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 المعلومات الشخصية :
 

  22/4/3791تاريـخ الميالد : 
 مكـان  الميالد : الدمام/ السعودية

 : ذكر  الجنـــس 
 الجنسيـــة  : األردنية 
 الديانــــة  : اإلسالم 
 متزوجالحالة االجتماعية : 

 
 المؤهالت العلمية :

 

  بتقـــدير امتيـــاز    3771البكـــالوريوس : ت اـــة المبـــة العبريـــة مـــن جامعـــة ببـــداد/العراق
 (.70,07بمعدل مئوي ) 

 
 ( الماجســـتير : ت اـــة الدراســـات العبريـــةJudaic Studiesمـــن ا ) ـــة لجامعـــة األردني

مفهــوم نقــا.(. عنــوان الرســالة : ) 4مــن  1,13بتقــدير جيــد جــدا   المعــدل التراكمــ  ) 2003
 (.م300-ق.م400ال الة ف  اليهودية  الل مرحمة التكون 

 
 

 

 الخبرات العملية :



  مترجمـًا لمبــة العبريــة /باحـث دراســات ورئيســا لقسـم الدراســات فــ  دائـرة ال ــ ون الفمســ.ينية
 .13/8/3778لباية  3/30/3771الوزراء  الل الفترة من /رئاسة 

 
  ًغيـــر متفـــر  لمبـــة العبريـــة فـــ  دار الجميـــل لمن ـــر والدراســـات واألبحـــاث  محاضـــرًا ومترجمـــا

 .9/8/3773لباية  9/8/3771الفمس.ينية  الل الفترة من 
 

  م.3/1/3778حتى  3/1/3779مدرسًا لمبة العبرية ف  مركز المبات الحديث بدءًا من 
 
  39/7/3778األردنيـة بـدءًا مـن الجامعـة  -مدرس ) المبة العبرية ( ف  قسـم المبـات الحدي ـة 

: ال .ـة وعضـوا فـ  لجـان سـيويةوسمينـا لسـر مجمـس قسـم المبـات اآ عممـ .زلت عمـى رسس  وال
ر اد ال.مبة و استالم وتدقيق عالمات النتائج النهائية. لمقسم الدراسية   معادلة مواد القسم   وا 

 

 إسـرائيل : " عضو ف  فريق البحث ال اة بإعداد المادة العممية واألكاديمية والبح ية لبرنـامج
)    باإلضافة لتفريغ وترجمـة جـزء كبيـر مـن المقـابالت والو ـائققناة الجزيرة  -ر ية من الدا ل"

 .البرنامج الت  عرضت ف  كافة حمقات بالعبرية(

 
 حــول  وسبحــاث داد تقــارير سســبوعية ودراســاتباحــث فــ  مركــز دراســات ال ــرق األوســ.  إلعــ

 .   2032ديسمبر  ولباية  2008ال أن اإلسرائيم . منذ ابريل 

 
 أعمال أخرى :

 
مترجم معتمد لدى العديد من مراكز األبحاث ومراكز الترجمة لترجمة الو ائق والكتب العبريـة  -

  وو ـائق اقتاـادية إلى العربية وبالعكس )  هادات ميالد  وفـاة  ر ـة  تاـاريو  وكـاالت
 (وقانونية...الخ

 . رف عمى ترجمة وتحرير التممود البابم  من العبرية إلى العربيةسعضو ف  فريق  -

 
 
 

 :األبحاث والدراسات المن ورة 



-"Hebräische Elemente und ihre Wege in die deutsche Sprache”, in A. Noor (ed.), 

Naharaim : Zeitschrift für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte, vol. 5, pp. 

96–114, De Gruyter, Berlin-New York 2011 
 

 اللغــــات : 

  .المبة العربية 
  .المبة العبرية 
  .المبة اإلنجميزية 
 مبادئ المبة اليونانية . 

 االهتمامات :

ومتابعـــة بـــة العبريـــة الكالســـيكية .تـــاريخ المبـــات الســـامية والدراســـات المبويـــة الســـامية المقارنـــة والم
 .الدا ميــــة والعالقــــات ال ارجيــــة اإلســــرائيميةالت.ـــورات التاري يــــة والسياســــية عمــــى اــــعيد الســـاحة 

 واالهتمام بالدراسات الدينية اليهودية.
 

 إضافة إلجادة است دام الكمبيوتر واإلنترنت.
 
 
 
 


