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دابألكلية ا            
  ٢٠١٦ يوليو ١٧                  قسم اللغات الشرقية        

  عبد هللاوليد رضا على / السيرة الذاتية للدكتور
    

   وليد رضا على عبدهللا:      بالكاملسماال 

.االسكندرية ثاني الرمل ،  المعمورة،، الرحاب التوحيد من ش ش ١٩٧٧- ٠٥- ٠٣:       تاريخ وجھة الميالد 

جامعة المنوفية - األدابكلية :      جھة العمل 

 : م بقسم اللغة العبرية.أستاذ  الوظيفة الحالية 

  ٢٠٠٩ دكتورة عام ، ٢٠٠٤ماجستير عام  ، ١٩٩٩ ليسانس آداب : المؤھالت العلمية 

 التدرج الوظيفي 

٢٠٠٠ - ٦- ٢٦:             ي وظيفة معيد تاريخ التعيين ف  .١

. مع مرتبة الشرف االولى ٥٠٠٥ -  فبراير ٢١:     ل علي درجة الماجستير الحصوختاري .٢  

 ٢٠٠٥ - ابريل:      تاريخ التعيين في وظيفة مدرس مساعد .٣

.  مع مرتبة الشرف االولى٢٠٠٩ - يونيو:    تاريخ الحصول علي درجة الدكتوراه .٤ 

٢٠٠٩ -أغسطس ٢٤:              تاريخ التعيين في وظيفة مدرس .٥

 ٢٠١٦ ديسمبر ٢٥: عين فى وظيفة أستاذ مساعد      تاريخ الت .٦

أدب عبري وسيط:           تخصص الدكتوراه 

٢٠٠٨- ٢٠٠٧ ( ايطاليا اشراف مشترك            :   ) لھاالبعثة السابق ترشيحه  

 ايطاليا-فينسيا -كافوسكارى:         الجامعة المضيفة 

ة االنجليزي-االيطالية -العبرية:         اللغات التى يجيدھا 

 االنتدابات الداخلية والخارجية 

الفترة اسم المقرر المكانمسلسل
كلية التربية جامعة المنوفية ٢٠١٤- ٢٠١٣ مادة اللغة العبرية للفرقة االولى تعليم اساسى وعام   ، مصر  ١

كلية التربية جامعة المنوفية  ٢ ٢٠١٥- ٢٠١٤   ، مصرمادة اللغة العبرية للفرقة االولى تعليم اساسى وعام

٣  Hebrew literature in the Middle Ages  -٢٠٠٨ ٠٠٧٢Ca’ Foscari, Venice, Italy. 

٤  Hebrew Language                      Ca’ Foscari, Venice, Italy. -٢٠٠٨ ٠٠٧٢

 ١



 

 :الخبرات اإلدارية 
). ٢٠١٣-٢٠٠٩(انجلترا ، مسئول عن لجان االمتحانات بجامعة ريدنج    ١- 

).٢٠١٣-٢٠١٠(انجلترا ،  بجامعة ريدنج ن الخارجينمشارك فى لجان شئؤ  ٢- 

عضو -٣  ).٢٠١٥- ٢٠١٤(كلية االداب جامعة المنوفية قسم اللغات الشرقية بب الدراسات العليالجنة  

).٢٠١٥-٢٠١٤( جامعة المنوفية اآلداب الشرقيون بكلية ألسرةعام  مقرر  ٤- 

 -٥ . وحتى األن٢٠١٥مراجع خارجي بھيئة ضمان الجودة واالعتماد من  

. حتى األن ٢٠١٦عضو بمركز توكيد الجودة بجامعة المنوفية من   ٦- 

. حتى األن ٢٠١٦مراجع داخلي بمركز الجودة بجامعة المنوفية من   ٧- 

. حتى األن ٢٠١٦نائب رئيس مجلس األمناء بالمدارس األمريكية من   ٨- 

. حتى األن ٢٠١٦رئيس لجنة جودة التعليم بالمدارس األمريكية من   ٩- 

. حتى األن ٢٠١٦مد بمنظمة العمل الدولية من مدرب دولي معت  ١٠- 
  

 :  و دوليامحليا  الذاتيةقدراتالدورات تنمية  

الفترة اسم الدورة المكانمسلسل

١TOT  منظمة العمل الدولية   ٢٩/٩/٢٠١٦-١٨- 

  مصر

الھيئة القومية لضمان   ١٠/٦/٢٠١٥-٨  التقويم الذاتي لموئسات التعليم العالي  ٢

، عتماد جودة التعليم واال

  مصر 

توصيف البرامج و خرائط المنھج لمؤسسات التعليم   ٣

  العالي

الھيئة القومية لضمان   ٤/٨/٢٠١٥-٢

، جودة التعليم واالعتماد 

  مصر

الھيئة القومية لضمان   ٣١/٨/٢٠١٥-٢٩  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي  ٤

، جودة التعليم واالعتماد 

  مصر

الھيئة القومية لضمان   ٨/١٠/٢٠١٥-٧  جي لمؤسسات التعليم العاليالتخطيط االستراتي  ٥

، جودة التعليم واالعتماد 

  مصر

٦  Managing Innovation in Academia ٢٨/٥/٢٠١٥  DAAD, Egypt

٧  Visualization Techniques in Teaching ٣١/٥/٢٠١٥  DAAD, Egypt

٨  Self Marketing ٢١/٥/٢٠١٥  DAAD, Egypt

 ٢



  جامعة المنوفية، مصر  ٢٥/٠٢/٢٠١٤-٢٣  الفريق البحثيإدارة   ٩

  جامعة المنوفية، مصر   ٢٠/٠٢/٢٠١٤-١٩  الجوانب المالية و القانونية فى األعمال الجامعية  ١٠

  جامعة المنوفية، مصر   ١٣/٠٢/٢٠١٤-١٢  إدارة الوقت و االجتماعات  ١١

  جامعة المنوفية، مصر   ٠٦/٠٢/٢٠١٤-٠٥  مشروعات البحوث التنافسية المحلية و العالمية  ١٢

  جامعة المنوفية، مصر   ٢٣/٠١/٢٠١٤-٢٢  التخطيط االستراتيجي  ١٣

  جامعة المنوفية، مصر   ٠٩/٠١/٢٠١٤-٠٨  تمرات العلميةتنظيم المؤ  ١٤

  جامعة ريدنج، انجلترا  ٠٣/٠٤/٢٠١٠-٠١  دورة فى نظم االمتحانات والمراقبة  ١٥

  جامعة المنوفية، مصر ٠٣/٢٠٠٩- ١٣ :٠٢-١٩  لىدورة تدريبية للحاسب األ  ١٦

  جامعة المنوفية، مصر  ١٣/٠٣/٢٠٠٧-١١  مھارات التفكير  ١٧

  جامعة المنوفية، مصر  ٠٦/٠٣/٢٠٠٧-٠٤  استخدام التكنولوجيا فى التدريس  ١٨

  جامعة المنوفية، مصر   ١٣/٠٤/٢٠٠٦-٠٩  التدريس الفعال  ١٩

  نوفية، مصرجامعة الم   ٠٥/٠٤/٢٠٠٦-٠٢  أساليب البحث العلمي  ٢٠

 

 
  المشاركة في المؤتمرات 

الفترة اسم المؤتمر المكانمسلسل

١  Regional Conference on Quality 

Assurance in Higher Education in the 

Arab States Region: Sustainability and 

Future Development. 

، القاھرة، فندق كونراد  ٨/٦/٢٠١٥-٧

  مصر

٢  The annual conference of Egyptian 

Pediatric Association. 

، فندق فلسطين   ١٦/٥/٢٠١٥-١٤

مصر، اإلسكندرية  

ترجمة النصوص الدينية " المؤتمر األول للغات الشرقية  ٣

كلية اللغات و : جامعة األزھر" فى اللغات الشرقية

 الترجمة 

مصر، جامعة األزھر  ٢٧/٤/٢٠١٥-٢٦  

٤  Mission and Missionaries among 

the Jews in 19th century Europe 

 

٣١/٠٣/٢٠١٥-٢٩  UCL, Gower 

street, London, 

WC1E 6BT, UK 

تطوير منظومة األداء في الجامعات العربية فى ضوء   ٥

 المتغيرات العالمية المعاصرة

جامعة عين شمس،   ١١/٨/٢٠١٤-١٠

  مصر

 ٣



٦  Time, astronomy, and calendars in 

Jewish tradition. 

٢٧/٠٦/٢٠١٢-٢٥  UCL, Gower 

street, London, 

WC1E 6BT, UK 
  

  ورش العمل  

  المكان  الفترة  ورشة العمل مسلسل

١  Smoking and Chest diseases; scientific 

day

، نقابة أطباء اإلسكندرية  ٣٠/٥/٢٠١٥

مصر، اإلسكندرية

  طريق القائد للتميزمھارات التواصل و االتصال: ٢٠١٤مارس٢٠-١٧

)اإلدارية للتنمية المنظمة العربية(
مصر-شرم الشيخ  ٢

  

  الثقافية األنشطة 
o ٢٠١٥- ٢٠١٤(كلية االداب جامعة المنوفية قسم اللغات الشرقية بلجنة الدراسات العليا ب عضو.(  

o   ٢٠١٥-٢٠١٤(مقرر عام السرة الشرقيون بكلية االداب جامعة المنوفية.(

o  ھرةعضو بجمعية خريجى اللغات الشرقية بالقا.
 

 ):المؤلفات و المنشورات العلمية(ناصر أخرى يمكن إضافتھا للتميز واإلنجازع 
  – جامعة المنوفية – بحث منشور في مجلة بحوث كلية اآلداب - قصيدة السونتا فى شعر عمانوئيل الرومي  : البحث االول

  .م ٢٠١٣ يناير – " الثانيالجزء  " ٩٢العدد                    

   بحث منشور في- فى بروڤانس خالل القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميالديين الدينيالشعر العبرى  : نىالبحث الثا

   مجلة- " ترجمة النصوص الدينية في اللغات الشرقية  "المؤتمر العلمي األول لكلية اللغات والترجمة بعنوان                     

  . م ٢٠١٥ إبريل – جامعة األزھر –جمة كلية اللغات والتر                     

   بحث منشور في مجلة - "دراسة تحليلية "   القصيرة فى كتاب التسالى ليوسف بن مئير بن زبارهالقصة : البحث الثالث   

  .م ٢٠١٥ يوليو –١٠٢ العدد – جامعة المنوفية –بحوث كلية اآلداب                      

   يناير – ٥٦  العدد –بحث منشور في مجلة الدراسات الشرقية   -نيات عند أنطولى بن يوسف ر اإلخواشع  :البحث الرابع   

  .م ٢٠١٦                       

     المؤتمر العلمي الثاني لكلية اللغات والترجمة ي بحث مقبول للنشر ف- شعر الغزل عند عمانوئيل الرومي : البحث الخامس   

   – جامعة األزھر – مجلة كلية اللغات والترجمة -" األدب والمجتمع في اللغات الشرقية  " بعنوان                           

  . م ٢٠١٦مارس                            

. ولدية طفالنمتزوج          :االجتماعيةالحالة  

   ٠١٠٠١٨٥٦٨٣٨          :تليفونال 

  com.yahoo@drwalidberber                                   البريد االلكتروني 

 ٤


	السيرة الذاتية للدكتور/ وليد رضا على عبد الله 
	   

