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 السيرة الذاتية
 
 

 البيانات الشخصية:
 

 عادل صالح دمحم على :اإلسم
 ، دار السالم، سوهاج ٦٢/٨/٠٧٩١ تاريخ ومحل الميالد:

 بمسم اللغة األلمانية وآدابها، كلية اآلداب، جامعة المنوفيةأستاذ  الوظيفة:
 (Germanistische Linguistik)اللغة األلمانية لغويات  التخصص:

 )علم المعاجم، األلمانية كلغة أجنبية( حديثة لغوياتتخصص دليك:  
 متزوج الحالة اإلجتماعية:

لمياء عبد المحسن عثمان على زيكو، أستاذ مساعد بمسم اللغة األلمانية وآدابها،  الزوجة:
 كلية اآلداب، جامعة المنوفية

 

 المؤهالت العلمية:
 

، جامعة األزهر بتمدير عام ممتاز مع مرتبة ليسانس اللغات والترجمة، كلية اللغات والترجمة ٣٩٩١
 الشرف

ص تحت عنوان "عناصر المسند والمسند إليه داخل النصوجستير فى علم اللغة األلمانية ام ٢٠٠٢
 ، من جامعة ترير بألمانيا gut (1,6)الشائعة" بتمدير 

فى علم اللغة تحت عنوان "منهج وبنية ومشاكل لاموس المتعلم الثنائى اللغة، دراسة  ةدكتورا ٢٠٠٢
، من جامعة  magna cum laudaمن خالل لاموس جوتس شريجله ألمانى عربى" بتمدير 

 ترير بألمانيا
 

 التدرج الوظيفى:
 

 ٦٢/٠/٠٧٧٧م اللغة األلمانية وآدابها، كلية اآلداب، جامعة المنوفية فى معيد بمس 

  ٤/٧/٦١١٤مدرس مساعد بذات المسم فى 

  ١٠/٠٦/٦١١٢مدرس بذات المسم فى  

  ٦٦/٨/٦١٠٠أستاذ مساعد بذات المسم فى 

  ٦٩/٦/٦١٠٩أستاذ بذات المسم فى 

  ٦٦/١/٦١٠٩ى حت ٠2/٧/٦١٠٠رئيس لسم اللغة األلمانية وآدبها من لائم بعمل 

  حتى اآلن ٦١/١/٦١٠٩رئيس لسم اللغة األلمانية وآدابها منذ 
 

 االنتاج العلمى:
 

مثالية المكافئ المعجمى فى المعاجم ثنائية اللغة بين العربية واأللمانية  ""المكافئى المعجمى ٢٠٠٢
،  فى المؤتمر الدولى الرابع بكلية األلسنونشر من خالل لاموس هانس فير ، بحث ألمى 

ـ  ٦١جامعة المنيا ، تحت عنوان "الحفاظ على الهوية اللغوية والثمافة فى عصر العولمة" من 
 .٦١١٩أبريل  ٦٢
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المصص المصورة فى تعليم اللغة األلمانية كلغة أجنبية لتنمية المدرات والمهارات اللغوية ،  ٢٠٠٩
 .Info DaFأللمانية ن فى الدورية ادد الخامس للسنة السادسة والثالثيشور فى العنبحث م
٦١١٧. 

لاموس إلياس الحديث ألمانى عربى" ، بحث منشور فى "بنية المداخل الصغرى والكبرى فى  ٢٠٠٩
 .٦١١٧ مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد الخامس والثمانون.

ى الثانى لجامعة المعاجم العربية والحفاظ على الهوية اللغوية ، بحث منشور فى المؤتمر الدول ٢٠٣٠
 ١٠ـ  ٦٧العربى الغربى: اختالف أم خالف إلى وفاق؟" من  المنيا تحت عنوان "الحوار

 .٦١٠١مارس 
لهانس فير ، بحث  "معجم اللغة العربية المعاصرة عربى ألمانى"فى  تعابير االصطالحيةال ٢٠٣٣

" من وأبحاثها الترجمةحول الدولية الدولى تحت عنوان "الجهود   LICTRAألمى فى مؤتمر
 المؤتمر تحت عنوان: فى عددمنشور ، و ٦١٠١مايو  ٦٠ـ  ٠٧

Schmitt, P. A. /Herold, Susann /Weilandt, Annette (hrsg.): 

Translationsforschung. Beiträge der LICTRA 2010. 2 Bände. 

Frankfurt/Berlin/New York: Peter Lang Verlag. 2011. 

، عملية نملها فى كتب المواعد التعليمية والكتب بين الغموض واإليجاز ليب االسميةاألسا ٢٠٣٣
نية بمسم اللغة األلمانية لجرمافى مجلة الدراسات امنشور لأللمانية كلغة أجنبية ، التعليمية 

 .٦١٠٠ ،، كلية اآلداب ، جامعة الماهرة ، العدد التاسع عشروآدابها

األلمانية أثناء ثورة  األلكترونية ثورة". لغة الصحف "باألمس سياسة األمر الوالع ، اليوم ٢٠٣٢
بحث منشور فى مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة  دراسة لغوية نمدية. يناير فى مصر.
 .٦١٠٦، يوليو ٦١، السنة ٧١المنوفية ، العدد 

لبوشا  "المواعد فى حمول"كتاب المواعد فى حمول بين الوالع والمأمول من خالل  ٢٠٣٤
انية بمسم اللغة جرمنشور فى مجلة الدراسات البحث ميزن وآخرين، ايرج ـ فيندوفرويدنب
 .٦١٠٤ن، و، كلية اآلداب ، جامعة الماهرة ، العدد الحادى والعشروآدابهااأللمانية 

ما نراه ليس ما "اعتباطية الترجمة فى معاجم االنترنت ثنائية اللغة بين العربية واأللمانية.  ٢٠٣٢
ترجمة، دورية دولية علمية محكمة، ث منشور فى مجلة كلية اللغات والبح ."نحصل عليه

 .٦١٠٢جامعة األزهر، العدد الثامن، يناير 
بناء المهارات الحضارية فى دروس تعليم األلمانية كلغة أجنبية فى الجامعات بمصر. تأمالت  ٢٠٣٢

الدراسات الجرمانية "بحث ألمى فى مؤتمر  ؛حول كتب تعليم األلمانية كلغة أجنبية ومناهجها
، المؤتمر الدولى الخريفى لمسم اللغة األلمانية  "فى البحث العلمى والتعليمالحضارات بين 

 ٠٧إلى  ٠٩ جامعة عين شمس بالمشاركة مع جامعة فوبرتال األلمانية من ،بكلية األلسن
ت منشور فى مجلة كلية اللغابحث ، "تواصل"، فى إطار مشاريع الشراكة ٦١٠٤نوفمبر 

 .٦١٠٢ة دولية علمية محكمة، جامعة األزهر، العدد التاسع، يوليو يوالترجمة، دور
الطابع الشخصى عند اختيار وتنظيم المعلومات فى لاموس النجنشايت المتوسط عربى ألمانى  ٢٠٣٢

بحث منشور فى مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد ؛ للورنس كروبفيتش
 .٦١٠٢بريل ، إ٦٩، السنة ٠١٢

ألمى فى بحث  ؛ة األلمان اللغوية فى المعجم أحادى اللغة بين الهوية وتجاوز الحضاراتوثر ٢٠٣٢
، المؤتمر الدولى الرابع للدراسات الجرمانية بمناسبة  "تجاوز الثمافات والهويةمؤتمر "

 ٦٢إلى  ٦٤ من الماهرةجامعة  ،دابكلية اآل ،اليوبيل الذهبى لمسم اللغة األلمانية وآدابها
 فى مجلة الدراسات الجرمانية بمسم اللغة األلمانية وآدابها،بحث منشور ، ٦١٠٢مارس 

 .٦١٠٢ن والعدد الثانى والعشر جامعة الماهرة،
المواعد الحملية فى تعليم دروس األلمانية كلغة أجنبية بالجامعات المصرية، بحث منشور فى  ٢٠٣٢

 .٦١٠٢العدد الثالث، بألمانيا،  Zielsprache Deutschدورية 
 



 

 

3 

 المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية:
 

تحت رعاية المشاركة فى كورس األسكندرية ألعضاء هيئة التدريس بألسام اللغة األلمانية ،  ٢٠٠٢
 (.DAADالهيئة األلمانية للتبادل العلمى )

المشاركة فى المؤتمر الدولى الرابع بكلية األلسن ، جامعة المنيا ، تحت عنوان "الحفاظ على  ٢٠٠٢
 .٦١١٩أبريل  ٦٢ـ  ٦١الهوية اللغوية والثمافة فى عصر العولمة" من 

" الدولية حول الترجمة وأبحاثهاالدولى تحت عنوان "الجهود   LICTRAالمشاركة فى مؤتمر ٢٠٣٠
 بمدينة ليبزج بألمانيا. ، ٦١٠١مايو  ٦٠ـ  ٠٧من 

المشاركة فى المؤتمر الدولى للهيئة األلمانيا للتبادل العلمى تحت عنوان "بين التابو  ٢٠٣٠
 ٩ـ  ١صل الحضارى المتداخلة واشكاليتها فى اللغة واألدب" من واالطموس، صور التو

 .٦١٠١نوفمبر 
ذونى انثبنث نقسى انهغت األنًبنيت ، انًؤتًز ان "انتحىل واالستًزاريتالمشاركة فى مؤتمر " ۲۱۰۲

 . ۷۱۰۷يبرس  ۷۲إنى  ۷۲ ين  وآدابهب بآداة انقبهزة

،  "فى انبحث انعهًى وانتعهيى انحضبراثانذراسبث انجزيبنيت بين المشاركة فى مؤتمر " ۲۱۰٤

عين شًس ببنًشبركت يع  جبيعت ،كهيت األنسننقسى انهغت األنًبنيت بانخزيفى انًؤتًز انذونى 

، فى إطبر يشبريع انشزاكت ۷۱۰٤نىفًبز  ۰۲إنى  ۰۲ ينفىبزتبل األنًبنيت جبيعت 

 ."تىاصم"

، انًؤتًز انذونى انزابع نهذراسبث انجزيبنيت  "تجبوس انثقبفبث وانهىيتالمشاركة فى مؤتمر " ۲۱۰٥

يبرس  ۷٦إنى  ۷٤ ين  بًنبسبت انيىبيم انذهبى نقسى انهغت األنًبنيت وآدابهب بآداة انقبهزة

۷۱۰٥ . 

 ،ألمانياالدولى بجامعة ترير، ( Europhras 2016) ٦١٠٢المشاركة فى مؤتمر يوروفراز  ٢٠٣٢
عوائك الخواص اللغوية. نمل وفهم بورلة عمل بعنوان " ٦١٠٢أغسطس  ١إلى  ٠من 

 ."واستخدام التعبيرات االصطالحية )فرازيولوجيا( فى دروس تعليم األلمانية كلغة أجنبية
( أنًينب، انعهىو انجزيبنيت DAADانهيئت األنًبنيت نهتببدل انعهًى )يؤتًز انًشبركت فى  ٢٠٣٢

 ٦١٠٩يبيى ٠٢إنى  ٠٤واألنًبنيت كهغت أجنبيت فى ينطقت انشزق األوسظ وشًبل إفزيقيب، ين 

 ببنقبهزة.

المؤتمر الدولى الثانى أللسام اللغات األوروبية بكلية اآلداب، جامعة المنوفية: انًشبركت فى  ٢٠٣٢
 .٦١٠٩ديسمبر  ٢إلى  ١واصل الثمافات: آفاق وتحديات، من ت

 
 المنح:

 
فى دورة صيفية لمدة شهر للمشاركة ( DAAD)منحة من الهيئة األلمانية للتبادل العلمى  ٣٩٩٢

 بجامعة اسن بألمانيا.
 بعثة كاملة على نفمة البعثات المصرية للحصول على الدكتوراة من ألمانيا. ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٠
 ة من الهيئة األلمانية للتبادل العلمى للمشاركة فى كورس األسكندرية.منح ٢٠٠٢
الدولى "الجهود الدولية حول الترجمة وأبحاثها" ، على  LICTRAمنحة للمشاركة فى مؤتمر  ٢٠٣٠

 نفمة جامعة المنوفية.
ولى، جامعة ترير الد (Europhras 2016) ٦١٠٢مؤتمر يوروفراز منحة للمشاركة فى  ٢٠٣٢

 على نفمة جامعة المنوفية. نيابألما
 

 داخل الكلية والجامعة:التدريس 
 

 أ( تدريس الممررات اآلتية حسب الئحة لسم اللغة األلمانية:
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 الفرلة األولى: مهارات لغوية ، نصوص عامة ، محادثات واستماع ، ترجمة 

 الفرلة الثانية: علم الداللة ، علم التراكيب ، نصوص التصادية ، ترجمة 

 الثالثة: دراسات لغوية متمدمة ، محادثات واستماع ، ممال ، ترجمة الفرلة 

 الفرلة الرابعة: مناهج علم اللغة ، نصوص علمية ، لاعة بحث ، ترجمة 
 

 ب( تدريس ممرر اللغة األلمانية لطلبة الدكتوراة بكلية الزراعة
 

 ج( تدريس ممررات اللغة األلمانية بكلية السياحة والفنادق، فرع السادات
 

 د( تدريس ممررات علم اللغة األلمانية مرحلة الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراة(
 
 

 األنشطة داخل القسم والكلية:
 

  عداد الساعات المعتمدة والئحة الدراسات العليا بالمسمإالمشاركة فى 

  ٦١٠٩/٦١٠٨ و ٦١١٧/٦١٠١حتى  ٦١١٢/٦١١٩عضو لجنة العاللات الثمافية من 

  اآلداب بجامعة المنوفيةعضو بمجلس كلية 

 عضو بمركز االستشارات والترجمة داخل كلية اآلداب بجامعة المنوفية 

  المشاركة فى التنسيك الزيارات األجنبية للمسم من لبل الهئية األلمانية للتبادل العلمى ومعهد
 جوته

  التعليم واالعتماد جودةضمان لدى الهيئة المومية لمعتمد مراجع خارجى 

 ٦١٠٩كتوبر أ ١١يات مهرجان "ألمانيا فى دلتا النيل" بمدينة شبين الكوم فى تنظيم فاعل 
 بمشاركة سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية والهيئات األلمانية العاملة فى مصر.

  ندوة عن الهجرة إلى أوروبا وأحالم الشباب بمشاركة السفارة النمساوية واستضافة المخرجة
 ٦١٠٩بر منوف ٠٢فيلمها التسجيلى رسائل من الجنة فى النمساوية دانيال سفاروفسكى و

  ممرر المؤتمر الدولى الثانى أللسام اللغات األوروبية بكلية اآلداب، جامعة المنوفية: تواصل
 .٦١٠٩ديسمبر  ٢إلى  ١الثمافات: آفاق وتحديات، من 

 
 االشراف العلمى:

 
 المشاركة فى االشراف على الرسائل العلمية لكل من:

 عبدالحميد عبدالرحمن ، المدرس المساعد بالمسم ، دكتوراة تحت عنوان "االستعارة  الباحث
 بالحيوان بين الوظيفة واالستخدام"

 استخدام االشارات  الباحثة شرين فيصل ، المدرس المساعد بالمسم ، دكتوراة تحت عنوان"
 الزمنية ووظيفتها فى األلمانية"

 
 :توراة داخل وخارج كلية اآلداب وجامعة المنوفيةالمشاركة فى تحكيم رسائل ماجستير ودك

  دكتوراة، جامعة المنوفية(دمحم عبدالغنى أبو شعيشع عماد( 

  دكتوراة، جامعة المنوفية(محمود أبو زيد على( 

  دكتوراة، جامعة المنوفية(فيصل عبدالرحمن شرين( 

  ماجستير، جامعة حلوان(مراد حنا مايكل( 

 اجستير، جامعة حلوان(أحمد عبد ربه عيد عبد ربه )م 
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  (عين شمس)ماجستير، جامعة دمحم أحمد عمرو 

 جامعة المنوفية(ةمروة دمحم الشربينى )دكتورا ، 
 

 ترجمات
 

 ترجمات من العربية إلى األلمانية:
 

د. لمياء عبدالمحسن عثمان على زيكو، دار نشر أ.م.ترجمة "لصص األنبياء" البن كثير باالشتران مع 
ib-Verlag، ألمانيا.دوسلدورف،  ،٦١٠٠ 

 
 ترجمات من األلمانية إلى العربية:

 

 تحت الطبع( ، المملكة العربية السعودية، الرياضمرض الخرف، دار المريخ للنشر( 

 تحت  ، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار المريخ للنشرلصور االنتباه وفرط الحركة(
 الطبع(

 تحت الطبع( لمملكة العربية السعودية، الرياض، ا، دار المريخ للنشراختبارات الذكاء( 

 تحت الطبع( ، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار المريخ للنشرالموهبة( 


