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 ثانيًا: املؤهالت العلمية:

 (ترمجة)ختصص  - مرتبة الشرف األوىلمع  9002عام  الفلسفة يف اللغة اإلجنليزية وآدابها دكتوراه -  

 .(يتبعها املرتجم فى ترمجة املصطلحات الطبيةتقييم لإلسرتاتيجيات التى )موضوع 

  و تسةىى   9002من اجلامعة األمريكيةة بالاةاةرة    الرتمجة التحريريةفى  الرتمجة التخصصيةشهادة

ةمجةة الاانونيةة و ترةمجةة العاةود     و فيها درسة  ال   ولغة األمم املتحدة املرتجم القانونىأيضا شهادة 

يزية إىل العربيةة و العكةب باإلضةافة إىل ترةمجةة لغةة      الوثائق من اإلجنلواألوراق الرمسية و

 .األمم املتحدة من اإلجنليزية إىل العربية

 مشاالالت ترمجاة   )موضةوع     -  ممتاا  فى اآلداب من كلية اآلداب جامعة طنطا بتاةدير   ماجستري

 .9002 عام (النصوص القرآنية املتعلقة مبوضوع الطفولة

 فى ال بية ختصص طرق تدريب لغة إجنليزية و علم الةنفب النىةو مةن كليةة ال بيةة       دبلوم

 .2221 جيدجامعة طنطا بتادير 

 وترتيبهةا   2221 جيدختصص لغة اجنليزية من كلية اآلداب جامعة طنطا بتادير  ليسانس آداب

 على قسم اللغة اإلجنليزية. األوىل

  من كلية ال بيةة جامعةة طنطةا    جيد جدا  بتاديرختصص لغة إجنليزية ليسانس آداب و تربية

2229. 
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 ثالثًا: اخلربات العلمية والتدريسية السابقة:

  حتى اآلن. 2229من عام جنليزية اإللغة لتدريب  عامًاثالثة عشر 

 9001 -9009فى الف ة من  جبامعة امللك خالد كلية اللغات و الرتمجةكىحاضر  عامان. 

 حتةى  و 9009: صحة و تغذية منذ  وحمررة باب ،األسبوعية ساباا مبجلة اجلزيرة متعاون مرتجم

  (:ةذه الف ة على املواقع التالية االطالع على مااالتى فىب )ميكن االس شاد .9002

www.al-jazirah.com.sa/magazine 

www.al-jazirah.com.sa/cars  

 صفحة: اإلصدار الدولي بصحيفة اجلزيرة اليت تصدر كل أحد حمررة. 

 مبجلة عامل السيارات التابعة ملؤسسة اجلزيرة حمررة. 

 حلةول منزليةة فةى  لةة      حمررة باب :و ،ساباا بوكالة روناء لإلعالم املتخصص مرتجم متعاون

 .عامل الغذاء الشهرية

   جبامعةة الطةائب باملىلكةة العربيةة      واللغويةات   ل ةمجةة ا أساتا  مسااعد   عامةا  إحدى عشار

 .السعودية

 :الدورات التدريبية: رابعًا

 بعىةادة التطةوير اجلةامعى    "مهاارات اتتصااا الفعااا"    حت  عنةوان   دورة تدريبية احلصول على

 .60/1/9000فى  باململالة العربية السعوديةجبامعة الطائف 

  حا  املشاالالت بطارب إبداعياة     حتة  عنةوان    دورة تدريبياة احلصول على"– C.P.S "  مبركةز

 .60/1/9000 - 90خالل الف ة من  جبامعة الطائف باململالة العربية السعودية التطوير اجلامعى

  عارب   –"إعاداد معلام اللغاة العربياة لغاري الناااق  بهاا        حت  عنوان  دورة تدريبيةاحلصول على

خالل الفة ة   املصري مجعية املرتمج  واللغوين بالتعاون مع  باملدرسة العربية للرتمجةاالنرتنت" 

 .9021أكتوبر  60 – سبتىرب 26من 

  باملدرساة "قواعاد اللغاة العربياة واتعاراب وتدريساها"      حت  عنةوان   دورة تدريبيةاحلصول على 

 9021ديسىرب  2خالل الف ة من  مجعية املرتمج  واللغوين املصري بالتعاون مع  العربية للرتمجة

 .9022يناير  6 –

http://www.al-jazirah.com.sa/magazine
http://www.al-jazirah.com.sa/cars
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  الربنامج الشام  لقواعد النحو والصرف واللسان الفصيح" حت  عنوان  دورة تدريبيةاحلصول على"

 92خةالل الفة ة مةن     املصاري   مجعية املرتمج  واللغاوين بالتعاون مع  باملدرسة العربية للرتمجة

 .9020يناير  6 – 9022أكتوبر 

  باملدرساة  "مدخ  لرتمجاة العقاود التجارياة وغايا"تها"     حت  عنوان  دورة تدريبيةاحلصول على

 9022ديسىرب  1خالل الف ة من  مجعية املرتمج  واللغوين املصري بالتعاون مع  العربية للرتمجة

 .9020يناير  21 –

 مبركا  الاتعلم   "مهاارات الاتعلم اتلالرتوناى املادمج"     حتة  عنةوان    دورة تدريبياة  احلصول على

 (.9020يوليو  1 – 1)خالل الف ة من واتدارة اتلالرتونية جبامعة دمنهور 

 شهادة الا  احلصول علىTOEFL  29/0/9020من األمديس  بتاريخ. 

  مبركا  عرباى   " كلغاة ثانياة  "تادريس اللغاة العربياة    حت  عنوان  دورة تدريبيةاحلصول على

 .92/0/9020 بتاريخ  للدراسات العربية

 

 

 :ندواتالو وورش العم املؤمترات : خامسَا

  باملدرساة العربياة للرتمجاة   "ورشاة الرتمجاة الصاحفية"    حتة  عنةوان    ورشة عما  احلصول على 

نةوفىرب   0 – 9021أكتةوبر   20خةالل الفة ة مةن     مجعية املرتمج  واللغوين املصاري  بالتعاون مع 

9021. 

  رؤى لتغيري وجهات نظار جديادة فاى اللغوياات     حت  عنوان  املؤمتر الدوىلاملشاركة فى حضور(

)اساتخدام الرتمجاة كوسايلة للتغلاى علاى      بعنةوان   ورقاة ثا   ، ومت تاةديم  واألدب والرتمجة(

ن فةى  بكلية اآلداب جامعة حلةوا  الصعوبات فى تعلم األفعاا الفعلية والتعبريات اتغطالحية(

 .9022أبريل  21 – 29الف ة من 

  الساردية:  )حتة  عنةوان    الثانى لألدب واللغوياات والرتمجاة   املؤمتر الدوىلاملشاركة فى حضور

 .9020، بكلية األلسن جامعة عني مشب فى مارس (العوامل والنصوص
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 الذكياة  استثمار التقنيات احلديثاة واخلادمات   )حت  عنوان  ورشة العم  الدولية يف املشاركة

"جوتام  الربوفيسور حبضور بكلية ال بية جامعة دمنهور (لتحقيق التمي  فى التعليم اجلامعى

اسةةتاع علةةوم احلاسةةك والةةذكاء اإلصةةطناعى جبامعةةة فانةةدربل  بالواليةةات املتحةةدة  بسااوا " 

 .29/0/9020فى  األمريكية

 

 األثاث املنشورة:: سادسًا

 " اللغة اإلجنليزية على االستخدام األمثل لل ةمجةة  حنو تدريك طالب أقسام حبث حت  عنوان

  9022 – 91العدد–جامعة طنطا – لة كلية األداب – "اآللية

 " االستفادة من النظرية الغرضية يف ال ةمجة من أجل تعلةيم مسةتىر سةلب    حبث حت  عنوان

 IISTE – - Vol 3, No 13, 2012 " لة ال بية والتدريك  األمريكية _وأمن 

 لى املوقع  منشور ع

Journal of Education and Practice www.iiste.org 
ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) 

   حبةةث كليةةة اآلداب حتةة  عنةةوان "refereed Sientific Annual Journal "volume 25 

Journal 2012 

 Using Purpose-Based Approach of Translation as a Means for Safe and Smooth 

Lifelong Learning. Dr.Nehad Rabe’a El-Beheri (2012). Journal of Education and 

Practice- www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper)   ISSN 2222-288X (Online) Vol 3, 

No 13. 

 Can We Teach our Children English Language without Affecting our National 

Identity. Dr. Nehad Rabe’a El-Beheri (2013). Research on Humanities and Social 

Sciences - www.iiste.org ISSN 2222-1719 (Paper) ISSN 2222-2863 (Online) Vol.3, 

No.21. 

 Assessment of Taif University Lecturers Exam questions quality according to 

Bloom’s Cognitive Taxonomy and Testing Criteria. Dr. Nehad Rabe’a El-Beheri 
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(2014). Journal of Education and Practice- www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper)   

ISSN 2222-288X (Online) Vol.5, No.35. 

 Clarity as a Solution for more Creative Translation Teaching Methods. Dr. Nehad 

Rabe'a ElBeheri (2015). Journal of Educational Policy and Entrepreneurial 

Research (JEPER) ISSN: 2408-770X (Print), ISSN: 2408-6231 (Online)  Vol.2, 

N0.1, January 2015. Pp 17-28. 

 

 سابعًا: املؤلفات والالتى العلمية: 

  على املوقع التالي: الرتمجة اآلليةكتاب منشور عن 

http://www.amazon.com/Machine-Translation-Practical-Translators-

Examples/dp/162265143X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1359930302&sr=1-1 

ElBeheri,Nehad. Machine Translation: A practical Guide for translators with Arabic 

Examples. USA, IISTE2012 

 على املوقع التالي الرتمجة الطبيهن كتاب منشور ع : 

http://astore.amazon.com/liternet/detail/1484896106 

ElBeheri,Nehad .Simplified translation Theoretical Background Useful in   

Translation Background :Useful in Translating Medical, Health and Lifestyle 

Texts. USA, IISTE,2013 

 

 : التالرميات:ثامنًا

  املبذولة فى املركز  جلهودةامن كلية اللغات وال ةمجة جبامعة امللك خالد نظرًا مت التكريم

 .9006/9001،  9009/9006اجلامعى لدراسة الطالبات خالل العامني الدراسيني 

  9022حتى عام  9002نظرًا جلهودةا املبذولة خالل الف ة من عام مت التكريم من جامعة الطائب. 

            مت التكريم مةن كليةة خدمةة اعتىةع والتعلةيم املسةتىر جبامعةة الطةائب نظةرًا جلهودةةا

 .9022فى ورشة عىل السرية الذاتية فى يناير املتىيزة وعطائها الرائد 

http://www.amazon.com/Machine-Translation-Practical-Translators-Examples/dp/162265143X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1359930302&sr=1-1
http://www.amazon.com/Machine-Translation-Practical-Translators-Examples/dp/162265143X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1359930302&sr=1-1
http://astore.amazon.com/liternet/detail/1484896106
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 : املهارات الشخصية:تاسعًا

 .الادرة على العىل اجلىاعي أو منفرد حسك متطلبات العىل 

 .الادرة على العىل حت  ضغط، والتكيب مع بيئة العىل 

  .الادرة على حتىل املسئولية واملهام املكلب بها 

 الوق  احملدد وبالدقة املطلوبة وبتكلفة أقل. الادرة على اجناز األعىال يف 

 قى الذى يتسم باملرونة العالية.الادرة على اإلقناع وفن التعامل الرا 

       الادرة على إدارة الوق  واألزمات بطرق حديثة تتناسك مةع التكنولوجيةا املتطةورة فةى كةل

 اعاالت.

 : السادة املعرفون:عاشرًا

 رئيس جامعة دمنهور. –عبيد عبدالعااى غاحل  –األستا  الدكتور  .1
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