى قواعد اللغة العبریة  - ٦

  - دار العلوم للنشر– القاهرة - دراسة فى الشعر العبري المعاصر– أفول الصهیونیة  - ٧

٢٠١٠.  

 دار العلوم – القاهرة - ن مطرقة الصهیونیة وسندان الواقع بیائیلياإلسرالمجتمع  - ٨

 .٢٠١٥ - للنشر

 دراسة فى الشعر العبرى -)احتالل الوعى(النكبة الفلسطینیة فى الذاكرة اإلسرائیلیة  - ٩

 .٢٠١٧ -  دار العلوم للنشر–القاهرة -  المعاصر

 .٢٠١٧ - دار الكتب الجامعیة- )المستوى األول(نصوص عبریة حدیثة  -١٠



 

)٣(

 الجزء -انتصار أكتوبر فى الوثائق اإلسرائیلیة) ترجمة مع آخرین(  -١١

  ٢٠٢٠ - وزارة الثقافة المصریة-  المركز القومى للترجمة-الرابع

 الجزء -انتصار أكتوبر فى الوثائق اإلسرائیلیة) ترجمة مع آخرین(  -١٢

 )تحت الطبع( . وزارة الثقافة المصریة-  المركز القومى للترجمة-الخامس

 الجزء -انتصار أكتوبر فى الوثائق اإلسرائیلیة) ة مع آخرینترجم(  -١٣

 )تحت الطبع( . وزارة الثقافة المصریة-  المركز القومى للترجمة- السادس

 الجزء -انتصار أكتوبر فى الوثائق اإلسرائیلیة) ترجمة مع آخرین(  -١٤

 )تحت الطبع( . وزارة الثقافة المصریة-  المركز القومى للترجمة-السابع

  

  :النشاط العلمى داخل الكلیة ً)اخامس(
 .٢٠١٥ - ٢٠٠٣غات الشرقیة منذ مجلس قسم اللبعضو  - ١

  .حتى اآلن - ٢٠١٣ جامعة المنوفیة –عضو بمجلس كلیة اآلداب  - ٢

 .٢٠٠٦ -٢٠٠٥عضو لجنة المكتبات للعام  - ٣

 .٢٠٠٨- ٢٠٠٧عضو لجنة شئون التعلیم  - ٤

 .٢٠١٧-٢٠١٦عضو لجنة شئون التعلیم  - ٥

 .٢٠١٥- ٢٠٠٧لالستشارات البحثیة واللغات عضو مجلس مركز الخدمة  - ٦

واللغات منذ عام مدیر شعبة الدراسات العبریة بمركز الخدمة لالستشارات البحثیة  - ٧

٢٠١٥-٢٠٠٤ 

 .٢٠٠٦ لجنة الجوالة مستشار - ٨

 .٢٠١١مستشار اللجنة الثقافیة  - ٩

 ٢٠٢٠- ٢٠١٩عضو لجنة دراسات علیا  -١٠

 ٢٠٢١-٢٠٢٠عضو لجنة شئون تعلیم وطالب  -١١

 . حتى اآلن-٢٠١٦رئیس قسم اللغة العبریة وآدابها  -١٢

 

  :اإلشراف على الرسائل العلمیة ً)سادسا(
 رسالة دكتوراه -)٢٠٠٥-١٩٨٧اتجاهات األدب النسائى فى الروایة العبریة المعاصرة  (- ١

  )إشراف مشترك( .مقدمة من الطالبة دعاء محمد الدیب

دراسة نقدیة فى دائرة المعارف العبریة (میة  رؤیة االستشراق اإلسرائیلى للشریعة اإلسال- ٢

  ).إشراف مشترك(. مقدمة من الطالبة شادیة العشماوى  رسالة ماجستیر-)العامة



 

)٤(

 إنتاجه الشعرى فى أمریكا – ١٩٨١-١٨٩٦اتجاهات الشعر عند آبراهام رجلسون  (- ٣

 عبداهللا /مقدمة من الطالبرسالة ماجستیر ") حروفك محفورة"ٕواسرائیل مع ترجمة دیوان 

  .مصطفى الباطش

. ٢٠٠٤-١٩٨٧ دراسة مقارنة - الخطاب السیاسى فى أدب األطفال العبرى والفلسطینى- ٤

جامعة عین شمس مقدمة من الطالبة /  كلیة اآلداب–رسالة ماجستیر بقسم اللغة العبریة 

  ).إشراف مشترك( .رقیة محمد

 تحلیلیة للشعر العبرى الرافض  القصیدة االحتجاجیة فى الشعر العبرى المعاصر، دراسة- ٥

  .رسالة ماجستیر مقدمة من الطالب معتز عبدالكریم عبدالمنعم، ٢٠٠٦- ١٩٧٣لالحتالل 

) نیران صدیقة( دراسة فى روایتى - اتجاه ما بعد الحداثة فى الروایة العبریة المعاصرة- ٦

مقدمة من تیر رسالة ماجس. ألبراهام یهوشواع ودافید جروسمان) امراءة هاربة من نبوءة(و

  . عبدالمحسن غریبأحمد/ الطالب 

ضمیر (و) إلى البیت( روایتى  دراسة فى- االتجاهات الفكریة لألدباء الشبان فى إسرائیل- ٧

  .محمد محمود شیحة/ مقدمة من الطالبإلیساف عنبرى وسید قشوع ) مخاطب مفرد

 دراسة لغویة -بینور عند كل ركندروف والعبریةورة القصص إلى اللغة س  ترجمة معانى - ٨

  ).إشراف مشترك(.  إبراهیم عبد العزیز سنجر/ رسالة ماجستیر مقدمة من الطالب. نقدیة

 تفكیك الصهیونیة فى الروایة العبریة المعاصرة، روایة البالد الجدیدة لألدیب اإلسرائیلى - ٩

راف إش(. جیهان حسن قشطة/ رسالة ماجستیر مقدمة من الطالبة. ًاشكول نفو أنموذجا

  ).مشترك

. جیال هارئیفینلألدیبة اإلسرائیلیة ) قلب یستفیق(النص السردى فى روایة  سیمیائیة -١٠

  .أحمد عبدالحمید عبد الوهاب/ مقدمة من الطالب٢٠١٣/ ٤رسالة ماجستیر مسجلة بتاریخ 

، دراسة فى القصیدة العبریة  العبرى المعاصرتهوید القرى والمدن الفلسطینیة فى الشعر-١١

 .موفق كامل خلف/ رسالة دكتوراه مقدمة من الطالب. لمعاصرة مع ترجمة نماذجا

لألدیبین "  روایتا تأثیر ال جدوى منه-ثنائیة التألیف فى الروایة العبریة المعاصرة-١٢

لألدیبین اإلسرائیلیین یاسمین لیفى " نطوبیا"اإلسرائیلیین رونیت متالون وأریئیل هریشفیلد و

 أحمد عبد المحسن غریب طعیمة/ مقدمة من الطالب دكتوراة -وجل مور أنموذجا

أصابع عازف البیاتو لألدیب "دراسة في روایتي (الدستوبیا في الروایة العبریة المعاصرة -١٣

 مقدمة ماجستیر. لألدیبة اإلسرائیلیة إلینا برنشناین" المدینة الشرقیة"اإلسرائیلي یهلي سوبول و

  )تمت مناقشتها (.وسىمحمد ممدوح محمد م/ من الطالب

محمد صالح / ماجستیر مقدمة من الطالب -االتجاهات الفكریة فى أشعار رونى سومیك-١٤

  ٢٠٢٠ فبرایر –



 

)٥(

  

  

  

  :النشاط العلمى خارج الكلیة ً)سابعا(
جامعة عین –تدریس اللغة العبریة الحدیثة واألدب العبرى الحدیث بكلیة األلسن  - ١

 .شمس

  . جامعة اإلسكندریة–بكلیة اآلداب تدریس اللغة العبریة الحدیثة  - ٢

 . جامعة أسیوط–تدریس اللغة العبریة الحدیثة واألدب العبرى الحدیث بكلیة اآلداب  - ٣

 . جامعة سوهاج–تدریس اللغة العبریة الحدیثة واألدب العبرى الحدیث بكلیة اآلداب  - ٢

 جامعة جنوب –  تدریس اللغة العبریة الحدیثة واألدب العبرى الحدیث بكلیة اآلداب بقنا- ٣

 .الوادى

 . جامعة المنوفیة- تدریس اللغة العبریة الحدیثة بكلیة السیاحة والفنادق- ٤

 . جامعة المنوفیة– تدریس اللغة العبریة بكلیة التربیة  - ٦

   
  : الدورات التى تم الحصول علیھا:ً)ثامنا(

  . أسالیب البحث العلمى- ١

  . تصمیم المقرر- ٢

  . إدارة البحث العلمى- ٣

  .وكید الجودة واالعتماد ت- ٤

  . الجوانب القانونیة بالجامعات- ٥

  .  استخدام التكنولوجیا فى التدریس- ٦

  . إدارة الفریق البحثى- ٧

  . نظم االمتحانات وتقویم الطالب- ٨

  . النشر العلمى- ٩

  . سلوكیات المهنة-١٠

  . الساعات المعتمدة-١١

  .أخالقیات البحث العلمى -١٣

  .بعدالتعلیم الهجین والتعلم عن  -١٤

 
 


	السيرة الذاتية
	3-  الجنسية: مصرى.



