
 1 

 
 

حمدأخالد مصطفى هاشم :  االسم  

م11/3/0711: تاريخ الميالد  
الشرقية وآدابها. اللغاتقسم  –كلية اآلداب  –جامعة سوهاج : عنوان العمل   

اجسوه، جامعة ية اآلداب لكب اللغة العبرية وآدابهامدرس  :الوظيفة الحالية   
بهااللغة العبرية وآداالتخصص العام :   

الدراسات اليهودية ومقارنة األديانالتخصص الدقيق :   
kmostafah@yahoo.com : البريد االلكتروني 

10000611110 رقم الموبايل :  
  

 المؤهالت العلمية :
،  يوطجامعة أس ،كلية اآلداب بسوهاج  ، العبرية وآدابها اللغة* الليسانس فى 

.جيد جدا   :م. تقدير0001  
وب الوادى جامعة جن ،كلية اآلداب بسوهاج  ، وآدابها العبرية اللغة* الماجستير فى 

ممتاز :تقدير .م1110  
 .م1110 ،جامعة سوهاج  ،كلية اآلداب ،  العبرية وآدابها اللغة* الدكتوراه فى 

.مرتبة الشرف األولى  :تقدير  

 التاريخ الوظيفي :
 –الوادى  جامعة جنوب –كلية اآلداب بسوهاج  –وآدابها العبرية  اللغة بقسممعيد  *

(م1111 – 0001مصر )  

mailto:kmostafah@yahoo.com
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 جامعة جنوب –كلية اآلداب بسوهاج  –اللغة العبرية وآدابها * مدرس مساعد 
(م1112- 1110مصر ) –الوادى   

 – م1110مصر ) –جامعة سوهاج  –كلية اآلداب  – اللغة العبرية وآدابها مدرس* 
اآلن(. حتى  

 
 

 األبحاث والكتب :
اجستير( م )رسالةالجنايات فى الشريعتين اليهودية واإلسالمية، دراسة مقارنة  -0

(.)منشورة م1110جامعة جنوب الوادى عام  –تمت مناقشتها بكلية اآلداب بسوهاج   
شتها بكلية دكتوراه( تمت مناقالة )رساآلخر بين اليهودية واإلسالم، دراسة مقارنة  -1
.م1110مصر عام  –جامعة سوهاج  –آلداب ا  

لمى للفكر الجريمة فى اليهودية، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية ، المعهد العا -1
م.1116اإلسالمى، فرجينيا،   

 
 البعثات والمهمات العلمية :

( تركيا، انقره* بعثة إشراف مشترك للدكتوراه )جامعة   

 
:مهام التدريس   

 أول  : كلية اآلداب - جامعة سوهاج :
  نحو اللغة العبرية -
لغة عبرية حديثة ونصوص -  
  أدب عبري قديم -
بنو إسرائيل في النصوص العبرية -  
ديانة يهودية -  
مقارنة أديان -  
أدب عبري مقارن  -  
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 ثاني ا : كلية األلسن - جامعة سوهاج :
التاريخ اليهودي العام -  
الترجمة من اللغة العبرية الحديثة -  

 
 ثالث ا : كلية اآلداب - جامعة أسيوط :

  أساليب عبرية حديثة -
نحو اللغة العبرية -  
في المصادر العبرية صهيونيةالحركة ال -  
أدب عبري مقارن  -  

ا : كلية اآلداب بقنا – جامعة جنوب الوادى :  رابع 
 -  نحو اللغة العبرية

  األدب العبري القديم -
نصوص عبرية قديمة -  
العهد القديم والتلمود  فيدراسات  -  
بنو إسرائيل في النصوص العبرية -  
 

: العلميةاإلشراف على الرسائل   
.ماجستير( .)، دراسة مقارنةلكهنوت بين اليهودية والمسيحيةا -0  
)دكتوراه(.ريةالمتشابه من القرآن الكريم فى الترجمات العب معانيشكالية ترجمة إ -1  

  العبرية.)ماجستير(. اللغة إلى لنملاسورة  معانيترجمة  إشكاليات -1
 

 الدورات التدريبية في مجال نظم إدارة الجودة :
 العرض الفعال  -0
إعداد مشروع بحثى -1  
الساعات المعتمدة -1  
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التكنولوجيا فى أنماط التعليم استخدام -4  
التصال فى التعليممهارات  -5  
  معايير الجودة فى العملية التعليمية -6
 

: لمهاراتاللغات وا  
اللغة العبرية -  
اللغة اإلنجليزية -  
اللغة التركية -  
  ةاللغة األلماني -
  ICDLالرخصة الدولية في الحاسب اآللي  -
  
 

 أبحاث ومؤتمرات :
 –المختار  "التوظيف الفني للقصص الديني اليهودي في تأصيل فكرة الشعب -

( مركز 1106أكتوبر  4 -نقدية" ، مؤتمر )القصة في اآلداب الشرقية مقاربة
 الدراسات الشرقية ، جامعة القاهرة.

لية في "مضامين الفعل اإللهي في الكون من خالل سفر التكوين ، دراسة تحلي -
 01 -ةضوء التفاسير والروايات اليهودية" ، مؤتمر )الموروث في اآلداب الشرقي

( مركز الدراسات الشرقية ، جامعة القاهرة. 1106أبريل   

                    


