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 المؤهالت العلمية
 

جامعة ساو  (2008–2012) -دكتوراه في الدراسات المقارنة في اآلداب اللغة البرتغالية .1

المهجر العربي في  رسالة الدكتوراه عن الحراك والغيرية الثقافية في رواية - )البرازيل(باولو 

 األمازون.

كلية األلسن بجامعة عين  -(2011-2002دكتوراه في الترجمة من االسبانية للعربية ) .2

ول ترجمتين لروايتين من اللغة االسبانية ألثقافية  رسالة الدكتوراه عن قراءة –شمس )مصر( 

 .ستاذ الدكتور محمود علي مكيلأل

 -بوجوتا -"كارو ايه كويربو" معهد أبحاث -(2002-2002ماجستير علوم اللغة الحديثة ) .3

واللغة عن التداخالت اللغوية والثقافية بين اللغة البرتغالية  دراسة مقارنة كولومبيا. رسالة الماجستير

 .االسبانية

 كولومبيا. -بوجوتا -جامعة سان بوينابينتورا -(2002دبلومة تربويات القراءة والكتابة ) .4

 جامعة عين شمس )مصر(. -كلية األلسن -(1111ليسانس اللغة االسبانية ) .2

 

  اللغات
 

الشهادة الجامعية البرتغالية الرسمية للكفاءة في البرتغالية كلغة أجنبية "دوبلي" مستوى  .1

 (.0202" في برتغالية البرتغال من جامعة لشبونة ).C2.2متقدم فائق "

ساو باولو  شهادة مستوى أساسي في اللغة الفرنسية ألغراض أكاديمية من جامعة .0

 .(0222بالبرازيل )

برتغالية البرازيل من وزارة إجادة في  مستوى فائق - البرازيلية (سلبي براس)شهادة  .3

 .(0222التعليم البرازيلية )

شهادة الكفاءة في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية "تويفل" من جامعة عين شمس بالقاهرة  .4

(0222). 

انية كلغة أجنبية من المركز الثقافي االسباني ثربانتيس شهادة إتمام كافة دورات اللغة االسب .2

 .(1222بالقاهرة )

 

 األنشطة التدريسية
 

األدب المقارن بكلية اآلداب بجامعة بورتو في  أبحاث بمركز في مهمة علمية أستاذ زائر .1

 .(0212البرتغال )

 

 الجبالى ماجد محمد أحمد طلعت
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 .آلن(وحتى ا 0212بجامعة أسوان )منذ بكلية األلسن قسم اللغة البرتغالية رئيس  .0

كلية ب "ثقافات أمريكا الالتينية" و"الترجمة من االسبانية للعربية والعكس" مادتي  مدرس .3

 .(0222-0222) أكتوبر )مصر( 2جامعة اللغات والترجمة ب

صحفي ومترجم متخصص في شؤون أمريكا الالتينية بقسم الخدمة العربية بوكالة االنباء  .4

 .(0222-0222االسبانية بالقاهرة )

وزارة الثقافة  -قطاع العالقات الثقافية الخارجية - ومحرر بمجلة " بريزما"مترجم  .2

 .(0222 -1222) المصرية

 

 األنشطة البحثية 

 األبحاث 

 
كلية اآلداب بجامعة بورتو بالبرتغال تحت اء أبحاث ما بعد الدكتوراه بمهمة علمية  الجر .1

فبراير  1وحتى  2011فبراير  1دي ليما ) أ.د. إيزابيل بيريس سابقةشراف وزيرة ثقافة البرتغال الإ

2020) 

مع طلبة قسم اللغة البرتغالية بالتعاون بين جامعة أسوان وسفارة  (FALUAإصدار مجلة ) .2

 .2011البرازيل في 

قناة اليوتيوب الخاصة بكلية الفلسفة  علىالبرازيلي ميلتون حاطوم  الكاتبحوار مع  .3

 2020أكتوبر  22ولو، واآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة ساوبا

أ.د. إيزابيل بيريس دي ليما حول اللغة البرتغالية  ةبقاسال البرتغال ثقافةحوار مع وزيرة  .4

وآدابها في مجلة نافيجاسويس، الجامعة الكاثوليكية بريو جراندي دو سول، بورتو أليجري، 

 .2020البرازيل، 

مجلة فيا أتالنتيكا، جامعة ل 33مسارات ممكنة في البحث في اللغة البرتغالية وآدابها، العدد  .2

 .2020ساو باولو 

دراسة تحليلية عن الترجمة العربية لرواية "ساعة النجمة" للكاتبة البرازيلية كالريسي  .2

 ،مدينة كامبيناسجمعية برامج الدراسات العليا واألبحاث في مجال اآلداب واللغة، ليسبكتور، مجلة 

  2020،  البرازيل ،والية ساو باولو

غال إيسا دي كيروش بين إفتتاح قناة السويس وبداياته عن "مسارات كاتب البرت دراسة .7

، 22األدبية"، مجلة أنتيتسيس تصدر عن كلية اآلداب بجامعة ريو برانكو الفيدرالية بالبرازيل، رقم 

2020. 

 Lucianaدراسة في كتاب باللغة البرتغالية مشترك مع د. لوسيانا مارينو دو ناسيمنتو ) .3

Marino do Nascimentoوايزاب )( يو أوفيش بيريراIsabel Alves Pereira)   بعنوان

"القاهرة ومساراتها في مجموعة نجيب محفوظ القصصية ألف ليلة وليلة" فصل في كتاب  "المدينة  

 (.37-12، ص.  IXTLAN  ،2011 واألحاسيس واألمكنة"، مدينة ساو باولو، دار نشر  

 وثاني وفي صحيفتي "دياريو ددراسة مقارنة عن صورة مصر في يوميات دون بيدرو ال .1

مقال في مجلة "فيا  .(2019) .1377و 1372مارانياو" و "دياريو دو ريو دي جانيرو" في عامي 

أتالنتيكا" للدراسات المقارنة آلداب اللغة البرتغالية الصادرة عن جامعة ساو باولو. ورقم إيداعها 

التصنيف البرازيلي للمجالت في  (B1(، وتحتل المجلة موقع ممتاز )3032-2317الدولي )

 (.QUALISاألكاديمية )
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 Luciana Marino doباإلشتراك مع د. لوسيانا ناسيمنتو ) باللغة البرتغالية  تنظيم كتاب .10

Nascimento )  الحداثة ولغاتها متعددة"، ساو باولو، دار نشر )بعنوانوآخرون"Editora 

Ixtlan ،)2011 

بين لويزا في رواية العم بازيليو اليسا دي كيروش بين الصحافة واألدب: دراسة مقارنة  .11

(. 2013وبين صورة المرأة في قصتي "النساء الخمسة" و"قداس الديك" لماشادو دي أسيس. )

سبتمبر  7إلى  2في الفترة من الذي أنعقد  نوعمقال منشور في كتاب الملتقى الدولي لألدب و ال

 .173ص  -122مدينة تيريزينا. ص كلية اآلداب بجامعة والية بياوي في  في 2013

المرأة في ميزان النقد االجتماعي: دراسة مقارنة بين شخصية لويزا في رواية العم بازيليو  .12

لكاتب البرتغال إيسا دي كيروش وشخصية هيتا في قصة العراف لكاتب البرازيل ماشادو دي 

الذي أنعقد  ية وآدابها في العالم(. مقالة منشور في كتاب المؤتمر الدولي للغة البرتغال2017أسيس. )

في مقر جامعة مارناياو الفيدرالية في مدينة باكاباو، من  2017أغسطس  22إلى  23في الفترة من 

 .1214وحتى ص  1304ص 

في مجلة  22مقال منشور في المجلد  .(2017) تدريس اللغة البرتغالية البرازيلية في مصر .13

ينسي الفيدرالية بوالية ريو دي جانيرو، المجلة مصنفة الصادرة عن جامعة فلومين -)جراجواتا(

وحتى  473من ص  –( Qualis( في التصنيف البرازيلي لجودة المجالت )A2تصنيف ممتاز )

 .413ص 

فصل في   .(2018) .تحديات إدخال دراسات اللغة البرتغالية في التعليم الجامعي في مصر  .14

وحتى ص  411من ص  -جامعة والية بارايبا -ية"سلسلة "ممارسات تربوية والتكنولوجيا الرقم

217. 

 Luciana Marino doتنظيم كتاب باللغة البرتغالية باإلشتراك مع د. لوسيانا ناسيمنتو ) .12

Nascimento) ريو دي جانيرو، دار نشر ¨وآخرون بعنوان "زمن الكتابة وزمن المقال ،"

(Mares) ،2012. 

كاتب األمازوني ميلتون حاطوم"، فصل في الحراك والغيريات في "قصة شرق ما" لل" .12

، من 2014"كتاب األدب والسياسة وأشكال التدين"، كاسيريس، مطبعة جامعة والية ماتو جروس، 

 .ISBN: 9788579111358. 232إلي ص  271ص 

"الحراك والغيريات في مناوس رواية "قصة شرق ما"" في كتاب "الخرائط الحضرية  .17

(، Letra Capitalتمثيالت". مدينة ريو دي جانيرو. دارنشر )العاطفية: نظرات وسرديات و

 .ISBN: 9788577851904 .233إلى ص  222، من ص. 2013

مقال باللغة العربية في كتاب "لدينا حلم" بعنوان "دعنا نحلم ونغني مع أمريكا الالتينية"،  .13

 341-334، ص SOTEPA GRAPHIC ،2013تونس، دار نشر 

 .V.1 ،P.51 - 59،0122،  .(USP) ية". مجلة كريولو"إدوارد سعيد واإلنسان .11

7121-1131 ISSN: 

[http://www.fflch.usp.br/dlcv/revistas/crioula/edicao/11/Perfil.pdf] 

فصل عن "ترجمتي العربية للرواية اللبنانية األمازونية  "قصة شرق ما" في كتاب   .20

  .2012ألمازون، "األمازون واألدب والثقافة". ماناوس، جامعة والية ا

ISBN: 9788578832025 

"دراسة سياسية ثقافية في ترجمة دكتور محمود علي مكي لرواية "السيدة باربارا" من  .21

 ARGOS.  ،V.1 ،P.35-50،2011. ISSN: 0254-1637 األسبانية للعربية"

[http://www.scielo.org.ve/scielo.php؟script=sci_arttext&pid=S0254163720

11000100004&lng=es&nrm=iso]  

قليلون"  داب اللغة البرتغاليةآ وون ميلتون حاطوم ميلتون: " مترجمحوار مع كاتب األماز .22

 :V.07 ،p.01  19 ،2010.  .7121-1131 ISSN، (USP) الكريولو  مجلة
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[http://www.fflch.usp.br/dlcv/revistas/crioula/edicao/07/Entrevista ٪ 20 - ٪٪ 

20Milton 20Hatoum.pdf] 

-V.VII ،p.30،  .(USP) "قراءة في تالقح الثقافتين البرازيلية والعربية". جريدة طراز .23

43 - 2010.ISSN: 1807-0604  

  V.1 ،p.12 - 29،.2010،  ."التمازج في الرواية العربية البرازيلية". مجلة فكر .24

ISSN: 2176-9508 

[http://www.bibliaspa.com.br/bibliaspa/images/revistas/29br.pdf] 

العالقة بين األدب والسياسة عند الناقد البرازيلي بنجامين عبد الله". مجلة " .22

 :V.06 ،p.01 - 08 2009. . 7121-1131 ISSN، (USP)كريولو

[http://www.fflch.usp.br/dlcv/revistas/crioula/index.php]  

 

 األنشطة اإلنشائية

 
 2012سوان ألسن بجامعة بكلية األ قسم اللغة البرتغالية المشاركة فى تأسيس -1

 .2012-2012 سوانألسن بجامعة األ كليةب قسم اللغة البرتغالية إنشاء مكتبة  -2

 .أسوانجامعة بقسم اللغة البرتغالية بكلية األلسن  مناهج ومحاضراتعداد إالمشاركة فى  -3

 

  دورات تدريبية

 
 .0201ية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العسكرية، دورة "اإلستراتيجية"، كل .1

 .0201دورة "إدارة األزمات"، كلية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العسكرية،  .0

 .0200دبلومة اإلرشاد السياحي، المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث"،  .3

تو وكلية اآلداب من كلية اآلداب بجامعة بور C2.2 "،برتغالية البرتغال"دورة متقدمة في  .4

 0212 -بجامعة لشبونة )البرتغال( 

 –من كلية اآلداب بجامعة بورتو بالبرتغال  "تدريس برتغالية البرتغال"دورة متقدمة في  .2

0212. 

تطوير ، جامعة عين شمس، ال"، مركز التدريب وبالجامعاتالعمل قيم وأخالقيات دورة " .2

0201. 

، جامعة عين التطوير"، مركز التدريب وجامعيةوانب  القانونية في األعمال الدورة "الج .2

 .0201شمس، 

، جامعة عين التطويردورة "الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي"، مركز التدريب و .2

 .0201شمس، 

"، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، تصميم الكتاب الجامعي اإلليكترونيدورة " .2

 .0201، جامعة حلوان

 .0201"، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، Microsoft Teamsدورة " .12

 .0201، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، "أساسيات التعليم المدمجدورة " .11



5 

 

، مركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، "المقررات اإلليكترونية التفاعليةدورة " .10

0201. 

 .0201، ، جامعة القاهرةالتدريس، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة "التفكير الناقددورة " .13

 .0201"، جامعة القاهرة، بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادردورة " .14

 0201دورة "مهارات العرض"، مركز التدريب وتطوير القدرات، جامعة عين شمس،  .12

 .0212 -بمركز تنمية قدرات القيادات الجامعية بجامعة القاهرة "اإلدارة الجامعية"دورة  .12

 .0212، جامعة أسوان، ، مركز ضمان الجودة"ارة االمتحانات في الجامعةإد"دورة  .12

بمركز تنمية قدرات القيادات  "ية والمالية في اإلدارة الجامعيةالجوانب القانون"دورة عن  .12

 .0212الجامعية بجامعة القاهرة، 

ة بجامعة بالجامعة بمركز تنمية قدرات القيادات الجامعي "مناهج التقييم والتقويم"دورة عن  .12

 .0212القاهرة، 

 .0212، جامعة أسوان، "إعداد المعلم الجامعي"دورة  .02

، مركز بابل للغات بمدينة "مشكالت تدريس اللغة البرتغالية لناطقي اللغة اليابانية"دورة  .01

 .0212ساو باولو بالبرازيل، 

 .0212، جامعة برازيليا، "الكاتبات البرازيليات المهمشات"دورة عن  .00

مركز تنمية قدرات القيادات الجامعية بجامعة  "،خالقيات البحث العلميأ" دورة عن .03

 .0212 -القاهرة

مركز تنمية قدرات القيادات الجامعية بجامعة "، أخالقيات العمل الجامعي"دورة عن  .04

 .0212 -القاهرة

 -مركز تنمية قدرات القيادات الجامعية بجامعة القاهرة "،تنظيم المؤتمرات العلمية"دورة   .02

0212. 

مركز تنمية قدرات القيادات  "،للبحوث العلمية للكليات النظرية النشر الدولي"دورة   .02

 .0212 -الجامعية بجامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات القيادات الجامعية بجامعة  "،دارة الوقت واإلجتماعات"إدورة   .02

 .0214 -القاهرة

رات القيادات الجامعية بجامعة مركز تنمية قد "،التدريسيةمعايير جودة العملية "دورة  .02

 .0214 - القاهرة

موضوعات الثقافة والتنمية في في بعد الدكتوراه للدراسات المتقدمة ما تدريب في برنامج  .02

 (. 0213البرازيل ) -جامعة ريو دي جانيرو  الفيدرالية

برنامج تدريب )نظري وعملي( استراتيجيات تطوير التعليم العالي في القرن الواحد  .32

 (. جامعة ساو باولو )البرازيل(.0211 -0222عشرين )وال

 (. جامعة ساو باولو )البرازيل(0212-0222)"، الكتابة العلمية"دورة تدريبية  .31

(. مؤسسة "كازا 0222دورة عن الكتابة السردية مع الكاتب البرازيلي ميلتون حاطوم ) .30

 دو سابير". ساو باولو )البرازيل(.

 جامعة ساو باولو )البرازيل(. -(0222اللغة الفرنسية)دورة تدريبية على القراءة ب .33

مهارات التعامل مع اختبار الحكومة البرازيلية في اللغة البرتغالية "دورة تدريبية على  .34

 بوجوتا )كولومبيا(. –( بالمعهد الثقافي البرازيلي 0222-0220) "لألجانب
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بمعهد  -(1222والعكس ) دورة تدريبية على الترجمة من اللغة العربية للغة االسبانية .53

  الثربانتس بالقاهرة )مصر(.

 

 أبحاث قمت باإلشراف عليها

 أبحاث تخرج في قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان

 
 رتغالية بكلية األلسن بجامعة أسوانة من خريجي قسم اللغة البرابعالدفعة ال

 

 لكاتب ل "ب النفسيالطبي في رواية " نفسيالطبيب ال تحليل شخصية" الحداد، أشرف أحمد

 .0201 ،ماشادو دي أسيس، جامعة أسوانالبرازيلي 

  البرازيلي عند الكاتب ”إيرسيما“تحليل أدبي لشخصية " ،أحمد عليعبد المنعم صفاء 

 .0201، جامعة أسوان، "جوزيه دي ألينكار

  إيريكيو فيريسيمو الكاتب البرازيلي الفكاهة في مقاالت"، جمعة حسن  محمدأسماء" ،

 .0201 ،سوانجامعة أ

 

 ثالثة من خريجي قسم اللغة البرتغالية بكلية األلسن بجامعة أسوانالدفعة ال

 

 الشعور بالذنب والقدرة على المغفرة في قصة "من قتلت ،آالء حاتم عبد القادر أحمد"

 .2020جامعة أسوان، ، "السمكة" لكالريسي ليسبكتور

 ماركوس "الطفولة الضائعة في قصة "وحيدً في العالم" ل ،أروى علي عبد الفتاح محمد

 .2020،جامعة أسوان،  "رييس

 العالقات اإلثنية بين االستعمار والتعايش السلمي في قصة "مائة  ،أروه أسامة جعفر ماهر"

 .2020ليلة مع قبائل تابوياس" للكاتب البرازيلي أوفيليا ونبرال فونتيس"،جامعة أسوان، 

 النسوية وكرة القدم في جوانا بانانا للكاتب البرازيلي  ،بسنت محمد أبو المعاطي قمر"

 .2020ستينا بورتو" ،جامعة أسوان، كري

 رواية البوليسية في اختطاف الصبي الذهبي للكاتب البرازيلي  ،ميار جابر النابلسي"

 .2020ماركوس هييس" ،جامعة أسوان، 

 الجريمة في رواية جعران الشيطان للكاتبة البرازيلية  ،نورا أيمن أحمد حميمي الجبالوي"

 .2020لوسيا ماشادو دي أوميدا"،جامعة أسوان، 

  ،الطبيب النفسي""الوضعية العلمية في القرن التاسع عشر في قصة تغريد أبو الزيد هاشم" 

 ."للكاتب البرازيلي ماشادو دي أسيس

 

 ثانية من خريجي قسم اللغة البرتغالية بكلية األلسن بجامعة أسوانالدفعة ال

 

 -طرح النزعة اإلنسانية عن الفن في سرد الكاتب البرازيلي  ،ندينا صالح حسي"

 .2011جراسيليونو هاموس"، جامعة أسوان، 

 البرازيلية ليجيا فاجونديسفي سرد الكاتبة  قضية االنفصال العاطفي" ،سارة أحمد إسماعيل 

 .2011"، جامعة أسوان، تيليس
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 كاتب البرازيلي جوسيه دي تحليل الهوية البرازيلية في سرد ال" ،رحاب حسن محمود

 .2011"، جامعة أسوان، الينكار

 التحليل األدبي لقصة طريق دمشق  للكاتب البرازيلي ماشادو دي " ،مصطفى احمد نشأت

 (Tempos de escrita)في فصل في كتاب  . )تم نشره2011"، جامعة أسوان، أسيس. 

في البرازيل في الفيدرالية ريو دي جانيرو  بالتنسيق مع أ.د. لوسيا ناسيمنتو من جامعة

2020) 

 التحليل االجتماعي والنفسي لمفكرة هوزا للكاتبة البرازيلية " ،سارة محمود مصطفى النجار

 .2011أسوان، هيودا هيوستي"، جامعة 

 الحرية والمرأة في المجموعة القصصية "روابط  ،نورهان عبد الوهاب ابو العباس"

 .2011أسرية" للكاتبة البرازيلية كالريسي ليسبكتور"، جامعة أسوان، 

 الذاكرة والتهميش في سرد الكاتبة البرازيلية كارولينا ماريا دي ،الشيماء حسن فرغلى" 

 .2011جيسوس. "، جامعة أسوان، 

  ،نظرة االستشراق في مذكرات إيسا دي كيروش خالل زيارته لمصر"، إيمان ياسر السيد"

 .2011جامعة أسوان، 

 ي إيسا للكاتب البرتغال"نظرة االستشراق في مقال "اإلنجليز في مصر"  ،أميرة خالد عيسى

 .2011وان، "، جامعة أسدي كيروش

 التحليل النفسي لشخصيات رواية "ساعة النجمة" للكاتبة البرازيلية  ،محمد طارق محمد"

 Tempos de)في فصل في كتاب  تم نشره) .2011كالريسي ليسبكتور"، جامعة أسوان، 

escrita) في الفيدرالية ريو دي جانيرو  بالتنسيق مع أ.د. لوسيا ناسيمنتو من جامعة

 (2020برازيل في ال

 التحليل النفسي لشخصيات رواية "ساعة النجمة"  للكاتبة ،مصطفى صالح السيد "

 .2011البرازيلية كالريسي ليسبكتور"، جامعة أسوان، 

 العنف في رواية "سينفونية بيضاء" للكاتبة البرازيلية"، أدريانا لشبوا"،   ،آية محمد فوزي"

 .2011ان، جامعة أسو

 

 ولى من خريجي قسم اللغة البرتغالية بكلية األلسن بجامعة أسوانالدفعة األ

 جامعة "تعلم اللغة البرتغالية للسياحة في مصر" ،أشجان نصر محمد النشار عيسى ،

 .2013أسوان، 

 تحليل التحيز العنصري في قصص "يدان سوداتان" و "أب ضد  ،خلف الله منار صالح"

 .2013اإلسفلتية"، جامعة أسوان،  أم" و "الحدود

 تدريس أغاني باللغة البرتغالية للمبتدئين"، جامعة أسوان،  ،هدى طارق عثمان بسطاوي"

2013. 

 جامعة أسوان، "العبودية في رواية "ليلة لويس كذا وكذا"" ،ريهام عماد علي محمد ،

2013. 

 2013بي في البرتغال"، جامعة أسوان، "اإلرث العر ،نورهان يحيى سعد حسين. 

 مشاكل واستراتيجيات ترجمة القصص القصيرة من البرتغالية ،هدير كوجلي محمد كوجلي"

 .2013إلى العربية" ، جامعة أسوان، 

 مشاكل واستراتيجيات ترجمة القصص القصيرة من األدب ممدوح سيد محمد.  إسراء"

 .2013لى العربية"،جامعة أسوان، البرتغالية إ

 االجتماعية للبرازيل في اإلعالم العربي"،  صور"ال ،خلود أبو القاسم عبد الله عوض

 ، جامعة أسوان.2013
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 اإلشراف على أبحاث ما بعد الدكتوراه 
 

 نجامعة أسوا -. تصوير العرب في اآلدب البرازيلي2013باولو دانيال الياس فرح.  .1

جامعة  -ني في زيارته لمصر . مذاكرات بيدرو ثا2013ليليان فاريا كوريا بينتو.  .2

 أسوان

. القيمة االقتصادية لتدريس برتغالية البرازيل في 2017فاجنر رودريجيز سيوفا.  .3

 .جامعة توكانتينز الفيدرالية -مصر

لغة البرتغالية . إشكاليات تدريس ال2012بيانكا جرازيال سوزا جوميز دا سيوفا.  .4

 لناطقي العربية، جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية.

 

 مشروعات تخرج المشاركة في لجان مناقشة وتقييم وتحكيم
 

 مشروعات تخرج

 

للطالب  1222و  1221األطفال المحررين من العبودية في البرازيل بين عامي  -1

دراسات اإلنسانية بجامعة ، قسم التاريخ بكلية الRaimundo Assis da Silva البرازيلي، 

 .0212مارانياو الفيدرالية، 

 

 للطالب البرازيل 1240و في عام تصوير العبودية في صحف مارنيا -0

 Vando Sérgio de Morais  قسم التاريخ بكلية الدراسات اإلنسانية بجامعة 1240العام ،

 .0212مارانياو الفيدرالية، 

 

 ف القرن التاسع عشر للطالب البرازيلي او في منتصيالهجرة البرتغالية إلى ماران -3

Clerisvaldo Costa  ،قسم التاريخ بكلية الدراسات اإلنسانية بجامعة مارانياو الفيدرالية ،

0212. 

 

مقاالت نسائية في صحف ريو دي جانيرو في القرن التاسع عشر للطالب البرازيلي  -4

GABRIEL DAS CHAGAS ALVES PEREIRA DE SOUZA ت ، قسم الدراسا

 .0212اللغوية البرتغالية بكلية اآلداب بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية، 

 

 رسائل ماجستير 
 

 Normaشارع أوفيدور في رسائل جواكيم مانويل ماسيدو وجوسيه دي ألينكار، للباحثة  .1

Sueli da Silva  ،0212 -  برنامج ماجستير اللغويات التطبيقية بجامعة ريو دي جانيرو

 .الفيدرالية
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لكاتب جنوب أفريقيا ج. م. كوتزي ورواية "طرح  "العار"دراسة مقارنة بين رواية  .0

 ، CECILIA KRUGالنزعة اإلنسانية" للكاتب البرتغالي، فاوتير هوجو ماي ، للباحثة 

 .، برنامج ماجستير الدراسات األدبية بجامعة والية ماتو جروسو0212

 

،  Suênio Campos de Lucena القراء، للباحثة يةشاعرية القراءة وشاعر .3

  .جامعة توكنتيس الفيدراليةب تدريس اللغة واألدب ، ماجستير0212

 

 رسائل دكتوراه
 

   Nataniel Aguirreبوليفيا في روايةصور إستقالل  .1

 القائد تامور عمدة فارغاس يوميات و  JUAN DE LA ROSA للكاتب

، برنامج دكتوراه اللغويات José Cabral da Silva  ،0212للباحث رسالة دكتوراه 

 التطبيقية بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية.

 

للباحثة رسالة دكتوراه   ،في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل رنظرة على هوية الغج .0

Elisabete Pessoa de Lima، 0212 برنامج دكتوراه اللغويات التطبيقية بجامعة ريو ،

 دي جانيرو الفيدرالية.

 

 في حقبة اإلمبراطورية في البرازيلالتعليم وإنشاء مدارس شاملة  مشروع .3

، برنامج Adelzita Valeria Pacheco de Souza ،0212للباحثة  رسالة دكتوراه

 دكتوراه اللغويات التطبيقية بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية.

 

دي بوتوسي   الممالك المفقودة في أمازون الدورادو وخطابات ال فيال إمبيريالصور  .4

، برنامج دكتوراه اللغويات Cleiton França dos Santos  ،0212للباحث رسالة دكتوراه 

 التطبيقية بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية. 

 

منطقة لمسافر بريطاني  تقاريرنسان األمازوني في اإلالهيمنة على بناء وتوطيد عالقات  .2

، برنامج Marcelo Leal Lima  ،0212 ثللباح ، رسالة دكتوراهاألمازون البرازيلية

 دكتوراه اللغويات التطبيقية بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية. 

 

للباحث  المدارية، رسالة دكتوراه في تعبيراتها الموسيقيةأمريكا الالتينية  اتثقاف .2

Luciano Mendes Saraiva ،0212  برنامج دكتوراه اللغويات التطبيقية بجامعة ريو ،

 نيرو الفيدرالية.دي جا
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 األنشطة الجامعية والمجتمعية

 
 (2020-2013)  الحياة واألنشطة الجامعيةو المشاركة فى األنشطة الطالبية  -1

 (2013اإلشراف على إنتخابات إتحاد طالب كلية األلسن بجامعة أسوان ) -2

 (2017و  2012و  2012للغة البرتغالية ) األيام الثقافيةتنظيم المشاركة في  -3

ومنها ترجمة رواية "ساعة النجمة" للكاتبة البرازيلية   قيام بالترجمة من والى اللغة البرتغاليةال -4

 .2013كالريسي ليسبكتور والصادرة عن دار نشر كتب خان في 

 (2013سكرتير عام نادي أدب أسوان ) -2

اب محاضرة عن إتجاهات البحث في اللغة البرتغالية وآدابها في األسبوع التاسع عشر لآلد -2

 .2020بجامعة أونيسبي بمدينة أراراكورار، البرازيل، 

محاضرة عن الترجمة العربية للكاتبة البرازيلية كالريسي ليسبكتور في المؤتمر الدولي  -7

"مئة مرة كالريسي" الذي نظمته جامعة سانتا كتارينا الفيدرالية بمناسبة مرور مئة عام على ميالد 

 (2020ديسمبر  10الكاتبة. )

(. في المنتدى الدولي الثالث لشاعريات الخيال. آداب 2012الثقافات المهاجرة" ) "تمثيل -3

 وثقافات األمازون. جامعة والية األمازون.

(. الملتقى السنوي للباحثين في 2011الذاكرة األدبية ألدب المهجر العربي في البرازيل )  -1

 و )البرازيل(.كلية الدراسات االنسانية واألدبية والفلسفية بجامعة ساو باول

http://www.epog.fflch.usp.br./programacao. 

(، المؤتمر الدولي 2011التاريخ الشفهي األدبي للمنحدرين من أصول عربية في البرازيل ) -10

 العشرين للتاريخ الشفوي بجامعة ساو باولو.

يس اللغة البرتغالية في الدول العربية وفي دول أمريكا الالتينية قراءة في سياسات تدر -11

( HUBبمعرض الكتاب الدولي بساو باولو)البرازيل(. بدعوة من دار نشر ) 21(. الدورة2010)

 المتخصصة في كتب تعليم البرتغالية لألجانب.

(. في 2010)ظواهر االختالط الثقافتين )العربية والبرازيلية( في رواية " قصة شرق ما"  -12

المؤتمر السنوي لبرنامج الدراسات الثقافية المقارنة بين اآلداب البرازيلية واألفريقية بكلية العلوم 

  االنسانية بجامعة ساو باولو بالبرازيل.

قراءة لغوية معجمية في تعددية المشتركات الثقافية في مساحات الحراك الدولي بين  -13

(. المؤتمر الدولي لتدريس اللغة البرتغالية 2010لعربية ، )الناطقين بالبرتغالية واالسبانية وا

 لألجانب بكلية العلوم االنسانية بجامعة ساو باولو بالبرازيل.

(، في المؤتمر السنوي لبرنامج 2010التأويل وترجمتي العربية لرواية "قصة شرق ما" ) -14

ية العلوم االنسانية بجامعة ساو باولو الدراسات الثقافية المقارنة بين اآلداب البرازيلية واألفريقية بكل

 بالبرازيل.

قراءة سياسية واجتماعية في ترجمة أول رواية من األدب األندلسي المعاصر للغة العربية  -12

 (. في المؤتمر الدولي الخامس لدراسات الترجمة بجامعة ايبروامريكا بساو باولو البرازيل.2010)

http://www.unibero.edu.br/vciati 

(. في المؤتمر السنوي 2001التمازجات الثقافية في أدب المهجر العربي في البرازيل ) -12

لبرنامج الدراسات الثقافية المقارنة بين اآلداب البرازيلية واألفريقية بكلية العلوم االنسانية بجامعة 

 ساو باولو بالبرازيل.

االستعمار الجديد للمخيلة الثقافية في أمريكا الالتينية والعالم العربي  االستشراق: أداة -17

(. محاضرة بدعوة من مختبر تاريخ العالقات الدولية بكلية التاريخ بجامعة ساو باولو 2003)

 بالبرازيل.

http://www.epog.fflch.usp.br./programacao
http://www.unibero.edu.br/vciati
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(. في الدورة الثالثة لمنتدى 2003ظواهر التداخل بين اللغة البرتغالية واللغة االسبانية) -13

للغة البرتغالية للناطقين باالسبانية بمعهد أبحاث السياسات اللغوية بجامعة كامبيناس تدريس ا

 )البرازيل( 

(، 2003) قراءة مقارنة بين صور المرأة في نماذج من السرد البرازيلي والسرد البرتغالي -11

قية بكلية في المؤتمر السنوي لبرنامج الدراسات الثقافية المقارنة بين اآلداب البرازيلية واألفري

 العلوم االنسانية بجامعة ساو باولو بالبرازيل.

(. محاضرة بكلية العلوم االنسانية بجامعة 2003قراءة نقدية في تاريخ مصر المعاصر ) -20

 ساو باولو بالبرازيل.

(. في المؤتمر السنوي 2003قراءة ثقافية في ترجمة السرد البرازيلي  إلى اللغة العربية ) -21

اسات الثقافية المقارنة بين اآلداب البرازيلية واألفريقية بكلية العلوم االنسانية الثامن لبرنامج الدر

  بجامعة ساو باولو بالبرازيل.

المؤتمر الدولي الرابع للجمعية في (. 2003تاريخ ترجمة أدب أمريكا الالتينية في مصر ) -22

 باولو بالبرازيل.العلوم االنسانية بجامعة ساو  ( بكليةABRALICالدولية لألدب المقارن، )

(. احتفالية الذكرى السنوية 2007التأويل في الترجمات األدبية من االسبانية للعربية ) -23

الخمسين إلنشاء أول قسم للغة اإلسبانية في العالم العربي في مصر في كلية األلسن بجامعة عين 

 شمس.

 

 دورات قدمتها
 

بدعوة من جامعة والية . (0210) الثقافية في أدب المهجر العربي في األمازون الذاكرة .1

 األمازون بماناوس شمال البرازيل.

ت والمالبس العربية )العاداتأهيل رجال األعمال البرازيليين للتفاعل الناجح مع الثقافات  .0

بدعوة من الغرفة التجارية . (0222) ...الخ(والطبخ واالقتصاد والتنشئة االجتماعية

 العربية البرازيلية.

دورة في المركز الثقافي البرازيلي ببوجوتا  . (0224) ي البرازيلالعرب فتاريخ  .3

 )كولومبيا(.

بدعوة  .(0223دورة توعية للدبلوماسيين الكولومبيين بالتاريخ الثقافي للبلدان العربية ) .4

  من وزارة الخارجية الكولومبية.

 

 )ترجمة وتحكيم في مجالت علمية( أعمال تقنية
 

 -0200دورة  - وزارة الثقافة المصرية –األعلى للثقافة  عضو لجنة الترجمة بالمجلس .1

0204. 

اللغة العربية للغة البرتغالية ومن اللغة البرتغالية للغة العربية في الفورية من الترجمة  .0

 2 -2، المؤتمر الدولي األول للنيابات العامة العربية واألفريقية لمكافحة الجرائم عابرة الوطنية

 .0201نوفمبر 

ة الفورية من اللغة البرتغالية للغة االسبانية في المؤتمر الدولي الخامس لإلتحاد الترجم .3

 .0201الدولي للنباتيين والخضريين، 
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ية في الترجمة الفورية من اللغة العربية للغة البرتغالية ومن اللغة البرتغالية للغة العرب .4

التعليم التعليم العالي بالقارة  ياداتالمؤتمر الدولي األول لرابطة الجامعات الجامعات األفريقية وق

 .0212يولية  2األفريقية، جامعة األزهر، 

 . 2010الترجمة العربية لموقع "الحق في السكن المالئم" التابع لألمم المتحدة،  .2

 .ترجمة عربية لرواية "قصة شرق ما" للكاتب البرازيلي ميلتون حاطوم .2

 .2013دار نشر كتب خان، القاهرة،  ترجمة عربية لرواية "ساعة النجمة"، صادرة عن .7

الترجمة العربية لمقال الفيلسوف األسباني أورتيجا إيه جاسيت "آدم في الجنة" من كتاب  .3

"إطراح النزعة اإلنسانية عن الفن" منشور في اإلصدار الثاني من العدد الثالث من جريدة "الفكر 
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