
 

1 
 

 

 جامعة القاهرة
 كلية اآلداب

 قسم اللغات الشرقية وآدابها
 البحث العلمىجلنة 

 

 

 السرية الذاتيةأوالً: 
 

  مصطفى عبد املعبود سيد منصور. :االسم
 جامعة القاهرة.  -الكلية: اآلداب 

  mmansour370@yahoo.com الربيد اإللكرتونى: 
 04001040010رقم التليفون:      

 .00/0/4190امليالد:          
 الدرجات العلمية:

العقوبات في التشريع اليهودي من خالل المشنا؛ دراسة  الدكتوراه في موضوع :"     -
 -" بإشراف أ.د/ محمد خليفة حسن أحمد)أستاذ الدراسات اليهودية بكلية اآلدابتحليلية

قسم اللغات الشرقية وآدابها )الفرع السامي(  -كلية اآلداب -القاهرة جامعة -جامعة القاهرة(
 .(3002)بمرتبة الشرف األولى

" التطهر في التشريع اليهودي من خالل المشنا؛ دراسة و تحليل الماجستير في موضوع :" -
بإشراف أ.د/ محمد خليفة حسن أحمد، و أ.د / محمد بحر عبد المجيد)أستاذ الدراسات 

قسم اللغات  -كلية اآلداب -جامعة القاهرة -جامعة عين شمس( -بكلية اآلداباليهودية 
 .(9111)بتقدير ممتاز الشرقية وآدابها )الفرع السامي(

 

mailto:mmansour370@yahoo.com
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 الوظيفة احلالية:  
 (0202)بقسم اللغات الشرقية وآدابها أستاذ مساعد -

 الوظائف السابقة : 
 تاريخ التعيين فى وظيفة. )ة القاهرةجامع -كلية اآلداب -بقسم اللغات الشرقية وآدابها مدرس -

 (.33/6/3090 -32/3/3002مدرس 

تاريخ التعيين جامعة القاهرة. ) -كلية اآلداب -بقسم اللغات الشرقية وآدابها مدرس مساعد  -
 (.32/3/3002-30/2/9111مدرس مساعد فى وظيفة

 التعيين فى وظيفةتاريخ جامعة القاهرة.) -كلية اآلداب -بقسم اللغات الشرقية وآدابها معيد -
 (.91/2/9111 -39/90/9113معيد 
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ا: األنشطة واإلجنازات التدريسية
ً
 ثاني

 
 

 سنة التدريس الفرقة اسم املقرر مسلسل
الرابعة )انتظام وانتساب(  -الثالثة اللغة العبرية 0

 بالتناوب بقسمي تاريخ وعربي
 كلية اآلداب جامعة القاهرة

حتى  0222من 
0202 

الرابعة لغات شرقية الفرع السامي   األدب العبري الوسيط 0
 كلية اآلداب جامعة القاهرة

حتى  0222من 
0202 

األدب العبري الوسيط ، والديانة  2
 اليهودية، والتاريخ اليهودي.

الرابعة بقسم اللغات  -الثالثة 
 الشرقية كلية اآلداب

 جامعة المنوفية

0222- 0222 

الديانة اليهودية، اللغة العبرية، و  4
ومقارنة األديان، وفقه اللغات 

 السامية.

الرابعة بقسم اللغات  -الثالثة 
 الشرقية، وعربي كلية اآلداب

 جامعة سوهاج

0222- 0202 

الثالثة قسم اللغات الشرقية الفرع   الديانة اليهودية 2
 كلية اآلداب جامعة القاهرة  السامي

0202 

سم اللغات الشرقية الفرع الثالثة ق التاريخ اليهودي 6
 آداب القاهرة- السامي

0202 

دراسات عليا قسم الشرق األدنى  اللغة العبرية 2
 جامعة القاهرة كلية اآلثار

0202 

 0200 برنامج الماجستير مصادر عبرية 2
 0200 -0200 برنامج الماجستير مصطلحات تلمودية 2
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 ثالث

 ؤمتراتامل -4
 

 عنوان املؤمتر م
 و مكان االنعقاد

نوع  التاريخ
 املشاركة 

 عنوان البحث

قسم  ،التراث في اآلداب الشرقية 0
اللغات الشرقية وآدابها كلية 

 جامعة القاهرة -اآلداب

مارس  29 -20
3092 
 

المضامين اللغوية والدينية لكتاب  بحث
داود هناجيد؛ "فصول اآلباء مع 

 عربية"تفسير باللغة ال
المرأة في الحضارات واآلداب  0

مركز الدراسات  ،الشرقية
الشرقية بالتعاون مع جمعية 
خريجي أقسام اللغات الشرقية 

 بالجامعات المصرية

مكانة المرأة في المشنا من خالل  بحث 3099أكتوبر  2-2
 األحكام التشريعية التعبدية

التواصل التراثي؛ أصول  2
ومقدمات التراث العربي 

 مكتبة اإلسكندرية ،اإلسالمي

مايو  32 -32
3090  

التأثير اليهودي في التراث العربي  بحث
 اإلسالمي؛ دوافعه ومظاهره

دور الترجمة في مجال األدب  4
 ،المقارن في اللغات الشرقية
 المجلس األعلى للثقافة

 3090مايو  2 -3
 

أثر ترجمة المشنا إلى اللغة العربية  بحث
شمولية الدرس  ودورها في محاولة

اليهودي؛ مع نماذج مختارة من 
 ترجمة المشنا

الدراسات الشرقية ودورها في  2
الحياة الثقافية العربية، قسم 
اللغات الشرقية وآدابها، بكلية 

 جامعة القاهرة -اآلداب

تفنيد المزاعم العقدية والتعبدية  بحث 3002أبريل  33
للمستشرق اليهودي أبراهام إسحاق 

وء استناده إلى المشنا كاتش في ض
وتأثيرها في مصادر التشريع 
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اإلسالمي من خالل كتابه " 
 اليهودية في اإلسالم"

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى  6
مركز الدراسات  اللغات الشرقية،

بالتعاون مع قسم اللغات  الشرقية
 الشرقية وآدابها

نوفمبر  92 -92
3006 

ي ترجمة دور العلماء المسلمين ف ورقة بحثية
معاني القرآن الكريم إلى اللغات 
 األجنبية؛ الترجمة العبرية ُأنموذًجا

الترجمة في الدول العربية:  2
أهميتها ودورها في التواصل 
الحضاري بين األمم، مدينة 

 -جامعة تشرين  -الالذقية 
 -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 الجمهورية العربية السورية

36– 32 
 3006يونيو 

إشكاليات ترجمة التلمود إلى  بحث
 العربية

المصادر التاريخية من ترجمة  2
ليها، المجلس الشرقية اللغات  وا 

 األعلى للثقافة

مايو  92 -96
3006 

ترجمة النقوش السامية وأهميتها في  بحث
 كشف اختالق المصادر العبرية

توظيف المصطلح والنص في  2
الدراسات العبرية، كلية اآلداب 

 عة عين شمسجام -

أبريل   91 -92
3006 

توظيف األحكام التشريعية في  بحث
المشنا؛ أحكام ميراث الرجل 

 أنموذًجا
0
2 

االستشراق والدراسات الشرقية 
قسم اللغات الشرقية بكلية 

 جامعة المنصورة -اآلداب 

 أبريل99
3006  

دور المستشرقين في إثارة الشبهات  ورقة بحثية
ر حول اإلسالم؛ شبهة مصاد
 التشريع اإلسالمي أنموذًجا

0
0 

صورة مصر في اآلداب الشرقية 
بالتعاون  مركز الدراسات الشرقية

 مع قسم اللغات الشرقية وآدابها

92- 96 
 3002نوفمبر 

 مصر في يهودية المشنا بحث

0
0 

الدراسات البينية للغات الشرقية 
وغيرها من التخصصات 

 مايو 2
3002 

دور الحاخامات في مواجهة الثقافة  بحث
 اليونانية
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قسم اللغات الشرقية  المختلفة
 وآدابها

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب 

0
2 

وأدب الرحالت في ترجمة ال
المجلس األعلى  الشرقيةاآلداب 

 للثقافة

 أبريل 32 -36
 3002 

الشتات وأثره في أدب الرحالت  بحث
نماذج من الرحالت ؛ اليهودي

 الدينية
0
4 

ليهودي، كلية اآلخر في الفكر ا
 جامعة عين شمس -اآلداب 

 أبريل 30 -91
 3002 

نماذج من المصطلحات الدالة على  بحث
 في  -غير اليهودي -اآلخر 

 المشنا؛ دراسة داللية
0
2 

الترجمة وتأثير اآلداب الشرقية 
في اآلداب الغربية، المجلس 

 األعلى للثقافة

2- 2  
 مايو

 3002 

وار الثقافات تأثير الترجمة في ح ورقة بحثية
ترجمة الكتب  بين الشرق والغرب؛

 الدينية المقدسة نموذًجا
0
6 

اليهود في الدراسات الشرقية، 
قسم اللغات الشرقية بكلية 

 جامعة المنصورة -اآلداب 

التراث الديني اليهودي في المرحلة  ورقة بحثية 3002مارس  96
 التلمودية

0
2 

دور الدراسات الشرقية في 
 العصر، مواجهة تحديات

مسئولية الباحث العربي في مواجهة  بحث 3002مارس  92
توظيف الحاخامات للمفاهيم 
 الدينية؛ مفهوم األغيار نموذًجا
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 رابع

 اإلشراف على الرسائل: -2
 

درجة  التاريخ اسم الباحث الدرجة عنوان الرسالة م
 اإلجازة

وأهميته في التشريع اليهودي  الهيكل  1
من خالل المشنا وأثره في الفكر 

 الصهيوني

مراد محمد  ماجستير
 صالح

0200  

أحكام البكورية في التلمود وتأثيرها  0
 في الفكر اليهودي المعاصر

شبماء حسن   ماجستير
 كامل

0202  

2      

4      
2      
6      
2      
2      
2      

 
 
 
 
 



 

8 
 

ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 خامس

 األحباث -0
 

 التاريخ اسم اجمللة عنوان البحث م
المضامين اللغوية والدينية لكتاب داود هناجيد؛  0

 "فصول اآلباء مع تفسير باللغة العربية 

كتاب أعمال مؤتمر قسم 
كلية اآلداب   -اللغات الشرقية

 جامعة القاهرة

0202 

المشنا؛ أهميتها وأنواعها وأهم المقاييس في  0
 أحكامها التشريعية

جامعة  -مجلة كلية اآلداب
 القاهرة

 0200أكتوبر 

مكانة المرأة في المشنا من خالل األحكام  2
 التشريعية التعبدية

 0200أكتوبر  مجلة رسالة المشرق

أحكام التهود في اليهودية بين العالمية  4
ت والخصوصية؛ دراسة تحليلية لتأويال

 الحاخامات في المشنا

 0202 مجلة الدراسات الشرقية

 0222 مجلة رسالة المشرق حقوق الفقراء بين العهد القديم والمشنا 2
تفنيد المزاعم العقدية والتعبدية للمستشرق  6

اليهودي أبراهام إسحاق كاتش في ضوء 
استناده إلى المشنا وتأثيرها في مصادر 

 بهالتشريع اإلسالمي من خالل كتا

 مجلة كلية اآلداب
 جامعة القاهرة

0222 

 0200 رسالة المشرق (دراسة تحليلية0662 -242تاريخ الحبشة ) 2
مجلة المجلس األعلى لرعاية  إشكاليات ترجمة التلمود إلى العربية 2

الفنون واآلداب والعلــوم 
االجتماعيـة، الجمهورية العربية 

 السورية

0226 
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ة في المشنا؛ أحكام توظيف األحكام التشريعي 2
 ميراث الرجل أنموذًجا

اللغة  كتاب أعمال مؤتمر قسم
العبرية كلية اآلداب جامعة عين 

  شمس

0222 

 0222 مجلة رسالة المشرق مصر في يهودية المشنا 02
 -نماذج من المصطلحات الدالة على اآلخر  00

  المشنا؛ دراسة داللية في  -غير اليهودي
اللغة  كتاب أعمال مؤتمر قسم

العبرية كلية اآلداب جامعة عين 
 شمس

0222 
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 سادس

 اإلصدارات واملنشورات -1
 

 التاريخ دار النشر الكتابعنوان  م
مركز جامعة القاهرة  الملل اليهودية المعاصرة "بالمشاركة" 0

 للتعليم المفتوح
0200 

في تركيا نموذج لتحايل اليهود وتآمرهم  فرقة الدونمة 0
 ضد اآلخر

 0202 مكتبة النافذة

 0202 مكتبة النافذة يهود الخزر وفرية نقاء اليهود العرقي 2
مركز الدراسات  دراسات في المشنا 4

 الشرقية
0222 

 0222 دار نشر رواج األدب اليهودي في المرحلة التلمودية 2
مركز جامعة القاهرة  أقسام المشنا الستة )ترجمة( 6

 للغات والترجمة

0202 

مركز جامعة القاهرة  )ترجمة( دليل التلمود؛ مصطلحات ومفاهيم أساسية 2
 للغات والترجمة

0200 

 0226 دار نشر رواج )ترحمة بالمشاركة( العبريةالخالصة في قواعد اللغة  2
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلمية
ً
 سابع

 لعلمية وعضوية جمالسهااجلمعيات ا
 اجملالت وعضويةجمالسها: -5

 

 تاريخ نوع العضوية اجلمعية العلمية م
 العضوية

   جمعية خريجي أقسام اللغات الشرقية 
    
    
    
    
    

 

 تاريخ نوع العضوية اجملالت العلمية م
 العضوية
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ا: األنشطة املؤسسية
ً
 ثامن

 
 : عضوية اجملالس -
 رئيس لجنة امتحانات عضوية اللجان:  -

 
 
 
 
 
 
 
 

ا: املساهمة فى خدمة اجملتمع والقطاعات الثقافية احمللية 
ً
تاسع

 والدولية
 

 _____________ ورش عمل: -
  ندوات عامة: -
 : نشاط إعالمى -
 ــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحالت وقوافل توعية -
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ا: اجلوائز التقديرية والشهادات
ً
 عاشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الت أخــــــــــرىاحادى عشر: جمـ
 

عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، ومقرر لجنتي الشباب والرحالت 
حتى تاريخه أمين  3093/ 9/ 20، ومن 3001وحتى أغسطس  3002بالنادي )بداية من مايو 

 النادي(. صندوق 

                                                                   
 

 
 


