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 :حصول عليهاالتي تم ال والورش التدريبيةالدورات رابعا: 
 السنة الجهة طبيعة الدورة  الورشة الدورة أو  اسم 

“Cultural Politics of 

Translation” 

آداب  –قسم اللغة اإلنجليزية  ورشة عمل أكاديمية

 القاهرة

 2014أبريل 

 “Being an Editor of an 

International Journal” 

 2014أبريل  املركز القومي للبحوث ورشة تدريبية

“Leading in Times of 
Change” 

 

 2013أكتوبر  DAAD ورشة عمل

“Political Communication, 

Public Sphere and 

Transition in Egypt” 

 معهد الدراسات الشرقية ورشة عمل

معهد العلوم مقر ببيروت، ب

 األملاني بالقاهرة.

 2013مايو 
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 مصر جامعة بني سويف  2014سبتمبر  2013نوفمبر  مدرس

نائب مدير مكتب العالقات 

 الدولية بجامعة بني سويف 

 مصر بني سويفجامعة   2014سبتمبر  2013يونيو  مدرس 
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 سادسا: اإلنتاج العلمي

  الرسائل العلمية  .أ
ة الجامعة املانح عنوان الرسالة  زة تاريخ اإلجا الكلية / القسم    التقدير الدرجة  

Postcolonial 
Existentialism: Towards 
a New Critical 
Perspective 

 –قسم اللغة اإلنجليزية  القاهرة

 كلية اآلداب 

يونيو 

2011 

مرتبة الشرف األولة مع  الدكتوراة 

 التوصية بالنشر

Martin Heidegger and 
the Question of 
Interpretation 
 
 

 –قسم اللغة اإلنجليزية  القاهرة

 كلية اآلداب 

أبريل  

2002 

 ممتاز املاجستير

  الكتاب: ب(
 الصفحات تاريخ النشر مكان النشر  اسم الناشر املؤلف/ املؤلفين  عنوان الكتاب

Heidegger and the Question of 
Literary Interpretation 

Karam AbuSehly VDM Verlag Dr. Mueller Germany  May 2011 128 

 

 :الدوريات (ج

 اسم الدورية املؤلف/ املؤلفين عنوان البحث
 بيانات النشر

 السنة  العدد/ املجلد 

     

بني  –مجلة كلية اآلداب  بوسحليكرم أ العوملة والوجود اإلنساني

 سويف

 2009 الخامس عشر 

 

 عمل(بورقة  )املشاركة د( بحوث مؤتمرات  
املؤلف/  عنوان البحث

 املؤلفين

 السنة مكان انعقاده الجهة الراعية عنوان  املؤتمر

التحيز الوجودي: نأمالت في 

 احتكار الوجود

"حوار الحضارات  كرم أبوسحلي 

واملسارات املتنوعة 

للمعرفة: املؤتمر 

 الثانى للتحيز" 

  برنامج الدراسات الحضارية وحوار

بكلية اإلقتصاد والعلوم الثقافات 

 السياسية جامعة القاهرة

 املعهد العاملى للفكر اإلسالمى 

 2007 القاهرة
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 : أعمال مترجمة( هـ 
عنوان العمل  باللغة  ن املترجم / املترجمو  العمل املترجم عنوان

 األصلية

مكان  اسم الناشر  مؤلف العمل األصلي

 النشر  

تاريخ 

 النشر

جغرافيا الحرب 

من معسكرات  والسالم

  املوت إلى الدبلوماسية

كرم أبوسحلي 

 وآخرون

The Geography of 

War and Peace 

from Death Camps 

to Diplomats 

Colin Flint  املركز القومي

 للترجمة 

 قيد النشر  القاهرة

الفكر الجغرافي 

 الحديث

كرم أبوسحلي 

 وآخرون

Modern 

Geographic 

Thought 

Richard Peet  املركز القومي

 للترجمة 

  قيد النشر  القاهرة

 
 : ( املقررات الدراسية التي تم تدريسهاو

 الدولة الجامعة الكلية املرحلة اللغة اسم املقرر 

 مصر بني سويف اآلداب املرحلة الجامعية األولى إلنجليزيةا مدخل إلى النقد األدبي 

 مصر بني سويف اآلداب املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية 19و ال  18النقد في القرنين ال 

 مصر بني سويف اآلداب املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية النقد األدبي الحديث واملعاصر

 مصر بني سويف التربية املرحلة الجامعية األولى يزيةاإلنجل تاريخ األدب اإلنجليزي 

 مصر بني سويف التربية املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية النقد النظري والتطبيقي 

 مصر بني سويف التربية املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية الترجمة من العربية وإليها 

 مصر أكتوبر 6 اللغات والترجمة معية األولىاملرحلة الجا اإلنجليزية الشعر الرومانس ي 

 مصر أكتوبر 6 اللغات والترجمة املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية املقال

 مصر أكتوبر 6 اللغات والترجمة املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية الدراما

 مصر أكتوبر 6 الترجمةاللغات و  املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية  من العربية إليهاالترجمة 

 مصر MUSTجامعة مصر  اللغات والترجمة املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية مقررات اللغة اإلنجليزية

 مصر MUSTجامعة مصر  اللغات والترجمة املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية النقد األدبي

 مصر األهرام الكندية االعالم ولىاملرحلة الجامعية األ  اإلنجليزية مقررات اللغة اإلنجليزية

 السعودية جامعة الجوف خدمة املجتمع املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية مقررات اللغة اإلنجليزية

 السعودية جامعة الجوف كلية التربية املرحلة الجامعية األولى اإلنجليزية األنماط األدبية

 السعودية جامعة الجوف كلية التربية لة الجامعية األولىاملرح اإلنجليزية الترجمة من العربية وإليها 
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 :التدريبية التي تم تدريسها و الورشأ ( الدوراتز

 السنة الجهة اسم املحور  اسم الدورة

ورشة تدريبية: "الترجمة 

 الفلسفية"

 2014فبراير  املركز القومي للترجمة تدريس

 


