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 السيرة الذاتية
 
 

 البيانات الشخصية:
 

 عادل صالح محمد على األسم:
 ، دار السالم ، سوهاج ٦٢/٨/٠٧٩١ تاريخ ومحل الميالد:

 بقسم اللغة األلمانية وآدابها ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية أستاذ مساعد الوظيفة:
 (Germanistische Linguistik)اللغة األلمانية لغويات  التخصص:

 حديثة لغوياتصص دقيق: تخ 

 
 

 المؤهالت العلمية:
 

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

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

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

 ترير بألمانيا

 
 

 التدرج الوظيفى:
 

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

  ٤/٧/٦١١٤مدرس مساعد بذات القسم فى 

  ١٠/٠٦/٦١١٢مدرس بذات القسم فى  

  ٦٦/٨/٦١٠٠أستاذ مساعد بذات القسم فى 

  ٠١/٧/٦١٠٠رئيس قسم اللغة األلمانية وآدبها منذ 
 

 
 االنتاج العلمى:

 
ى المعاجم ثنائية اللغة بين العربية واأللمانية مثالية المكافئ المعجمى ف ""المكافئى المعجمى ٢٠٠٢

فى المؤتمر الدولى الرابع بكلية األلسن ، ونشر من خالل قاموس هانس فير ، بحث ألقى 
ـ  ٦١جامعة المنيا ، تحت عنوان "الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافة فى عصر العولمة" من 

 .٦١١٩أبريل  ٦٢
غة األلمانية كلغة أجنبية لتنمية القدرات والمهارات اللغوية ، القصص المصورة فى تعليم الل ٢٠٠٩

 .Info DaFن فى الدورية األلمانية دد الخامس للسنة السادسة والثالثيشور فى العنبحث م
٦١١٧. 

قاموس إلياس الحديث ألمانى عربى" ، بحث منشور فى "بنية المداخل الصغرى والكبرى فى  ٢٠٠٩
 .٦١١٧ امعة المنوفية ، العدد الخامس والثمانون.مجلة بحوث كلية اآلداب ، ج
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المعاجم العربية والحفاظ على الهوية اللغوية ، بحث منشور فى المؤتمر الدولى الثانى لجامعة  ٢٠٣٠
 ١٠ـ  ٦٧العربى الغربى: اختالف أم خالف إلى وفاق؟" من  المنيا تحت عنوان "الحوار

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

" من وأبحاثها الترجمةحول الدولية الدولى تحت عنوان "الجهود   LICTRAألقى 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 نقلها فى كتب القواعد التعليمية والكتب ليب االسمية بين الغموض واإليجازاألسا ٢٠٣٣
قسم اللغة األلمانية نية بلجرمافى مجلة الدراسات امنشور لأللمانية كلغة أجنبية ، التعليمية 

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

األلمانية أثناء ثورة  األلكترونية "باألمس سياسة األمر الواقع ، اليوم ثورة". لغة الصحف ٢٠٣٢
بحث منشور فى مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة  دراسة لغوية نقدية. يناير فى مصر.

 .٦١٠٦، يوليو ٦١، السنة ٧١ة ، العدد المنوفي
لبوشا  "القواعد فى حقول"كتاب القواعد فى حقول بين الواقع والمأمول من خالل  ٢٠٣٤

انية بقسم اللغة جرمنشور فى مجلة الدراسات البحث ميزن وآخرين، اوفرويدنبيرج ـ فيند
 .٦١٠٤ن، والعشر، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، العدد الحادى ووآدابهااأللمانية 

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

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

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

 ٠٧إلى  ٠٩ المشاركة مع جامعة فوبرتال األلمانية منجامعة عين شمس ب ،بكلية األلسن
منشور فى مجلة كلية اللغات بحث ، "تواصل"، فى إطار مشاريع الشراكة ٦١٠٤نوفمبر 

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

بحث منشور فى مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد ؛ للورنس كروبفيتش
 .٦١٠٢، إبريل ٦٩، السنة ٠١٢

ألقى فى بحث  ؛ثورة األلمان اللغوية فى المعجم أحادى اللغة بين الهوية وتجاوز الحضارات ٢٠٣٢
مؤتمر الدولى الرابع للدراسات الجرمانية بمناسبة ، ال "تجاوز الثقافات والهويةمؤتمر "

 ٦٢إلى  ٦٤ من القاهرةجامعة  ،دابكلية اآل ،اليوبيل الذهبى لقسم اللغة األلمانية وآدابها
جامعة  ، )تحت الطبع فى مجلة الدراسات الجرمانية بقسم اللغة األلمانية وآدابها،٦١٠٢مارس 
 .(٦١٠٢ن والعدد الثانى والعشر القاهرة،

  
 

 المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية:
 

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

ظ على المشاركة فى المؤتمر الدولى الرابع بكلية األلسن ، جامعة المنيا ، تحت عنوان "الحفا ٢٠٠٢
 .٦١١٩أبريل  ٦٢ـ  ٦١الهوية اللغوية والثقافة فى عصر العولمة" من 
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" الدولية حول الترجمة وأبحاثهاالدولى تحت عنوان "الجهود   LICTRAالمشاركة فى مؤتمر ٢٠٣٠
 ، بمدينة ليبزج بألمانيا. ٦١٠١مايو  ٦٠ـ  ٠٧من 

الطقوس والعلمى تحت عنوان "بين التابو  المشاركة فى المؤتمر الدولى للهيئة األلمانيا للتبادل ٢٠٣٠
نوفمبر  ٩ـ  ١صل الحضارى المتداخلة واشكاليتها فى اللغة واألدب" من وا، صور الت

٦١٠١. 
، المؤتمر الدولى الثالث لقسم اللغة األلمانية  "التحول واالستمراريةالمشاركة فى مؤتمر " ۲۱۰۲

 . ۷۱۰۷مارس  ۷۲إلى  ۷۲ من  وآدابها بآداب القاهرة

،  "فى البحث العلمى والتعليم الحضاراتالدراسات الجرمانية بين المشاركة فى مؤتمر " ۲۱۰٤

عين شمس بالمشاركة مع  جامعة ،كلية األلسنلقسم اللغة األلمانية بالخريفى المؤتمر الدولى 

، فى إطار مشاريع الشراكة ۷۱۰٤نوفمبر  ۰۲إلى  ۰۲ منجامعة فوبرتال األلمانية 

 ."تواصل"

، المؤتمر الدولى الرابع للدراسات الجرمانية  "تجاوز الثقافات والهويةالمشاركة فى مؤتمر " ۲۱۰٥

مارس  ۷٢إلى  ۷٤ من  بمناسبة اليوبيل الذهبى لقسم اللغة األلمانية وآدابها بآداب القاهرة

۷۱۰٥ . 

 ،مانياألالدولى بجامعة ترير، ( Europhras 2016) ٦١٠٢المشاركة فى مؤتمر يوروفراز  ٢٠٣٢
عوائق الخواص اللغوية. نقل وفهم بورقة عمل بعنوان " ٦١٠٢أغسطس  ١إلى  ٠من 

 ."واستخدام التعبيرات االصطالحية )فرازيولوجيا( فى دروس تعليم األلمانية كلغة أجنبية

 
 المنح:

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

 معة اسن بألمانيا.بجا
 بعثة كاملة على نفقة البعثات المصرية للحصول على الدكتوراة من ألمانيا. ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٠
 منحة من الهيئة األلمانية للتبادل العلمى للمشاركة فى كورس األسكندرية. ٢٠٠٢
لى الدولى "الجهود الدولية حول الترجمة وأبحاثها" ، ع LICTRAمنحة للمشاركة فى مؤتمر  ٢٠٣٠

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

 على نفقة جامعة المنوفية. بألمانيا
 
 

 داخل الكلية والجامعة:التدريس 
 

 أ( تدريس المقررات اآلتية حسب الئحة قسم اللغة األلمانية:

 صوص عامة ، محادثات واستماع ، ترجمةالفرقة األولى: مهارات لغوية ، ن 

 الفرقة الثانية: علم الداللة ، علم التراكيب ، نصوص اقتصادية ، ترجمة 

 الفرقة الثالثة: دراسات لغوية متقدمة ، محادثات واستماع ، مقال ، ترجمة 

 الفرقة الرابعة: مناهج علم اللغة ، نصوص علمية ، قاعة بحث ، ترجمة 
 

 األلمانية لطلبة الدكتوراة بكلية الزراعةب( تدريس مقرر اللغة 
 

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

 خارج الجامعة:التدريس 
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قسم اللغة األلمانية ، كلية الدراسات اإلنسانية ، جامعة لنتداب اال ٦١١٧/٦١٠١حتى  ٦١١٢/٦١١٢من 

 لمقررات اآلتية حسب الئحة القسم:، لتدريس ااألزهر ، فرع البنات 

 الفرقة الثانية: صوتيات ، قواعد ومدخل إلى اللغة األلمانية ، ترجمة 

 الفرقة الثالثة: مدخل إلى علم اللغة األلمانية ، ترجمة 

 الفرقة الرابعة: ترجمة 
 

 األنشطة داخل القسم والكلية:
 

 ليا بالقسمالمشاركة فى اعداد الساعات المعتمدة والئحة الدراسات الع 

  ٦١١٧/٦١٠١حتى  ٦١١٢/٦١١٩عضو لجنة العالقات الثقافية من 

 عضو بمجلس كلية اآلداب بجامعة المنوفية 

 عضو بمركز االستشارات والترجمة داخل كلية اآلداب بجامعة المنوفية 

  المشاركة فى التنسيق الزيارات األجنبية للقسم من قبل الهئية األلمانية للتبادل العلمى ومعهد
 وتهج

  التعليم واالعتماد جودةضمان لدى الهيئة القومية لمعتمد مراجع خارجى 
 

 االشراف العلمى:
 

 المشاركة فى االشراف على الرسائل العلمية لكل من:

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

 استخدام االشارات  ثة شرين فيصل ، المدرس المساعد بالقسم ، دكتوراة تحت عنوانالباح"
 الزمنية ووظيفتها فى األلمانية"

 المشاركة فى تحكيم رسائل ماجستير ودكتوراة داخل وخارج كلية اآلداب وجامعة المنوفية.
 

 ترجمات
 

 ترجمات من العربية إلى األلمانية:
 

-ibكثير باالشتراك مع د. لمياء عبدالمحسن عثمان على زيكو ، دار نشر ترجمة "قصص األنبياء" البن 

Verlag، ألمانيا.دوسلدورف،  ،٦١٠٠ 
 

 ترجمات من األلمانية إلى العربية:
 

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

 تحت  لكة العربية السعودية، الرياض، المم، دار المريخ للنشرقصور االنتباه وفرط الحركة(
 الطبع(

 تحت الطبع( ، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار المريخ للنشراختبارات الذكاء( 

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


