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 السيرة الذاتية
 

 ىويدا عزت محمد أحمد  سـ:اإل

 كمية اآلداب ػ جامعة المنوفية المغة الفارسية وآدابيا ػ أستاذ  الوظيفة:

 فارسى: أدب التخصص الدقيؽ

 ـ 42/24/2694 :دتاريخ الميال

 ػ حدائؽ القبة ػ القاىرة الرئاسةش امتداد ولى العيد ػ برج  4/224 العنواف:

 0040442426009 الياتؼ:

 00402226420404: محموؿ
 h_ezzat2412@yahoo.com:البريد اإللكتروني

 :الوظيفيالتدرج 
ػ اتحاد اإلذاعة والتميفزيوف اعتبارًا مف الفارسي ػ البرنامج  معد برامج بشبكة اإلذاعات الموجية -

 ـ. 2664
 ـ. 2/2669/ 40مف  مدرس مساعد بقسـ المغات الشرقية بكمية اآلداب ػ جامعة المنوفية اعتباراً  -
 ـ.24/24/2669مف مدرس بذات القسـ اعتباراً  -
 ـ.46/24/4002أستاذ مساعد بذات القسـ اعتبارًا مف  -
 ـ.4004:4004 قائـ بأعماؿ رئيس القسـ فى الفترة مف -
 ـ.4022ـ : سبتمبر 4002أغسطس عاـ القسـ اعتبارًا مف  ورئيسأستاذ  -
 ـ.22/24/4022ميا والبحوث اعتبارًا مفوكيؿ الكمية لشئوف الدراسات الع -
 
 
 

 أواًل: اإلنتاج العممى
المسرح اإليرانى فى الربع األوؿ مف القرف العشريف، مجمة كمية اآلداب، جامعة المنوفية،  .2

 ـ.2662 ، عاـ04 العدد
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العالقات اإليرانية األلمانية فى القرف العشريف، المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات، رقـ  .4
 ـ.2662، عاـ 4026إيداع

اتجاىات فى اصالح المغة الفارسية فى القرف العشريف، مكتب زىدى لمطباعة والنشر، رقـ  .0
 ـ.2666، عاـ 2220ايداع

صورة المرأة فى الشعر الفارسى الحديث والمعاصر، مكتب زىدى لمطباعة والنشر، رقـ  .2
 ـ.4000، عاـ 6400ايداع

ة نقدية مع الترجمة، المجمس األعمى لمثقافة، تنسنى" لمريـ جعفرى، دراسة تحميمي رواية "ال .4
 ـ.4004، عاـ 22092(، رقـ ايداع249المشروع القومى لمترجمة )

الثورة اإلسالمية فى إيراف، األسباب والمقدمات، لمدكتور صادؽ زيبا كالـ، دراسة تحميمية  .9
قـ (، ر 646نقدية مع الترجمة، المجمس األعمى لمثقافة، المشروع القومى لمترجمة )

 ـ.4002، عاـ 6902ايداع
البنية الفنية فى المجموعة القصصية "زف در باد" لطاىره عموى، مكتب زىدى لمطباعة  .6

 ـ.4004عاـ  ،6666رقـ ايداع والنشر،
رواية "أزىار مسؾ الميؿ" لمريـ جعفرى، دراسة فى الحدث والشخصية مع الترجمة، المجمس  .2

 ـ.4004، عاـ 29622(، رقـ ايداع 222األعمى لمثقافة، المشروع القومى لمترجمة )

ير زاد، دراسة فى الفضاء الروائى، مكتب زىدى لمطباعة پرواية "سأطفىء المصابيح" لزويا  .6
 ـ.4009، عاـ 20066والنشر، رقـ ايداع 

أشعار نسيـ الشماؿ، دراسة فى الشكؿ والمضموف والمستوى المغوى، مكتب زىدى لمطباعة  .20
 ـ.4006ـ ، عا4229والنشر، رقـ ايداع 

ـ(، مكتب زىدى لمطباعة 2669:2649العالقات اإليرانية اإلنجميزية فى العيد القاجارى ) .22
 ـ.4002، عاـ 11399رقـ ايداع  والنشر،

عمى شريعتى )مناضاًل سياسيًا، مفكرًا اجتماعيًا، شاعرًا(، مكتب زىدى لمطباعة والنشر، رقـ  .24
 ـ.4002، عاـ 11398 ايداع

 
 

 :جمةالكتب المتر  ثانيًا:
ػ رواية "فراموشـ نكف"، لمريـ جعفرى، المجمس األعمى لمثقافة، المشػروع القػومى  .2

 ـ. 4004لمترجمة،
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كتاب "ييودياف ايرانى" لعمى أصغر مصطفوى، تمت المشاركة بو فى مؤتمر كمية اآلداب،  .4
 ـ.4002جامعة المنصورة تحت عنواف "الييود فى الدراسات الشرقية"، مارس 

بر انقالب اسالمى" لصادؽ زيبا كالـ، المجمس األعمى لمثقافة، المشروع ػ كتاب "مقدمو ء  .0
 ـ. 4002(،646القومى لمترجمة)

ؿ ىاى شب بو"، لمريـ جعفرى، المجمس األعمى لمثقافة، المشروع القومى ـگػ رواية"  .2
 ـ. 4004لمترجمة،

رقـ ايداع  " لمدكتور عمى شريعتى، مطبعة زىدى لمطباعة والنشر،كتاب "فاطمو فاطمو است" .4
 ـ.4009، 20962

الييئة العامة لقصور الثقافة، لطاىره عموى، مختارات مف القصة اإليرانية، " لعبة الحياة" .9
 ـ.4009، 29606(، رقـ ايداع 42سمسمة آفاؽ عالمية )

مشاركة فى الترجمة مع الدكتورة منى يرزاد، ـپلزويا ، ""كنـمى "جراغ ىا را خاموش نة رواي .6
 ـ.4006، عاـ 0946الشروؽ الدولية، رقـ ايداع  أحمد حامد، دار

(، المجمس األعمى 0/ 4/ 2ػ كتاب "تاريخ مشروطو ء ايراف" ألحمد كسروى تبريزى ،)جػ  .2
 ـ. 4006لمثقافة، المشروع القومى لمترجمة ،

 .ـ4022انوء عشؽ" لمريـ جعفرى، المكتب المصرى لمتوزيع والمطبوعات،رواية "مست .6

 " لمدكتور عمى شريعتى، تحت الطبع."الرؤية واأليديولوجية .20

  : المقاالت ثالثًا:
"عمى شريعتى فيمسوؼ الثورة اإلسالمية"، مجمة مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية  .2

 ـ.4002، ديسمبر 40واالستراتيجية باألىراـ، العدد 

اسات عرض لكتاب "فاطمو فاطمو است" لعمى شريعتى، مجمة مختارات إيرانية، مركز الدر  .4
 ـ.4004، يناير42السياسية واالستراتيجية باألىراـ، العدد 

عرض لكتاب "مقدمو ى بر انقالب اسالمى" لمدكتور صادؽ زيبا كالـ، مجمة شئوف الشرؽ  .0
 ـ.4004عاـ ، 20مركز بحوث الشرؽ األوسط بجامعة عيف شمس، العدد  األوسط،

مجمة الموتس، منظمة الكتاب "الحجاب بيف السنة والفرض، رؤية لمدكتور عمى شريعتى"  .2
 ـ.4009األسيوييف، القاىرة - األفريقييف

"اإلسالـ األصيؿ بيف السنة والشيعة"، رؤية لمدكتور عمى شريعتى، مجمة مختارات ايرانية،  .4
 ـ.4022، يناير 249مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ، العدد 

رانية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية "لماذا قامت الثورة؟!"، مجمة مختارات اي .9
 ـ.4022، فبراير 246باألىراـ، العدد 
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"عيد النيروز"، مجمة مختارات ايرانية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ، العدد  .6
 ـ.4022 إبريؿ، 246

، مايو 246لعدد األحواز بيف مد وجزر، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ، ا .2
 ـ.4022

الرواية االجتماعية فى إيراف، النشأة والتطور، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية  .6
 ـ.4022 يوليو، 200باألىراـ، العدد 

أجواء رمضانية فى المدف اإليرانية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ، العدد  .20
 ـ.4022 أغسطس، 204

ى اإليرانى،عالقة وفاؽ أـ صراع؟ مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية النسيج السياس .22
 ـ.4022، نوفمبر 204باألىراـ، العدد 

 

 : والدورات المتخصصة  العمميةوالندوات المشاركة فى المؤتمرات رابعًا:
االشتراؾ فى دورة تعميـ المغة الفارسية لمدة شير فى الفترة مف منتصؼ أغسطس : منتصؼ  .2

 ـ ، جامعة تربيت مدرس ، طيراف .2666ر سبتمب

تأثير األدب الفارسى فى األدب األلمانى )منطؽ الطير لفريد الديف العطار وتوارى الظالؿ فى  .4
"معطيات  وافػػت عنػػحػريشموت، دراسة مقارنة( ندوة الدراسات الشرقية تػاربرا فػس لبػالشم

 ـ.4004شمس، إبريؿ الحضارة اإلسالمية لمغرب" كمية اآلداب، جامعة عيف 

 ية، مؤتمر كمية اآلداب، جامعة المنصورة تحت عنوافػارسػة الفػاأللفاظ األجنبية فى المغ .0
 ـ.4004"تعريب األلفاظ والمصطمحات الشرقية" مارس 

نظرات اصالح زباف فارسى در قرف بيستـ، مؤتمر أساتذة المغة الفارسية وآدابيا، وزارة  .2
 ـ.4000يراف الثقافة واإلرشاد اإلسالمى، ط

صورة مصر فى األدب الفارسى الحديث والمعاصر، ندوة الترجمة وأدب الرحالت فى اآلداب  .4
 .ـ4004الشرقية، المجمس األعمى لمثقافة، إبريؿ 

الحكـ النيابى فى إيراف" ألحمد كسروى تبريزى، ندوة ترجمة المصادر التاريخية كتاب "تاريخ  .9
لييا، المجمس األعمى لمثقافة، مايو   ـ.4009مف المغات الشرقية وا 

ألدب المقارف العربى دولى لػ "البناء الييكمى لمقصيدة بيف العربية والفارسية" ، المؤتمر ال .6
 ـ. 4020مايو  24ػ 22فردوسى ، بيروت، الفارسى، الجامعة المبنانية/جامعة ال

 4/  6حتى  4/  2االشتراؾ فى دورة األدب الفارسى المعاصر لمدة أسبوع فى الفترة مف  .2
 ـ، مركز تعميـ المغة الفارسية ، كمية اآلداب ، الجامعة المبنانية ، بيروت.4022/
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6. " مؤتمر نموذجًا،  غزوات الرسوؿ)صمى( فى الشعر العربى الحديث: "البارودى، شوقى، محـر
السيرة فى اآلداب العالمية، جامعة شبمى النعمانى، والية اوتارابراديش، اليند، فى الفترة مف 

  ـ.4022فبراير  42: 49

 26صالوف التذوؽ الثقافى، قصر الثقافة باإلسكندرية،  الموقؼ اإليرانى إزاء الثورات العربية، .20
 ـ.4022نوفمبر

األدب الفارسى، رواية جؿ مريـ أنموذجاً" محافظة كفر  صورة ذوى االحتياجات الخاصة فى .22
 ـ.4022ديسمبر  22/  20الشيخ، 

تأثير القرآف الكريـ واألحاديث النبوية الشريفة عمى شاىنامة الفردوسى، مؤتمر جامعة  .24
 ـ. 4022ديسمبر 49: 42زاىداف وبموجستاف، إيراف، فى الفترة مف 

 
 

  :خامسًا: اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية
 رسائؿ الدكتوراه:

ا ػد رضػيد محمػمذىبية فى الشعر اإليرانى فى عػة الػػػزعػرضا عبد الفتاح بدوى: الن .2
 ـ.4002ـ(، تاريخ المناقشة 2666: 2624اه )ػش

رند لألديب اإليرانى دىخدا، دراسة لغوية مع پرند وچغادة محمد عبد القوى: مقاالت  .4
 ـ.40/2/4002 خ المناقشةـ، تاري4/4/4004الترجمة، تاريخ التسجيؿ 

ىالة حسف بسيونى: قصة أفريدوف فى شاىنامة الفردوسى، ترجمة ودراسة، تاريخ  .0
 ـ.6/4/4004تاريخ المناقشة  ـ، 20/4/4000التسجيؿ 

، بيارنيفيف أبو العينيف السيسى: المضاميف السياسية فى ديواف ممؾ الشعراء  .2
 ـ.44/22/4022ـ، تاريخ المناقشة 4/4006/ 22جيؿ ػتاريخ التس

الحياة االجتماعية فى إيراف فى عصر الدولة األخمينية، تاريخ شيماء أبو خضرة: .4
 ـ . 4002التسجيؿ

تماسؾ الحطاب السياسى فى إيراف، الرئيس محمد خاتمى أنموذجًا،  مسعود إبراىيـ: .9
 ـ.4022تاريخ التسجيؿ فبراير 

تحميمية نقدية، تاريخ  الظواىر الفنية فى ديواف فرقانى، دراسة محمد عبد السالـ: .6
 ـ.4022التسجيؿ مارس 
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 رسائؿ الماجستير:
الو اصفيانى دراسة ژأحمد عاطؼ عبد الغنى: المختارات الشعرية موج در موج لػ .2

 ـ.20/2/4004تاريخ التسجيؿ  أسموبية،

المصطمح العسكرى فى المغة الفارسية، دراسة صرفية داللية  مسعود إبراىيـ حسف: .4
 ـ.4004: 2660إليرانية فى الفترة مف فى لغة الصحافة ا

نيفيف أبو العينيف السيسى: رواية روشناف لجماؿ مير صادقى، دراسة تحميمية نقدية  .0
 ـ.40/2/4009ـ، تاريخ المناقشة 20/22/4004تاريخ التسجيؿ  ة،ممع الترج

 ،2قاجار لخاف ممؾ ساسانى، ج راف دوره ىگأمانى طاىر التالوى، كتاب سياستػ .2
ـ، تاريخ المناقشة 9/0/4002يمية نقدية مع الترجمة، تاريخ التسجيؿ دراسة تحم

 ـ.24/4/4009

لنسريف ثامنى، دراسة تحميمية نقدية مع الترجمة،  ػوچينا نبيؿ عبد اهلل: رواية بازيػد .4
 ـ.4/6/4009ـ، تاريخ المناقشة 9/0/4002تاريخ التسجيؿ

محمد رضا شاه، تاريخ التسجيؿ أميف: العالقات اإليرانية اإلسرائيمية فى عيد  شيريف .9
       ـ. 4006

: 446الحياة االقتصادية فى إيراف فى عصر الدولة األخمينية ) شيماء أبو خضرة: .6
 ـ.4006تاريخ المناقشة  ـ،24/2/4004ؽ.ـ( تاريخ التسجيؿ 229

مختارات مف أشعار قيصر أميف بور، دراسة أسموبية، تاريخ أميرة عبد الحكيـ: .2
 ـ.4002التسجيؿ 

أدب النصيحة فى األدبيف الفارسى / التركى، تاريخ التسجيؿ رضا عبد الغفار: .6
 .ـ4006

 
 

  :وتحكيـ األبحاث العمميةاالشتراؾ فى مناقشة الرسائؿ العممية 
االشتراؾ فى لجنة مناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب حاتـ محمد عمى تحت  .2

راسة نقدية تحميمية مع الترجمة، كمية اآلداب، عنواف "كتاب نيضت ايراف" إلبراىيـ صفائى، د
 ـ.4002جامعة عيف شمس

بعنواف " الثورة  االشتراؾ فى لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب فتحى المراغى .4
 ـ. 4006الثقافية فى إيراف، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، تاريخ المناقشة ديسمبر 
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اجستير المقدمة مف الطالبة صابريف محمد محمد كيالنى االشتراؾ فى مناقشة رسالة الم .0
تحت عنواف "ترجمة كتاب از برويز تا جنكيز، استيالى عرب تا ايمغار مغوؿ در ايراف" 

 ـ.4020لمسيد حسف تقى زاده، كمية اآلداب ػ جامعة اإلسكندرية، 
عبد اهلل ـ االشتراؾ فى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب محمد عبد السال .2

 ـ. 4020بعنواف"كتاب ذيؿ جامع التواريخ" دراسة وترجمة، تاريخ المناقشة يونية

 ـ، تحت عنواف:4022 مارسمف جامعة آؿ البيت باألردف، المقدمة تحكيـ أبحاث الترقية  .4

 .آلية التغيرات الصوتية فى ألفاظ معجـ العيف الفارسية المعربة 

 بررسى ترجموء منظـو قرآف بو شعر فارسى. 

 .جموه ىاى كيخسرو مياف دو روايت دينى وممى 

 .لغة النص وأثرىا فى كشؼ السرقات األدبية 

  مقارنة بيف شاىنامة الفردوسى وترجمتيا العربية لمبندارى استنادًا إلى قصة "بيزف
 ومنيزه".

 .ترجمة الشواربى لغزليات حافظ الشيرازى: قراءة نقدية 

ـ، تحت 4022اليرموؾ باألردف، مايو/أغسطس  تحكيـ أبحاث الترقية المقدمة مف جامعة .9
 عنواف:

 .المضاميف السياسية فى أشعار نسيـ الشماؿ 

  .ترجمة ودراسة قصة "جؿ مريـ" لمكاتب اإليرانى إسماعيؿ فصيح 

االشتراؾ فى مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة مف الطالب/حسنى متولى محمد عبد المولى  .6
ـ، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، 2666: 2622اف، بعنواف "األحزاب السياسية فى إير 

 ـ.4022نوفمبر  46

نواف االشتراؾ فى مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة مف الطالبة/ دينا نبيؿ عبد اهلل تحت ع .2
 وعثماف مختارى نموذجاً"، كمية اآلداب، جامعة المنوفية، "الوصؼ فى العصر الغزنوى،  

 

 

 :الجامعةالنشاط داخؿ الكمية و  سادسًا:
 ـ.4006: 4000تولى رئاسة المجنة الثقافية باتحاد الطالب بالكمية فى الفترة مف  .2

عضو وحدة تطوير كمية التربية بالجامعة بقرار السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة  .4
 ـ.40/9/4004فى  الصادر 2024رقـ 

عاـ مية تولى منصب المدير التنفيذى لمركز الخدمة واالستشارات البحثية بالك .0
 ـ.4006
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 اصة بؤتمر "العشوائيات  " المزمع انعقادهتولى رئاسة لجنة العالقات العامة الخ .2
 ـ. 4020بالكمية فى شير نوفمبر 

 ـ.4020تولى إدارة شعبة الترجمة بمركز الخدمة واالستشارات البحثية بالكمية عاـ  .4

 ية:اجتياز دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس فى البرامج التال .9

 ـ 06/4002/ 42ػ  40 ػ أخالقيات وآداب المينة                 
 ـ 11/4002/  24 ػ 44 ػ اتخاذ القرار وحؿ المشكالت           
 ـ 12/4002/  13 ػ 11 ػ الميارات اإلدارية                      

 ـ 01/4009/  23 ػ 21 (               4ػ إدارة البحث العممى )
 ـ 03/4009/  28 ػ 92 التدريس                            ػ تقييـ

 


