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 . شريف حامد أحمد سالمد

                                                             
 

 أواًل: بيانات عامة
 شريف حامد أحمد سالماالسم: 

بكليمة اددا   ة العبريمة وددابهمابقسمم اللغم المساعد اللغة العبرية ودراسات العهد القديمأستاذ الوظيفة الحالية: 
 جامعة المنوفية

 7/2/7777يخ الميالد: تار 

 71منزل رقم  -ش أبو زيد -مصطفى كامل البحري -البر الشرقي -شبين الكوم -العنوان: محافظة المنوفية

 الجنسية: مصري

 1402774022تليفون المنزل: 

 17224147202الهاتف المحمول: 

  1402227127تليفون العمل: 

 1402222277الفاكس: 

 الحالة االجتماعية: متزوج

 صص العام: اللغة العبريةالتخ

 ودراسات العهد القديم التخصص الدقيق: اللغة العبرية

 sherif2homa@yahoo.com بريد االليكتروني:ال

 المؤهالت العلميةا: ثانيً 
فممي موعمموت اهتجانممات نقممد العهمد القممديم: دراسممة تطبيقيممة علممى  تخصممص اللغممة العبريمة -دكتمورا  فممي اددا  -

 بتقدير امرتبة الشرف األولىا. 2110 ثانيا،سفري صموئيل األول وال



 2 

فمي موعموت انظريمة المصمادر فمي التموراس: دراسمة فمي الم مامين  تخصص اللغة العبرية -ماجستير في اددا  -
 بتقدير اممتازا. م2112 التاريخية الدينية والسمات اللغويةا،

شمعبة الدراسمات  العبريمة وددابهما، ، اللغمة: قسمم اللغمات الشمرقيةتخصص ادراسمات لغويمةا تمهيدي ماجستير -
 بتقدير اممتازا.م 2111، اللغوية كلية اددا  جامعة المنوفية

ممم جامعممة  كليممة اددا  (شممعبة اللغممة العبريممة وددابهممام قسممم اللغممات الشممرقية وددابهمما  اللغممة العبريممة  ليسممانس -
ى جامعمة المنوفيممة فمي الترتيما العممام واألول علم .اممتماز ممم مرتبممة الشمرفاتقمدير عممام: ب م7777ممايو  منوفيمةال

 على مستوى الجامعة.

 األكاديمي التدرج الوظيفيا: ثالثً 
 بكلية اددا  جامعة المنوفية ة العبرية وددابهابقسم اللغ المساعد اللغة العبرية ودراسات العهد القديمأستاذ  -

 .م2172من أكتوبر  اعتبار  

 .م2110سبتمبر من  يم بكلية اددا  جامعة المنوفية اعتبار  مدرس اللغة العبرية ودراسات العهد القد -

ممممدرس اللغمممة العبريمممة ودراسمممات العهمممد القمممديم المسممماعد بكليمممة اددا  جامعمممة المنوفيمممة اعتبمممارا  ممممن يوليمممو  -
 .م2112

 .م2111معيد في قسم اللغات الشرقية بكلية اددا  جامعة المنوفية اعتبارا  من يونيو  -
 ات واألبحاث العلميةاألطروحرابعًا: 

المصممدر اليهمموي فممي التمموراس: دراسممة فممي الم ممامين التاريخيممة الدينيممة والسمممات  ،شممريف حامممد أحمممد سممالم -7
األسممتاذ  عبمد الخممالق عبمد اة جبمةأ.د.  –األسمتاذ بجامعممة القمانرس  أحممد محمممود نويمديأ.د. اللغويمة. هشمراف 
  رسالة ماجستير مجازس(. م2112ة . كلية اددا : جامعة المنوفيبجامعة المنوفية

اتجانات نقد العهد القديم: دراسة تطبيقية علمى سمفري صمموئيل األول والثماني.  ،شريف حامد أحمد سالم -2
 رسمممالة  م2110 ، كليمممة اددا ، جامعمممة المنوفيمممة،األسمممتاذ بجامعمممة المنوفيمممة محممممد فممموزي عممميفأ.د. هشممراف 

 دكتورا  مجازس(.

االستشممراا ارسممرائيلي المعاصممر وق ممايا الصممرات العربممي ارسممرائيلي، مركممز  ،المد. شممريف حامممد أحمممد سمم -2
مم -بيجممين ممممتمر األد  والترجمممة وتواصممل الثقافممات الممدولي الثمماني، ا، السممادات للدراسممات ارسممتراتيجية نموذج 

 .م2117، المعهد العالي للغات بمدينة الثقافة والعلوم وكلية اللغات والترجمة جامعة األزنر

جلة رسمالة خصائصها والعناصر األجنبية فيها، م -عبرية ما بعد السبي البابلي ،د. شريف حامد أحمد سالم -4
 م.2172جامعة القانرس، المشرا، 

نمماذج تطبيقيمة علمى  -سالسمل األنسما  ووظيفتهما فمي عموق النقمد التحريمري ،د. شريف حامد أحمد سمالم -2
 م.2172، 24العدد لشرقية، نصوص من العهد القديم، مركز الدراسات ا
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مجلة كلية اددا ، العمدد سفر هرمياق وأحداث السبي البابلي: دراسة نقدية،  ،د. شريف حامد أحمد سالم -2
 م.2174، أكتوبر، 77

كليمة مجلمة   ،التثنمويتجانات علماق نقمد العهمد القمديم ودرا نمم فمي التماريخ ا ،د. شريف حامد أحمد سالم -7
 م.2172اص، جامعة القانرس، دار العلوم، هصدار خ

دراسة مقارنة في عوق نظرية  -البركة واللعنة في المصدرين اليهوي والكهنوتيد. شريف حامد أحمد سالم،  -0
 م.2174المصادر، مجلة كلية اللغات والترجمة، العدد السابم، الجزق الثاني، جامعة األزنر، يوليو 

دراسممة موعمموعية لغويممة فممي عمموق مخطو ممات   -هممد القممديمشممروأ أسممفار الع ،د. شممريف حامممد أحمممد سممالم -7
مجلمة كليمة اللغمات والترجممة، العمدد الحمادي عشمر، جامعمة كهوف قمران مم التطبيق على شرأ سمفر حبقموا، 

 .2172األزنر، يوليو 

المعاصرس: دراسة العهد القديم تغييا التاريخ الفلسطيني في عوق دراسات  ،د. شريف حامد أحمد سالم -71
 .ية، قيد النشرنقد

 د. شريف حامد أحمد سالم، التراجم ادرامية ألسفار العهد القديم: دراسة نقدية، قيد النشر.  -77

 ا: الدورات التدريبية في مجال نظم إدارة الجودةخامسً 
المشاركة في ورشة عمل تحت عنوان ا التخطيط االستراتيجي كأحد مقوممات التقمدم للحصمول علمى مشمروت  -

CIQAP فمى قاعمة الرسمائل  م27/2/2117لجزق األول: تحليل البيئة الداخلية والخارجية( والمنعقدس فى  ا
 .عمن الفريق التنفيذي لوحدس الجودس بكلية اددا  جامعة المنوفية بمكتبة كلية الزراعه جامعة القانرس

حصمول علمى مشمروت ورشة عمل تحت عنموان االتخطميط االسمتراتيجي كأحمد مقوممات التقمدم للالمشاركة في  -
CIQAP  فمممى  م0/2/2117  الجممزق الثمماني: صممياتة االسممتراتيجية وكتابمممة الخطممة التنفيذيممة( والمنعقممدس فممى

 .عمن الفريق التنفيذي لوحدس الجودس بكلية اددا  جامعة المنوفية مسرأ كلية الزراعه جامعة القانرس

يف لكممل مممن المقممررات الدراسممية والبرنممام  ورشممة عمممل بعنمموان ملمميق النممماذج الخاصممة بالتوصممالمشمماركة فممي  -
 .بوحدس الجودس بكلية اددا  جامعة المنوفية م24/7/2112األكاديمي بتاريخ 

بكليممة اددا  جامعممة  م21/4/2110ورشممة عمممل بعنمموان اار ممار العممام لالمتحانمماتا بتمماريخ  المشمماركة فممي -
 .المنوفية

بكليمممة اددا  جامعمممة  م4/2/2110المتحانممماتا بتممماريخ ورشمممة عممممل بعنممموان اار مممار العمممام لالمشممماركة فمممي  -
 .المنوفية

لألقسام  م70/2/2117ورشة عمل بعنوان املق نموذج توصيف المقرر وتقرير المقررا بتاريخ المشاركة في  -
 .بكلية اددا  جامعة المنوفية العلمية

 .شعبة اللغة العبرية(  المشاركة في هعداد دورات تدريبية متخصصة لطلبة قسم اللغات الشرقية -
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 األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودةا: سادسً 
 م.8022وحتى  م8002ع وية وحدس الجودس بالكلية منذ  -

 م.8022حتى  م8002ع و لجنة الجودس بالكلية خالل الفترس من  -

 م.8022/م8022، والعام م8022/م8028ع و لجنة المختبرات بالكلية للعام الجامعي  -

بصمفتي الممدير  للكليمة (CIQAPالمشاركة في هعداد وتحرير مشروت التطموير المسمتمر والتأنيمل لالعتمماد   -

 م.8022حتى أواخر  التنفيذي للمشروت

 .حتى ادن م8002المشاركة في متابعة سير أداق الجودس بقسم اللغات الشرقية منذ عام  -

وحتممى  م8002ام  بقسممم اللغممات الشممرقية منممذ عممام المشمماركة فممي هعممداد وتحريممر توصمميفات ومقممررات البممر  -

 .ادن

 .عمن الفريق التنفيذي للوحدس بالكلية م8002المشاركة فى هنشاق نظام داخلى للجودس بالكلية منذ عام  -

المشماركة فممي وعممم وصممياتة التخطمميط االسممتراتيجي وكتابممة الخطممة التنفيذيممة كأحممد مقومممات التقممدم للحصممول  -

 م.2117لكلية عام ل CIQAPعلى مشروت 

عمممن متطلبممات  م2110المشمماركة فممي هعممداد دليممل قسممم اللغممات الشممرقية بكليممة اددا  جامعممة المنوفيممة   -

 .الجودس

بكليممممة اددا  جامعممممة  م2117/م2110المشمممماركة فممممي تقممممديم ورش ودورات لنشممممر يقافممممة الجممممودس عممممامي  -

 .المنوفية

جامعممة  –لدراسمميةا لقسممم اللغممات الشممرقية بكليممة اددا  المشمماركة فممي وعممم اتوصمميفات وتقممارير المقممررات ا -

 .حتى ادن م2112المنوفية من 

المشاركة في وعم االئحة وتوصيفات المقررات في برنمام  التعلميم المفتموأ المقتمرأ لقسمم اللغمات الشمرقية  -

 م.2177 بمراحله المختلفة:  الليسانس/ تمهيدي الماجستير/ الدبلوم/ الماجستير/ الدكتوراس(
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المممدير التنفيممذي لوحممدس عمممان الجممودس واالعتممماد بكليممة اددا  جامعممة المنوفيممة فممي ه ممار مرحلممة التخطمميط  -

 .م2177حتى  م2110منذ  CIQAPلمشروت 

 والجامعة والجامعات والخدمات على مستوى القسم والكلية الخبراتا: سابعً 
 .لممتمر الثاني للكليةاو  المشاركة في تنظيم وهعداد الممتمرات العلمية بالقسم -

 المشاركة في هعداد الندوات المتخصصة بالقسم. -

حتمممى  متابعمممة النشممماا الثقمممافي بالقسمممم  هعمممداد السممميمنارات العلميمممة/ النمممدوات الثقافيمممة/ مجمممالت الحمممائط( -
 .م2172

 .م2172حتى  متابعة ارشراف األكاديمي بالقسم  الطال  المتعثرين علميا  واجتماعيا ( -

 م.2172حتى  م2171أسرس  حياس( الطالبية منذ عام  رائد -

 .م2177/م2171/م2117/م2110ع و الجودس بكنترول الفرقة األولى والفرقة الثانية ألعوام  -

  .م2177/م2171لعامي  ع و الجودس بكنترول الدراسات العليا -

خممممالل األعمممموام المنوفيممممة المستشممممار الفنممممي للجنممممة النشمممماا الفنممممي باتحمممماد الطممممال  بكليممممة اددا  جامعممممة  -
 م.2171/ م2117/م2110

 .م2177 وحتى م2117المشاركة في أعمال الكنتروالت واالمتحانات بالكلية منذ عام  -

/ 2110 للعمام الجمامعي  هعداد وتحرير الدليل العلمي لقسمم اللغمات الشمرقية بكليمة اددا  جامعمة المنوفيمة -
 .م2117

المشاركة في العديد من ورش العمل والندوات الخاصمة بهيئمة عممان الجمودس واالعتمماد بموزارس التعلميم العمالي  -
 .عمن الفريق التنفيذي لوحدس الجودس بالكلية بالقانرس

 .حتى ادن م2174مسمول لجنة المقترحات والشكاوي بقسم اللغات الشرقية منذ  -

( التمابم MISرول الجديد برعاية مشروت تطوير نظم المعلوممات ارداريمة  اجتياز التدريا على برنام  الكنت -
 م.2117فبراير  22-22لوحدس هدارس المشروعات بجامعة المنوفية، الفترس من 

بقمرار أ.د. عميمد الكليمة بشمأن الموافقمة  م2171/م2117ع و لجنة المكتبات بالكليمة فمي العمام الجمامعي  -
وذلم  بالجلسممة األولمى لمجلممس الكليمة بتمماريخ  م2171/م2117عممام الجمامعي علمى تشمكيل اللجممان العلميمة لل

 م.2117سبتمبر 

بقمرار مجلمس الكليمة بجلسمته الثالثمة  2117/2171ع و لجنة تظلممات وشمكاوى الطمال  العمام الجمامعي  -
 م.2117بتاريخ نوفمبر 
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ار مجلس القسم بجلسته المنعقدس ع و لجنة المقترحات والشكاوي بقسم اللغة العبرية وددابها بناق على قر  -
 م.2172بتاريخ نوفمبر 

رئيس لجنة األنشطة العلمية والبحث العلمي بقسم اللغة العبرية وددابها بناق على قرار مجلس القسم بجلسته  -
 م.2172المنعقدس بتاريخ ديسمبر 

 .لغة العبرية( شعبة ال المشاركة في هعداد دورات تدريبية متخصصة لطلبة قسم اللغات الشرقية -

 والندوات التليفزيونية المتخصصة والنشر لترجمةالخبرات في مجال اا: ثامنً  -
 م.2172 يونيو وحتى م2112بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألنرام منذ عام وباحث ترجم م -

وحتمممى ديسممممبر  م2112وباحمممث بالمنظممممة العربيمممة لمنان مممة التمييمممز فمممي الفتمممرس ممممن يوليمممو  محمممرر ومتمممرجم -
 م.2112

هعممداد بعممد الدراسممات والتحلمميالت ذات الصمملة بالشممأن ارسممرائيلي والشممرا األوسممط فممي هصممدار االقممدسا  -
 التابم لمركز ارعالم العربي، ومنها:

  م2112سبتمبر  72هسرائيل ما بعد حر  لبنان: العدد. 

 72راسمات العلميممة الحديثممة: العممدد التماريخ الفلسممطيني بممين التغييما التمموراتي الصممهيوني المتعمممد والد 
 م.2112نوفمبر 

فبرايمممر  22( بتممماريخ AKIدراسمممة حمممول األصمممول اليهوديمممة لقبائمممل  البمممان، نشمممرتها وكالمممة األنبممماق اريطاليمممة   -
 .م2171

تليفزيونية عن الحركات الدينية المتشددس في هسرائيل ومحاوالت تهويد المسجد األقصى. قناس الفراعين  سندو  -
 .م2117ئية أكتوبر الف ا

كرانيممة ادخممر. قنمماس الفممراعين الف ممائية تكممريس  نممدوس تليفزيونيممة عممن العنصممرية فممي منممان  التعلمميم ارسممرائيلية و  -
 .م2117نوفمبر 

وينممماير  م2117نمممدوتين تليفزيمممونيتين عمممن ارسمممالم السياسمممي فمممي هسمممرائيل. قنممماس الرحممممة الف مممائية ديسممممبر  -
 .م2171

الف مائية المصمرية( / ON TV/ 22التليفزيونيمة حمول الشمأن الجمامعي  قنموات مصمر العديمد ممن اللقماقات -
بارعممافة لعممدد مممن اللقمماقات فممي ارذاعممة المصممرية  البرنممام  الثقممافي( للحممديث عممن التخصممص فممي نقممد العهممد 

 م.2172م/ 2177 القديم
 المؤتمرات العلميةا: تاسعً 

العليا في ممسسات التعليم العالي، مواجهة التحديات وتوجه الممتمر العلمي لتحسين جودس برام  الدراسات  -
 م.  مشاركة بالح ور(.2117فبراير  22-22نحو المستقبل والتنمية، جامعة المنوفية، 
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ممتمر األد  والترجمة وتواصل الثقافات، أكاديمية الثقافة والعلوم بالتعاون مم كلية اللغات والترجمة بجامعة  -
 م  مشاركة ببحث منشور(.2117 أبريل 74-72األزنر، 

 م  مشاركة بالح ور(.2171مارس  22التقرير القطريا  -ممتمر اهعالن تقرير حالة التعليم العالي في مصر -

 72-72ممممتمر االتممأييرات األجنبيممة فممي اللغممات الشممرقية وددابهمماا مركممز الدراسممات الشممرقية جامعممة القممانرس،  -
 م  مشاركة ببحث منشور(.2172أكتوبر 

 الحاصل عليها لدورات التدريبيةاا: عاشرً 
 -21جامعممممة المنوفيممممة  -بمركممممز تنميممممة قممممدرات أع مممماق نيئممممة التممممدريس والقيممممادات مهممممارات التفكيممممردورس  -
 .م22/77/2114

 -74جامعمممة المنوفيمممة  -دورس المممتعلم ممممدى الحيممماس بمركمممز تنميمممة قمممدرات أع ممماق نيئمممة التمممدريس والقيمممادات -
 .م72/2/2112

 -27جامعمة المنوفيمة  -رات االتصال الفعمال بمركمز تنميمة قمدرات أع ماق نيئمة التمدريس والقيماداتدورس مها -
 .م22/2/2112

 -24جامعممة المنوفيممة  -بمركممز تنميممة قممدرات أع مماق نيئممة التممدريس والقيممادات مهممارات العممرف الفعممالدورس  -
 .م22/7/2112

جامعة المنوفية  -رات أع اق نيئة التدريس والقياداتبمركز تنمية قد استخدام التكنولوجيا في التدريسدورس  -
 .م72/0/2112 -72

 -21جامعمممممة المنوفيمممممة  -دورس النشمممممر العلممممممي بمركمممممز تنميمممممة قمممممدرات أع ممممماق نيئمممممة التمممممدريس والقيمممممادات -
 .م22/4/2110

 -22جامعمممة المنوفيمممة  -دورس السممماعات المعتممممدس بمركمممز تنميمممة قمممدرات أع ممماق نيئمممة التمممدريس والقيمممادات -
 .م24/2/2110
 -بمركز تنميمة قمدرات أع ماق نيئمة التمدريس والقيماداتدورس مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية  -

 م.2172/يونيو/ 7 -/مايو27 جامعة المنوفية
/ 74جامعمة المنوفيمة  -بمركمز تنميمة قمدرات أع ماق نيئمة التمدريس والقيماداتدورس تنظيم الممتمرات العلميمة  -

 م.2172 يونيو/ 72 -يونيو

 -/ يونيمو72جامعمة المنوفيمة  -بمركز تنمية قدرات أع اق نيئة التمدريس والقيماداتدورس الجامعة والمجتمم  -
 م.2172 يونيو/ 77

 -/ يونيممو27جامعممة المنوفيممة  -بمركممز تنميممة قممدرات أع مماق نيئممة التممدريس والقيمماداتدورس سمملوكيات المهنممة  -
 م.2172 نيو/ يو 22
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جامعة المنوفيمة  -بمركز تنمية قدرات أع اق نيئة التدريس والقياداتالقرارات وحل المشكالت دورس اتخاذ  -
 م.2172 يونيو/ 27 -/ يونيو20

جامعمة المنوفيمة  -دورس نظم االمتحانات وتقويم الطال  بمركز تنمية قدرات أع اق نيئة التدريس والقيمادات -
 م.2172/ يوليو 7 -/ يونيو21

 والهوايات تالمهاراحادي عشر: 
 .هجادس التعامل مم الحاسا ادلي -

 .هجادس التعامل مم شبكة االنترنت -

 .هجادس اللغة االنجليزية والعبرية -

 حا القراقس في مجاالت متنوعة خاصة السياسية منها. -

 كتابة المقاالت العلمية والدراسات التحليلية للشأن الفلسطيني وارسرائيلي.  -

 ة.كتابة خوا ر أدبي  -

 خبرات السفر للخارجثاني عشر:  
حتممممى  م70/7/2117زيممممارس علميممممة هلممممى معهممممد سمممميمون دوفنمممموف بمدينممممة ليبتممممزج بألمانيمممما فممممي الفتممممرس مممممن  -
 م.21/77/2117

التواصل مم قسم ح ارات ولغات الشرا األدنى بجامعة نارفارد والحصول على فرصة اأستاذ زائرا بالقسم  -
  م.2171يوليو  حتى م2117في الفترس من أتسطس 

زيارس هلى الواليات المتحدس األمريكية عن  ريمق وزارس الخارجيمة األمريكيمة فمي ه مار برنمام  الزائمر المدولي فمي  -
 م.2172يونيو  21حتى  م2172يونيو  74الفترس من 

 م.24/2/2172الحصول على شهادس الموا نة الفخرية من مدينة لنكولن األمريكية  -

 م.2172الموا نة الفخرية من والية نبراسكا األمريكية يونيو/  الحصول على شهادس -

الحصممول علممى شممهادس تقممدير مممن وزارس الخارجيممة األمريكيممة علممى المشمماركة فممي برنممام  الزائممر الممدولي يونيممو/  -
 م.2172

)دبلتوم   ثالث عشر: المواد الدراسية التي قمتت بتدريستها لمرحلتتي الليستانل والدراستات العليتا
 :  دكتوراه(ماجستير

 الح ارات السامية القديمة -تعبير ومحادية بالعبرية          -                 قواعد اللغة العبرية -

 تاريخ لغات األمم السامية -               الديانة اليهودية -           (2/ 7نحو اللغة العبرية   -



 9 

 المدخل هلى علم اللغة العام -                      نصوص متخصصة بلغة أوروبية حديثة -

 .حتى ادن م2110 جامعة المنوفية فرت السادات -اللغة العبرية في أقسام اللغة العربية بكلية التربية -

 م.2171/م2117 اللغة العبرية في قسمي اللغات الشرقية والفلسفة بكلية اددا  جامعة سوناج -

  دراسات عليا( الديانات المقارنة -لعهد القديم           مدخل هلى ا -     ح ارات األمم السامية -

  دراسات عليا( نصوص في نقد العهد القديم - دراسات عليا(                   االستشراا وارسرائيليات -

األد  العبممممري القممممديم  تمهيممممدي ماجسممممتير أد /  -الفكممممر الصممممهيوني  تمهيممممدي دكتممممورا  أد (            -
 را  أد (تمهيدي دكتو 

 عبرية العهد القديم  تمهيدي ماجستير لغة( -األد  السامي المقارن  تمهيدي ماجستير(      -

 رابع عشر: الخبرات في مجال العمل العام داخل الجامعة وخارجها
 م2112ع مو مجلممس هدارس صممندوا الزمالممة ألع ماق نيئممة التممدريس بكليممة اددا  جامعمة المنوفيممة مممن عممام  -

 .م2172وحتى مايو 

 .م2172 وحتى م2177أمين عام نادي أع اق نيئة التدريس بجامعة المنوفية منذ عام  -

 م.7/2177/ 77أمين عام ممتمر الجامعات المصرية بعد يورس الخامس والعشرين من يناير  -

 م.2177سبتمبر  77المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنسيقية لممتمر الجامعات المصرية  -

 .م2171في ممتمر هعالن تقرير حالة التعليم العالي في مصر االتقرير القطريا مارس المشاركة  -

 /أ.د حسمين خالممد  وزارس م2172/ م2172/م2177 أعموام أممين عمام المجلمس االستشماري للتعلمميم العمالي -
 .وزراق التعليم العالي (أ.د مصطفى مسعد /أ.د محمد النشار

 .م2172- م2172في الفترس من  لتدريس بالجامعات المصريةع و اتحاد عام نوادي أع اق نيئة ا -

 

  


