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 5448فبراير  :درجة األستاذ المساعد

 5415 مايو :ستاذدرجة األ
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 اإلنتاج العلمي
 البحوث

، العـدد مجلةة الدراسةات القةرقيةاقو "محـاورة فـي قواعـد النحـو": ترجمـة ودراسـة"، "كتـاب سـويروس برشـ ـ 1
 .1116، يوليو 51
، 59 العــدد ،مجلةةة الدراسةةات القةةرقية، "إحــدح حلقــات التصــاس بــين العــرب والســريان :بيــت الحكمــة"ـــ  5

 .5444يوليو 

، العــدد مجلةةة كليةةة ا دام جامعةةة المنو يةةة، "التقــديم فــي اللغــة الســريانية فــي ةــوت النيريــة التوليديــة"ـــ  3
 .5443بريس ، إ93
، مجلةة الدراسةات القةرقيةدراسـة ت بيقيـة مقارنـة"، : للغـة السـريانيةأدوات الرب  اليونانيـة الدديلـة فـي ا"ـ  0

  .5443يوليو ، 31العدد 
، 55 ، العــددمجلةةة كليةةة ا دام جامعةةة المنو يةةة، "بنــات الجملــة فــي الســريانية دراســة تحويليــة توليديــة"ـــ  9

 .5440يناير 

، مركـز قةمس مجلةة جامعةة عةينسريانية"، ـ "بردية أحيقار اآلرامية دراسة لغوية مقارنة بين اآلرامية وال 8
 .5449، نوفمبر 55 الدراسات البردية والنقوش، العدد

، ينــاير 38، العــدد مجلةةة الدراسةةات القةةرقيةـ "الجملــة الســببية فــي "كــرازة متــى" دراســة نصــية تحليليــة،  1
5448 

 .5441حلوان، ، جامعة مجلة كلية ا دام"أثر الترجمات اليونانية على اللغة السريانية"،  -6

دار المشــرق العــراق: دهــو ،  مجلةةة سةةيم ا ـــ "التعديــة فــي اللغــة الســريانية فــي ةــوت الدللــة التوليديــة"،  1
 .5414، لعام 15، 11المجلد الرابع، العددان الثقافية، 

 .5414، جامعة القاهرة، مجلة دار العلومـ "أثر كتاب سيبويه على المص لح النحوي عند السريان"، 14

العـراق:  مجلةة سةيم ا ـ "التناص فـي الشـعر الصـوفي "قصـيدة المحبـة اإللهيـة"، لبـن العبـري نموذجـا ،  11
 .5411، لعام 19، والعدد 5414، لعام 10دهو ، دار المشرق الثقافية، المجلد الرابع، العدد: 

، 56قـوش، العـدد ، مركـز الدراسـات البرديـة والنقمس مجلة جامعة عينـ التنغيم عند النحاة السريان،  15
 .5411عام 

 منقورة كتم
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)القـاهرة، المجلـس   ن النحو بين اليونانية والسريانية  ترجمة ودراسة لكتابي  ةراكس ويوسةا األهةواز ــ 
   (5441األعلى للثقافة، 

 ( 5441)القاهرة، إيترا ،  الميزان  ي إحكام كالم السريانـ 

 (5441)القاهرة، إيترا ،  القديمالمدارس الفكرية السريانية  ي القرق األدنى ـ 

 (.5411)القاهرة: إيترا ،  منظومة "المدخل" البن العبر   ترجمة ودراسة تحليلية  ـ
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 التطبيقي النقاط العلمي
 

 المؤتمرات
                                    "مــــــنها األهــــــوازي فــــــي ترجمــــــة كتــــــاب "عـــــن النحــــــو"، مــــــ تمر "الترجمــــــة مــــــن اللغــــــات الشــــــرقية                                 ـأ   

ليها"،  .5444مايو  المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، وا 

قسـم  ، مـ تمر "مسـتقبس الدراسـات الكاسـيكية فـي مصـر،"أدوات الرب  اليونانية الدديلة في السـريانية" ـ ب 
 .54445إبريس  اللغات الكاسيكية، جامعة القاهرة،

صــوفي "قصــيدة المحبــة اإللهيــة"، لبــن العبــري نموذجــا ، مــ تمر "ترجمــة كتــب "التنــاص فــي الشــعر ال ـج  
 .5446األداق والتصوف في اآلداب الشرقية"، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مايو 

"عاقـــة الشـــرق والغـــرب جـــدليات  المـــ تمر الـــدولي اليونانيـــة علـــى اللغـــة الســـريانية"، ات"أثـــر الترجمـــ ـ د
 .5441 مارس وان، القاهرة،ومقارنات، جامعة حل

مر الــدولي ـ "نشــر التــراس الســرياني اللغــوي فــي أوروبــا" منيومــة المــددس لبــن العبــري نموذجــا ، المــ تهـــ 
 .5441 مايو مركز المد و ات، ،مكتبة اإلسكندرية )النشر التراثي(، ،السادس

ـــ "أثـــر كتـــاب ســـيبويه علـــى المصـــ لح النحـــوي عنـــد الســـريان" المـــ تمر الـــدولي و )ســـيبويه إمـــام  الســـادس، ـ
 .5414كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مارس  العربية(،

ـــ "األثـــر األرســـ ي فـــي اللغـــة الســـريانية"، نـــدوة "دور الترجمـــة فـــي األدب المقـــارن فـــي اللغـــات الشـــرقية"  ز ـ
 .5414المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مايو 

)التواصــس  ،مر الــدولي الســابعنية إلــى اللغــة العربيــة"، المــ تح ـ "الــنق   وةــب  الكــام مــن اليونانيــة والســريا
 .5414مايو  ،مكتبة اإلسكندرية ،التراثي، أصوس ومقدمات التراس العربي اإلسامي(

 .5411 جامعة عين شمس، ـ "التنغيم عند النحاة السريان"، ندوة مركز الدراسات البردية والنقوش،  

)الحةــارات القديمــة: التــ ثير  العربيــة"، المــ تمر الــدولي الثالــسي ـ "التنغــيم مــن اليونانيــة والســريانية إلــى 
 . 5415فبراير مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، والت ثر(، 

اللغــات الشــرقية )التــ ثيرات األجنبيــة فــي   ـ "أثــر الفلســفة اليونانيــة فــي اللغــة الســريانية"، المــ تمر الــدولي 
 .5415كتوبر أوآدابها(، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، 
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 اإلقراا على الرسائل
ــ   قصــة موســى عليــه الســام، فــي العربيــة والعبريــة والســريانية، دراســةفــي بنيــة الــنص، "رســالة ماجســتير، ـ

ــدين صــالح حســنين، كليــة ا ."مقارنــة تحليليــة آلداب، جامعــة المنوفيــة، إشــراف مشــتر  مــع أ. د. صــاح ال
5440. 

، إشـــراف مشـــتر  مـــع أ. د. "المصـــدر فـــي الســـريانية والعربيـــة، دراســـة وصـــفية مقارنـــة"ــــ رســـالة ماجســـتير، 
 .5441صاح الدين صالح حسنين، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، 

ذاكيـة محمـد رشـدي، ، إشراف مشـتر  مـع أ. د. "ابن العبري ترجمة ودراسة أسلوبية"ديوان  ،ـ رسالة دكتوراه
 .5441كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

، إشــراف مشــتر  مــع أ. د. محمــد "الجملــة المعقــدة فــي الســريانية وآراميــة ترجــوم أونكلــوس"، رســالة دكتــوراه ـــ
 .5441هواري، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 

مقارنة، المتشابهات السياقية في ـ رسالة دكتوراه "دللة السياق وأثرها في صياغة المعنى" دراسة تحليلية 
قصص األنبيات، بالعربية والعبرية والسريانية، أنموذجا ، إشراف مشتر ، كلية األداب، جامعة المنوفية، 

 هـ.1030م ـ 5413

ـ رسالة دكتوراه "الجملة الموسعة في اللغة السريانية دراسة تركيبية دللية في ةوت نماذج من العهد القديم، 
 هـ.1030م ـ 5413، جامعة المنوفية، كلية األداب

 مناققة الرسائل
رســالة ماجســتير،  "أفعــس التفةــيس بــين العربيــة واللغــات الســامية الغربيــة )العبريــة والســريانية والحبشــية("ـــ 1

كليـــة اآلداب،  د. ماجـــدة محمـــد أنـــور، : أ. د. محمـــد عـــوني عبـــد الـــر ف، د. أحمـــد هنـــدي،لجنـــة المناقشـــة
 . 5448جامعة عين شمس، 

، لجنـة المناقشـة: أ.د. ماجـدة عمـاد الـدين سـالم، أ.د. عمـر رسالة دكتـوراه، "غة السريانيةلالحروف في ال"ـ 5
 .5414صابر، د. ماجدة محمد أنور، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

شـة، أ.د. ، رسالة ماجستير، لجنـة المناق"المفعوس به في العبرية والسريانية والعربية، دراسة لغوية مقارنة"ـ 3
 .5414عوني عبد الر  ف، أ. د. سيد فرج، د. ماجة محمد أنور، كلية األلسن، جامعة عين شمس، 

رســــالة  ،"ســــويروس األن ــــاكي نموذجــــا  ، ونصوصــــها الباقيــــة بالســــريانيةالنصــــوص اليونانيــــة المفقــــودة "ـــــ 0
د. ماجـدة محمـد أنـور، كليـة ماجستير، لجنة المناقشة، أ. د. ماجدة عماد الدين سالم، أ. د. شـادية توفيـق، 

 .5411اآلداب، جامعة القاهرة، 
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 الداخلي النقاط الجامعي
 
 .5415سبتمبر  القسم تولي مهام أعماسـ 

 .5441ـ المشاركة في مجلس الكلية 

 في القسم.التي تقام والندوات  ناراتيمالمشاركة في السـ 

فـي الكليـة"،  كلية، على سبيس المثاس "النادي األدبيال القسم أو فيفي األنش ة الثقافية والعلمية  ـ المشاركة
لمشاركة في الندوات الثقافية، وعقد كثير من الندوات سوات الثقافية أو العلمية، علـى مسـتوح القسـم وعلـى وا

 مستوح الكلية.

 .(الدراسات العلياكنتروس )، و(الفرقة األولىكنتروس )، تالكنترولالمتحانات و ـ المشاركة في أعماس 

 ـ المشاركة في بعض لجان الكلية.

 اركة في مشروع الجودة في القسم.ـ المش

 

 النقاط الجامعي الخارجي
 جمعية الدراسات الشرقية. مجلس إدارة فيـ عةو 

 – 5414عام  ،(جامعة عين شمس) غات السامية، بمركز البردياتشعبة الل إدارة مجلسفي  ـ عةو
5411. 

 .5414 -5441عام  ،سن )جامعة عين شمس(ـ انتداب للتدريس في كلية األل

 .المتعلقة بالدراسات في اللغات الشرقيةو  العامة ـ المشاركة في عدد من الم تمرات والندوات

، حوس 5415 نوفمبر 8 – 0، (جامعة المنوفية)ـ المشاركة في الم تمر العلمي الثالس لكلية اآلداب، 
 يناير: ر ح وآفاق". 59"مصر بعد 

الدراسات  " مركز الدراسات الشرقية )جامعة القاهرة( ومركزالقيم في األديان"ي م تمر ـ المشاركة ف
 .5413فبراير  54 – 11، اليابانـ  جامعة دوشيشا( بسيسمور) المتعددة لألديان التوحيدية

، ـ المشاركة في مشروع بحثي تحت عنوان "إعادة قراتة وترجمة البرديات اآلرمية" مركز البرديات والنقوش
 .5413جامعة عين شمس. 



 1 

 
 الدورات التدريبية

  .5415ـ  5411، "تنمية قدرات أعةات هيئة التدريس" بجامعة المنوفية دوراتاجتياز ـ 

 ،مركز البرديات والنقوش، جامعة عين شمس، يوليو، أغس سب، "آرامية البرديات المصريةاجتياز دورة "ـ 
 .5415، سبتمبر

مركز البرديات والنقوش، جامعة عين شمس، أكتوبر، نوفمبر، ب، "القديم آرامية العهداجتياز دورة " ـ
 .5415ديسمبر، 

 

 
 الجوائز

 في المجاس األدبي واإلنساني. 5415الحصوس على جائزة جامعة المنوفية للترجمة لعام ـ 
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 الدراسيةالمقررات 
 

 ، قسم اللغات الشرقيةتاريخ األمم السامية، للفرقة األولى( أ)

 ، قسم اللغات الشرقيةاللغة، للفرقة األولىعلم ( ب)

 ، العليات اللغة السريانية "قواعد ونصوص"، للفرق الثانية والثالثة والرابعة ودبلوم الدراسا( ج)

  ، قسم اللغات الشرقيةعلم األصوات، للفرقة الثانية( د)

 ، قسم اللغات الشرقيةتاريخ األدب السرياني، للفرقة الرابعة ـ(ه)

 ، قسم اللغات الشرقيةوش السامية، للفرقة الرابعةالنق( و)

 )ز( اللغة العبرية: قواعد ونصوص، للفرقتين الثالثة والرابعة، قسمي اللغة العربية والتاريخ

 )ح( مناها البحس اللغوي، تمهيدي ماجستير.

 ) ( نحو اللغات السامية المقارن، تمهيدي ماجستير.

 


