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 السيرة الذاتيَّة

  البيانات الشخصيَّة:                                         

  االسم: محمد أحمد كمال عبد القادر محمد الحفناوي 
  :10/10/0811ت . الميالد. 

 .الجنسيَّة: مصري 
 .الحالة االجتماعية: متزوج 
 .العنوان: المنوفية ـ قويسنا 
  /10110610010هاتف. 

  /10110610010واتس . 
 البريد اإللكترونيmohamedkamal_22@yahoo.com :       .  
  :البريد األكاديميmohamed.ahmed500@art.menofia.edu.eg. 

 
 

 المؤهالت العلميَّة:

  ( 1101ليسانس آداب، قسم اللغات الشرقية وآدابها، كلية اآلداب، جامعة المنوفية .) 

 .التقدير العام / جيد جًدا مع مرتبة الشرف 
  ،تمهدي ماجستتتتير، ت صتتتا دراستتتات أدبية، قستتتم اللغات الشتتترقية وآدابها، كلية اآلداب

 (.1102جامعة المنوفية )
 ار الحريدي  الحصتتول علد درجة الماجستتتير ت صتتا مجتمع ائستترا يليا، بعنوان: االتيَّ

 (.1111ومواقفه من قضايا المجتمع اإلسرا يلي: دراسة تطبيقية علد مرجعيات التيارا )
  ،الدراستتتة الحالية/ تمهيدي دكتورات، ت صتتتا دراستتتات أدبية، قستتتم اللغة العبرية وآدابها

 (.1110كلية اآلداب، جامعة المنوفية )
 
 

 :أعمال أدبيَّة سابقة

 _ العلمانيَّة في مصر والعالم العربي.

 _ لغات األنبياء من آدم لـ ئسماعيل عليهم السالم.

 _ الغزو الصهيوني للسودان.

 _ نبذة م تصرة عن الفرق اليهوديَّة المعاصرة.

 _ االستشراق الماسوني في العالم اإلسالمي.

 ا الرافض للصهيونية: دراسة وصفية._ الطا فة الحريدية ونطوري كارتا وموقفهم

 



 

 التدرج الوظيفي:

 ( 1111مدرس مساعد، بكلية اآلداب، جامعة المنوفية .) 

 ( 1102معيد، بكلية اآلداب، جامعة المنوفية.) 

 

  اللغات:

  .ة  اللغة األولد /العربيَّ
 .اللغة العبرية: جيد جًدا 
 .اللغة الثانية /اإلنجليزية جيد 
 
 

 المهارات والدورات:

 برامج تنمية قدرات أعضاء هي ة التدريس:

 مهارات است دام ال را ط الذهنية. -

 است دام قواعد البيانات العالمية. -

 أ القيات البحث العلمي. -

 ات اذ القرارات وحل المشكالت. -

 مهارات التفكير. -

 مهارات االتصال في أنماط التعليم الم تلفة. -

 

 األنشطة الثقافية والعلمية:

-51الفترة من   اللدابها المؤتمر الدولي التأثيرات األجنبية في اللغات الشرقية وآحضور  -

 .2152 أكتوبر 51

نوفمبر  1-4 الفترة من  الل داب جامعة المنوفيةالمؤتمر العلمي الثالث لكلية اآلحضور  -

 .يناير رؤى وآفاق 21، حول مصر بعد 2152

المؤتمر العلمي األول لقسمي اللغة الفارسية واللغة العبرية بكلية اآلداب جامعة حضور  -

ة بالجامعات المصرية بعنوان ا المنوفية، بالتعاون مع جمعية  ريجي أقسام اللغات الشرقي

 .2151مارس  51الدراسات الشرقية رؤى وآفاق جديدة، 

 



 

 الحاسب اآللي:

 Microsoft office(word,exel,powerpoint)) 

 .التعامل مع شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


