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 انســـيــزة انذاتيـــت

 أوال: انبياناث األساسيت

 شبدٌت يبهش انغٍذ انعشًبوي اإلسم : 

 1/7/1983 تاريخ انميالد

 قشٌت انبتبَىٌ يشكض شبٍٍ انكىو يحبفظت انًُىفٍت محم االقامت

 28307011701021 انزقم انقىمي

 يذسط انمسمى انىظيفى 

 انًُىفٍتكهٍت اَداة جبيعت  انمؤسست انتابع نها 

 انهغت انعبشٌت وآدابهب انقسم

 انفكش انذًٌُ انٍهىدي انتخصص انذقيق 

 shadiaelashmawy@yahoo.com  انبزيذ اإلنكتزونى 

 shadia.elashmawi@art.menofia.edu.eg انبزيذ األكاديمي

 01062325050 انهاتف انمحمىل

 ثانيا: اإلنتاج انعهمى

 انزسائم انعهميت 

ة ماجستير لاالستشراق اإلسرائيمي لمشريعة اإلسالمية, دراسة نقدية في دائرة المعارف العبرية العامة, رساـ رؤية 1
 0212غير منشورة, أكتوبر 

 0212غير منشورة,, مايو  دكتوراه النقد اإلسالمي لمتوراة وأثره في الدراسات اليهودية المعاصرة, رسالة ــ 0

 باإلضافة إلى مجموعة من األبحاث منها:

 جامعة المنوفية  -, مجمة كمية اآلدابانُقذ انُصً نهتىساة -3

  وانمحاضزاث عن بعذ: ثانثا: انمشاركت فى انمؤتمزاث واننذواث انعهميت

(, دوس األدٌبٌ فً انتغبيح وانغالو, يشكض عٍغًىس وجبيعت انقبهشة, يشكض 3انًؤتًش انذونً انقٍى فً األدٌبٌ ) -1

 0212جبيعت انقبهشة,  -انذساعبث انششقٍت

 0212أبريل  02 -02, جامعة عين شمس,انًؤتًش انذونً انذساعبث انبٍٍُت انعبشٌت وانٍهىدٌت وانغبيٍت -0

 -(, انًشأة فً األدٌبٌ, يشكض عٍغًىس وجبيعت انقبهشة, يشكض انذساعبث انششقٍت2انًؤتًش انذونً انقٍى فً األدٌبٌ ) -3

 0212َىفًبش  02جبيعت انقبهشة,, 

 0212دٌغًبش  9َذوة يصش فً انحضبساث انششقٍت, قغى انهغبث انششقٍت وآدابهب, كهٍت اَداة, جبيعت طُطب,  -2

 0212كهٍت اَداة جبيعت انًُىفٍت, َىفًبش  -ئٍم وانعبنى انعشبً, قغى انهغت انعبشٌت وآدابهبَذوة إعشا -2

َذوة اإلطبس انجغشافً نهُقىػ انفٍٍُقٍت انقذًٌت وأثشِ عهى أقالو انغبيٍٍٍ, يشكض انذساعبث انبشدٌت, جبيعت عٍٍ شًظ,  -2

 0212أبشٌم  12



انغبعت انخبيغت إنى انتبععت يغبًء  02/3/0201تً عهى يُصت صووو يحبضشة إعهبيبث انًغهًٍٍ فً انبحث انتىسا -2

 نألعتبر انذكتىس أحًذ يحًىد هىٌذي.

انغبعت انخبيغت إنى انتبععت يغبًء نألعتبر  2/3/0201يحبضشة تبسٌخ انبحث انتىساتً فً انغشة عهى يُصت صووو  -2

 انذكتىس أحًذ يحًىد هىٌذي.

 انحاصم عهيها:رابعًا: انذوراث انتذريبيت 

 25/10/2020إنى  15/10/2020دوسة انًهبساث األعبعٍت نهتعهٍى عٍ بعذ فً انفتشة يٍ  -1

 4/4/2021إنى  1/4/2021دوسة أعبعٍبث فً انتحقٍق انعهًً فً انفتشة يٍ  -2

 12/4/2021-29/3دوسة انًهبساث انهغىٌت فً انفتشة يٍ  -3

 2018-2005فٍت دوساث تًٍُت قذساث أعضبء هٍئت انتذسٌظ بجبيعت انًُى -4

 خامًسا:  انمشاركت في أعمال انجىدة:

 اٌَ. -2016يغؤل يعٍبس انطالة بىحذة انجىدة ببنفغى يُز  -1

 اٌَ.-2018عضى نجُت انطالة يُز  -2

 سادًسا: انمشاركت في أعمال انكنتزول بانكهيت:

 2010-2007عضى فً كُتشول انفشقت انشابعت  -1

 2017-2011عضى كُتشول انفشقت انثبٍَت  -2

 2018عضى كُتشول انفشقت انشابعت  -3

 2018-2017عضى كُتشول انذساعبث انعهٍب  -4

 .2021-2019عضى كُتشول انفشقت األونى  -5

 

 


