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 ةـيرة الذاتيـالس
 بيانات شخصية:

 االسم : أحمد كامل راوى عثمان
 المغة العبرية الحديثة وآدابيا بكمية اآلداب جامعة حموان . أستاذالوظيفة : 

  - 7112رئيس قسم اللغة العبرية . كلية اآلداب جامعة حلوان 
 

 7112 - 7117 عضو لجنة الترجمة بالمجمس األعمى لمثقافةـ 
 ة خريجى المغات الشرقيةعضور جمعيـ 
 7112 – 7117 المصرية عضو مجمس إدارة جمعية األدب المقارنـ 

 7112 - 7112ـ رئيس قسم اللغات الشرقية . كلية اآلداب جامعة حلوان 
 

  1121/  1/  72الميالد : تاريخ 
 الجنسية : مصرى 

 عنوان البريد اإللكترونى

ahmedrawy2001@yahoo.com 
ahmedrawy2001@hotmail.com 
  ahmedrawy2001@gmail.com 

 ؤلفاتـالم
 األبـحـاث :  )أ(
ـ ييــود مصــر فــى الروايــة العبريــة مــن خــالل روايــة "مــن النيــل لــجردن " لعــادا أىرونــى. مجمــة  1

 .7117. يناير  72شرقية ، العدد الدراسات ال
ـ تجربـة الكيبـوتس لــدى الييـودى الشـرقى فــى روايـة "ديـك الفـداإ " لمكاتــب إيمـى عـامير . مجمــة  7

 .7117. يوليو  71الدراسات الشرقية ، العدد 
مــن خــالل مجموعــة "قمــر آخــر" لجديبــة اإلثيوبيــة  ـ ييــود الفالشــا فــى القصــة العبريــة القصــيرة 3

 .7113يوليو  31. مجمة الدراسات الشرقية العدد  بيرو" األصل "أسابو
القدس في األدب العبري الموجو لمصبية اإلسرائيميين من خالل مجموعة "من طيـران لمقـدس"  -2

 .7112لجديب "يونا كوىين". مجمة رسالة المشرق مركز الدراسات الشرقية جامعة القاىرة. عدد 
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إلى العبرية: دراسـة تطبيقيـة عمـى روايـة "أوالد حارتنـا" لنجيـب إشكاليات ترجمة الرواية العربية  -5
 . 7115ناير، ي 32مجمة الدراسات الشرقية العدد  محفوظ،

 راحيـــل" لجديبــة" لـــدي مصــر" المصــري روايـــة األصـــل ذوى العبريــة أدبـــاإ لــدى صــورة مصـــر -2
رة.المجمـد السـابع عشـر مكابٍى" نموذًجا. مجمة رسالة المشرق مركز الدراسات الشـرقية جامعـة القاى

 .7115نوفمبر
وصـار إنسـانا آخـر" " لإلسـالم مـن خـالل روايـة توظيف األدب العبرى لقضية اعتناق الييودىـ  2

 7112يوليو  31لجديب شمعون بالص. مجمة الدراسات الشرقية. العدد 
 مجمــة. 1221إلــى  1231ـ  االســتيطان الييــودى فــى فمســطين فــى أدب الــرحالت العبــرى مــن  2

 7112. مارس رسالة المشرق مركز الدراسات الشرقية جامعة القاىرة
ـ مجتمــع ييــود فــارس فــى الروايــة العبريــة المعاصــرة مــن خــالل روايــة "حــارة شــجر المــوز فــى  1

ينـــاير  21مجمـــة الدراســـات الشـــرقية. العـــدد  عمريجـــان" لجديبـــة الفارســـية األصـــل دوريـــت ربنيـــان.
7112 

ـــ حـــرب لبنـــان الثانيـــة وا 11 . مجمـــة كميـــة اآلداب جامعـــة نعكاســـاتيا فـــى القصـــة العبريـــة القصـــيرةـ
 7112يوليو  72حموان. العدد 

موقف الييود من المسيح عيسى بن مريم وانعكاساتو فى األدب العبرى المعاصر من خـالل ـ  11
مركــز الدراســات الشــرقية روايـة "قصــة األخ المنبــوذ" لجديــب بنيــامين جــالى. مجمــة رســالة المشــرق 

 7111الرابع والعشرون  امعة القاىرة.المجمدج
 ديبلج"موت الراىب"  הנזיר מותتوظيف األدب العبرى لجريمة الدم من خالل رواية  – 17

 7111.مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة. عدد يوليو نموذجا"1221"جريمة دمشق  ألون حيمو

 בבית דארפורمن خالل مسرحية  انعكاسات نزاع دار فور فى المسرحية العبرية المعاصرة -13
. مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة. عدد يناير "دارفوريون فى إسرائيل" لجديب ييوشوع سوبول

7117  
ينـــاير مـــن خـــالل الصـــحافة اإلســـرائيمية: صـــحيفة معـــاريف  75موقـــف إســـرائيل مـــن ثـــورة "ـ  12

" صـورة مصـر فـى األدب ر عـدد خـاص بمـؤتمالجمعية المصرية لـجدب المقـارن . " مجمة نموذجا
 .7117العالمى" إبريل 

ييــود المــارانوس فــى روايــة "جبــل المقيــورين " لجديــب أمنــون شــموش. مجمــة كميــة المغــات ـ  15
 7113والترجمة . جامعة األزىر. العدد الرابع ، يناير 

 ائيمىظاىرة نفاق الييود فى مجتمع المسممين من خالل رواية "المنبوذون" لجديب اإلسر  - 12 
 7112العدد األول.  ، مجمة عممية محكمة. مجمة أفقأبراىام عميتسور
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 :  ـقاالتـالم)ب( 
ـ صورة العرب فى الرواية اإلسرائيمية المعاصرة . مقالة نشرت فـى مجمـة النقـد األدبـى فصـول :  1

 7113/ شتاإ  21عن الييئة المصرية العامة لمكتاب .العدد  مجمة فصمية تصدر
ســرائيل، مقــال منشــور بمجمــة أفــاق أفريقيــة، دوريــة فصــمية تعنــى ـ ييــود ال 7 فالشــا بــين إثيوبيــا وال

. ولو ممخص باإلنجميزيـة عمـى موقـع المجمـة  7115-7112، شتاإ 12بالقضايا اإلفريقية. العدد 
 اإللكتروني.

 ـ األقمية الييودية فى اليمن .مقالة عمى موقع الجزيرة نت بشبكة اإلنترنت . 3
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A75DAB20-F146-4468-A36E-

4FA9DFB9713F.htm 
 .مقالة عمى موقع الجزيرة نت بشبكة اإلنترنت .ـ ىجرة ييود اليمن ودور الصييونية.  2
  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3c4a1e67-8049-4ea8-a40d-

924e48bc9f66 
 
إتحـاد  7111روايـة العبريـة فـى ضـوإ الصـراع العربـى اإلسـرائيمى" تطـور صـورة العربـى فـى الـ  5

 كتاب مصر
. 33ـ دور إســرائيل فــى نــزاع دارفــور. مجمــة آفــاق أفريقيــة. الييئــة العامــة لالســتعالمات العــدد  2

7111 

 كـتـب ال )ج(
 كـتـب الـمـؤلـفةال أواًل :

 .7112ـ المغة العـبرية قواعد ونصوص . دار نشر رواج . القاىرة  1
 7112ـ المغة العبرية أفعال ونصوص. دار نشر اإلسراإ  7
المعاصـر.  ـ المجتمع اإلسرائيمى بـين إشـكالية االنـدماج وأزمـة اليويـة. دراسـة فـى األدب العبـرى 3

 7112القاىرة . 
 7112ـ تاريخ األدب العبرى الحديث. القاىرة  2
 7111خيال. القاىرة ـ مصر فى عيون األدباإ اإلسرائيميين بين الواقع وال 5
ــــ الصـــراع العربـــى اإلســـرائيمى عمـــى أرض فمســـطين وانعكاســـاتو عمـــى األدب العبـــرى. دار نشـــر  2

 اإلسراإ. 
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 ةمـترجثانًيا: الكتب المـ
ـ الييودية العممانية . )تأليف يعقوب ممكين( .ترجمة وتعميق د. أحمد كامـل راوى .دار النشـر :  1

 .7113لقاىرة مركز الدراسات الشرقية ـ جامعة ا
)تــأليف يعقــوب ممكــين( .ترجمــة وتعميــق د. الييوديــة رؤيــة فــي الصــراع بــين العممانيــة والــدين ـ  7

 .7115 أحمد كامل راوى .دار النشر : مركز الدراسات الشرقية ـ جامعة القاىرة
ل ترجمـة وتعميـق د. أحمـد كامـ ـ الخالصة فى قواعد المغة العبريـة )تـأليف أفراىـام إفـن شوشـان( 3

 7112 القاىرة رواج..دار نشر :وآخرون راوى 
)تـــأليف يعقـــوب ممكـــين( .ترجمـــة وتعميـــق د. أحمـــد كامـــل راوى .دار النشـــر : ييوديـــة بـــال إلـــو ــــ  2

 .7117 ـ جامعة القاىرة مغات كمية اآلدابمركز ال
ة. رؤيـ نشرعميق د. أحمد كامل راوى .دار )تأليف يعقوب ممكين( .ترجمة وتعممنة الييودية  – 5

7112 
رؤيـة.  د كامـل راوى .دار نشـر)تـأليف يعقـوب ممكـين( .ترجمـة وتعميـق د. أحمــ ييودية بـال إلـو  5

  7112القاىرة. 

ترجمـة  الدولة اإلسالمية راية سوداء ترفرف عاليا. تحرير يورام شفيتسر وعومير عينااف. – 2
 7112. مركز حرمون. الدوحة . وتعميق د. أحمد كامل راوى 

وآخــرون )تحـــت  ترجمــة وتعميـــق د. أحمــد كامـــل راوى الســامية )تـــأليف حــاييم رابـــين(  المغـــاتـــ  2
 الطبع(.

 . )تحت الطبع(د كامل راوى)تأليف يعقوب ممكين( .ترجمة وتعميق د. أحماإللحاد والييودية  -2
 
 
 المؤتمرات العممية والندوات -
شــرقيين" : بحــث ألقــى فــى نــدوة ـ "المعتقــدات الشــعبية لــدى ييــود الشــرق فــى كتابــات األدبــاإ ال 1

الموروث الشعبى فى الدراسات الشرقية والتى عقدت فى كمية اآلداب جامعة المنصـورة فـى مـارس 
7111. 

ـ "بعض إشكاليات ترجمة الشعر العبرى" .بحث ألقى فى ندوة ترجمة الشعر فى اآلداب الشرقية  7
 .7117يو ما 15 – 12والتى عقدت فى المجمس األعمى لمثقافة بتاريخ 

ـ "اختـراق الصـييونية لمفكـر العربى:مواجيتـو ومحاولـة طـرح البـدائل" .بحـث ألقـى فـى نـدوة دور  3
الدراسات الشرقية فى مواجية التحديات المعاصرة والتى عقدت فـى كميـة اآلداب جامعـة المنصـورة 

 .7113مارس 12فى 
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ألقى فـى نـدوة " ترجمـة الروايـة مـن ـ "الترجمة العبرية لرواية نجيب محفوظ "أوالد حارتنا" .بحث  2
لييــا" والتــى عقــدت فــى المجمــس األعمــى لمثقافــة بتــاريخ مــن  يونيــو  12إلــى  12المغــات الشــرقية وال

7113 . 
مـؤتمر " الييـود فـي الدراسـات الشـرقية" بحـث ألقـى فـى ـ " وضـع الجاليـة الييوديـة فـي الـيمن "،  5

 .7112مارس  12والتي عقدت في كمية اآلداب جامعة المنصورة في 
" الترجمـــة  بحـــث ألقـــى فـــى نـــدوة  " نمـــاذج مـــن ترجمـــة األدب العبـــري إلـــى المغـــات األوربيـــة " -2

مــايو  5، 2وتــأثير اآلداب الشــرقية فــي اآلداب الغربيــة " التــي أقامتيــا لجنــة الترجمــة خــالل يــومي 
7112. 

ؤتمر " دور المغــات مــبحــث ألقــى فــى " الصــراع الــديني العممــاني داخــل المجتمــع اإلســرائيمي"  -2
 71الشــرقية فــي خدمــة الدراســات اإلنســانية " والتــي عقــدت فــي كميــة اآلداب جامعــة المنصــورة فــي

 .7115مارس 
بحـث ألقـى  ـ " واقع فمسطين في القرن التاسع عشر مـن خـالل أدب الـرحالت العبـري الحـديث " 2

فـى المجمـس األعمـى لمثقافـة  الشـرقية " والتـى عقـدتفـي اآلداب  وأدب الرحالتترجمة الفى ندوة " 
 .7115إبريل  72/ 72بتاريخ من

الدراســات البينيــة  بحــث ألقــى فــى نــدوة "" أىميــة الوقــائع التاريخيــة فــي دراســة األدب العبــري"  -1
لمغــات الشــرقية وايرىــا مــن التخصصــات المختمفــة"، والتــي عقــدت فــي قســم المغــات الشــرقية بكميــة 

 . 7115 مايو 2اآلداب جامعة القاىرة، في 
 راحيـل" لجديبـة" لـدي مصـر" المصري رواية األصل ذوى العبرية أدباإ لدى " صورة مصر - 11

/  12- 15نموذًجـــا. بحـــث ألقـــى فـــى مـــؤتمر "صـــورة مصـــر فـــى اآلداب الشـــرقية" بتـــاريخ " مكـــابىٍ 
 والذى عقده مركز الدراسات الشرقية بالتعاون مع كمية اآلداب جامعة القاىرة. 11/7115
"موقف المستشرقين الييود من اإلسالم وانعكاسـاتو عمـى األدب العبـرى الحـديث" بحـث ألقـى  -11

جامعة  -بكمية اآلداب  11/2/7112فى مؤتمر " االستشراق والدراسات الشرقية " والذي ُعقد في 
 المنصورة.

ود فــى الــوطن الطائفــة الييوديــة فــى ليبيــا بــين العزلــة واالنــدماج" بحــث ألقــى فــى نــدوة "الييــ" – 17
والتـــى عقـــدتيا الجمعيـــة المصـــرية  7112إبريـــل  72-77العربـــى "عزلـــة أم انتمـــاإ"فى الفتـــرة مـــن 

 لمدراسات التاريخية  

تطور صورة العربى فـى الروايـة العبريـة فـى ضـوإ الصـراع العربـى اإلسـرائيمى" بحـث نشـر " – 13
والــذى  7111فــى ديســمبر  فــى مــؤتمر "الصــراع العربــى الصــييونى وتــأثيره عمــى الســرد المعاصــر

 عقد فى إتحاد كتاب مصر.  
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" بحــــث نشـــر فــــى  مــــن خـــالل الصــــحافة اإلســـرائيمية ينـــاير 75"موقـــف إســــرائيل مـــن ثــــورة  – 12
إبريــل  11فــى  ينــاير: رؤيــة استشــرافية" 75بعــد ثــورة المــؤتمر الــدولى " الواقــع السياســى المصــرى 

دار  7117  .ة األعمال جامعة حموانلقسم العموم السياسية بكمية التجارة وال
بـــين " 7111ينـــاير  75ثـــورة " نـــدوةينـــاير " بحـــث نشـــر فـــى  75"موقـــف إســـرائيل مـــن ثـــورة  – 15

والتــى عقــدتيا الجمعيــة  7117إبريــل  71-12فــى الفتــرة مــن رىا " ماضــى الثــورات العربيــة وحاضــ
   والمجمس األعمى لمثقافة. المصرية لمدراسات التاريخية

مــن خــالل الصــحافة اإلســرائيمية ، صــحيفة معــاريف   ينــاير 75مــن ثــورة _ "موقــف إســرائيل  12
الفتـرة مـن األحـد  فـى "نموذجا" بحث نشر فـى المـؤتمر الـدولى " صـورة مصـر فـى األدب العـالمى 

ــــين  71 ــــى األثن ــــل  31أبريــــل وحت ــــوا 7117أبري ــــذى عقدل ــــارن  ت ــــجدب المق ــــة المصــــرية ل و الجمعي
 غات والترجمة. مركز جامعة القاىرة لمبالتعاون مع 

  يناير فى 75ثورة  فى الصحافة اإلسرائيمية" بحث ألقى فى ندوة بعنوان " يناير 75" ثورة  – 12
بالتعاون مع المجمس األعمى لمثقافة  باإلسكندريةالصحافة العالمية" والتى عقدت بمركز اإلبداع 

 .7117يونيو  72فى 
" بحث فى يناير المصرية نموذجاً  75رة صدى ثورات الربيع العربى عمى إسرائيل: ثو " ـ 12

 11إلى  1المؤتمر الدولى " مؤتمر الشرق األوسط : السياسة والمجتمع" والذى عقد فى الفترة من 
 بجامعة صقريا بتركيا. 7117أكتوبر 

بحث فى  ".ظاىرة نفاق الييود فى مجتمع المسممين وانعكاستيا فى القصة العبرية الحديثة" – 11
الدراسات بمركز  7112أكتوبر  2لى " القصة فى اآلداب الشرقية" والذى عقد فى المؤتمر الدو 

 .ىرةالقجامعة االشرقية ب
 "الصراع عمى األماكن المقدسة وانعكاساتو فى القصة العبريةالصراع عمى القدس نموذجا" – 71

 7112أكتوبر  31بحث فى المؤتمر الدولى " األماكن المقدسة فى األديان" والذى عقد فى 
 بمركز الدراسات الشرقية بجامعة القاىرة.

 
 الخبـرات واألنشطـة

  أواًل: التدريس
  7111إلى  1117فى كمية اآلداب جامعة القاىرة فرع الخرطوم من  تدريس المغة العبرية -
 والتـاريختدريس المغة العبرية وآدابيا فى كمية اآلداب جامعة حموان فى أقسام : المغات الشـرقية  -
 وحتى تاريخو 7111من عام مغة العربية .وال
 جنوب الوادي بقنا. تدريس المغة العبرية وآدابيا فى كمية اآلداب جامعةلالندب  -
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 سوىاج.جامعة تدريس المغة العبرية وآدابيا فى كمية اآلداب لالندب  -
 أسيوط. تدريس المغة العبرية وآدابيا فى كمية اآلداب جامعةلالندب  -
 

 شراف عمى الرسائل العمميةإلاثانًيا : 
"المعتقـــدات الدينيـــة الييوديـــة ونمـــو الثقافـــات الفرعيـــة المضـــادة. دراســـة تحميـــل مضـــمون فـــي ـ  1

المجتمــع اإلســرائيمي". رســالة ماجســتير لمباحثــة شــيرين ســعيد عمــي بقســم االجتمــاع بكميــة اآلداب 
 .7112جامعة حموان.

فى المسرحية العبرية المعاصرة" رسالة ماجستير  "الصراع بين الييود المتدينين والعممانيينـ  7
لمباحث شريف حامد محمود المعيد بقسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب جامعة 

   7111حموان 

" ييود فارس فى القصة العبرية القصيرة" رسالة ماجستير لمباحثة شيماإ طمعت بقسم المغات ـ  3
   7111برية، بكمية اآلداب جامعة حموان الشرقية شعبة المغة الع

"المغة العبرية الدارجة فى القصة القصيرة المعاصرة. دراسة لغوية تحميمية من خالل ـ  2
مجموعات قصصية مختارة". رسالة دكتوراه لمباحث أبوالعزايم فرج اهلل راشد المدرس المساعد بقسم 

 7111المغات الشرقية شعبة المغة العبرية 
ر الفصل العنصرى وانعكاساتو فى الشعر اإلسرائيمى والفمسطينى المعاصر)دراسة "جداـ  5

مقارنة(" رسالة دكتوراه لمباحثة داليا سعيد عزام عبد الحميم بقسم المغات الشرقية شعبة المغة 
 7111العبرية بكمية اآلداب جامعة حموان  

" رسالة دكتوراه لمباحثة دعاإ عيسى عمى "االنتفاضة الفمسطينية الثانية في الرواية اإلسرائيميةـ  2
 7117محمد. بقسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب جامعة حموان  

رسالة ماجستير  " والمضمون الشكل في دراسة ؛ شموش أمنون عند القصيرة العبرية القصة"ـ  2
السامية بكمية اآلداب جامعة  المغات الشرقية شعبة المغات قسم. صالح سيد أحمد محمدلمباحث 
 7117أسيوط  

" العالقات العربية الييودية في الراوية العبرية المعاصرة عند سامي ميخائيل" رسالة ماجستير ـ  2
لمباحث حسام الدين سيد محمود عبد المجيد . قسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية 

 7117اآلداب جامعة حموان 
رسالة دكتوراه  "  مى أرض فمسطين وانعكاساتو فى الرواية العبرية المعاصرةالصراع ع" ـ  1

لمباحثة إيمان محمد رضا عميوة دربالة. قسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب 
 7117جامعة حموان  
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ب حميد عذارسالة دكتوراه لمباحث لجديب أمنون شموس. رواية ميشيل عزرا سفرا وأبناإه  – 11
 7113. قسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب جامعة حموان  السميماني

عمر رسالة دكتوراه لمباحث عند أوري روبين دراسة نقدية.  سورة إبراىيم  ترجمة معاني  – 11
   7113. قسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب جامعة حموان  النده
لمباحث شريف حامد محمود دكتوراه رسالة ييود روسيا في الرواية العبرية المعاصرة .  – 17
   7115عد بقسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب جامعة حموان درس المساالم

محمد . قسم المغات منال لمباحثة  ماجستيررسالة الرواية السياسية في أدب إشكول نيفو.  - 13
 7112قية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب جامعة حموان  الشر 
رسالة  .دراسة لغوية في ضوإ عمم النص تحميل المقال الصحفي عند جدعون ليفي - 12

. قسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب  السيد والإ عبد الباسطلمباحثة  ماجستير
 7112جامعة حموان  

 ماجستيررسالة رحى عند الكاتبة "سارة سترسبرج ديان" دراسة داللية. الخطاب المس – 15
. قسم المغات الشرقية شعبة المغة العبرية، بكمية اآلداب جامعة حموان  ىبة جمال محمودلمباحثة 
7112 

 
 البرامج والدورات التدريبيةـ 
 7115/  2/2 -5/ 31دورة تدريبيـــة فـــي الحاســـب اآللـــي واســـتخدام اإلنترنـــت فـــي الفتـــرة مـــن  -1

 بمركز تكنولوجيا المعمومات بجامعة حموان.
 -2دورة تدريبيـة فـي اسـتخدام الوسـائط المتعـددة فـي إعـداد العـروض التقديميـة والمحاضـرات،  -7
 بمركز تكنولوجيا المعمومات بجامعة حموان.  7115/  15/2
، 7115/ 1/ 13 -11ن البرنــاما التــدريبي " االتجاىــات الحديثــة فــي التــدريس " فــي الفتــرة مــ -3

ضـــمن دورات مشـــروع تنميـــة قـــدرات أعضـــاإ ىيئـــة التـــدريس، بوحـــدة مشـــروعات التطـــوير بجامعـــة 
 حموان.

، ضـمن دورات مشـروع 7115/ 2/11-1البرناما التـدريبي " ميـارات التفكيـر" فـي الفتـرة مـن  -2
 تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس، بوحدة مشروعات التطوير بجامعة حموان.

، ضـــمن 7112/ 3/ 73-77البرنـــاما التـــدريبي " تصـــميم المقـــرر الجـــامعي " فـــي الفتـــرة مـــن  -5
 دورات مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس، بوحدة مشروعات التطوير بجامعة حموان.

، ضــــمن دورات 7112/ 2/ 2 -5البرنـــاما التـــدريبي " الســــاعات المعتمـــدة " فـــي الفتــــرة مـــن  -2
  ضاإ ىيئة التدريس، بوحدة مشروعات التطوير بجامعة حموان.مشروع تنمية قدرات أع
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، 7112/ 7/5 -71/2ـ البرنـاما التـدريبي " اسـتخدام التكنولوجيـا فـى التـدريس " فـي الفتـرة مـن  2
 ضمن دورات مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس بجامعة حموان

، 7112/ 2/5 -2" فـي الفتـرة مـن  ـ البرنـاما التـدريبي " اقتصـاديات وتسـويق وتمويـل البحـوث 2
 ضمن دورات مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس بجامعة حموان

، ضــمن 7112/ 72/2 -77ـ البرنــاما التــدريبي "أخالقيــات البحــث العممــى " فــي الفتــرة مــن  1
 دورات مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس بجامعة حموان

، ضــمن دورات 7112/ 1/2 -71/2الفعــال " فــي الفتــرة مــن  ـ البرنــاما التــدريبي " العــرض 11
 مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس بجامعة حموان 

، 7112/ 2/2 -2ـ البرنــاما التــدريبي " نظــم االمتحانــات وتقــويم الطــالب " فــي الفتــرة مــن  11
 ضمن دورات مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس بجامعة حموان

، ضــمن دورات 7117/ 11/5 -2ا التــدريبي " تننظــيم المــؤتمرات " فــي الفتــرة مــن ـ البرنــام 17
 مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس بجامعة حموان

/ 17/2 -11ـ البرنـــاما التـــدريبي " معـــايير الجـــودة فـــى العمميـــة التدريســـية " فـــي الفتـــرة مـــن  13
 س بجامعة حموان.، ضمن دورات مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدري7117
، ضــمن دورات 7117/ 72/1 -77ـ البرنــاما التــدريبي " ســموكيات المينــة " فــي الفتــرة مــن  12

 مشروع تنمية قدرات أعضاإ ىيئة التدريس بجامعة حموان.

 


