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 سيرة ذاتية
 

 االسم : أ . د . ناصر عبدالعال عبدالفتاح

  1964/  04/  19تاريخ الميالد : 

  26404191700599الرقم القومي :

القاهرة  –ش طومان باي  43-21محل االقامة : القاهرة   

لية االلسن جامعة عين شمسك –عنوان العمل : قسم اللغة الصينية   

اللغة الصينية بكلية االلسن جامعة عين شمس بقسم دكتورالوظيفة : استاذ   

  00201007694681تليفون جوال : 

nabd1964@yahoo.com   dr.nasser.a@alsun.asu.edu.eg  عنوان البريد االلكتروني 

 المؤهالت العلمية والدراسات :

. 1986ليسانس االلسن في اللغتين الصينية واالنجليزية في مايو   

. 1991ماجستير االلسن في الترجمة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية في مايو   

بتقدير مرتبة الشرف . 1996دكتوراه االلسن في الدراسات الصينية في يونيه   

. 2001 اكتوبرس في جامعة عين شمأستاذ مساعد بكلية االلسن   

حتى االن .  2018أستاذ دكتور بقسم اللغة الصينية بكلية األلسن جامعة عين شمس فبراي   

بجامعة بكين للغات والثقافة. 1985 - 1984 عامالالحضارة الصينية في اللغة ودراسات في   

. 1993و 1992دراسات للدكتوراه في جامعة شاندونغ بالصين في عامي   

. 9199و  1998ات الحاسبية و معالجة اللغتين الصينية والعربية بالحاسوب في عامي لغويدراسات في ال  

 التدرج الوظيفي في السلك الجامعي :

. 9901 – 1986معيد بكلية االلسن جامعة عين شمس خالل الفترة من   

. 9951 – 1991اعد بكلية االلسن جامعةعين شمس خالل الفترة من سمدرس م  

. 0012 – 1996لسن جامعة عين شمس خالل الفترة من مدرس بكلية اال  

.0172 – 2001ن شمس من عام استاذ مساعد بكلية االلسن جامعة عي  

حتى االن . 2018 فبرايرن شمس من بكلية االلسن جامعة عياستاذ دكتور   

بجامعة عين شمس عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الصينية تخصص الدراسات اللغوية والترجمة  

الترجمة بكلية االلسن جامعة عي شمساللغة وف على الرسائل العلمية لدرجة ماجستير مشر  

 مقرر لجنة المكتبات بكلية األلسن جامعة عين شمس
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 األنشطة العلمية :

 

لية . بحثا علميا في مجال الدراسات اللغوية والترجمة في المجالت العلمية المحلية والدو 12قمت بنشر   

 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية و الدولية :

جامعة الدراسات العربية في الصين نوفمبر 

2011ونوفمبر - 2009ونوفمبر  2007   

 1 مشارك ومتحدث في المؤتمر الدولي حول الدراسات العربية في الصين

جامعة بكين للدراسات الدولية سبتمبر       

2009 

الحضارتين الصينية والعربيةمشارك ومتحدث في الندوة الدولية لحوار 

على هامش منتدى التعاون الصيني العربي    

2 

بمقاطعة نينغشيا الصينية في سبتمبر من عام

 2009 – 2011 - 2013    

 3 مشارك ضمن الوفد المصري في منتدى التعاون الصيني العربي 

ومتحدثا  في " المؤتمر الدولي لحوار حضارات أطول  سبتمبر2010 – تشينغ تشو – الصين .

األنهار في العالم  بمحاضرة بعنوان " قراءة جديدة في 

 حضارة نهر النيل وحضارة النهر األصفر  " .

4 

2013ابريل  28في  جامعة القاهرة  

 

متحدثا في ندوة حول " التجربة الصينية في التنمية االقتصادية " 

 التنمية االقتصادية في الصين ومسألة توزيع وان "نبورقة بع

 الدخل"

5 

 رئيسا لورشة عمل بعنوان " وضع آلية إلزالة الفجوة بين القطاع القاهرة - ديسمبر 2013.

 االكاديمي وقطاع األعمال السياحي " نظمته وزارة السياحة بالتع

 اون بين الجامعات المصرية واالتحاد المصري للغرف السياحية

6 

جامعة بكين للغات- بكين – ابريل       

2014 

مشاركا ومتحدثا في "      المؤتمر العربي الصيني األول للغات 

 والثقافة  "

7 

ديسمبر  18 القاهرة  – نقابة الصحفيين

 2014 

 "متحدثا في ندوة " الحكم واإلدارة .. رؤية صينية واستفادة مصرية 

بين الحكم 》للتعليق على كتاب الرئيس الصيني شي تينبينغ 

الصحفيين و" مجلة الصين اليوم "  التي نظمتها نقابة《واإلدارة

 والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة .

8 

  30كلية االلسن جامعة عين شمس  في 

 ابريل 2015

عنوان " الترجمة ومتطلبات سوقبمتحدثا في المؤتمر االفتراضي 

     العمل ".

9 

      - جمعية الصداقة المصرية الصينية

.2015نوفمبر  القاهرة  

ندوة " أفاق التعاون بين مصر والصين " متحدثا في    10 

تنظيم جمعية الصداقة المصرية الصينية 

بالتعاون مع المكتب التعليمي بسفارة     

 الصين بالقاهرة 31 يناير 2016 .

ر مستقبل التعاون العلمي والتعليمي بين مص“بعنوان متحدثا في ندوة 

  مصر" التيلوالصين في إطار زيارة الرئيس الصيني 

11 

كلية األلسن - جامعة عين شمس القاهرة

 20 - 21 مارس 2016  

- مشاركا في " المؤتمر الدولي األول لشباب الباحثين – اللغات   

   والتواصل بين الثقافات " رئيسا لجلسة " التواصل بين الثقافات

. "  

12 

        -كلية االلسن جامعة عين شمس 

   2016مارس    24القاهرة 

 ت في تنظيم ندوة " مستقبل التعاون التعليمي والبحثي بين مصرشارك

ليم والصين "  في كلية االلسن جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التع

 العالي والمكتب التعليمي بالسفارة الصينية بالقاهرة 

13 
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2016ابريل   -الخرطوم  حت تحثية بومتحدثا في ندوة العالقات العربية الصينية بورقة  مشاركا  

ار عنوان " دور اللغة والترجمة في دعم التعاون العربي الصيني في إط

الصينية في  دراسة اللغة -مشروع طريق الحرير والحزام اإلقتصادي 

 مصر نموذجا "

14 

نقابة الصحفيين القاهرة في 20 سبتمبر 

. 2016 

- متحدثا في ندوة بعنوان " النتائج الثقافية لمؤتمر قمة 

 العشرين بالصين .

15 

متحدثا في ندوة  "نتائج قمة مجموعة العشرين ومردودها على مصر"  القاهرة في 26 نوفمبر 2016

لصداقة بالتعاون مع جمعية ا التي نظمها المركز الثقافى الصينى بالقاهرة

 . المصرية الصينية

16 

28 – 30 نوفمبر 2016 كلية األلسن 

 جامعة عين شمس – القاهرة

نوان " ؤتمر " االستشراق والثقافة العربية " بورقة بحثية بعمشاركا في م

 الدراسات العربية في الصين " 

17 

 لطريقاالقتصادي مشاركا في ندوة " مبادرة الحزام  - 15 يناير 2017 – القاهرة.

" التي نظمتها السفارة الصينية  الحرير  

  

18 

معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته

  48 ، في 2 فبراير  2017

متحدثا في ندوة حول " دور الشباب في تنمية العالقات 

..المصرية الصينية "   

19 

 

 شهادات تقدير عن إجتيازالدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل :

ة شخصية مصرية وصينية األكثر تأثيرا في مسيرة العالقات المصرية الصينية بمناسب 24تم إختياري ضمن  -

تحت  وإصدار كتاب عن هذه الشخصيات  .   2016عام على تأسيس العالقات المصرية الصينية  60مرور 

 عنوان " قصة الصين ومصر " - دار نشر إنتركونتينينتال يناير 2017 .                                     

- حصلت على شهادة إجتياز الدورة التدريبية وورشة العمل حول " التراث الثقافي العالمي غير المرئي "  في ال

 فترة من  28 نوفمبر – 7 ديسمبر  2013 – بمدينة فواشان  بالصين .

تدريبة إلعداد المناهج الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الصينية للطالب الدورة ال شهادة إجتياز حصلت على -

تحت اشراف  المكتب الوطنى  0142 يونيه  17 – 15العرب من معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة في 

 الصيني لتعليم اللغة الصينية )الهان بان (                                                    

تدريبة إلعداد األساتذة المصريين بجامعة بكين للغات التى اقامها الدورة ال شهادة إجتيازحصلت على  -

 المكتب الوطنى الصيني لتعليم اللغة الصينية )الهان بان ( لمدة 15 يوم يوليه 2015 .                   

حصلت على شهادة إجتياز ورشة العمل " كيفية تحديث الدراسة الذاتية "  من مركز ضمان الجودة    واالعتم -

                                                                      .    2014اد بجامعة عين شمس سبتمبر 

بكلية األلسن جامعة    عين  2014أكتوبر  29حصلت على شهادة تقدير عن مشاركتي في " يوم المترجم "  -

 شمس .

حصلت على شهادة تقدير عن مشاركتي في " المؤتمر االفتراضي األول للترجمة بين اللغتين الصينية    والع -

بكلية األلسن جامعة عين شمس . 2015ابريل   30ربية "   

حصلت على شهادة تقدير عن مشاركتي مديرا لجلسة التواصل الثقافي بالمؤتمر الدولي االول لشباب الباحثين  -

. 2016تحت عنوان "  اللغات واالتصال الثقافي " مارس   
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 - حصلت على شهادة خبير بلجنة الترجمة والدراسات الصينية في 20 أغسطس 2016 من مركز

  الدراسات العربية   بجامعة بكين للغات .

"  لطالبانظم االمتحانات وتقويم على شهادة مركز التدريب والتطوير بجامعةعين شمس في برنامج "  حصلت -

 . 2018في يناير 

- حصلت على شهادة مركز التدريب والتطوير بجامعةعين شمس في برنامج "الجوانب المالية والقانونية في 

. 8201يناير  14- 13" في األعمال الجامعية  

- حصلت على شهادة مركز التدريب والتطوير بجامعةعين شمس في برنامج " استخدام التكنولوجيا في 

 التدريس" في 21 -22 يناير 2018 .

- حصلت على شهادة مركز التدريب والتطوير بجامعةعين شمس في برنامج "اداب وسلوكيات المهنة" في 28 

. 2018يناير  29و   

- حصلت على شهادة مركز التدريب والتطوير بجامعةعين شمس في برنامج "إدارة التغيير" في 28 و29 يناير 

 2018 .  

- حصلت على شهادة مركز التدريب والتطوير بجامعةعين شمس في برنامج "تنظيم المؤتمرات العلمية " في 

. 2018يناير   31و 30  

 

 تأليف ترجمة الكتب ومراجعتها :

. 1995دار نشر التعليم الصينية  روائع األدب الصيني القديم ( مشارك في ترجمة )  مختارات من -  

. 2000ي " إصدارالهيئة العامة للكتاب عربي عربي صين –تاليف معجم "التعبيرات اللغوية صيني  -  

دار  نشر  – قسام اللغة الصينية بالجامعات المصريةأى مصر " والذي يتم تدريسه بإلمراجعة كتاب " الرحلة  -

. 2006مايو  –العالي  التعليم  

- ترجمة " دليل خدمات لغة العمل الطبية والصحية الوليمبياد بكين 2008 " فبراير 2007 . لصالح 

 اللجنة القومية ألوليمبياد بكين .

- ترجمة " دليل المنح الدراسية للحكومة الصينية لعام 2016 " لصالح اللجنة الوطنية الصينية المشرفة 

 على صندوق الوافدين .

- فصل عن " السياحة وتقريب المسافات بين الشعبين المصري والصيني " كتاب قصة الصين ومصر 

 – دار نشر إنتركونتينينتال يناير 2017 .

. 2017ل الصين يد أسرة يوان وقصائد أسرة سونغ " دار نشر كونتيننتامراجعة كتاب " أناش -  

  12سلسل شباب بكين " و عدد مو سيناريو " لى الزواج " عترجمة " سيناريو مسلسل " صغيرة  -

ذاعة الصين الدولية .إفيلم تسجيلي عن الحضارة الصينية لصالح    

. 2018في البراري " مجلة األدب الصيني يناير  ترجمة قصة " لتني أذوب -  

كونتينانتال الصينية . رصالح دار نشل –ترجمة كتاب " األديان في الصين " تحت الطبع  -  

 العمل األكاديمي: إعداد  المناهج الدراسية واالشراف العلمي : 

أعددت الكثير من المناهج الخاصة بتدريس اللغة الصينية  لمرحلة الليسانس والدراسات العليا بقسم اللغة الصينية 

بكلية األلسن جامعة عين شمس وكلية األداب جامعة حلوان مثل :   

ة وإليها لجميع مراحل الليسانس )الترجمة السياسية والترجمة تدريس وإعداد مناهج الترجمة من العربي -

 اإلقتصادية  والترجمة العلمية والترجمة القانونية ( .

تدريس وإعداد مناهج الترجمة التحريرية والترجمة الفورية و الترجمة التتبعية من العربية وإليها لدبلوم  -

 وماجستير الترجمة التحريرية والفورية .



 

5 

 

. 8201يوليو حتى  2013العلمي على قسم اللغة الصينية بكلية األداب جامعة حلوان المشرف  -  

تدريس وإعداد مناهج مواد تدريس اللغة الصينية  للفرق األولى والثانية الثالثة والرابعة بمرحلة الليسانس كلية  -

 األداب جامعة حلوان.

 2015- 2014- 2013جامعة عين شمس لسنوات  مشاركا في تنظيم االسبوع الثقافي الصيني بكلية االلسن -

-2016 .  

اللغة  دارسين بأقسامالصينيين ال الماجستير والدكتوراة لطلبةالترجمة من الصينية إلى العربية أقوم بتدريس مادة  -

حتى اآلن. 2016منذ سبتمبر  الجامعات المصريةب العربية  

حتى االن . 2013غوية والترجمة من مشرف مشارك على رسائل  الماجستير في الدراسات الل -  

مترجم فوري في العديد من المؤتمرات القومية والدولية  -  

في الجهات الرسمية في الدولة على رأسها رئاسة الجمهورية.تحريري وفوري مترجم  -  

عضو لجنة اإلتفاقيات العلمية للتعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية ، والمشاركة في  -

جامعة بكين  –شة وتوقيع اإلتفاقيات التعليمية و العلمية والبحثية مع جامعة بكين للدراسات االجنبية مناق

غرب الصين في قانغتسو،  جامعة شمال –جامعة بكين لالقتصاد والتجارة الدولية  –للدراسات الدولية 

. 2015وذلك في يوليه   

س ممثلة في كلية االلسن وجامعة بكين للدراسات عضو لجنة توقيع إتفاقية التعاون بين جامعة عين شم -

االجنبية ممثلة في كلية الدراسات العربية لـتأسيس مركز الترجمة الصينية العربية في كلية األلسن في 

.2016اكتوبر  31  

عضو لجنة المكتبات بجامعة عين شمس . -  

 - مقرر لجنة المكتبات بكلية األلسن جامعة عين شمس من 2015 وحتى االا ن .

نشر العديد من االبحاث العلمية المحكمة في الدراسات اللغوية والترجمة قمت ب -  

نشر ابحاث في الدراسات العربية والصينية المقارنة .قمت ب -  

نقاط االلتقاء بين الثقافتين الصينية والعربية )، أهمها بين الثقافتين الصينية والعربية نشر ابحاث مقارنة قمت ب -

 . )  

دث في العديد من المؤتمرات القومية والدولية في الدراسات اللغوية والترجمة متح -  

اللغة الصينية لالجانب بالجامعات الصينية والمصر الدورات التدريبية في مجال تدريسمشارك في العديد من  -

. ية  

شوس بجامعة قنامؤسس فصل معهد كومفشيوس بجامعة حلوان بالتعاون مع جامعة بكين لللغات ومعهد كومفي -

 ة  السويس 

مترجم فوري في العديد من المؤتمرات القومية والدولية  -  

. 1999معد برامج و مراجع نصوص بالقسم العربي بإذاعة الصين الدولية عام  -  

.تحبريري وفوري في الجهات الرسمية في الدولة مترجم  -  

 

 االنتداب للعمل في الحكومة والعمل العام:

 -  .  2003ونيه ي – 2002بالقنصلية المصرية العامة في شنغهاي من اكتوبر  لسياحيةقنصل الشئون ا

مصر بسفارة جمهورية مصر العربية في بكين و سوق السياحة الصينية لمؤسس للمكتب السياحي المصري  -  

. 2013مارس  – 2003المستشار السياحي بسفارة جمهورية مصر العربية في بكبن خالل الفترة من يوليه  -  

. 2015حتى يونيه  2013سياحة لشئون أألسواق األسيوية من مايو مستشار وزير ال -  

مسئول عن ملف  2014شارك في زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي االولى للصين في ديسمبر م -  
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 العمل التطوعي :

 

 – 2013) صينية للتعليم الفنيفي التعاون العلمي والتقني مع الجامعات المستشار موسسة مصر الخير  -

وتوقيع اتفاقيات تعاون نتج عنها الحاق ثالث دفعات من الشباب المصري خريجي الثانوية العامة  ( 2015

للدراسة في الجامعات والمعاهد الفنية بالصين بهدف إعداد جيل جديد يؤمن بقيمة التعليم الفني والمهني ، يشارك 

ولة المختلفة التي تتعاون مع الصين وخصوصا مجال الصناعة .بعد تخرجه في العمل بقطاعات الد  

عضو بجمعية الصداقة المصرية الصينية ومجلس االعمال المصري الصيني ، حيث أقوم بعد العديد من الندوا -

 ت التثقيفية حول تنمية العالقات المصرية الصينية في المجاالت المختلفة .

السياحي والثقافي ومقره سنغافورة .نائب رئيس االتحاد الدولي للتبادل   - 

 -عضو شرفي في هيئة تحرير العديد من المجالت السياحية المتخصصة في السوق الصينية .

 -عضو بالعديد من المنظمات واالتحادات السياحية والثقافية  .

 -عضو مؤسس لجمعية الصداقة بين اهرامات مصر وسور الصين العظيم ومقرها بكين.

تحاد العالمي للمدن السياحية ومقره بكين .عضو مؤسس لال - 

والتاريخ المصري. يوالحضارالتراث الثقافي محاضر في العديد من الجامعات الصينية في مجال  -  

متحدث في العديد من المؤتمرات والمنتديات السياحية الدولية  . -  

تديات االنترنت.متحدث في العديد من البرامج السياحية  التليفزيونية واالذاعية ومن -  

 

 أ.د. ناصر عبدالعال

    


