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 91 يناير 17  : الميالد تاريخ

 ةالعلمي المؤهالت

 1967*ليسانس االداب جامعة عين شمس عام 

 1972* ماجستير فى االدب التركى جامعة عين شمس عام 

 1974للغة التركية كلية اللغة والتاريخ جامعة أنفرة عام * دبلوم فى ا

 1977* دكتوراه فى اآلداب كلية اللغة والتاريخ جامعة أنفرة عام 

 ىالوظيف التدرج

 1977* مدرس اللغة التركية وادابها بكلية االداب بعين شمس عام 

 1984 * أستاذ مساعد اللغة التركية وادابها بكلية االداب جامعة عين شمس عام

 1990* أستاذ اللغة التركية وادابها بكلية االداب جامعة عين شمس عام 

 1997* وكيل كلية االداب لشئون التعليم والطالب جامعة عين شمس 

 2001* عميد كلية االداب جامعة عين شمس عام 

 2007* أستاذ متفرغ اللغة التركية وأدابها بكلية االداب بجامعة عين شمس 

 توالمؤتمرا يةالعلم الندوات

 1988*مؤتمر الدرسات التركية استانبول 

 1989* الندوة الدولية آلمن الحرمين والمسجد االقصى القاهرة 

 1997وندوة الدرسات الشرقية جامعة االسكندرية 1993والندوة الدولية عن اآلندلس الرياض  1992* الندوة الدولية لالداب االسالمى القاهرة 

 1998على قيام الدولة العثمانية استانيول  700ذكر الـ * المؤتمر الدولى لل

 2000جامعة عين شمس  –لرواد الدراسات الشرقية   * الندوة الدولية

 2000الرياض  -* المهرجان الثقافى للجنادرية

 ىالعلم النشاط

 1982 -1979*مشرف لغوى ومترجم بالبرنامج التركى بالذاعة المصرية 

 معد برامج لالذاعة المصرية* 

 * ترجمة كتب تعليم اللغة العربية الى التركية بالراديو

 1987* ترجمة الوثائق التركية العثمانية الخاصة بقضية طابا 

 2004الى  2001* مقرر لجنة تطوير دار الكتب القومية من 

 2005الى  2003* عضو بالمحكمة العليا للقيم من 

 فى كل من * قام بالقاء المحاضرات

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية بالرياض وجامعة أنقرة بتركيا وجامعة فيالنوفا بنسلفانيا الواليات المتحدة االمريكية -

 تركيا ( –كوريا الشمالية  -أوزبكستان -* قام بزيارات لبعض الجامعات فى دول )قبرص

 توراه فى المناقشت والتحكيم فى اللجان العلمية* قام باشراف على العديد من رسائل الماجيستير والدك

 الكتب والمؤلفا

 * ألف العديد من الكتب نذكر منها

ثمانية الع - -معالم اآلداب التركى الحديث )الترجمة( االداب التركى االسالمى الفهرس الوصفى المفصل للمخطوطات التركية العثمانية الحروب  - 

   1990ى العهد العثمانى فى ضوء الوثائق العثمانية الفارسيةشئون الحرمين الشريفين ف

 1990تاريخ شبة الجزيرة العربية فى المصادر التركية العثمانية  -

 * له العديد من البحوث والمقاالت والترجمات اآلدبية منها

 1989العالقات المصريةالتركية من خالل المصادر اآلدبية )بالتركية( استانبول  -

 1992الرياض  –مجلة فيصل  –دب المسرىى العربى والتركى االندلس فى اال -



 1993ترجمة قصة ىكاية قرية بشبينار مجلة االدب االسالمى الرياضى  -

 ترجمة قصة نبع اآلمل -

 2000المطبوعات التركية العثمانية فى مصر دراسة ببليومترية مؤتمر الدولة العثمانية استانبول -

 2000ندوة بين االبداع والسياسة بعين شمس  -اموقترجمة رواية ثلج آلورخان ب -

 2007الفردوس المفقود فى أوروبا من خالل شعر أىمد شوقى والشاعر التركى يحى كمال مؤتمر الشرق فى الغرب جامعة استانبول  -

 الجوائز العلمية وشهادات التقدير

 ثمانية الخاصة بقضية طابالترجمة الوثائق الع 1987* شهادة تقدير من وزارة الخارجية المصرية 

 1989* جائزة عين شمس للبحوث الممتازة عام 

 


