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جامعتة  ،ستابقا   كليتة اآلدابب قستم اللغتات الشترقية وآدابهتا، ورييستة اللغتة الستريانية ةأستتا : الوظيفة العلمية
 المنوفية

 المؤهالت:

 ليسانس اآلداب ت قسم اللغات الشرقية وآدابها )الفرع السامي(، :درجة الليسانس

 ت التقدير العام: جيد. 1515كلية اآلداب ت جامعة القاهرة مايو                 

 (: ماجستير اآلداب ت قسم اللغات الشرقية وآدابها )الفرع الساميدرجة الماجستير

 1581سبتمبر  ،جامعة القاهرة، كلية اآلداب

 "المدارس السريانية في الشرق األدنى القديم"، التقدير العام: ممتازالرسالة:  عنوان
 الفلسفة ت قسم اللغات الشرقية وآدابها )الفرع السامي( ه: دكتوراهدرجة الدكتورا

 1550أكتوبر  ،جامعة القاهرة، كلية اآلداب

 لمدطوطتة ييليتا"دراسة لقواعتد النحتو السترياني متن دتاس دراستة وترجمتة عنوان الرسالة: 
 عبي"، التقدير العام: مرتبة الشرف األولىو برشينايا ويوحنا برز 

 5448فبراير  :درجة األستاذ المساعد

 5415 مايو :ستاذدرجة األ
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 اإلنتاج العلمي
 البحوث

، العتدد مجلةة الدراسةات القةرقيةاقو "محتاورة فتي قواعتد النحتو": ترجمتة ودراستة"، س برشت"كتتاب ستويرو  ت 1
 .1558يو ، يول51
، 59 العتتدد ،مجلةةة الدراسةةات القةةرقية، "إحتتدح حلقتتات التصتتاس بتتين العتترب والستتريان :بيتتت الحكمتتة"تتت  5

 .5444يوليو 

، العتتدد مجلةةة كليةةة ا دام جامعةةة المنو يةةة، "التقتتديم فتتي اللغتتة الستتريانية فتتي ةتتوت النيريتتة التوليديتتة"تتت  3
 .5443بريس ، إ93
، مجلةة الدراسةات القةرقيةدراستة تطبيقيتة مقارنتة"، : يلتة فتي اللغتة الستريانيةأدوات الربط اليونانيتة الدد"ت  0

  .5443يوليو ، 31العدد 
، 55 ، العتتددمجلةةة كليةةة ا دام جامعةةة المنو يةةة، "بنتتات الجملتتة فتتي الستتريانية دراستتة تحويليتتة توليديتتة"تتت  9

 .5440يناير 

، مركتز قةمس مجلةة جامعةة عةينامية والسريانية"، ت "بردية أحيقار اآلرامية دراسة لغوية مقارنة بين اآلر  8
 .5449، نوفمبر 55 الدراسات البردية والنقوش، العدد

، ينتتاير 38، العتتدد مجلةةة الدراسةةات القةةرقيةت "الجملتتة الستتببية فتتي "كتترازة متتتى" دراستتة نصتتية تحليليتتة،  1
5448 

 .5445، جامعة حلوان، مجلة كلية ا دام"أثر الترجمات اليونانية على اللغة السريانية"، ت 8

دار المشتترق العتتراق: دهتتو ،  مجلةةة سةةيم ا تتت "التعديتتة فتتي اللغتتة الستتريانية فتتي ةتتوت الدللتتة التوليديتتة"،  5
 .5414، لعام 15، 11المجلد الرابع، العددان الثقافية، 

 .5414، جامعة القاهرة، مجلة دار العلومت "أثر كتاب سيبويه على المصطلح النحوي عند السريان"، 14

العتراق:  مجلةة سةيم ا ت "التناص فتي الشتعر الصتوفي "قصتيدة المحبتة ايلهيتة"، لبتن العبتري نمو جتا ،  11
 .5411، لعام 19، والعدد 5414، لعام 10دهو ، دار المشرق الثقافية، المجلد الرابع، العدد: 

، 58ديتة والنقتوش، العتدد ، مركتز الدراستات البر قمس مجلة جامعة عينت التنغيم عند النحاة السريان،  15
 .5411عام 
الجزت األوس،   مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش  التنغيم من اليونانية والسريانية إلى العربية ت 13

5415. 
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 عدد داص،مجلة مركز الدراسات القرقية   ت "أثر الفلسفة اليونانية في اللغة السريانية"،10
 (5415اكتوبر)

مركز الدراسات البردية  ينايا )الترجمان(، ومعجم الثعالبي )فقه اللغة(، دراسة مقارنة،معجم إيليا برش -ت 19
 ( 5410والنقوش، جامعة عين شمس، أبريس )

إعادة قراتة برديات آرامية من الفنتين من القرن الدامس قبتس المتياد، دراستة فتي اللغتة والمةتمون،  - 18
 . 5419بردية والنقوش، جامعة عين شمس، . مشروع بحثي، مركز الدراسات ال5418 -5419
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 منقورة كتم
)القاهرة، المجلس   ن النحو بين اليونانية والسريانية  ترجمة ودراسة لكتابي  راكس ويوسف األهوازيت 1

   (5441األعلى للثقافة، 
 ( 5445)القاهرة، إيترا ،  الميزان  ي إحكام كالم السريانت ت5

 (5445)القاهرة، إيترا ،  س الفكرية السريانية  ي القرق األدنى القديمالمدار ت تت3

 (.5411)القاهرة: إيترا ،  منظومة "المدخل" البن العبري  ترجمة ودراسة تحليلية  تت0

 (5419، )القاهرة، إيترا ، الجملة  ي اللغة السريانية   ي ضوء علم اللغة الحديثتت 9

 (5418، )القاهرة، إيترا ، السريانية والعربيةدراسات لسانية مقارنة بين تت 8
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 التطبيقي النقاط العلمي
 المؤتمرات

                "متتتتتتنها األهتتتتتتوازي فتتتتتتي ترجمتتتتتتة كتتتتتتتاب "عتتتتتن النحتتتتتتو"، متتتتتت تمر "الترجمتتتتتتة متتتتتتن اللغتتتتتتات الشتتتتتترقية                                                     تأ   
ليها"،  .(5444 ،مايو) ، القاهرة،المجلس األعلى للثقافة وا 

قستم  ، مت تمر "مستتقبس الدراستات الكاستيكية فتي مصتر،"أدوات الربط اليونانية الدديلة في الستريانية" ت ب 
 .(5445 ،إبريس) اللغات الكاسيكية، جامعة القاهرة،

ة كتتتب "التنتتاص فتتي الشتتعر الصتتوفي "قصتتيدة المحبتتة ايلهيتتة"، لبتتن العبتتري نمو جتتا ، متت تمر "ترجمتت تج  
 .(5448 ،مايو)األداق والتصوف في اآلداب الشرقية"، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

"عاقتتتة الشتتترق والغتتترب جتتتدليات  المتتت تمر التتتدولي اليونانيتتتة علتتتى اللغتتتة الستتتريانية"، ات"أثتتتر الترجمتتت ت د
 .(5445 ،مارس) ومقارنات، جامعة حلوان، القاهرة،

مر التتدولي وي فتتي أوروبتتا" منيومتتة المتتددس لبتتن العبتتري نمو جتتا ، المتت تت "نشتتر التتتراس الستترياني اللغتتهتتت 
 .(5445 ،مايو) مركز المدطوطات، ،مكتبة ايسكندرية )النشر التراثي(، ،السادس

)ستتتيبويه إمتتتام  تتتت "أثتتتر كتتتتاب ستتتيبويه علتتتى المصتتتطلح النحتتتوي عنتتتد الستتتريان" المتتت تمر التتتدولي الستتتادس، و
 .(5414 ،مارس)عة القاهرة، كلية دار العلوم، جام العربية(،

تتتت "األثتتتر األرستتتطي فتتتي اللغتتتة الستتتريانية"، نتتتدوة "دور الترجمتتتة فتتتي األدب المقتتتارن فتتتي اللغتتتات الشتتترقية"  ز
 .(5414 ،مايو)المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

)التواصتتس  ،مر التتدولي الستتابعح ت "التتنق ط وةتتبط الكتتام متتن اليونانيتتة والستتريانية إلتتى اللغتتة العربيتتة"، المتت ت
 .(5414 ،مايو) ،مكتبة ايسكندرية ،التراثي، أصوس ومقدمات التراس العربي ايسامي(

 )ديستتمبر، جامعتتة عتتين شتتمس، تتت "التنغتتيم عنتتد النحتتاة الستتريان"، نتتدوة مركتتز الدراستتات البرديتتة والنقتتوش، ط
5411). 

)الحةتتارات القديمتتة: التتت ثير  الثالتتسالعربيتتة"، المتت تمر التتدولي ي ت "التنغتتيم متتن اليونانيتتة والستتريانية إلتتى 
 . (5415 ،فبراير)مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، والت ثر(، 

)التتت ثيرات األجنبيتتة فتتي اللغتتات الشتترقية   ت "أثتتر الفلستتفة اليونانيتتة فتتي اللغتتة الستتريانية"، المتت تمر التتدولي 
 .(5415 ،كتوبرأ)وآدابها(، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، 
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س ت "معجم إيليا برشينايا )الترجمان(، ومعجم الثعالبي )فقه اللغة(، دراستة مقارنتة، المت تمر التدولي الدتامس 
)أبريتتس، )الكلمتتة والصتتورة فتتي الحةتتارة القديمتتة(، مركتتز الدراستتات البرديتتة والنقتتوش، جامعتتة عتتين شتتمس، 

5410 ) 

الستتريانية والعربيتتة نمو جتتا "، المتت تمر التتدولي الستتادس للغتتة متتت ت "المشتتتر  اللفيتتي الستتامي، بتتين األفعتتاس 
 .5411العربية، دبي، مايو 
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 اإلقراف على الرسائل
 قصة موسى عليه السام، في العربية والعبرية والسريانية، دراسةفي بنية النص، "رسالة ماجستير، ت 

 .5440امعة المنوفية، ، كلية اآلداب، ج إشراف مشتر  ."مقارنة تحليلية

، كلية اآلداب،  ، إشراف مشتر "المصدر في السريانية والعربية، دراسة وصفية مقارنة"ت رسالة ماجستير، 
 .5441جامعة المنوفية، 

، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ف مشتر ، إشرا"ابن العبري ترجمة ودراسة أسلوبية"ديوان  ،ت رسالة دكتوراه
5441. 

، كلية اآلداب، ، إشراف مشتر "الجملة المعقدة في السريانية وآرامية ترجوم أونكلوس"، اهرسالة دكتور  ت
 .5445جامعة عين شمس، 

ت رسالة دكتوراه، "دللة السياق وأثرها في صياغة المعنى، المتشابهات السياقية في قصص األنبيات 
 .5413جامعة المنوفية، داب، كلية اآل"بالعربية والعبرية والسريانية، نمو جا "، إشراف مشتر ، 

جامعة المنوفية، كلية اآلداب، ت رسالة دكتوراه، "الجملة الموسعة في اللغة السريانية، دراسة تركيبية دللية، 
5413. 

ت رسالة ماجستير، "أسلوب الطلب في العربية والعبرية والسريانية، دراسة لغوية مقارنة في القرآن الكريم 
 .5410جامعة المنوفية، كلية اآلداب،  اشراف مشتر ، والعهد القديم،

جامعة كلية اآلداب، رسالة ماجستير، "الصفة في اللغة السريانية، دراسة للويايف الصرفية والنحوية، ت 
 .5410عين شمس، إشراف مشتر ، 

ةوت علم األصوات  ت  رسالة دكتوراة، "النبر والتنغيم والفواصس الصوتية في اللغتين العبرية والسريانية، في
 . 5419الوييفي، )دراسة تطبيقية مقارنة(، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 

"، كليتة اآلداب، السم المشتق والمصدر فتي اللغتة العبريتة والعربيتة متع المقارنتة بال راميتة" ،ت رسالة دكتوراة
 . 5419جامعة عين شمس، 

لستريانية، دراستة فتي النحتو والدللتة"، كليتة اآلداب، جامعتة ت رسالة دكتوراة، "الجملة العتراةتية فتي اللغتة ا
 . 5418المنصورة، 
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 مناققة الرسائل
رستتالة ماجستتتير،  "أفعتتس التفةتتيس بتتين العربيتتة واللغتتات الستتامية الغربيتتة )العبريتتة والستتريانية والحبشتتية("تتت 1

كليتتتة اآلداب،  أنتتتور، د. ماجتتتدة محمتتتد : أ. د. محمتتتد عتتتوني عبتتتد التتتر ف، د. أحمتتتد هنتتتدي،لجنتتتة المناقشتتتة
 . 5448جامعة عين شمس، 

، لجنتة المناقشتة: أ.د. ماجتدة عمتاد التدين ستالم، أ.د. عمتر رسالة دكتتوراه، "غة السريانيةلالحروف في ال"ت 5
 .5414صابر، د. ماجدة محمد أنور، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

، رسالة ماجستير، لجنتة المناقشتة، أ.د. "وية مقارنةالمفعوس به في العبرية والسريانية والعربية، دراسة لغ"ت 3
 .5414عوني عبد الر  ف، أ. د. سيد فرج، د. ماجة محمد أنور، كلية األلسن، جامعة عين شمس، 

رستتتتالة  ،"ستتتتويروس األنطتتتتاكي نمو جتتتتا  ، ونصوصتتتتها الباقيتتتتة بالستتتتريانيةالنصتتتتوص اليونانيتتتتة المفقتتتتودة "تتتتت 0
دة عماد الدين سالم، أ. د. شتادية توفيتق، د. ماجتدة محمتد أنتور، كليتة ماجستير، لجنة المناقشة، أ. د. ماج

 .5411اآلداب، جامعة القاهرة، 

تت "المتورفيم فتتي اللغتة الستتريانية"، رستالة ماجستتتير، لجنتة المناقشتتة، أ. د. زمتزم ، أ.د. ماجتتدة محمتد أنتتور، 9
 .5410د. بسيمة مغيس، جامعة المنصورة، 

رستتالة دكتتتوراة، ، تحليليتتة وتعليتتق دراستتة النبتتي لجبتتران دليتتس جبتتران، لكتتتاب قتتره باشتتي الستتريانيةترجمتتة  .8
لجنتتتة المناقشتتتة، أ.د. زمتتتزم، أ.د. ماجتتتدة محمتتتد أنتتتور، أ. د. ، د. بستتتيمة ستتتلطان مغيتتتس، جامعتتتة األزهتتتر. 

5418 . 
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 تحكيم األبحاث
 تحكيم أبحاس للنشر في مجلة كلية اآلداب، جامعة المنوفية، تحت عنوان: -

 .5410، مجلة بحوس كلية اآلداب، سفر إرمياء وأحداث السبي البابلي: دراسة نقديةت  1
 .5419، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنوفية، الرواية القعرية  ي األدم العبري الحديثت  5
 

 أستا  مساعد، تحت عنوان: لدرجة ترقيةلل تحكيم أبحاس -
معة المنصورة، العدد السادس واألربعون، المجلد الثاني، يناير ، مجلة كلية اآلداب، جاالكتابة السريانيةت 1

5414. 
، مجلة ترجمة إلنجيل قصة رحيل مريم مع بيان أوجه االتفاق واالختالف  يها مقارنة بالقرآن الكريمت 5

 .5411، لعام58رسالة المشرق، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، المجلد 
مجلة الدراسات الشرقية، مركز الدراسات الشرقية، جامعة  اسم السيد المسيح التأ ير اليوناني على ت 3

 .5415القاهرة، عدد داص أعماس الم تمر الدولي، الت ثيرات األجنبية في اللغات الشرقية وآدابها، 
مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش،  رمز العدد  ي البرديات ا رامية إبان القرن الخامس ق.م ت 0
 .5413معة عين شمس، الم تمر الدولي الرابع، الفكر في مصر عبر العصور، الجزت األوس، جا
. تحت 5410، الم تمر األوس للدراسات اآلرامية والسريانية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، حضارة تدمرت 9

 النشر.
 تحكيم أبحاس للنشر في مجلة الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، تحت عنوان: -

 (5418) األسلوم البالغي  ي اللغة السريانية  دراسة مقارنة بين ابن العبري وابن المعدني  ت1
 (5418"، )السياق وداللته  ي القصص السرياني من خالل قصة السيدة مريم العذراء "نموذجا  ت 5
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 الداخلي النقاط الجامعي
 
 .5415سبتمبر  القسم تولي مهام أعماست 

 5410ت  5415، 5445جلس الكلية ت المشاركة في م

 في القسم.التي تقام والندوات  ناراتيمالمشاركة في الست 

فتي الكليتة"،  الكلية، على سبيس المثاس "النادي األدبي القسم أو فيفي األنشطة الثقافية والعلمية  ت المشاركة
لعلمية، علتى مستتوح القستم وعلتى لمشاركة في الندوات الثقافية، وعقد كثير من الندوات سوات الثقافية أو اوا

 مستوح الكلية.

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

 ت المشاركة في بعض لجان الكلية.

 اركة في مشروع الجودة في القسم.ت المش

 (5411 – 5418ت رييس وحدة الجودة بقسم اللغة العبرية وأدابها )
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 النقاط الجامعي الخارجي
 جمعية الدراسات الشرقية. مجلس إدارة فيت عةو 

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

 .5414 -5441عام  ،ت انتداب للتدريس في كلية األلسن )جامعة عين شمس(

، على النحو المتعلقة بالدراسات  ي اللغات القرقيةو  العامة من المؤتمرات والندواتالمقاركة  ي عدد -
 التالي:

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

دراسات الشرقية )جامعة القاهرة( مركز البالتعاون بين " القيم في األديان" الدولي م تمرالت المشاركة في 
 54 – 15، اليابانت  جامعة دوشيشا( بسيسمور) لألديان التوحيدية الموةوعات الدراسات المتعددة مركزو 

 .5413فبراير 

ات والنقوش، مركز البردي ،ت المشاركة في مشروع بحثي تحت عنوان "إعادة قراتة وترجمة البرديات اآلرمية"
  5419 -5413. (جامعة عين شمس)

مركز قاهرة( بالتعاون مع ت المشاركة في الم تمر الدولي "الرجس في الحةارات واآلداب الشرقية، )جامعة ال
  .5410أبريس  18 – 19الدراسات الشرقية، 

 ن مع)جامعة القاهرة( بالتعاو  ت المشاركة في الم تمر الدولي "الرحات في الحةارات واآلداب الشرقية"،
 .5419أبريس،  18لدراسات الشرقية، مركز ا

مركز  ت المشاركة في الم تمر الدولي السادس "الموروثات القديمة بين الشفاهة والكتابية والتجسيد"،
 .،5419ريس أب 5 -مارس 31 البرديات والنقوش )جامعة عين شمس(،

الشترقية بالشتترا  متع جامعتة القتاهرة، ت المشاركة في م تمر "القصة في اآلداب الشترقية"، مركتز الدراستات 
 .5418اكتوبر 

مركتتتز  بالتعتتتاون بتتتين "،فتتتي األديتتتان المقدستتتة األمتتتاكنالتتتدولي "القتتتيم فتتتي األديتتتان،  متتت تمرالتتتت المشتتتاركة فتتتي 
لألديتتان التوحيديتة )سيستتمور(  الموةتوعات )جامعتتة القتاهرة(، ومركتز الدراستتات المتعتددة الشترقيةالدراستات 

 .5418اكتوبر  34يابان، بجامعة دوشيشا. ال
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 الدورات التدريبية

  .5415ت  5411، "تنمية قدرات أعةات هيية التدريس" بجامعة المنوفية دوراتاجتياز ت 

 ،مركز البرديات والنقوش، جامعة عين شمس، يوليو، أغسطسب، "آرامية البرديات المصريةاجتياز دورة "ت 
 .5415، سبتمبر

مركز البرديات والنقوش، جامعة عين شمس، أكتوبر، نوفمبر، ب، "د القديمآرامية العهاجتياز دورة " ت
 .5415ديسمبر، 

 

 

 الجوائز

 في المجاس األدبي واينساني. 5415الحصوس على جايزة جامعة المنوفية للترجمة لعام ت 
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 الدراسيةالمقررات 
 

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

 ، قسم اللغات الشرقيةاللغة، للفرقة األولى علم( 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 ت(ه)

 ، قسم اللغات الشرقيةقوش السامية، للفرقة الرابعةالن( و)

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

 )ح( مناها البحس اللغوي، تمهيدي ماجستير.

 )ط( نحو اللغات السامية المقارن، تمهيدي ماجستير.

 

 


