
 

 سٌرة ذاتٌة

غانم مزعل. د  

:البٌانات الشخصٌة  

غانم ذٌاب شٌحان مزعل: االسم  

  1953: تارٌخ المٌالد

متزوج: الحاتة االجتماعٌة  

القدس: العنوان  

mazalr@hotmail.com :البرٌد االلكترونً  

:المؤهالت العلمٌة  

بتقدٌر ممتاز , 1994,  المانٌا- برلٌن- الجامعة الحرة- دكتوراه فً األدب المقارن.  

ابٌب -  جامعة  تل– فً القانون 1988.  L .L .B   

  بتقدٌر جٌد جدا– 1982-  القدس- الجامعة العبرٌة- ماجستٌر فً اللغة العبرٌة

  بتقدٌر جٌد جدا–1978 – القدس –الجامعة العبرٌة - ماجستٌر فً اللغة العربٌة

  .1977-    القدس –الجامعة العبرٌة - شهادة تدرٌس فً اللغة العبرٌة  

.1976 –القدس -   الجامعة العبرٌة –بكالورٌوس فً اللغة العبرٌة والعربٌة   

:الخبرات العلمٌة  

  -  .1981محاضر فً كلٌة االداب   جامعة النجاح  

  .1991 – 1990المانٌا , محاضر فً كلٌة االستشراق جامعة بامبرغ

 النتاج العلمً

عكا,صدر عن دار األسوار .الشخصٌة العربٌة فً األدب العبري العبري الحدٌث-  

.1989.الخلٌل- صدر عنمركز ابحاث جامعة الخلٌل, (خر آمع  )العربً فً ادب األطفال العبري-  

.(باأللمانٌة).1994المانٌا  , اوغسبورغ , الوثٌقة األدبٌة وثٌقة دفاع أم ادانة ؟ صدر عن فٌزنٌر-  

  .1983العدد األول ,مجلة النجاح لألبحاث -  تأثٌر اللغة العربٌة على اللغة العبرٌة الحدٌثة -

  . 2014, امرٌكا-مجلة أماراباك- ترجمة األدب الفلسطٌنً الى العبرٌة محمود دروٌش وامٌل حبٌبً أنموذجا-

  .1984العدد الثانً ,مجلة النجاح لألبحاث - صورة العربً فً األدب العبري-

.مصر .1995عدد ٌناٌر ,مجلة ابداع - اللقاء االسرائٌلً الفلسطٌنً ودوره فً شعر االحتجاج االسرائٌلً-  

.2012,اصدار جمعٌة  اصدقاء واحة السالم-  صدر فً كتاب شعبان ٌكتبان من الٌمٌن الى الٌسار–األدب الفلسطٌنً -  
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  .2007,جامعة النجاح- صدر فً كتاب مؤتمر دور الترجمة فً حوار الحضارات - دور الترجمة فً معرفة االخر-

  .2002, القدس, مجلة العربٌة واالسالم- اللغة كوسٌلة لمعرفة االخر-

2000 , 4عدد , مجلة مجمع اللغة العربٌة الفلسطٌنً–المكان فً ادب عاموس عوز -  

(باأللمانٌة).2002,المانٌا, ماٌنز,كتاب مركز  التثقٌف السٌاسً. نحن ابناء النور -  

.(باأللمانٌة).2004المانٌا ,ماٌنز, كتاب  مركز التثقٌف السٌاسً- االخر بٌن الواقع والمتخٌل-  

.سٌنشر قرٌبا.من الحنٌن الى الواقع المر, القدس فً الذاكرة الٌهودٌة واالسرائٌلٌة -  

.سٌنشر قرٌبا.األدٌب االسرائٌلً بٌن الوالء القومً واالنضباط األخالقً فً ظل الصراع االسرائٌلً الفلسطٌنً -   

. 

:ترجمة كتب من العبرٌة  

 
  (.1999ترجم سنة )عومر.تألٌف دان كورٌن.علم النفس التطوري من الوالدة وحتى جٌل أربع-

  (.2000ترجم سنة  )عومر .تالٌف دون دٌنكماٌر.فوري دوسو-

 

:.المؤتمرات   
.(المشاركة بأبحاث وأوراق عمل)  

.1998جبعات حبٌبة  .مؤتمر الكتاب األلمان -  

   .2000ماٌنز  .مؤتمر الكتاب األلمان-

.2002شباٌر  .مؤتمر الكتاب األلمان-  

.2004النداو  .مؤتمر الكتاب األلمان-  

.2006ماٌنز .مؤتمر  الكتاب األلمان-  

  .2007كوبلنز  .مؤتمر الكتاب األلمان-

2007جامعة النجاح .مؤتمر الترجمة-  

.2009هللا -رام.مركز أوغارٌت الثقافً. مؤتمر القدس هً الكلمة-  

.2010جامعة النجاح  :مؤتمر الترجمة-  

  .2012أبٌب -جامعة تل.مركز كونراد ادٌناور.ثورات عربٌة أم صحوة دٌنٌة-

  .2013رمات جان  - كفار همكابٌه.التعلٌم العالً فً الوسط العربً فً اسرائٌل-

.2013جامعة النجاح الوطنٌة  .مؤتمر القدس-  


