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  1027اير ينا حتى –المؤلفات العلمية 

 

 هأ.د. عبد الخالق عبد هللا محمد جب        

  واألدب العبري الحديث أستاذ اللغة         

 بقسم اللغة العبرية وآدابها              

 كلية اآلداب / جامعة المنوفية             

 

 

 

 المؤلفات : 

 

( 2، م ةةببم مسلةةد الةةدوبن الةةع  ا ق عمةة  ال بعةة    1991(  1العبريةة  ق اعا ةةد عبةةدريببع ق  بعةة   اللغةة   -1
 بم ببم سبمع  الم عويه . 2001عحبا ال بع  الخبمس    1999

 2002/2002اللغ  عاألدب العبري القديم ق م ببم سبمع  الم عوي  ق ال بع  األعلي   -2
لصهيع ي  وي إسرائيل  ق اليمي  ع العس  ع اليسبر ق م بع  دار اإل الم االبسبهبع األيديعلعسي  للصحبو  ا -2

 .1911ق المعبدى ق القبهرة 
 1992المضمع  البعرابي عاأليديعلعسي لل شيد الع  ي اإلسرائيلي ، م ببم مسلد الدوبن الع  ي ق القبهرة  -2
ئةةةبل نلةةةع  ق مةةة  اصةةةبه د بيةةةع نبةةةا د دار إسةةةرائيل ال االسةةةبي ب  عال يةةةب  ق دراسةةة   قديةةة  للسةةةيرة ال ابيةةة  ليس -1

 .1992م  يسبم لل بم عال شر ببلمعبدى ق القبهرة ، يعليع 
د ق مر زالدراسبع العربي  للبرسم  عال شةر ق القةبهرة عبغةداد ق ي ةبير  1911ال  يسع اإلسرائيلي الثب ي  شر   -6

1911. 
شةةةحر ق دار م  سةةبم لل بةةةم عال شةةةر   المعةةةبدى  ق  الب يةة  الي يةةة  عاألدبيةةة  للقصةة  العبريةةة  القصةةةيرة   ةةد داويةةةد -7

 .1991القبهرة ق ي بير 
القةةةدد عاالسةةةبي ب  ال مةةةهامرة البهعيةةةد عالمعاسهةةة  ، لس ةةة  ال شةةةر عاللس ةةة  العبلميةةة  لحقةةةع  اإل سةةةب ق ل ةةةد  ق  -1

1999. 
 2002لقبهرة قاضبيب إسرائيلي  صهيع ي  وي األدب العبري الحديث , مر ز الدراسبع الشراي  سبمع      ا -9

الع صةةري  اإلسةةرائيلي  ق لس ةة  ال شةةر عاللس ةة  العبلميةة  لحقةةع  اإل سةةب  بةةبلمسلد اإلسةةالما العةةبلمي للةةد عة  -10
 2001عاإلغبث   ق القبهرة ق 

مضةةةبمي  األيديعلعسيةةة  الصةةةهيع ي  للصةةةران العربةةةا اإلسةةةرائيلا ق دار ال شةةةر عالبعزيةةةم عاإل ةةةال  بلةةةعدا  ق  –11
 . 2001القبهره ق 

إسةةةرائيل مةةة  االد ةةةبل بةةةبلح  إلةةةا إ ةةةبدة  بببةةة  البةةةبري  ق دراسةةةه وةةةا رليةةةبع بعميةةة  الصةةةران ق  دار ال شةةةر  -12
 .2001عالبعزيم عاإل ال  بلعدا  ق القبهره ق  
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ق إصدار اللس   العبلمي  لحقع  2007 – 7161السدار العبزل عا بهبك الحقع  اليلس ي ي  ق رام اإليدان   -12
 2007دالمبحدة لل بب   عال شر عالبعزيم دق مبرد  اإل سب   ق إصدار

 2001دالمبحدة لل بب   عال شر عالبعزيمد ق وبراير –بقرير لس   وي عسراد عرثبره المسبقبلي   لا إسرائيل  -12 
 2001م ببم سبمع  الم عوي  ق وبراير  –الشععب عاللغبع السبمي   –11
 ببةب   –دراس  ندبي   قدي  مقبر   أل مبل ال يعقةعب ويخمةب   –يث الي رة الصهيع ي  وا األدب العبرى الحد –16

   رسبل  الد بعراه ( 2001المبحدة لل بب   عال شر عالبعزيم ق مبرد  –ش شبلعم  –نلبرمب  
 2010م ببم سبمع  الم عوي  ق  –؟  المسبمم اإلسرائيلا!  إسرائيل.. إلا ني  –17

 .   2013 –شبي  ال عم   –دار العثبئ  السبمعي     –سرائيلي  ( األدب العبرى الحديث   المرحل  اإل -11
دار العثبئ  السبمعي    ، م(2012-م2010المسبمم اإلسرائيلي بي  دهبليز السيبسي  عغ رس  القعة   – 19

 . 2012 عومبر  –شبي  ال عم  –
م ببم دار العثبئ   – 2011ال  2010 –إسرائيل األخرى بي  دهبليز السيبس  عغ رس  القعة  -02

 2011ي بير  –السبمعي  
شبي  ال عم   –دار العثبئ  السبمعي   –يهعدا  ميحبى ن مع سب  –ريديعلعسي  الشعر العبرى الحديث  - 21

   2011 عومبر  -
 –بي  ال عم ش –م ببم دار العثبئ  السبمعي   –إلسرائيلي  وا دهبليز السيبس  اعالغمعض  المراعغ  – 22

           2016وبراير 
بي  ش –م ببم دار العثبئ  السبمعي   -األدب العبرى وا المرحل  اليلس ي ي     ببللغ  العبري  ((  -  23

           2017 ي بير –ال عم 
 

 
  ال  الخبرات

  
عحبا ال قل إلا سبمع  نسيع   1961بري  المعسه  م  مبرد ببإل ا   الع –= العمل بهيئ  اإل ا    -

ع  عال دمرااب  بم الشئع  السيبسي  ببإل ا   العبري  المعسه د .   ثم  قلع إلا  1990وا العبم 
 سبمع  نسيع  ( .

 
 .1976عحبا  بم  – 1961بدريد اللغ  العبري  ببل لي  الحربي  ، عال لي  السعي  ، وي اليبرة م   بم  -1
 1976مبرسم اللغ  العبري  برئبس  السمهعري  م   بم   - 2
رئيد اسم الدراسبع عاألبحبث عالمسةئعل  ة  عحةدة البرسمة  العبرية  عاإل سليزية  بةلدارة المعلعمةبع بةبلمسلد  - 2

 2001يع يع  -1990القبهرة م    بم  -اإلسالما  العبلمي للد عة عاإلغبث  
 1990 -1976بإل ا   العبري  المعسه  م  القبهرة مدير إدارة الشئع  السيبسي  ب - 2
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 1917 – 1976مبرسم بصحيي  األهرام / مر ز الدراسبع االسبرابيسي  م   -1
ع المسبشةةةةبر اإل المةةةةي لسبمعةةةة  1996 – 1990المسبشةةةةبر اإل المةةةةي لسةةةةبمعبي نسةةةةيع  عس ةةةةعب الةةةةعادي  -6

  2006 - 1996الم عوي  م   بم 
إل الميةة  / االسبمب يةة  ق اللسةةب  ال ع يةة  ق ن بديميةة  البحةةث العلمةةا ق  مةة  مةةبرد رئةةيد العحةةدة الثقبويةة  / ا -7

2002- 2010  ..... 
 مسبهمبع اعمي  وا إ شبل عبأسيد ناسبم اللغ  العبري  وا ال  – 1

 إ شبل معمل اسبمبن ( المسبهم  وا    1990م ب لي  رداب سعهبج وا الع -        
 ب ليبا اآلداب ثم رئيد اسم اللغبع الشراي   1992عبم  لي  رداب ا ب وا ال -        

     2002 -1999بق ب عسعهبج م بدبب م              
 إ شبل اسم للغ  العبري  ب لي  السيبح  عالي بد  بمدي   السبداع سبمع    -       

 معبمل اسبمبن ( 2إ شبل  المسبهم  وا  1991 بم  الم عوي            
 – 1996سبمع  الم عوية  خةالل العةبم الدراسةي  –رئيد مسلد اسم اللغبع الشراي  ب لي  اآلداب ابئم بعمل  -9

إلشةةراع  لةةا اسةةمي ل م بةةدببع  2002حبةةا  1999مةة  العةةبم الدراسةةي  رئيسةةب للقسةةم ع 1997
 2002 -1999م   بم اللغبع الشراي  ب ليبي اآلداب بق ب عسعهبج  سبمع  س عب العادي  

 .1999– 1991سبمع  الم عوي   –يبح  عالي بد  ببلسبداع ع يل  لي  الس -10
بمصةةر  بقةةب لقةةرار مسلةةد األ بديميةة  بةةل سلبرا وةةي  -بةةب سلبرا ن بديميةة  ن سةةيعرد للدراسةةبع العليةةب  -مسبشةةبر -11

، بم بسديده  1991مبيع  12مبيع علمدة ثالث س عاع حبا  12عالمسدد وي  1992نبريل  11
  .20/7/2006حبا  21/7/1991م  

 واهلل ولى التوفيق !                                                        
 
 


