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 جامعة القاهرة
 كلية اآلداب

 قسم اللغات الشرقية وآدابها
 البحث العلمىجلنة 

 

 

 السرية الذاتيةأوالً: 
 

 د/ مجال عبد السميع الشاذىلأ.. :االسم
 جامعة القاهرة –الكلية: اآلداب 

 gamalelshazly_63@hotmail.comالربيد االكرتونى: 
 03014013010 - 88800333رقم التليفون: 

 04/1/3418امليالد: 
 

 الدرجات العلمية:
   5891الليسانس  -
   5885الماجستير  -
   5881الدكتوراه    -
 3002أستاذ مساعد  -
 3050أستاذ  -

 
 الوظيفة احلالية:  

 القاهرةجامعة  –أستاذ بقسم اللغات الشرقية 
 جامعة القاهرة-ومدير مركز الدراسات الشرقية
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 الوظائف السابقة : 
   5891معيد  -
   5885مدرس مساعد   -
   5881مدرس   -
   3002استاذ مساعد   -
 . 3050أستاذ  -
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ا: األنشطة واإلجنازات التدريسية
ً
 ثاني

 
 

 سنة التدريس الفرقة اسم املقرر مسلسل
 3050 – 3002 الثانية الحديثةاللغة العبرية  5
 3050 – 3002 الثانية تاريخ األدب العبرى الحديث 3
 3052 – 5881 الثالثة الحركة الصهيونية 2
 3053 – 3000 الرابعة الشعر العبرى الحديث 4
 3053 – 3000 الرابعة اللغة العبرية الحديثة 1
 3052 – 3002 ماجستير مصادر أدبية عبرية 6
 3052 ماجستير فى القصة العبرية الحديثةموضوع  1
 3052 دكتوراه موضوع فى الشعر العبرى الحديث 9
8    
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 ثالث

 املؤمترات -1
 

 عنوان املؤمتر م
 و مكان االنعقاد

نوع  التاريخ
 املشاركة 

 عنوان البحث

ندوة"من أعالم األدب فى  5
 الدراسات الشرقية" 

جمعية خريجى أقسام 
اللغات الشرقية 
 بالجامعات المصرية

31/50/
5881 

عجنون ومكانته فى األدب العبرى 
 الحديث

مؤتمر "المسرح فى اآلداب  3
 الشرقية"

جامعة -كلية اآلداب
 المنصورة

إشكالية الصراع الطائفى بين األشكناز  4/4/3000
والسفاراد فى المسرحية العبرية 

 الحديثة.
دراسة فى مسرحية"كازبالن"ليجآل 

 موسينزون"
. مؤتمر"الموروث الشعبى فى  2

 اآلداب الشرقية"،
 

جامعة -كلية اآلداب
 المنصورة

31/2/
3005 

قصة شمشون ودليلة فى األدب 
العبرى الحديث،دراسة فى قصة 
 شمشون لموشية سميالنسكى

ندوة "أثر حرب أكتوبر على   4
 األدب العبرى 

/9/50 مركز الدراسات الشرقية
5889 

أثر حرب أكتوبر على األدب العبرى. 
دراسة فى رواية"الصحوة الكبرى" 

 لبنى برباش
ندوة"أثر حرب أكتوبر فى األدب  1

 والمجتمع اإلسرائيلى، 
 

مركز الدراسات الشرقية 
جامعة -بكلية اآلداب
 القاهرة

6/55/
5888 

أثر حرب أكتوبر فى جيل الصابرا 
،دراسة فى رواية"مرثية لنعمان"لبنيامين 

 تموز

ندوة "الترجمة من اللغات   6
 الشرقية وإليها"،

 

 56 - 51 المجلس األعلى للثقافة
 3000أبريل 

إشكالية ترجمة رواية "السكرية"لنجيب 
 محفوظ إلى العبرية
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 عنوان املؤمتر م
 و مكان االنعقاد

نوع  التاريخ
 املشاركة 

 عنوان البحث

مؤتمر"اليهود فى الدراسات  1
 الشرقية"،
 

جامعة -كلية اآلداب
 المنصورة

مارس  56يوم 
3004 

يهود الجزائر:واقعهم وموقفهم من 
 الصهيونية

مؤتمر"دور الدراسات الشرقية فى  9
 مراجهة تحديات العصر"،

  

جامعة -كلية اآلداب
 المتصورة

مارس  59يوم 
3002 

كيفية مواجهة اللوبى الصهيونى فى 
 الواليات المتحدة األمريكية

ندوة "االنتفاضة الفلسطينية فى   8
 اآلداب الشرقية"،

 

جمعية خريجى أقسام اللغات 
الشرقية بالجامعات المصرية 
باالشتراك مع مركز الدراسات 

 الشرقية

االنتفاضة الفلسطينية فى األدب  3002/ 2/4
 العبرى الحديث

5
0 

. ندوة "العالقات البينية بين 
الدراسات الشرقية والتخصصات 

 األخرى"، 

جامعة -كلية اآلداب
 القاهرة

51-55-
3004 

رواية األجيال بين نجيب محفوظ 
وعجنون،دراسة مقارنة بين الثالثية 

 وتاريخ ديارنا

5
5 

. مؤتمر"مصر فى اآلداب 
 الشرقية"،

 

جامعة –كلية اآلداب 
مع مركز  القاهرة باالشتراك

 الدراسات الشرقية

51/55/
3001 

صورة مصر فى رواية"المنفيون"لديبورا 
 بارون"

5
3 

مؤتمر ترجمة معانى القرآن الكريم 
 إلى اللغات الشرقية، 

كلية اآلداب ،جامعة 
القاهرة بالتعاون مع مركز 
 الدراسات الشرقية

 54-52يومى 
 3006نوفمبر 

إشكالية ترجمة معانى سورة طه بين 
 ريفلين وروبين

5
2 

مؤتمر الصراع العربى الصهيونى  
 وتأثيره على السرد المعاصر.

 

مؤتمر اليوم  باتحاد كتاب مصر
الواحد ،ديسمبر 
3008 

صورة العربى فى الرواية العبرية بعد 
 حرب أكتوبر

5
4 

المؤتمر الدولى الثانى"القيم"فى  
 األديان" 

 

-8-35 جامعة دوشيشا باليابان
3052 

واأللوهية فى الفكر الدينى العدل 
 اليهودى
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 رابع

 اإلشراف على الرسائل: -2
 

درجة  التاريخ اسم الباحث الدرجة عنوان الرسالة م
 اإلجازة

بررين االنتمرراق وفقرردان الهويررة فررى  49عرررب  1
 النتاج القصصى العبرى لسيدشوع

أبريل   ماجستير
3053 

 ممتاز

القصرررة العبريرررة القصررريرة عنرررد ميخرررا يوسررر   3
 لبيرديشفسكى

سبتمبر   ماجستير
3052 

 جيد جًدا

الرمزيرررة فرررى القصرررة القصررريرة عنرررد شرررموئيل  2
 يوس  عجنون

 لم تناقش   ماجستير

حررررب لبنررران الثانيرررة فرررى روايرررة"إمرأة تنت رررر  4
 بشرى"لدافيد جروسمان

 لم تناقش   ماجستير

أكتوبر   ماجستير أفريقيا فى الفكر الصهيونى 1
3050 

 جيد جًدا

مررنهه هليررل برزيررل فررى نقررد الشررعر العبرررى  6
 الحديث

 لم تناقش   ماجستير

روايررة حررب الحيرراة "لتسرررويا شالي "دراسررة  7
 نقدية

 لم تناقش   ماجستير

الررررروطن فرررررى القصرررررة العبريرررررة القصررررريرة فرررررى  9
المجموعررررررررررة القصصرررررررررررية "مكرررررررررران جيرررررررررررد 

 ليال"لسفيون لفرخط

 تناقشلم    ماجستير

 لم تناقش   دكتوراه األمهات األربع فى الشعر العبرى المعاصر 8

50      
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 خامس

 األحباث -3
 

 التاريخ اسم اجمللة عنوان البحث م
الهجررررررررة اليهوديرررررررة برررررررين اإلجبرررررررار واالختيار،دراسرررررررة  5

النعكاسررررررات أحررررررداث النررررررازى فررررررى مسرحية"صرررررراحبة 
 القصر"لليئه جولدبرج

العرررررررررردد الحررررررررررادى  مجلة الدراسات الشرقية
والعشرررررون زالجررررزق 
األول( يوليرررررررررررررررررررررررو، 

5889 
 

إشكالية الصراع الطرائفى برين اإلشركناز والسرفاراد فرى  3
المسررررررررحية العبريرررررررة الحديثة،دراسررررررررة فرررررررى مسرررررررررحية 

 "كازبالن" ليجآل موسينزون"

المجلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  جامعة القاهرة-مجلة كلية اآلداب
( 2(العررررررررررردد ز60ز

 3000يوليو 
( 65المجلرررررررررررررررررررد ز جامعة القاهرة-مجلة كلية اآلداب االغتراب فى أدب جرشون شوفمان 2

( ينررررررراير 5العررررررردد ز
3005 

القردس فرى األدب العبرررى الحرديث. دراسررة فرى روايررة  4
 "مدينة عتيقة"لشوالميت هارئيفن"

العرررررررررررردد السرررررررررررررابع  مجلة الدراسات الشرقية 
 3005والعشرون 

حرررب أكترروبر فررى جيررل الصابرا،دراسررة فررى روايررة  أثررر 1
 "مرثية لنعمان"لبنيامين تموز.

األعرررداد مرررن األول  رسالة المشرق،.
إلرررررررررررررررررررى الرابرررررررررررررررررررع 

،3005 
أثر حرب أكتروبر علرى األدب العبررى الحديث،دراسرة  6

 فى رواية"الصحوة الكبرى"لبنى برباش.

 

رسررررالة المشرررررق،أعمال نرررردوة حرررررب 
والمجتمرع  أكتوبر وتأثيرها فى األدب

 اإلسرائيلى.

المجلرررررررد الحرررررررادى 
عشررر، األعررداد مررن 
األول إلرررررررى الرابرررررررع 

3003. 
روايرررررررررررة األجيرررررررررررال األسررررررررررررية فرررررررررررى األدب العبررررررررررررى  1

الحديث"دراسرررررررة فرررررررى روايرررررررة"تاريخ ديارنا"لشرررررررموئيل 
المجلررررررد السررررررادس  مجلة الدراسات الشرقية

عشرررررررررر، العرررررررررددان 
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الثالرررررررررث والرابرررررررررع،  يوس  عجنون". 
3001  

 صورة مصر فى رواية"المنفيون"لديبورا بارون.  9

 

مرررررؤتمر مصرررررر فرررررى  رسالة المشرق
 اآلداب الشرقية".

 51،56يررررررررررررررررررومى 
 .3001نوفمبر 

األثررر الرردينى والترراريخى فررى روايررة"زوج وزوجة"لتسرررويا  8
 شالي ".

المجلرررررررررد التاسرررررررررع  مجلة رسالة المشرق
عشرررررررررر، العرررررررررددان 
الثالرررررررررث والرابرررررررررع، 

3006 
 المجلد العشرون، مجلة رسالة المشرق، فى الواليات المتحدة األمريكية.الشعر العبرى  50

األعرررداد مرررن األول 
إلرررررررررررررررررى الرابرررررررررررررررررع، 

3001 
إشرررركالية الصررررراع الرررردينى العلمررررانى فررررى رواية"الرسررررام  55

 الرابع"ليهوشواع بريوس "
المجلرررررررررررد الثرررررررررررانى  مجلة رسالة المشرق،

والعشررررررررررررررررررررررررررررررررررون، 
العررررررررددان الثالررررررررث 

 3009والرابع، 
العررررررررررررررردد الثرررررررررررررررانى  مجلة الدراسات الشرقية االنتحار فى رواية"محضر جلسة"ليعقوب شبتاى" 53

واألربعرررررررون، ينررررررراير 
3008 

مؤتمر اليوم الواحرد  اتحاد كتاب مصر صورة العربى فى الرواية العبرية بعد حرب أكتوبر.  52
 3008، ديسمبر 

خطررة فرررت االرتبررال برررين التأييررد والررررف ، دراسررة فرررى  54
 رواية"شفرة زرقاق"لتسفيكا عاميت

( 41العررررررررررررررررررررررررررررررددز مجلة رسالة المشرق،
3050 

االحتجاح فرى الروايرة العبريرة المعاصررة،رواية"لن   15
 يأتى أحد من األقزام لسارة شيلو نموذجا.

 3055(46العددز مجلة رسالة المشرق
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( فرررى الشرررعر 3008-3009حررررب غرررزة زديسرررمبر  16
 العبرى المعاصر. 

المجلررررررررررد الثررررررررررامن  رسالة المشرق
والعشرررررون،األعداد 
مررررررررررررن األول إلررررررررررررى 

 3053الرابع،
إشرركالية ترجمرررة روايرررة السررركرية لنجيرررب محفررروظ إلرررى  17

 العبرية.
مجلرررة دراسرررات يابانيرررة شررررقية،مجلة 

 علمية دولية ،
العررررررررردد الخرررررررررامس 

،3055 
18    
19    
20    
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 سادس

 اإلصدارات واملنشورات -4
 

 التاريخ دار النشر الكتابعنوان  م
الثقافة للنشر والتوزيع،  اللغة العبرية، قواعد ونصوص.  5

 القاهرة،
3003 

الثقافة للنشر والتوزيع،  دراسات فى التاريخ اليهودى.  3
 القاهرة،

3001 

للنشر والتوزيع، الثقافة  التاريخ اليهودى،يهود الدول العربية ويهود أمريكا 2
 القاهرة

3009 

الثقافة للنشر والتوزيع،  الصهيونية والنازية،دراسة فى جذور العالقة بينهما 4
 القاهرة

3009 

الثقافة للنشر والتوزيع،  دراسات فى الصهيونية،مجموعة بحوث 1
 القاهرة

3009 

الثقافة للنشر والتوزيع  القصة العبرية الحديثة،مراحلها وقضاياها 6
 ،القاهرة

3008 

الثقافة للنشر  الشعر العبرى الحديث،مراحله وقضاياه. ، 1
 والتوزيع،القاهرة

3050 

الثقافة للنشر  دراسات فى الشعر العبرى الحديث مع نماذج مترجمة. 9
 والتوزيع،القاهرة

3008 

الثقافة للنشر والتوزيع  دراسات فى األدب العبرى الحديث مع نماذج مترجمة 8
 ،القاهرة

3053 

الثقافة للنشر  دراسات فى األدب العبرى المعاصر مع نماذج مترجمة. 50
 والتوزيع،القاهرة،

3053 

 3008الثقافة للنشر والتوزيع،  األدب العبرى الحديث،نماذج مختارة.  55
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 القاهرة،
الثقافة للنشر  دراسات فى المسرحية العبرية.  53

 والتوزيع،القاهرة
3053 

52    

54    

51    
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 سابع

 اجلمعيات العلمية وعضوية جمالسها
 اجملالت وعضويةجمالسها: -5

 

 تاريخ نوع العضوية اجلمعية العلمية م
 العضوية

 أقسام خريجى جمعية إدارة مجلس عضو - 5
 المصرية بالجامعات الشرقية اللغات

  

تحرير مجلة "رسالة المشرق"والتى تصدر عن رئيس  3
جامعة القاهرة، وهى  –مركز الدراسات الشرقية 

 مجلة علمية محكمة.

  

رئيس تحرير مجلة دراسات يابانية  2
شرقية،والتى تصدر عن مركز 

جامعة القاهرة –الدراسات الشرقية 
بالتعاون مع مركز األديان التوحيدية 

 بجامعة دوشيشا باليابان.

  

    
    
    

 

 تاريخ نوع العضوية اجملالت العلمية م
 العضوية

    



 

13 
 

ا: األنشطة املؤسسية
ً
 ثامن

 
 : عضوية اجملالس -
 عضوية اللجان:  -
 
 
 
 
 
 
 
 

ا: املساهمة فى خدمة اجملتمع والقطاعات الثقافية احمللية 
ً
تاسع

 والدولية
 

 _____________ ورش عمل: -
  ندوات عامة: -
 : نشاط إعالمى -
 :ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمحالت وقوافل توعية -
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ا: اجلوائز التقديرية والشهادات
ً
 عاشر
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 الت أخــــــــــرىا حادى عشر: جمـــ
 

 مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى مختل  الجامعات المصرية. -5

 محكم علمى ألبحاث ترقية األساتذة واألساتذة المساعدين فى جامعات العراق. -3

 محكم علمى فى المجالت العلمية المحكمة مثل: -2 -
 جامعة القاهرة.–مجلة كلية اآلداب  -أ -
 جامعة القاهرة-مجلة رسالة المشرق -ب -
 جامعة القاهرة.-مجلة دراسات يابانية شرقية -ج -
 جمعية خريجى أقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية.–مجلة الدراسات الشرقية -ج -
 جامعة األزهر.-مجلة كلية اللغات والترجمة -د -
 مراجعة ترجمة بع  الكتب المترجمة من العبرية إلى العربية مثل كتاب: -4 -
سفر اليوبيل ،من األسفار الخارجية زاألجادا( ترجمه من الحبشية واليونانية إلى العبرية مع الشرح - -

أ.ش.هارتوم.ترجمه من العبرية وعلق عليه د/فرج قدرى الفخرانى. مراجعة وتقديم أ.د/جمال عبد السميع 
 .3052جامعة القاهرة زسلسلة الدراسات الدينية والتاريخية ،-الشاذلى. مركز الدراسات الشرقية

 حتى اآلن. 3050كتابة مقدمات إصدارات مركز الدراسات الشرقية منذ عام -1 -
 أكتوبر التابع لوزارة التعليم العالى 6ف العلمى على المعهد العالى للغات بمدينة المشر  -6 -

                                                                   
 
 
 
 
 
 


