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  جمال عبد السميع الشاذلى/السيرة الذاتية لألستاذ للدكتور
   جامعة القاهرة-كلية اآلداب-وآدابهااللغة العبرية أستاذ 

  جامعة القاهرة-ومدير مركز الدراسات الشرقية

قــسم –جامعــة القــاهرة -حــصل علــى درجــة الليــسانس الممتــازة مــن كليــة اآلداب-
  .١٩٨٥لشرف عام اللغات الشرقية بتقدير ممتاز مع مرتبة ا

 بتقــدير ١٩٩١جامعــة القــاهرة عــام -حــصل علــى الماجــستير مــن كليــة اآلداب-
محمــد خليفــة حــسن أحمــد أســتاذ الدراســات /ممتــاز تحــت إشــراف األســتاذ الــدكتور

ووكيــل كليــة اآلداب لــشئون الدراســات  جامعــة القــاهرة ،–اليهوديــة بكليــة اآلداب 
  .اإلسالمية بباكستان حالياً ونائب رئيس الجامعة  والبحوث سابقا، العليا

جامعـــة القـــاهرة ،ومـــن معهـــد –حـــصل علـــى درجـــة الـــدكتوراة مـــن كليـــة اآلداب -
ــــــى عــــــام  ــــــشرف األول ــــــة ال ــــــسدام فــــــى ألمانيــــــا بمرتب ــــــان بجامعــــــة بوت ــــــوم األدي عل

،تحـــــت إشـــــراف كـــــل مـــــن األســـــتاذ الـــــدكتور محمـــــد خليفـــــة حـــــسن أحمـــــد ١٩٩٧
ت اليهوديــة بجامعــة بوتــسدام فــى ســيلفيا بــاولز أســتاذ الدراســا/،واألســتاذ الــدكتور 

  ).إشراف مصرى ألمانى مشترك.(ألمانيا

ـــا إلعـــداد الجـــزء الخـــار ســـافر- ى مـــن رســـالة الـــدكتوراة فـــى جامعـــة ج إلـــى ألماني
  . بوتسدام لمدة عامين

 وحتــــى عــــام ١٩٨٥جامعــــة القــــاهرة مــــن عــــام -عمــــل معيــــًدا فــــى كليــــة اآلداب-
١٩٩١.  

امعــــــة القــــــاهرة فــــــى الفتــــــرة مــــــن ج-عمــــــل مدرًســــــا مــــــساعًدا فــــــى كليــــــة اآلداب-
  .١٩٩٧،وحتى عام ١٩٩١عام



 ٢

  ،١٩٩٧جامعـــة القـــاهرة فـــى الفتـــرة مـــن عـــام -عمـــل مدرًســـا فـــى كليـــة اآلداب-

  .٢٠٠٣وحتى عام 

  .٢٠٠٣جامعة القاهرة من عام –عمل أستاًذا مساعدا فى كلية اآلداب -

  .٢٠١٠جامعة القاهرة من عام -عمل أستاذا بكلية اآلداب-

  جامعة القاهرة-منصب مدير مركز الدراسات الشرقيةيشغل حاليا -

ــــــشرقية بالجامعــــــات - ــــــة خريجــــــى أقــــــسام اللغــــــات ال ــــــس إدارة جمعي عــــــضو مجل
  .المصرية

  .جامعة عين شمس–عضو مجلس إدارة مركز دراسات الشرق األوسط -

  .خبير ترجمة بمركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة القاهرة-

 أكتـــوبر والتـــابع لـــوزارة ٦العـــالى للغـــات بمدينـــة المـــشرف العلمـــى علـــى المعهـــد -
  .التعليم العالى

  : بتدريس الدراسات العبرية  فى الكليات اآلتية-ومازال–قام _
  .جامعة القاهرة-كلية اآلداب-١

  .جامعة المنصورة-كلية اآلداب-٢

  .جامعة عين شمس–كلية األلسن -٣

  جامعة عين شمس-كلية البنات-٤

  .لمنيااجامعة -كلية اآلداب-٥

  .لمنيااجامعة -كلية دار العلوم-٦

  .جامعة المنوفية-كلية اآلداب-٧

  سكندريةجامعة اإل-كلية اآلداب-٨

  .جامعة الزقازيق–المعهد العالى للحضارات -٩



 ٣

  فرع الخرطوم-جامعة القاهرة–كلية اآلداب -١٠

تـدريس اللغـة العبريـة لجميــع المـستويات فـى مركـز الدراسـات الــشرقية بيقـوم -١١
  .جامعة القاهرة-تابع لكلية اآلدابال

" صـــــورة المـــــرأة فـــــى اآلداب والحـــــضارات الـــــشرقية"نظـــــم المـــــؤتمر الـــــدولى -١٢

بالمــشاركة بــين مركــز الدراســات الــشرقية وجمعيــة خريجــى أقــسام اللغــات الــشرقية 
 أكتــوبر ٥-٤بالجامعــات المــصرية،والذى عقــد بمركــز الدراســات الــشرقية يــومى 

  .ر،وكان مقررا للمؤتم٢٠١١

ــــــة ترقيــــــة األســــــاتذة واألســــــاتذة المــــــساعدين بجامعــــــات -١٢ عــــــضو تحكــــــيم لجن
  ى تحكيم العديد من أبحاث الترقية لدرجتى أستاذ وأستاذ مساعدالعراق،وشارك ف

 فـى  رس�الة ماج�ستير ودكت�وراه وث�ث�ينأكثر من  خمسشارك فى مناقشة -١٣

  .تلف الجامعات المصريةخم

فــى د مــن رســائل الماجــستير والــدكتوراه ديــباإلشــراف علــى الع-ومــازال–قــام -١٤

  .العديد من الجامعات المصرية لطلبة مصريين ووافدين

والتـــى تـــصدر عـــن مركـــز الدراســـات "رســـالة المـــشرق"رئـــيس تحريـــر مجلـــة -١٥
  .جامعة القاهرة ،وهى مجلة علمية محكمة–الشرقية 

ـــــصدر عـــــن مركـــــز -١٦ ـــــة دراســـــات يابانيـــــة شـــــرقية،والتى ت ـــــر مجل رئـــــيس تحري
جامعة القاهرة بالتعاون مـع مركـز األديـان التوحيديـة بجامعـة –اسات الشرقية الدر 

  .دوشيشا باليابان 

والذى عقد فـى "المرأة فى الحضارات واآلداب الشرقية"مقرر المؤتمر الدولى-١٧

 بالتعـــاون مـــع ٢٠١١ أكتـــوبر ٥-٤ جامعـــة القـــاهرة –مركـــز الدراســـات الـــشرقية 
  .ة بالجامعات المصريةجمعية خريجى أقسام اللغات الشرقي



 ٤

رئيس مؤتمر التأثيرات األجنبية فى اللغات الـشرقية وآدابهـا والـذى عقـد فـى -١٨
 بالتعــاون مــع ٢٠١٢ أكتــوبر ١٨-١٧جامعــة القــاهرة مركــز الدراســات الــشرقية ب

  .جمعية خريجى أقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية

ى عقـــد فـــى مركـــز الدراســـات والـــذ"القـــيم فـــى األديـــان" الـــدولىررئـــيس المـــؤتم-١٩
الــشرقية بجامعــة القــاهرة بالمــشاركة مــع معهــد مركــز األديــان التوحيديــة بجامعــة 

  .٢٠١٣ فبراير ٢٠-١٩دوشيشا فى اليابان يومى 

ـــشيخ العبـــودى"الدوليـــة نـــدوة الرئـــيس -٢٠ والتـــى عقـــدت فـــى مـــارس  "رحـــالت ال
  محمد المشوح بالرياض/ بالتعاون مع ثلوثية د٢٠١٣

والـذى سـيعقد "الرجل فـى الحـضارات واآلداب الـشرقية"ؤتمر الدولىرئيس الم-٢١
جامعــة القــاهرة بالتعــاون مــع جمعيــة خريجــى أقــسم -فــى مركــز الدراســات الــشرقية

  ٢٠١٤-١٦-١٥ية بالجامعات المصرية يومى اللغات الشرق

والـذى عقـد بالمـشاركة بـين "القـيم فـى األديـان"رئيس المؤتمر الدولى األول ―٢٢
ــــشرقيةمركــــز الدرا ــــة بجامعــــة -ســــات ال ــــاهرة ومركــــز األديــــان التوحيدي جامعــــة الق

  اليابان–دوشيشا 

والـذى عقـد بالمـشاركة بـين  "القيم فى األديـان"رئيس المؤتمر الدولى الثالث -٢٣
ــــشرقية ــــة بجامعــــة -مركــــز الدراســــات ال ــــاهرة ومركــــز األديــــان التوحيدي جامعــــة الق

  .اليابان–دوشيشا 

  :النشاط العلمى-

  :ألبحاثا:أوالً 



 ٥

الهجرة اليهودية بين اإلجبار واالختيار،دراسـة النعكاسـات أحـداث النـازى فـى -١
مجلــة الدراســات الــشرقية ،العــدد الحــادى .لليئــه جولــدبرج"صــاحبة القــصر"مــسرحية

  .١٩٩٨يوليو،)الجزء األول(والعشرون

إشــــكالية الــــصراع الطــــائفى بــــين اإلشــــكناز والــــسفاراد فــــى المــــسرحية العبريــــة -٢
-مجلــــة كليــــة اآلداب".ليجــــآل موســــينزون"كــــازبالن"ة،دراســــة فــــى مــــسرحيةالحديث

  .٢٠٠٠يوليو)٣(العدد )٦٠(جامعة القاهرة،المجلد 

جامعــــة القــــاهرة -مجلــــة كليــــة اآلداب.االغتــــراب فــــى أدب جرشــــون شــــوفمان-٣
  .٢٠٠١يناير )١(العدد)٦١(،المجلد 

لــشوالميت "ةمدينـة عتيقـ"دراسـة فـى روايـة .القـدس فـى األدب العبـرى الحـديث -٤
  .٢٠٠١مجلة الدراسات الشرقية ،العدد السابع والعشرون".هارئيفن

لبنيــامين "مرثيــة لنعمـان"أثـر حـرب أكتــوبر فـى جيـل الــصابرا،دراسة فـى روايـة -٥
  .٢٠٠١رسالة المشرق،األعداد من األول إلى الرابع ،.تموز

الــــصحوة "أثـــر حـــرب أكتــــوبر علـــى األدب العبـــرى الحديث،دراســــة فـــى روايـــة-٦
رسالة المشرق،أعمال نـدوة حـرب أكتـوبر وتأثيرهـا فـى األدب .لبنى برباش"الكبرى

المجلـــــد الحـــــادى عـــــشر،األعداد مـــــن األول إلـــــى الرابــــــع .والمجتمـــــع اإلســـــرائيلى
٢٠٠٢.  

تـــاريخ "دراســـة فـــى روايـــة"روايـــة األجيـــال األســـرية فـــى األدب العبـــرى الحـــديث-٧
ــــا قية ،المجلــــد الــــسادس مجلــــة الدراســــات الــــشر ".لــــشموئيل يوســــف عجنــــون"ديارن

  .٢٠٠٥عشر،العددان الثالث والرابع،



 ٦

بحــث ألقــى ضــمن فعاليــات .لــديبورا بــارون"المنفيــون"صــورة مــصر فــى روايــة-٨
جامعـــة القـــاهرة -والـــذى عقـــد فـــى كليـــة اآلداب".مؤتمرمـــصر فـــى اآلداب الـــشرقية
  .٢٠٠٥ نوفمبر ١٥،١٦،ومركز الدراسات الشرقية يومى 

مجلــة رســالة ".يا شــاليفلتــسرو "زوج وزوجــة"فــى روايــةلتــاريخى األثــر الــدينى وا-٩
  .٢٠٠٦المشرق،المجلد التاسع عشر،العددان الثالث والرابع،

مجلـة رسـالة المـشرق،المجلد .الشعر العبـرى فـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة-١٠
  .٢٠٠٧العشرون،األعداد من األول إلى الرابع،

ـــــدينى العلمـــــانى فـــــى روايـــــة-١١ ـــــصراع ال ليهوشـــــواع "لرســـــام الرابـــــعا"إشـــــكالية ال
ـــــــانى والعـــــــشرون،العددان الثالـــــــث "بريوســـــــف مجلـــــــة رســـــــالة المـــــــشرق،المجلد الث

  .٢٠٠٨والرابع،

مجلــــــة الدراســــــات "ليعقــــــوب شــــــبتاى"محــــــضر جلــــــسة"االنتحــــــار فــــــى روايــــــة-١٢
  .٢٠٠٩الشرقية،العدد الثانى واألربعون،يناير 

 . اتحــاد كتــاب مــصر.صــورة العربــى فــى الروايــة العبريــة بعــد حــرب أكتــوبر -١٣

  .٢٠٠٩مؤتمر اليوم الواحد ،ديسمبر 

لتـسفيكا "شـفرة زرقـاء"خطة فك االرتباط بين التأييد والرفض،دراسة فى روايـة-١٤
  .٢٠١٠) ٤٥(مجلة رسالة المشرق،العدد.عاميت

 يـــأتى أحـــد مـــن األقـــزام لـــن"روايـــة،االحتجـــاح فـــى الروايـــة العبريـــة المعاصـــرة-١٥
  .٢٠١١)٤٦(مجلة رسالة المشرق،العدد.لسارة شيلو نموذجا

رســالة .فــى الــشعر العبــرى المعاصــر)٢٠٠٩-٢٠٠٨ديــسمبر (حــرب غــزة -١٧
المـــشرق ،مجلـــة دوريـــة محكمة،الجلـــد الثـــامن والعـــشرون،األعداد مـــن األول إلـــى 

  .٢٠١٢الرابع،



 ٧

مجلــة دراســات .لــى العبريــةإشــكالية ترجمــة روايــة الــسكرية لنجيــب محفــوظ إ-١٨
  .٢٠١١مجلة علمية دولية ،العدد الخامس ،يابانية شرقية،

  :الندوات والمؤتمرات:ثانًيا
 بحــــث ألقــــى ضــــمن فعاليــــات.عجنــــون ومكانتــــه فــــى األدب العبــــرى الحــــديث-١

والتى أقامتها جمعية خريجى أقـسام " من أعالم األدب فى الدراسات الشرقية"ندوة
  .١٩٩٧-١٠-٢٥عات المصرية ،والتى عقدت بتاريخ اللغات الشرقية بالجام

إشــــكالية الــــصراع الطــــائفى بــــين األشــــكناز والــــسفاراد فــــى المــــسرحية العبريــــة -٢
بحــــث ألقــــى ضــــمن ".ليجــــآل موســــينزون"كــــازبالن"دراســــة فــــى مــــسرحية.الحديثــــة

-،والـــذى عقـــد فـــى كليـــة اآلداب"المـــسرح فـــى اآلداب الـــشرقية"فعاليـــات مـــؤتمر 

  .٢٠٠٠-٤-٤ريخ جامعة المنصورة بتا

قــصة شمــشون ودليلــة فــى األدب العبــرى الحديث،دراســة فــى قــصة شمــشون -٣
المـــوروث الـــشعبى فـــى "بحـــث ألقـــى ضـــمن فعاليـــات مـــؤتمر.لموشـــية سميالنـــسكى

-٣-٢٧جامعـة المنـصورة بتـاريخ -،والذى عقد فـى كليـة اآلداب"اآلداب الشرقية

٢٠٠١.  

" الـــصحوة الكبـــرى"وايـــةدراســـة فـــى ر . أثـــر حـــرب أكتـــوبر علـــى األدب العبـــرى-٤

أثــر حــرب أكتــوبر علــى األدب "لبنــى بربــاش ،والــذى ألقــى ضــمن فعاليــات نــدوة 
  .١٩٩٨-١٠-٨العبرى ،والتى عقدت فى مركز الدراسات الشرقية بتاريخ 

لبنيـامين "مرثيـة لنعمـان"أثر حـرب أكتـوبر فـى جيـل الـصابرا ،دراسـة فـى روايـة-٥
حــرب أكتــوبر فــى األدب والمجتمــع أثــر "تمــوز ،والــذى ألقــى ضــمن فعاليــات نــدوة

ــــة اآلداب ــــشرقية بكلي جامعــــة -اإلســــرائيلى،والتى عقــــدت فــــى مركــــز الدراســــات ال
  .١٩٩٩-١١-٦القاهرة بتاريخ 



 ٨

بحث ألقـى ضـمن .لنجيب محفوظ إلى العبرية "السكرية"إشكالية ترجمة رواية -٦
 للثقافـة ،والذى عقد فـى المجلـس األعلـى"الترجمة من اللغات الشرقية وٕاليها"ندوة 

  .٢٠٠٠ أبريل ١٥،١٦بتاريخ 

بحـــث القـــى ضـــمن فعاليـــات .واقعهـــم ومـــوقفهم مـــن الـــصهيونية:يهـــود الجزائـــر-٧
ــــشرقية"مــــؤتمر جامعــــة -،والــــذى عقــــد فــــى كليــــة اآلداب"اليهــــود فــــى الدراســــات ال

  .٢٠٠٤ مارس ١٦المنصورة يوم 

ألقـى بحـث .كيفية مواجهة اللوبى الـصهيونى فـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة -٨

دور الدراســـــــــات الـــــــــشرقية فـــــــــى مراجهـــــــــة تحـــــــــديات "ضـــــــــمن فعاليـــــــــات مـــــــــؤتمر
  .٢٠٠٣ مارس ١٨جامعة المتصورة يوم -،والذى عقد فى كلية اآلداب"العصر

بحـث ألقـى ضـمن فعاليـات .االنتفاضة الفلـسطينية فـى األدب العبـرى الحـديث-٩
ــ"االنتفاضــة الفلــسطينية فــى اآلداب الــشرقية"نــدوة  ة خريجــى ،والتــى عقــدتها جمعي

أقــــسام اللغــــات الــــشرقية بالجامعــــات المــــصرية باالشــــتراك مــــع مركــــز الدراســــات 
  .٢٠٠٣- ٤-٣الشرقية يوم 

دراســـة مقارنـــة بـــين الثالثيـــة  روايـــة األجيـــال بـــين نجيـــب محفـــوظ وعجنـــون،-١٠
العالقــات البينيــة بــين الدراســات "بحــث ألقــى ضــمن فعاليــات نــدوة .وتــاريخ ديارنــا

جامعـة القـاهرة يـوم -،والذى عقـد فـى كليـة اآلداب"ىالشرقية والتخصصات األخر 
٢٠٠٤-١١-١٥.  

بحـث ألقـى ضـمن فعاليـات  ".لديبورا بـارون"المنفيون"صورة مصر فى رواية-١١

جامعـة القــاهرة –،والــذى عقـد فـى كليــة اآلداب "مـصر فــى اآلداب الـشرقية"مـؤتمر
  .٢٠٠٥-١١-١٥باالشتراك مع مركز الدراسات الشرقية ،والذى عقد بتاريخ 



 ٩

بحـــث ألقـــى ضـــمن .إشـــكالية ترجمـــة معـــانى ســـورة طـــه بـــين ريفلـــين وروبـــين-١٢
فعاليات مؤتمر ترجمـة مهـانى القـرآن الكـريم إلـى اللغـات الـشرقية،والذى عقـد فـى 
              كليـــــــــة اآلداب ،جامعـــــــــة القـــــــــاهرة بالتعـــــــــاون مـــــــــع مركـــــــــز الدراســـــــــات الـــــــــشرقية

  .٢٠٠٦ نوفمبر ١٤-١٣يومى 

بحـــث ألقـــى ضـــمن .ايـــة العبريـــة بعـــد حـــرب أكتـــوبرصـــورة العربـــى فـــى الرو -١٣
والـذى .فعاليات مؤتمر الـصراع العربـى الـصهيونى وتـأثيره علـى الـسرد المعاصـر

  .٢٠٠٩عقد باتحاد كتاب مصر ،مؤتمر اليوم الواحد ،ديسمبر 

بحث ألقى ضمن .لوهية فى الفكر الدينى اليهودى اإل العدل و -١٤

عة والذى عقد فى جام" فى األديان"القيم"فعاليات المؤتمر الدولى الثانى

القيم فى " ضمن المؤتمر الثانى ٢٠١٣- ٩-٢١دوشيشا باليابان فى 

جامعة –فى إطار التعاون بين مركز الدراسات الشرقية " األديان

  .القاهرة ،وجامعة دوشيشا باليابان

  :المقاالت:ثالثا
 ،مجلة الفيـصل.أصولهم وعالقتهم بإسرائيل: يهود الواليات المتحدة األمريكية-١

  .٢٠٠٢،يناير ٢٠٠١ديسمبر  )٣٠٤(العدد 

  .٢٠٠٢-٧-٦صحيفة األهرام المصرية .نحو لوبى عربى أمريكى-٢

صــحيفة األخبــار المــصرية .الخطــط اإلســرائيلية لطمــس هويــة عــرب إســرائيل -٣
٢٠٠٢-١١-٨.  

-٧-١١صــحيفة األهــرام المــصرية .أثــر حــرب أكتــوبر فــى األدب اإلســرائيلى-٤

٢٠٠٣.  



 ١٠

  :الكتب:رابعاً 
  .٢٠٠٢الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،.اللغة العبرية،قواعد ونصوص-١

  .٢٠٠٧الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، .دراسات فى التاريخ اليهودى-٢

الثقافــة للنــشر والتوزيــع،  .التــاريخ اليهودى،يهــود الــدول العربيــة ويهــود أمريكــا-٣
  .٢٠٠٨القاهرة،

الثقافـة للنـشر والتوزيـع،  . فـى جـذور العالقـة بينهمـاالصهيونية والنازية،دراسـة-٤
  .٢٠٠٨القاهرة،

الثقافـــــــــة للنـــــــــشر والتوزيـــــــــع،  .دراســـــــــات فـــــــــى الـــــــــصهيونية،مجموعة بحـــــــــوث-٥
  .٢٠٠٨القاهرة،

الثقافـــــــــة للنـــــــــشر والتوزيـــــــــع .القـــــــــصة العبريـــــــــة الحديثـــــــــة،مراحلها وقـــــــــضاياها-٦
  .٢٠٠٩،القاهرة،

افــــــــــــــــــة للنــــــــــــــــــشر الثق.الــــــــــــــــــشعر العبــــــــــــــــــرى الحديث،مراحلــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــضاياه-٧
  .٢٠١٣والتوزيع،القاهرة،

الثقافـــــة للنـــــشر .دراســـــات فـــــى الـــــشعر العبـــــرى الحـــــديث مـــــع نمـــــاذج مترجمـــــة-٨
  .٢٠٠٩والتوزيع،القاهرة،

الثقافـــــة للنـــــشر . دراســـــات فـــــى األدب العبـــــرى الحـــــديث مـــــع نمـــــاذج مترجمـــــة-٩
  .٢٠١٢والتوزيع ،القاهرة،

لثقافـــة للنـــشر ا.دراســـات فـــى األدب العبـــرى المعاصـــر مـــع نمـــاذج مترجمـــة-١٠
  .٢٠١٢والتوزيع،القاهرة،

الثقافـــــــــــة للنـــــــــــشر والتوزيـــــــــــع،  .األدب العبـــــــــــرى الحـــــــــــديث،نماذج مختـــــــــــارة-١١
  .٢٠٠٩القاهرة،



 ١١

  .٢٠١٢ن‘الثقافة للنشر والتوزيع،القاهر.دراسات فى المسرحية العبرية-١٢

  :الترجمة:خامساً 
دار الجليــــل .سومخى،قــــصة للــــشبيبة عــــن الحــــب والمغــــامرات.عــــاموس عــــوز-١
  .١٩٩٧نشر ،عمان لل

مجلـة .التمرد على اإلله أو الصراع مع العقيدة،ترجمـة وتعليـق.موشيه شطينر-٢
  .١٩٩٨الدراسات الشرقية،المجلد الثانى عشر،

زيــن العابــدين أبــو .د.ترجمــة وتعليق،مراجعــة أ.صــاحبة القــصر.ليئــة جولــدبرج-٣
  .٢٠٠٥القاهرة،)بدون ناشر.(خضرة

،مـــــن خطـــــاب الـــــضباط،وحتى الـــــسالم حركـــــة الـــــسالم اآلن .تـــــسيلى ريـــــشيف-٤
  ).تحت النشر.(زين العابدين أبو خضرة.د.مراجعة أ.اآلن

القـــصة "ترجمـــة نـــشرت ضـــمن كتـــاب .البـــدو الرحـــل واألفعـــى .عـــاموس عـــوز-٥
  .العبرية الحديثة،مراحلها وقضاياها

نمـاذج "األدب العبـرى الحـديث"ترجمـة نـشرت ضـمن كتـاب.سـاليما.حاييم هزاز-٦
  .مختارة

مــــاذج مختــــارة مــــن الــــشعر العبــــرى الحــــديث ،والتــــى نــــشرت ضــــمن ترجمــــة ن-٧
ــــشعر العبــــرى "كتــــابى ــــه وقــــضاياه،ودراسات فــــى ال الــــشعر العبــــرى الحديث،مراحل

  .الحديث مع نماذج مترجمة

مجلــــــة .لــــــشمؤئيل يوســــــف عجنــــــون"الــــــسيدة والبــــــائع المتجــــــول"ترجمــــــة قــــــصة-٨
  .٢٠١١دد الثالث،الترجمان،مركز اللغات األجنبية والترجمة ،جامعة القاهرة،الع

كما كان ضـيفا فـى .نشر العديد من المقاالت فى الصحف والمجالت العربية-٩
 . العديد من اللقاءات فى التلفاز


