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 جامعة القاهرة
 كلية اآلداب

 قسم اللغات الشرقية وآدابها
  البحث العلمىجلنة 

 

 السرية الذاتيةأوالً: 
 

 بدوي جالل حممد سامية:د. :االسم
 جامعة القاهرة -اآلداب: كليةال
 samia.badawi@hotmail.com :كرتونىربيد االال

 32110332210: رقم التليفون
 2330/  21/  20 امليالد:

 الدرجات العلمية:
 دكتوراه فى األدب األوردى -
 ماجستير فى األدب األوردى -
 الليسانس الممتازة من قسم اللغات الشرقية )الفرع اإلسالمى( -
 الوظيفة احلالية:   

 بقسم اللغات الشرقية تركيةاللغة الأستاذ مساعد 
 الوظائف السابقة : 

 بقسم اللغات الشرقية التركيةمدرس اللغة  -
 5891 التركىاألدب  مدرس مساعد -
 5891 التركىباألدب  معيد -
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ا: األنشطة واإلجنازات التدريسية
ً
 ثاني

 
 

 سنة التدريس الفرقة اسم املقرر مسلسل
 3152 - 3152 األولى التركية قواعد اللغة 5

 3152 - 3152 الثانية التركى األدب إلى مدخل 3

 3152 - 3152 الرابعة األدب التركى الحديث نصوص من الشعر 2

 3152 - 3152 الثالثة الترجمة من التركية وإليها 2

 3152 - 3152 برنامج الماجستير الرواية التركية الحديثة 1

 3152 - 3152 الثالثة الشعر التركى القديم 6

 3152 - 3152 الماجستير برنامج اللغة التقابلىعلم  7

 3152 - 3152 برنامج الماجستير مصادر أدبية ولغوية 9

 3155 برنامج الماجستير مصطلحات سياسية وعسكرية 8

 3155 برنامج الدكتوراه )قسم تاريخ( مبادىء اللغة التركية 51

55    
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ا: املهام واألنشطة البحثية 
ً
 والعلميةثالث

 املؤمترات -2
 

 عنوان املؤمتر م
 مكان االنعقادو 

نوع  التاريخ
 املشاركة 

 عنوان البحث

التراث فى اآلداب الشرقية_  5
كلية   -قسم اللغات الشرقية

  جامعة القاهر -اآلداب

 في وأثره الفارابي عند اللغوي الفكر بحث 3152 مارس
 (التركي المعجمي اللغوي التأليف
 بقسم مدرس شبل عزة د مع مشاركة

 العربية اللغة
المصادر التاريخية من اللغات  3

، المجلس الشسرقية وإليها
 األعلى للثقافة

ترجمة كتاب التاريخ العثمانى  بحث 3119
 ومؤرخيه

ترجمة كتب األخالق والتصوف  2
   فى اآلداب الشرقية

المجلس األعلى 
 3111للقافة 

 السيد أشعار في الصوفية النزعة بحث
 الدارندوي أفندي خلوصي عثمان

إطاللة على األدب التركى  2
 الحديث والمعاصر

المجلس األعلى 
 3117للقافة 

  حضور

الترجمة وأدب الرحالت فى  1
اآلداب الشرقيةالمجلس األعلى 

 للثقافة 

مظاهر الحياة االجتماعية فى  بحث 3111
مصر كما رآها الرحالة التركى 

 جناب شهاب الدين
الدراسات البينية للغات الشرقية  6

 وغيرها من التخصصات المختلفة
قسم اللغات الشرقية 

3111 
تحفى وبردة البوصيرى دراسة  بحث

تحليلية مقارنة لترجمة البردة 
 ومعارضتها

7     
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ا
ً
 : املهام واألنشطة البحثية والعلميةرابع

 اإلشراف على الرسائل: -1
 

درجة  التاريخ الباحثاسم  الدرجة عنوان الرسالة م
 اإلجازة

أشعار يحيى كمال  1
بيتالى بين القومية 

 واإلسالمية

تاريخ  نرمين ماجستير
التسجيل 
3152 

 

الصفة فى العربية والفارسية والتركية دراسة  3
 تقابلية نحوية داللية

   شرين شوقى ماجستير

   تامر هيكل ماجستير السوابق واللواحق بين الفارسية والتركية 2
2      
1      
6      
7      
9      
8      
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ا
ً
 : املهام واألنشطة البحثية والعلميةخامس

 األحباث -0
 

 التاريخ اسم اجمللة عنوان البحث م
تحفى وبردة البوصيرى دراسة  5

تحليلية مقارنة لترجمة البردة 
 ومعارضتها

يناير المجلد  الدراسات الشرقية
3116  

الصوفية فى أشعار عثمان النزعة  3
 خلوصى الدارندوى

 3119 رسالة المشرق

جامعة عين  -كلية اآلداب المسرح السياسى عند خالدة أديب 2
 شمس

3151 

الخط والخطاطون دراسة فى المصادر العربية  2
 والعثمانية

 3151 

جامعة عين  -كلية اآلداب ديوان عائشة التيمورية دراسة أسلوبية 1
 شمس

3151 

6    
7    
9    
8    

51    
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ا
ً
 : املهام واألنشطة البحثية والعلميةسادس

 اإلصدارات واملنشورات -4
 

 التاريخ دار النشر الكتابعنوان  م
 الثاني النصف في األتراك الرحالة كتابات في مصر صورة 5

 عشر التاسع القرن من
المجلس األعلى 

  للثقافة
3152 

 تحت النشر الهيئة العامة للكتاب اللغوىاللهجات فى الترث  3
 دراسة مع هجائًيا ترتيبه ( الترك لغات ديوان معجم 2

 وتحقيق
 تحت النشر الهيئة العامة للكتاب

 القومي المشروع على طريق الحج، ترجمة 2
 للنرجمةالمجلس

 للثقافة األعلى

3112 

المجلس األعلى  ذكريات مصورة عن مصر، ترجمة 1
 للقافة

3116 

المركز القومى  أغا البنات 6
 للترجمة

3118 

المركز القومى  ظهور تركيا الحديثة، ترجمة 7
 للترجمة

 تحت النشر

المركز القومى  الخط والخطاطون 9
 للترجمة

3151 

 تحت النشر دار الشرق الذكاء الروحى 8
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ا
ً
 : املهام واألنشطة البحثية والعلميةسابع

 جمالسهااجلمعيات العلمية وعضوية 
 اجملالت وعضويةجمالسها: -5

 

 تاريخ نوع العضوية اجلمعية العلمية م
 العضوية

    
    
    

 

ا
ً
 : األنشطة املؤسسيةثامن

 
  :عضوية اجملالس -
 الشرقية اللغات لقسم الجودة عام منسق بمهام ُكلفت  عضوية اللجان: -

 

ا: 
ً
احمللية املساهمة فى خدمة اجملتمع والقطاعات الثقافية تاسع

 والدولية
 

  تسمى والتى التركية الثقافة لوزارة تابعة عمل ورشة ش المشاركة ورش عمل:

 مهمة فى وجودي فترة خالل بها عضويتى لقبول بأوراقى تقدمت أن وذلك بعد ، )تيدا
 أعمالها من االنتهاء بعد شكر جواب من صورة ومرفق 2102عام  بتركيا علمية
 الفترة تلل خالل
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  عامة:ندوات  -
  نشاط إعالمى: -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:محالت وقوافل توعي -

 
 

ا
ً
 : اجلوائز التقديرية والشهاداتعاشر

 
 يدة ألستاذة الدكتورة/ زاكية رشدى ألفضل بحث مقدم، وعنوان البحثالس جائزة
 ومعارضتها البردة لترجمة مقارنة تحليلية دراسة "البوصيري وبردة

 
 

 الت أخــــــــــرىا: جمــحادى عشر
 العلمية والمهمات والزيارات المنح

 3117/ 2/ 53وحتى  3116/ 53/ 52زيارات علمية استمرت من  -
 3117/ 8/ 36وحتى  3117/ 6/ 39منحة دراسية لتركيا لمدة شهرين من  -
 3153وحتى أكتوبر  3155نوفمبر  52مهمة علمية لتركيا من  -
 6المشاركة فى ورشة تركمة تسمى )تيدا( بتركيا وهى تابعة لوزراة الثقافة التركية فى الفترة من  -

 3153نوفمبر  39وحتى  3153نوفمبر 


