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فللرل لغللاش األمللم  -ن قسللم اللغللاش الةللرقية وآدابهللاحاصللع علللي درلللة الليسللان  ملل -أ

 .بتقدير ليد لدا   م1801عام اآلداب لامعة القاهرة بكلية  -السامية 

حاصللع علللي درلللة المالسللتير مللن قسللم اللغللاش الةللرقية وآدابهللا بكليللة اآلداب   -ب

 – فللي الةللعر العبللري األندلسلليالمرثيللة م  فللي موضللول )1800عللام  ةلامعللة القللاهر

 .  بتقدير ممتاز( م1258: 858 العصر الذهبي من

مللن قسللم اللغللاش الةللرقية وآدابهللا بكليللة اآلداب              حاصللع علللي درلللة الللد تورا    -ج

ربي  العلل وصلل   اليبيعللة فللي الةعلل رم فللي  موضللول )1887قللاهرة عللام لامعللة ال

السللاد  منتصلل  القللر  الرابللو و منتصلل  القللر ي فللي األنللدل  فيمللا بللين والعبللر

 .بمرتبة الةرف األولي (مقارنةدراسة  -الهجري

 التدرج الوظيفي:  -7 

م 1804الل الفتلرة ملن مع يد في قسم اللغاش بكلية التربية لامعة المنوفية، وذلك خل -أ

 .م1800حتى 

معللة المنوفيللة مللن ا بكليللة اآلداب لامللدر  مسللاعد فللي قسللم اللغللة العربيللة وآدابهلل -ب

 .م1884م حتى 1800

وآدابهلا بكليلة اآلداب دب المقلار  بقسلم اللغلاش الةلرقية مدر  اللغلة العبريلة واأل -ج

 م. 1880م حتى 1887لامعة المنوفية من 



مملكلة أستاذ مسلاعد اللغلة العبريلة بكليلة اللغلاش والترلملة لامعلة المللك سعل ود بال -د

 .  م2880حتى م 1880دية من العربية السع و

   .اللغة العبرية واألدب المقار  بكلية اآلداب لامعة المنوفيةأستاذ مساعد  -ه 

 :   لجان القسم والكلية  -8

 1885أمين مجل  قسم اللغلاش الةلرقية وآدابهلا بكليلة اآلداب لامعلة المنوفيلة ملن  -أ

 م. 1880حتى 

 م. 1884منوفية عام عضو لجنة البيئة بكلية اآلداب لامعة ال -ب

عضو مجل  قسم اللغاش اآلسيوية والترلمة بكلية اللغاش والترلمة لامعة المللك  -ج

 م.2880وحتى عام  1880ود منذ عام  سع

مقللرر لجنللة ااختبللاراش بقسللم اللغللاش اآلسلليوية والترلمللة بكليللة اللغللاش والترلمللة        -د

 . م2880ى عام تح م2885لامعة الملك سع ود منذ عام  

 م.2811/2818أمين مجل   لية اآلداب لامعة المنوفية عن العام الجامعي  -ه 

منلذ علام عضو مجلل  قسلم اللغلاش الةلرقية وآدابهلا بكليلة اآلداب لامعلة المنوفيلة   و

 م وحتى اآل . 2880

عضللو لجنللة الةللكاوي والمقترحللاش بقسللم اللغللاش الةللرقية بكليللة اآلداب لامعللة  -ز

 .م2814/ 2812المنوفية عام 

عضللو لجنللة العالقللاش ال قافيللة بكليللة اآلداب لامعللة المنوفيللة عللن العللام الجللامعي  -ح

 م.  2814/ 2812

 :  الخبرات التدريسية  -9

 في  لياش اآلداب والتربية واألدب المقار الحدي ة مقرراش اللغة العبرية  تدري  -أ

، و ليللة اآلداب طنيللايتللي اآلداب والتربيللة بجامعللة ، و لبجامعللة المنوفيللة والسللياحة 

 .لامعة  فر الةيخ

قلدش بكليلة اآلداب لامعلة في تدري  اللغة العبرية في اللدوراش التلي ع ااشتراك -ب

 .المنوفية



تللدري  اللغللة العبريللة لمللدة عةللر سللنواش بكليللة اللغللاش والترلمللة بجامعللة الملللك  -ج

 .م2880-1880ودية من عام  ود بالمملكة العربية السع سع

 المؤتمرات والندوات: -01

اللدولي للدراسلاش االسلالمية عنلد ايلر العلرب بالتعلاو  ملو رابيلة العلالم مؤتمر ال -أ

 م.1884بناش لامعة األزهر عام  –سالمي بكلية الدراساش االنسانيةاال

ود بالريلا   ندوة تعميم التعريب وتيوير الترلمة، في رحلاب لامعلة المللك سعل -ب

 م.1880عام 

، فللي رحللاب  ليللة التربيللة لامعللة الملللك شء المنللاه : األسلل  والمنيلقللانللدوة بنللا -ج

 م.2884ود بالريا  عام  سع

في رحاب  ليلة اللغلاش والترلملة لامعلة  اللغاش والترلمة: الواقو والمأمول،ندوة  -د

 م.2885ود االسالمية بالريا  عام  االمام محمد بن سع

بجامعلللة المنصلللورة بعنلللوا : وعيلللة بكليلللة التربيلللة النالملللؤتمر السلللنوي اللللدولي  -د

د  استةللراف مسللتقبع التعللليم فللي مصللر والللوطن العربللي: رت  واسللتراتيجياش مللا بعلل

 م.2814الربيو العربي عام 

 المؤلفات : الكتب والبحوث -11

 أوالً : الكتب 

التينمميا انجليمممي، مكتممو  بلغممة - ربممي –معجممم الملممتلحات التبيممة:  بممري  -1

 من نو ه في العالم.   برية مشكلة، وهو األول

مدخل نظري لدراسة األد  المقارن ، وهو ُكتيب يتناول تعريف همذا العلمم، وأهمم  -2

الدراسات التي تمت فيه، ثم يلقي الضمو   لمم مكانمة همذا العلمم فمي أقسمات اامعاتنما 

 العربية ، مع اإلشارة إلم أوائل الباحثين العر  في هذا المجال األدبي الهات.  

اللغمممة العبريمممة : تمممدريبات وقوا مممـد، وهمممو كتممما  أُ مممد خليلممماً لتمممال  قوا مممد  -3

المستويات األولم في برامج اللغة العبرية، لترسيخ القوا د اللغوية في أذهانهم ممن 

 خالل مجمو ة كبيرة ومتنو ة من التدريبات .  



دراسمممة   الممممؤثرات األانبيمممة فمممي األد  العبمممري القمممديم : ويتنممماول همممذا الكتممما -4

السامية منها وغير السامية -ثرات اللغوية والفكرية آلدا  الشرق األدنم القديم المؤ

 لم األد  العبري القديم، نثره وشعـره. وال تكمن قيمة هذا الكتا  في كونه دراسمة 

اادة فحسب، بل ألنه األول بالنسبة لي فمي سلسملة دراسمات أدبيمة مقارنمة أسم ل   

 ا   .       أن يعينني  ليها مستقبالً إن ش

كتمما  القممرا ة للمسممتوي األول لغممة  بريممة ببرنممامج اللغممة العبريممة بكليممة اللغممات  -5

 والترامة اامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. 

 كتا  الحضارات السامية القديمة.  -6

 ثانياً: البحوث:

 دور مجامع اللغة العربية في التعريب. -1

 ل : دراسة نقدية. كتا  من ايل إلم اي -2

 األثر العربي في شعر يهود األندلس. -3

 أشعار البحر  ند يهودا الالوي: دراسة وتحليل. -4

    أشعار التكريم  ند إبراهيم بن  مرا: دراسة وتحليل.   -5

 راف  لم رسائل اامعية: في اإلش االشتراك -21

: رسلالة مالسلتير ذجشعر اسحاق بن خلفو  دراسة تحليلية مو ترلملة بعلا النملا -ا

قسم اللغاش الةرقية وآدابها  لية اآلداب لامعة المنوفيلة بلليالبة نهى حفني عبد الغني 

 م.17/18/2888 مسجلة بتاريخ

التكسب بالةلعر فلي األدب العبلري األندلسلي: دراسلة وتحليلع لليالبلة هبلة سلمير  -ب

مسلجلة بتلاريخ منوفيلة قسلم اللغلاش الةلرقية وآدابهلا  ليلة اآلداب لامعلة البأنور عللى 

  .م17/11/2812

 الجمعيات العلمية : -13

المصلرية منلذ علام  شع ضو لمعية خريجي أقسام اللغاش الةرقية وآدابها بالجامعا -أ

 .عضو الجمعية السع ودية للغاش والترلمة -ب         م .1805

******************************* 


