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ة ذا 

 شخصيةالبيانات ال:  

 .سليامن سنجر العزيز حممدإبراهيم سعد عبد: االسم

 ١٩٨٨ :امليالدسنة 

 .كلية اآلداب، جامعة املنوفية، مرص واللسانيات والرتمجةاللغة العربية  مدرس: الوظيفة

 )٠٠٢( ٠١٠٠٩٠٧٧٣٩٦ :اهلاتف

   Ibrahiem.saad85@art.menofia.edu.eg: الربيد اإللكرتوين

  المؤهالت العلميةمن: 

، عن بكلية اآلداب جامعة املنوفية دكتوراة الفلسفة يف اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية وآداهبا -١

معجامت : والتعبريات االصطالحية يف املعجامت الثنائيةترمجة املصاحبات اللفظية ”بعنوان  أطروحة

 ).٢٠٢١() مرتبة الرشف األوىل( .“أنموذجا» شاروين عريب عربي«و» عربي عريب ڤسجي«

 أطروحة، عن بكلية اآلداب جامعة املنوفية من قسم اللغة العربية وآداهبا والرتمجة اللسانياتستري چما -٢

دراسة لغوية  »روبني«و »رفركندو«كل من ترمجة معاين سورة القصص إىل اللغة العربية عند ”: بعنوان

 )٢٠١٧() ممتاز( .“نقدية

دير ممتاز مع مرتبة تق( .كلية اآلداب، جامعة املنوفيةقسم اللغات الرشقية، ، اللغة العربية وآداهبا ليسانس -٣
 )٢٠٠٩( )املنوفية جامعةاآلداب، و كلية، ووآداهبا اللغات الرشقية قسماألول عىل خرجيي املركز ، والرشف

 من الجوائز والتكريمات: 

 .)٢٠٠٨(جامعة املنوفية كلية اآلداب عن الطالب املثايل يف مسابقة لطالب املثايل األوىل لائزة اجل -١

 .)٢٠٠٨(املنوفية جامعة عن يف مسابقة الطالب املثايل اجلائزة األوىل للطالب املثايل  -٢

 .)٢٠٠٩(املنوفية جامعة  اآلداب كـليةات الرشقية باللغقسم خرجيي  األول عىلتقدير عن املركز  ةشهاد -٣

 .)٢٠٠٩(املنوفية جامعة و اآلداب كـليةخرجيي كل من  األول عىلعن املركز وجائزة تقدير  ةشهاد -٤

أوائل اجلامعات املرصية تكريم بحفل عن املركز األول عىل جامعة املنوفية تكريم وزراء املجموعة العلمية  -٥
 ).٢٠٠٩(بدار أخبار اليوم 

أوائل تكريم وزارة التعليم العايل ليف حفل عن املركز األول عىل جامعة املنوفية، تكريم وزير التعليم العايل  -٦
 ).٢٠١٠(اجلامعات املرصية 

 الكلياتاملدنية واجلامعات يف حفل تكريم أوائل  ،تكريم رئيس اجلمهورية واملجلس األعىل للقوات املسلحة -٧
 .)٢٠١٠( بالكلية احلربية املرصية العسكرية

وزارة ، املجلس األعىل للثقافة، مسابقة شباب املرتمجني ،ن اللغة العربيةعالرتمجة  يف املركز األولجائزة  -٨
 ).٢٠٢١(الثقافة املرصية 
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 التدرج الوظيفي: 

 )٢٠٢١. (املنوفية مدرس اللغة العربية واللسانيات والرتمجة، بكلية اآلداب جامعة -١

 )٢٠١٧. (مدرس اللغة العربية املساعد، بكلية اآلداب جامعة املنوفية -٢

 )٢٠١٠. (كلية اآلداب جامعة املنوفية وآداهبا، وقسم اللغة العربية وآداهبا، معيد بقسم اللغات الرشقية -٣
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