
 د العزيز حمدى أحمد رجببع
 أستاذ الترجمة التحريرية والفورية 

 الجامعة األمريكية بالقاهرةب قسم دراسات اللغة العربية والترجمةالسابق لمدير الو
 

 -: العلميةالمؤهالت 
 دبلوما فى تدريس اللغة اإلنجليزية األمريكية - 1891

 معهد وزارة الدفاع للغات 
 الواليات المتحدة األمريكية –تكساس  

 
 شهادة السنة التمهيدية فى علم اللغة - 1891

 جامعة عين شمس 
 

 م اللغة اإلنجليزية وآدابهاقس –ليسانس آداب  - 1891
 جامعة عين شمس 

 

 -: العمليةالخبرة 

 مدرس الترجمة بالجامعة األمريكية بالقاهرة  حتى اآلن –
كلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية  دراسات اللغة العربية والترجمة، استشاري 3112 – 3111

 .بالقاهرة
تعليم المستمر بالجامعة األمريكية ال كلية ية والترجمة،دراسات اللغة العرب مدير قسم 3111 – 3112

 .بالقاهرة
 

 المدير المساعد لقسم دراسات اللغة العربية والترجمة  3112 –1881
 

 -: التاليةومدرس المواد  لقسم دراسات اللغة العربية والترجمةالمنسق العام  1891
 الترجمة التحريرية بأنواعها -
 الترجمة الفورية -

 الترجمةلغويات  -

 علم المعاجم -

 الدراسات اللغوية المقارنة -

 ورش العمل لتدريب المدرسين قبل العمل. 



 ورش العمل لتدريب المدرسين أثناء العمل. 

 عداد المواد التعليمية  .وضع المناهج وتصميم الدورات وا 
 

 

باستثناء )تير بعد استكمال السنة التمهيدية للماجس معيد بكلية اآلداب بجامعة المنصورة 1891 -1891
 -: بتدريسقمت  حيث( البحث
 .اإلنجليزية، والترجمة، واللغة اللغة، والنحو الصوتيات، وعلم -
 .بكلية التربية جامعة األزهروعلم بنية الجملة الصرف  الصوتيات، والنحو -

 
 ثالث باإلدارة الخارجية ببنك مصر مصرفي - 1891 – 1892

 مصر –القاهرة 
 

 .الخدمة العسكرية تأدية س الترجمة بالقوات المسلحة المصرية أثناءمترجم ومدر  1892 – 1891
 

 -: والتحريرالمراجعة 
 بالهيئة المصرية العامة لإلستعالمات مراجعين، ومحرر، ومترجمكبير  1881 – 1892

 
 استشاري الترجمة بشركة داك إنترناشونال  1881

 (مية الدوليةمتعاقد فرعى مع الوكالة األمريكية للتن)
 

 -: التخصصية ورش العمل
 .بفروعها ورشة عمل حتى اآلن فى تدريس الترجمة 211من  محترف، أكثرمدرب  -
حيث قمت بالعديد من ورشات العمل التخصصية لرجال القانون والمترجمين فى مدرب محترف  -

بمركز التحكيم  مصر واإلمارات، وفىقواعد الصياغة القانونية والترجمة فى البحرين والسعودية 
 .وأكاديمية العدالة للدراسات القانونية واإلقتصادية التجاري بكلية الحقوق جامعة عين شمس

 
 -: والمراجعةالترجمة 

 .مترجم حر ومراجع ترجمة ألكثر من ثالثين عامًا للعديد من الهيئات المحلية والدولية -
 



 -: واألبحاثالمؤتمرات 

 ي الترجمة القانونية بجامعة قناة السويسمشرف مشارك على رسالة دكتوراه ف
 -: أهمهاومن  الدوليةمشارك وباحث فى العديد من المؤتمرات 

 النصوص المقدسة ترجمة: اإللهيةحول ترجمة الحقائق  الدوليالمؤتمر  1882
 إيطاليا –ينو سان يليجر 
 قدسةومشكلة ترجمة النصوص الدينية الم ترجمة أسماء اهلل الحسنى حول اً قدمت بحث

 
 المؤتمر الدولي حول المشكالت واإلتجاهات الخاصة بتدريس الترجمة التحريرية والفورية  1882

 ايطاليا
 تعليمي مدخل: الترجمةتدريس  في المنهجية: بعنوانقدمت عرضًا 

 
 المؤتمر الدولي الثالث عشر حول اللغة واللغويات واآلداب والترجمة  1881

 مشارك - األردن
 

 تمر الدولي حول الترجمة فى العالم العربي المؤ  1881
 المغرب –طنجة 

 حول تدريس ترجمة الوثائق القانونية من العربية إلى اإلنجليزية اً قدمت بحث
 

 الحالة الخاصة باللغة العربية" الترجمة والهوية والحداثة"المؤتمر الدولي حول  1889
 مشارك - انجلترا –جامعة سالفورد 

 
 1821أغسطس  12   - :الميالدتاريخ 


