
 
 السيرة الذاتية

 

 ( بيانات شخصية :أولا ) 

 د.عمرو عبدالعلى عالم أ. االسم بالكامل :  -1
 الجنسية : مصرى .  -3
 الجنس : ذكر . -4
 61603006010هاتف:   -5
 قسم اللغات      -جامعة المنوفية/كلية اآلداب-شبين الكوم –عنوان العمل : ج.م.ع  -6

 ابها.فرع اللغة العبرية وآد -الشرقية 
 ( المؤهالت العلمية :ثانياا ) 

 .)مرتبة الشرف األولى(بتقدير أعلى درجة علمية : الدكتوراه  -1
 اتجاهات نقد الصهيونية فى الرواية العبرية المعاصرة خالل  )عنوان بحث الدكتوراه :

 .الثمانينيات والتسعينيات( 
 . جامعة عين شمس /مكان الحصول على الدكتوراه : كلية اآلداب 

 .1663يونيو :  اتاريخ الحصول عليه
 دراسة تحليلية مقارنة  -)األنا واآلخر فى أعمال عاموس عوزعنوان بحث الماجستير :  -1

 .)تقدير: ممتاز(بين كتاباته السياسية وبعض أعماله األدبية(    
 جامعة عين شمس . /مكان الحصول على الماجستير : كلية اآلداب 

 . 1111اجستير : تاريخ الحصول على الم
/ كليااة اآلداب -(1111) اللغااة العبريااة وآدابهااا بتقاادير جيااد جاادا  الممتااازة فااى ليسااانس ال -3

 .شمس جامعة عين



 

(2) 

 ( التدرج الوظيفى واألكاديمى :ثالثاا ) 
  المنوفية.جامعة  –كلية اآلداب  –اللغة العبرية وآدابها قسم  القسم العلمى :

  التاريخ                                  مكان العمل                              الوظيفة
جامعاة  –كلية اآلداب  –فرع اللغة العبرية وآدابها  –معيد بقسم اللغات الشرقية وآدابها  -1

 . 1110نوفمبر  -المنوفية
كليااة        –فاارع اللغااة العبريااة وآدابهااا  -ماادرس مساااعد بقساام اللغااات الشاارقية وآدابهااا  -1

 . 1111 يوليو  المنوفية  جامعة –اآلداب 
       –كليااة اآلداب  –فاارع اللغااة العبريااة وآدابهااا   -ماادرس بقساام اللغااات الشاارقية وآدابهااا  -3

 . 1663يوليو  – المنوفية جامعة

كليااة  –فاارع اللغااة العبريااة وآدابهااا   -بقساام اللغااات الشاارقية وآدابهااا أسااتاذ مساااعد  -4
 .1661مايو  – المنوفية جامعة –اآلداب 

 .1615فبراير  -شعبة اللغة العبرية -أستاذ بقسم اللغات الشرقية -5

  -1610لغة العبرية وآدابها سبتمبر رئيس قسم ال -0
 )رابعاا( الخبرات العلمية :

كاوبرى  –مترجم ومدرس لغة عبرية بمعهد اللغات للقوات المسلحة )الجناح العبرى(   -1
 (.1113ديسمبر -1111)ديسمبر -القبة

( )الخدمااة العبريااة .NILE TV قناااة النياال الدوليااة –ر بتليفزيااون ج.م.ع متاارجم ومحاار   -1
1661 - 1616 

معد برنامج )األدب والحياة( بالخدمة العبرية /شبكة اإلذاعات الموجهة/ قطااع اإلذاعاة  -3
 وحتى تاريخه. 1660المصرية منذ مايو 

ات بكلياااة مااادير شاااعبة الدراساااات العبرياااة بمركاااز الخدماااة لالستشاااارات البحثياااة واللغااا -4
 . 1615-1660عة المنوفية منذ جام -اآلداب

ساا(  الكتب : ) عنوان الكتاب ، مكان )خام

  النشر ، الناشر ، تاريخ النشر(:
دار  -القاهرة –الشخصية العربية والشخصية اإلسرائيلية فى الفكر اإلسرائيلى المعاصر  -1

 .1665 -العلوم للنشر
دار العلاوم  -القااهرة -فى األدب اإلسرائيلىدراسة  -رحيل الصهيونية والبحث عن بديل -1

 .1665 -للنشر
 .1660 -دار العلوم للنشر -القاهرة -المجتمع اإلسرائيلى وثقافة الصراع -3



 

(3) 

 -دار العلاااوم للنشااار -القااااهرة -أثااار االنتفاااااة الفلساااطينية فاااى اآلخااار )اإلسااارائيلى( -4
1660. 

 .1665-دار الكتب الجامعية -قواعد اللغة العبرية  -5

 .1660-دار الكتب الجامعية -فى قواعد اللغة العبرية  تدريبات -0

  -دار العلوم للنشر –القاهرة  -دراسة فى الشعر العبري المعاصر –أفول الصهيونية   -0

1616. 
دار العلااوم  –القاااهرة  -ن مطرقااة الصااهيونية وسااندان الواقااعبااي اإلساارائيل المجتمااع  -0

 1615 -للنشر

عنوان ) ال تبحوث مقدمة لمؤتمرا( سادساا ) 

، المؤؤؤؤتمر ، الالةالداعيؤؤؤة، مكؤؤؤان 

 المؤتمر، التاريخ ( :
 
مؤتمر )دور اللغات الشرقية  –)الواقع االجتماع  اإلسرائيلى فى الرواية العبرية المعاصرة(  -1

  . 1665مارس  -كلية اآلداب/ جامعة المنصورة -فى خدمة الدراسات اإلنسانية(
 
 مؤتمر )اآلخر   -فى فتاوى الحاخامات اليهود() المنظور الدينى للصراع على األرض -1

 . 1665أبريل  -كلية اآلداب /جامعة عين شمس -فى الفكر اليهودى(
 

مااؤتمر )االستشاارا  فااى الدراسااات الشاارقية( كليااة  -) الحركااة االستشااراقية فااى لساارائيل (-3
 .1660أبريل  -جامعة المنصورة -اآلداب

 
ى األرض،دراسااة فااى روايااة  حمااائم فااى مياادان ) توظيااف الااند األدبااى لحاال الصااراع علاا-4

مؤتمر ) توظيف المصطلح والند فى الدراساات  –ترافلجر  لألديب اإلسرائيلى سامى ميخائيل( 
 .1660أبريل  -جامعة عين شمس -العبرية( كلية اآلداب

 
ديباة دراسة تحليلية لرواية  أشاال"  لأل –)أثر االنتفااة الفلسطينية فى اآلخر  اإلسرائيلى   -5

الماؤتمر الادولى بالجامعاة األردنياة ، عماان )آفاا  جديادة فاى  -اإلسرائيلية أورلى كاستل بلوم(
 . 1660مايو  -الخطاب: اللغة الثقافة األدب(



 

(4) 

دراساة فاى رواياة )حماماة وصابى( لألدياب  -مفهوم الاوطن فاى الرواياة العبرياة المعاصارة -0 
اساة الثقافياة: رؤى مساتقبلية فاى اللغاة واألدب )السيالماؤتمر الادولى  -اإلسرائلى مئير شااليف

 .16611أبريل  10/11 -جامعة عين شمس -كلية األلسن –والترجمة( 

مؤتمر الشر  ؤتمر الدولى )مال -مخاوف المجتمع اإلسرائيلى من البرنامج النووى اإليرانى -0
 .1611أكتوبر  1/11تركيا  –جامعة صقاريا األوسط: السياسة والمجتمع( 

 (النشاط العلمى داخل الكلية :عاا ساب)

 .1615وحتى سبتمبر  1663غات الشرقية منذ مجلس قسم اللبعاو  -1

 .1614 -1613جامعة المنوفية  –عاو بمجلس كلية اآلداب  -1
 .1660 -1665عاو لجنة المكتبات للعام  -3

 .1660- 1660عاو لجنة شئون التعليم  -4

 .1615- 1660منذ  عاو مجلس مركز الخدمة لالستشارات البحثية واللغات -5

واللغااات منااذ عااام ماادير شااعبة الدراسااات العبريااة بمركااز الخدمااة لالستشااارات البحثيااة  -0
1664-1615 

 .1660لجنة الجوالة  مستشار -0

 .1611مستشار اللجنة الثقافية  -0

 ( اإلشراف على الرسائل العلمية:ثامناا )

رسااالة دكتااوراه  -(1665-1100)اتجاهااات األدب النسااائى فااى الروايااة العبريااة المعاصاارة  -1
 )لشراف مشترك( ومقدمة من الطالبة دعا" محمد الديب. 1/0/1660مسجلة بتاريخ 

رؤية االستشرا  اإلسرائيلى للشريعة اإلسالمية )دراسة نقدية فى دائرة المعارف العبرية  -1
مقدمة من الطالبة شادية العشماوى. و  14/0/1660ير مسجلة بتاريخ رسالة ماجست -العامة(

 )لشراف مشترك(.
لنتاجاااه الشاااعرى فاااى أمريكاااا  – 1101-1010)اتجاهاااات الشاااعر عناااد آبراهاااام رجلساااون  -3

ساارائيل مااع ترجمااة ديااوان  حروفااك محفااورة (   11/0/1660مسااجلة بتاااريخ رسااالة ماجسااتير وا 
 الباطش.ومقدمة من الطالب عبداهلل مصطفى 

. 1664-1100دراسااة مقارنااة  -الخطاااب السياسااى فااى أدب األطفااال العباارى والفلسااطينى-4
كليااة اآلداب/ جامعااة عااين شاامس مقدمااة ماان الطالبااة  –رسااالة ماجسااتير بقساام اللغااة العبريااة 

 )لشراف مشترك(. . 16/1660رقية محمد ومسجلة بتاريخ 
، دراسااة تحليليااة للشااعر العباارى الاارافض القصاايدة االحتجاجيااة فااى الشااعر العباارى المعاصاار -5

 رسالة ماجستير مقدمة من الطالب معتز عبدالكريم عبدالمنعم.، 1660-1103لالحتالل 



 

(5) 

دراسااة فااى روايتااى )نيااران صااديقة(  -اتجاااه مااا بعااد الحداثااة فااى الروايااة العبريااة المعاصاارة -0
مقدماة مان لة ماجساتير رسااو)امرا"ة هاربة من نباو"ة( ألبراهاام يهوشاواع ودافياد جروسامان. 

 عبدالمحسن غريب. الطالب / أحمد
روايتاى )للاى البيات( و)اامير  دراساة فاى -االتجاهات الفكرية لألدبا" الشبان فاى لسارائيل -0

ومقدمااة ماان الطالااب/  1611 /0إليساااف عنباارى وساايد قشااوع. مسااجلة بتاااريخمخاطااب مفاارد( 
 محمد محمود شيحة.

دراساة لغوياة  -بينو عند كل ركندروف ور  العبريةللغة ترجمة معانى صورة القصد للى ا  -0
لبااراهيم عبااد العزيااز مقدمااة ماان الطالااب/  1611/ 16. رسااالة ماجسااتير مسااجلة بتاااريخنقديااة
 )لشراف مشترك(..  سنجر

تفكياك الصااهيونية فاى الروايااة العبريااة المعاصارة، روايااة الاابالد الجديادة لألديااب اإلساارائيلى  -1
ومقدماة مان الطالباة/ جيهاان  1611/ 4سالة ماجستير مساجلة بتااريخ اشكول نفو أنموذجا . ر 

 لشراف مشترك(.)حسن قشطة. 
. جياال هااارئيفينالاند الساردى فااى رواياة )قلاب يساتفي ( لألديبااة اإلسارائيلية سايميائية  -16

 .أحمد عبدالحميد عبد الوهابمقدمة من الطالب/ 1613/ 4رسالة ماجستير مسجلة بتاريخ 
، دراساة فاى القصايدة العبرياة العبرى المعاصار قرى والمدن الفلسطينية فى الشعرتهويد ال -11

مقدمااة ماان الطالااب/  1614/ 1. رسااالة دكتااوراه مسااجلة بتاااريخ المعاصاارة مااع ترجمااة نماااذج
 .موف  كامل خلف

 )عاشراا( النشاط العلمى خارج الكلية: 

جامعااة عااين –األلساان تاادريس اللغااة العبريااة الحديثااة واألدب العباارى الحااديث بكليااة  -1
 شمس.

 جامعة اإلسكندرية. –تدريس اللغة العبرية الحديثة بكلية اآلداب  -1
 جامعة أسيوط. –تدريس اللغة العبرية الحديثة واألدب العبرى الحديث بكلية اآلداب  -3

 جامعة سوهاج. –تدريس اللغة العبرية الحديثة واألدب العبرى الحديث بكلية اآلداب  -1

جامعة جنوب  –برية الحديثة واألدب العبرى الحديث بكلية اآلداب بقنا تدريس اللغة الع -3
 الوادى.

 جامعة المنوفية. -تدريس اللغة العبرية الحديثة بكلية السياحة والفناد  -4

 جامعة المنوفية. –تدريس اللغة العبرية بكلية التربية   -5

 )حادى عشر( الدورات التى تم الحصول عليلا :  

 العلمى. أساليب البحث -1
 تصميم المقرر. -1



 

(6) 

 لدارة البحث العلمى. -3
 توكيد الجودة واالعتماد. -4
 الجوانب القانونية بالجامعات. -5
 استخدام التكنولوجيا فى التدريس.  -0
 لدارة الفري  البحثى. -0
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب. -0
 النشر العلمى. -1
 سلوكيات المهنة. -16
 دة.الساعات المعتم -11
 أخالقيات البحث العلمى. -11
بالقسم   ى عشر(المواد الدراسية التى تدرس)ثان

 الكلية:و

 قواعد اللغة العبرية. -1

 تدريبات فى قواعد اللغة العبرية  -1

 المجتمع اإلسرائيلى المعاصر. -3

 األدب العبرى الحديث. -4
 الشعر العبرى المعاصر. -5

 نصود عبرية حديثة. -0

 أساليب عبرية حديثة. -0

 العبرية للى العربية والعكس. الترجمة من -0

 اللغة العبرية بأقسام اللغة العربية والتاريخ والمكتبات. -1

 مواوع خاد )دراسات عليا( -16

 .)دراسات عليا(اتجاهات األدب العبرى المعاصر  -11

 .)دراسات عليا( الشعر العبرى الحديث والمعاصر -11

 



 

(7) 

األبحاث المقدمة للجنة العلمية الموقرة 

 غات الشرقيةلترقية األساتذة/ الل

 الخاصة بـالسيد الدكتور/ عمرو عبدالعلى عالم

 

دراسة فى رواية )حمامة وصبى( لألدياب  -مفهوم الوطن فى الرواية العبرية المعاصرة -1
المؤتمر الدولى )السياسة الثقافياة: رؤى مساتقبلية فاى مجلد  -اإلسرائلى مئير شاليف
 .1611أبريل  10/11 -شمس جامعة عين -نكلية األلس –اللغة واألدب والترجمة( 

دراسة فى بعض قصاائد ) ال تخباروا فاى  النكبة الفلسطينية فى الشعر العبرى المعاصر -1
. ( مان لعاداد حاناان حيفار1150-1140جت ، النكبة الفلساطينية فاى الشاعر العبارى 

 .1611أبريل  01جامعة المنوفية  العدد  -مجلة بحوث كلية اآلداب

أبحاااث المااؤتمر الاادولى  -ماان البرنااامج النااووى اإليرانااىمخاااوف المجتمااع اإلساارائيلى  -3
أكتااوبر  1/11تركيااا  –)مااؤتمر الشاار  األوسااط: السياسااة والمجتمااع( جامعااة صااقاريا 

1611. 

دراسة  -تقديس الخدمة فى الجيش اإلسرائيلى لدى التيار الدينى القومى التمرد على   -4
كليااة  – األلساانجلااة صااحيفة م – فااى روايااة  رحلااة  لألديااب اإلساارائيلى يااائير آسااولين

 .1613يناير  -العدد التاسع والعشرون -جامعة عين شمس -األلسن

  لألديااب رجاال مسااندراسااة فااى روايااة   -تنااازع الااذات الراويااة مااع الواقااع اإلساارائيلى -5
- 15جامعااة المنوفيااة العاادد  -بحااوث كليااة اآلداب. مجلااة يااورام كااانيوكاإلساارائيلى 

 .1613أكتوبر 

الدراسااات . مجلااة لعاادنا شاايمش   آماسااتل المجموعااة القصصاايةفااى يلية الماارأة اإلساارائ -0
 .1614يوليو  -/ الجز" األول  53الشرقية، العدد 

 

 


