
 
 السيرة الذاتية

 

 

ً(ًبياناتًشخصيةً:أولاً)
 مصطفىًموسىًمحمدًشرفاالسم بالكامل :   -1
 1691-11-1تاريخ الميالد :  -2
 الجنسية : مصرى .  -3
 الجنس : ذكر . -1
 األزبكية -الفجالة  –شارع بستان الكافورى  9 : عنوان -5
 1123696915-11112225513هاتف:   -9
 -فية/كليبة اددا جامعبة المنو -شببين الكبوم -محافظة المنوفية  –ع عنوان العمل : ج.م. -1

 وآدابها. الفارسيةفرع اللغة  -الشرقيةقسم اللغات 
ً(ًالمؤهالتًالعلميةً:ثانيااً)ً

 2111الترقية لدرجة أستاذ مساعد فى تخصص الحضارة الفارسية _          

قسببم اللغببات الشببرقية كليببة من الببدكتوارة ب بمرتبببة الشببرف األولببجبالحصببول علببج درجببة  -
اددا  جامعببة عبببين شبببمس عبببن بحبببد تحبببت عنبببوان ب دراسبببة فبببج الو بببا   الفارسبببية 

 1666الروسية حتج نهاية العصر القاجارى ب.  –للعالقات االيرانية 

الحصول علج درجة الماجسبتير بتقبدير عبام ب امتيباز ب مبن قسبم اللغبات الشبرقية كليبة  -
تحببت عنببوان القزلببباه ودورهببم فببج العصببر  جامعببة عببين شببمس عببن بحببد –االدا  

 1661الصفوى مع ترجمة كتا  ب تذكره اى طهماس  ب .

 

دابهبا مبن قسبم اللغبات الشبرقية كليبة اددا  آل علج ليسانس اللغة الفارسبية و وصحال  -
 .بتقدير عام جيد  1699جامعة عين شمس دفعة 



 

(2) 

 (ًالتدرجًالوظيفىًواألكاديمىً:ثالثااً)ً
جامعببة  –كليببة اددا   –وآدابهببا  فارسببيةاللغببة الاللغببات الشببرقية فببرع سببم القسببم العلمببج : ق

  المنوفية.
  التاريخ                                  مكان العمل                              الوظيفة

كليببة        –وآدابهببا  الفارسببيةفببرع اللغببة  -مببدرس مسبباعد بقسببم اللغببات الشببرقية وآدابهببا  -1
 1669 يوليو  المنوفية  جامعة –اددا  

       –كليبة اددا   –وآدابهبا  الفارسبية فبرع اللغبة  -مدرس بقسم اللغبات الشبرقية وآدابهبا  -2
 1666 المنوفية جامعة

فبرع اللغبة الفارسبية  –بقسم اللغات الشبرقية وآدابهبا  المساعد ةيسرة الفار الحضاأستاذ  -3
 2111جامعة المنوفية  –كلية اددا   –و آدابها 

ً)رابعاا(ًالخبراتًالعلميةًوًالعمليةًً
ذاعبة والتليفزيبون شمشبرف ببرامى علبج شبكة األجنبية الموجهة باتحباد اإعمل بال  -1

البرنامى الفارسج الموجه اليران ( وتنحصر مهام اإشراف فج كتابة الببرامى باللغبة 
ا واإشببراف الفارسبية   ومراجعبة ترجمببة المبذيعيين االيبرانين واعتمادهببا قببل  ذاعتهب

اللغوى أ ناء  ذاعة المذيعيين اإيبرانيين للبرنبامى  علبج الهبواء فضبال عبن مراجعبة 
 1661-1661ترجمة وتسجيل البرامى المسجلة باللغة الفارسية .

فهرسبببة وتصبببنيف للم طوطبببات باللغبببة الفارسبببية فبببج مكتببببة كليبببة اددا  جامعبببة  -2
  أ . د عبببببد السببببتار القبببباهرة تحببببت اشببببراف أ . د . السببببباعج محمببببد السببببباعج 

  1699-1691الحلوجج.  
 .  1663-1662العمل فج مجال السياحة مع االيرانين  الل العام  -3

صببدار ب للعربيببة ضبمن أسببرة المتبرجمين فببج   المشباركة فببج الترجمبة مببن الفارسبية -1
ت السياسبية واإسبتراتيجية بمسسسبة م تارات ايرانية ب والبذى يصبدره مركبز الدراسبا

-1661العربيببة  – عببن المشبباركة بببرسى حببول العالقببات االيرانيببة هببرام . فضببالاأل
2111 

جامعبة المنوفيببة  –االنتقبال للعمبل الجبامعج فبج قسبم اللغبات الشبرقية كليبة اددا   -5
 .. وحتج ادن1669منذ عام 

  .2113السياحية اإيرانية  العمل كمرشد ومترجم لغة فارسية لألفواج  -9

 2112-1-5البدولج للكتبا  فبج الفتبرة مبن  هبرانالمشاركة فج فاعليبات معبرط ط -1
 تلبية لدعوة المسسلين اإيرانيين. 2112 1-15وحتج 



 

(3) 

المشببباركة بالحضبببور فبببج المبببستمر العلمبببج البببدولج السبببادس تحبببت عنبببوان : دور  -9
العلمبباء المسببلمين فببج  دمببة الحضببارة اإنسببانية و الببذى نظمببه قسببم التبباريخ و 

جامعة قنباة السبويس بمصبر بالتعباون  –ية الحضارة بكلية اددا  و العلوم اإنسان
مبارس  5 لبج  3فبج الفتبرة مبن  –مع كلية التربية األساسية بجامعبة باببل ببالعرا  

2111  

الحضببور فببج المببستمر الببدولج تحببت عنببوان  : الرجببل فببج الحضببارات و بالمشبباركة  -6
 جامعبة القباهرة و جمعيبة –اددا  الشرقية و الذى نظمه مركز الدراسبات الشبرقية 

 2111أبريل  19-15 ريجج أقسام اللغات الشرقية فج الفترة من 

المشبباركة بالحضببور فببج المببستمر العلمببج تحببت عنببوان : المببورود فببج اددا   -11
جامعة القاهرة بالتعاون  –الشرقية و الذى نظمه قسم اللغات الشرقية بكلية اددا  

 2119أبريل  12جامعة القاهرة فج  –مع مركز الدراسات الشرقية 

دا  الشرقية و البذى نظمبه مركبز المشاركة بالحضور فج مستمر القصة فج اد -11
جامعببة القبباهرة مببع جمعيببة  ريجببج أقسببام اللغببات الشببرقية  –راسببات الشببرقية الد

   2119أكتوبر  1بالجامعات المصرية فج 

 

 

)ًالعنوانً،ًالمؤتمرً،ًالجهةالداعية،ًًتبحوثًمقدمةًلمؤتمراً:)خامساا(ًً

 مكانًالمؤتمر،ًالتاريخً(ً:
 

بادبيبات فارسبج و  قبل از اسالم  دانشكده در رابطه ميان ادبيات اعرا  و ايرانيان در  -1
 2111اه عالمه طباطبايج  گ ارجج ب دانش زبان هاى

اسببات  .م   مببستمر ب اليهببود فببج الدر  525دور اليهببود فببج الغببزو الفارسببج لمصببر   -2
  2111جامعة المنصورة   –كلية اددا   –الشرقيةب  قسم اللغات الشرقية 

علببج الحضببارة الغربيببة  فببج الحضببارة اإسببالمية وانعكاسببه دور ال ببوارزمج  -3
  2112 قسم اللغات الشرقية   كلية اددا    جامعة عين شمس  

دور نسبببباء البببببالط الصببببفوى فببببج تبببباريخ الدولببببة الصببببفوية   المببببرأة فببببج   -1
جامعبببة القببباهرة  –حضبببارات واددا  الشبببرقية   مركبببز الدراسبببات الشبببرقية ال

  2111 ب مستمر دولج بوجمعية  ريجج أقسام اللغات الشرقية  

فقه الموت عند الزردشتيين   القيم فج األديبان   –قيم دينية فج الزردشتية   -5
بالتعببباون ببببين مركبببز الدراسبببات الشبببرقية جامعبببة القببباهرة ومركبببز الدراسبببات 



 

(4) 

 –ش سيسبمور ( بجامعببة دوشيشببا  ةالتوحيديببمتعبددة الموضببوعات لألديبان ال
  2113اليابان   

 المبستمر  ى قصص األطفال الفارسىىف نعكاسات حياة اإلمام الخمينىا -9
السبببنوى ال بببانج للغبببات الشبببرقية   األد  و المجتمبببع فبببج اللغبببات الشبببرقية 

2119 
 

ًالنشاطًالعلمىًداخلًالكليةً::ً(سادسااً)ً

 قسم اللغات الشرقية. عضو مجلس -1

 .2113عضو لجنة الم تبرات بالكلية  -2
 29/11/2112ندوة الصراع النووى فج الشر  األوسط ش ايران و اسرا يل (  -3
 21/3/12113ندوة تداعيات زيارة محمود احمدى نجاد لمصر  -1

ً(ًاإلشرافً)المشارك(ًعلىًالرسائلًالعلمية:سابعااً)

 لعلمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة  .اإشراف المساعد علج عدد من االبحاد ا -1
/ دراسة تحليلية نقدية مع الترجمة / الكاتببة االيرانيبة       المعاصبرة /  هچرواية بازي  -2

 نسرين  امني / رسالة ماجستير للطالبة / دينا نبيل محمد عبد اهلل .

ر للطالب  / رسا ل السهروردى / دراسة أدبية مع الترجمة / رسبالة لنيبل درجبة الماجسبتي -5
 سالم محمد سالم رضوان محمود .

للطال  هب ( / رسالة دكتوراة 592هب / 351السياسة الدا لية وال ارجية للدولة الغزنوية ش -9
 / سيد سعيد مبروك .

 –الوصف فج شعر العصر الغزنبو  دراسبة فبج الشبكل والمضبمون / سبيد حسبن  زنبو   -1
 للطالبة / دينا عبد اهلل . ةالدكتوراذجًا / رسالة لنيل درجة ع مان م تار   زنو  نمو 

جبة للو يقة الوقفية / رسالة لنيل در دراسة فج البنية الفنية  –الوقف فج العصر الصفوى  -9
 الماجستير للطالبة / عال عالء الدين السبكج 

ً(ًالنشاطًالعلمىًخارجًالكلية:ثامنااً)

  اإسكندريةمعة دا  جاكلية اد        ة              حاد ة لغة فارسيمقراءة و  -1

  اإسكندريةدا  جامعة كلية اد          ة            حاد ة لغة فارسيمقراءة و  -2

 اإسكندريةجامعة  دا ادكلية نصوص                 القواعد اللغة الفارسية و  -3

 اإسكندريةجامعة  اددا كلية قراءة وتعبير                                    -1

 اإسكندريةجامعة  اددا حديد و المعاصر                 كلية تاريخ ايران ال -5

 نصوص فارسية                                كلية األلسن جامعة عين شمس -9



 

(5) 

 تدريس مادة االستماع للطلبة العر             مركز ال دمة العامة جامعة عين    -1

 شمس                                                    

ً(ًالدوراتًالتىًتمًالحصولًعليهاً:تاسعااً)

 أسالي  البحد العلمج. -1
 تصميم المقرر. -2
  دارة البحد العلمج. -3
 .معايير الجودة فج العملية التدريسية -1
 .المالية والقانونية فج األعمال الجامعية الجوان -5
 نظم االمتحانات و تقويم الطال  .-9
 سلوكيات المهنة .-1
 شر العلمج .الن-9
 الساعات المعتمدة .-6

 البحد العلمج . أ القيات-11
  االتجاهات الحدي ة فج التدريس.-11

يبات فارسبج ( برعايبة ب ادب و الحصول علج دورة شدوره اى دانبه افزايبج زببان- 12
تره زبببببببببان فارسببببببببج ب               گسببببببببوارتباطببببببببات اسببببببببالمج مركببببببببز  نبببببببب سببببببببازمان فره

 طهران . –سالمية يران اإبجمهورية ا – 2113-2111

ًالموادًالدراسيةًالتىًقمتًبتدريسهاًبالكلية:ً(ااًشراعً)

 تاريخ ايران القديم                                       -1

 تاريخ ايران بعد الفتح االسالمج  -2

 تاريخ ايران عصر مغولج وايل انج -3

 تاريخ ايران عصر صفوى -1

 س لج العربية والعكالترجمة من الفارسية   -5

 لج العربية استماع وترجمة من الفارسية   -9

 األد  فج العصر الصفوى -1

 قواعد اللغة الفارسية -9

  

 


