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 أ.د. هدى محمود درويش
 01061961020 - 01223194208تليفون محمول  : 

 hoda.darwish@yahoo.comبريد الكترونــى : 

 المؤهالت العلمية :

 جدا.اللغات الشرقية فرع اللغة العبرية بتقدير جيد  شمس قسمليسانس آداب جامعة عين  -
بتقدير  الزقازيقدبلوم الدراسات والبحوث اآلسيوية قسم األديان المقارنة فى معهد الدراسات والبحوث اآلسيوية جامعة   -

 م.1996جيد جدا عام 
جامعة الزقازيق في موضوع "موقف االتجاهات اإلسالمية في تركيا من إجراءات الحركة -ماجستير في األديان المقارنة  -

 م .1997بتقدير امتياز عام اإلمام سليمان حلمى( .  ")نموذجغة العربية والعلوم اإلسالميةالكمالية في مجالي الل
جامعة الزقازيق في موضوع "عالقة -م 2000عام دكتوراه الفلسفة في مقارنة األديان بتقدير مرتبة الشرف األولى  -

سرائيل وأثرها على المنطقة العربية".  تركيا باليهود وا 
 ألديان المقارنة والدراسات الشرقية.أستاذ في ا التخصص: -

 اإلدارية:المناصب 
 جامعة الزقازيق سابقا. –والبحوث اآلسيوية  معهد الدراساتعميد  -
 وكيل معهد الدراسات اآلسيوية بالزقازيق لشئون البيئة وخدمة المجتمع سابقا. -
 رئيس قسم الديانات بمعهد الدراسات والبحوث اآلسيوية جامعة الزقازيق.  -
 ومدير مركز الدراسات اإلسرائيلية بجامعة الزقازيق . مؤسس -
بجامعة  اإلسرائيليةومدير مركز الدراسات  اآلسيويأستاذ ورئيس قسم األديان المقارنة بالمعهد  الحاليالمنصب  -

 الزقازيق.
 االمين العام المساعد للجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية . -
 فرع الشرقية . –القومى للمرأة ب وعضو المجلس ئالمقرر النا -

 اللجان العلمية :
 عضو اتحاد المؤرخين العرب )مصر(. -
 عضو الجمعية التاريخية )مصر(. -
 جامعة الزقازيق. –رئيس وحدة تطوير المشروعات  -
 ممثل أسر ذوى االحتياجات الخاصة باألولمبياد الخاص المصرى . -
 : الجوائز وشهادات التقدير الحاصلة عليها 
 – 2001الجامعة العلمية ألفضل رسالة دكتوراة فى مجال اآلداب والعلوم والدراسات اإلنسانية لعام جائزة  -

التركية اليهودية وأثرها على البالد العربية )منذ قيام دعوة  م.ألهميتها الوطنية والقومية . وعنوانها "العالقات2002
 م إلىنهاية القرن العشرين(1648يهود الدونمة 

 .2006/2007عة التشجيعية فى مجال اآلداب والعلوم والدراسات اإلنسانية جائزة الجام -
 حاصلة على مجموعة من الدروع وشهادات التقدير في مجال التعاون مع المؤسسات العلمية في مصر وخارجها . -
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 األبحاث العلمية  :
 موقف اإلسالم من أهل الكتاب )الدولة العثمانية نموذجا( .  -
 والواقع العربى فى الماضى والحاضر والمستقبل . اليهوديتركيا بين التأثير  -
 مستقبل فى توجيه خطاب دينى موحد.دور جامعة ال -
 عقيدة القبااله ودورها فى تشكيل العقلية اليهودية العنصرية المعاصرة  .  -
 القرآن والتوراة(. السلوك االقتصادى فى حياة نبى اهلل إبراهيم عليه السالم )دراسة بين  -
 )دراسة فى النشأة والعقائد( . اليهودياآلسينية فى الفكر الدينى  -
 المارانوس )اليهود المتنصرون( بين اليهودية والمسيحية . -
 البعث فى العقيدة اليهودية )دراسة فى فكر موسى بن ميمون ( . -
 الحوار الدينى من أجل السالم العالمي. -
 الم واألديان  .التواصل بين اإلس -
 آدم وحواء بين اليهودية واإلسالم . -
 االستشراق اليهودى . -
 المعاصر .  االستيطانيالتصوف اليهودى ودوره فى الفكر  -
 الساطمار ومشروع الدولة اإلسرائيلية )جدل الخالف حول الهوية( .   -
 المرأة فى التيارات الدينية فى إسرائيل . -
 دينى اليهودى  .التهجير فى الفكر ال -
 دراسة تحليلية نقدية. –رمزية الحروف وآثارها فى التفسيرات اليهودية المعاصرة  -
 للحرب العادلة  . األخالقيالتقييم  -

 الكتب : 
 العالقات التركية اليهودية وأثرها على البالد العربية. -
 أفغانستان بين السالم والحرب .  -
 حقيقة يهود الدونمة فى تركيا . -
 التصوف فى انتشار اإلسالم فى آسيا الوسطى والقوقاز .دور  -
 حجاب المرأة بين األديان والحداثة والعولمة .  -
 اإلسالم" .   –المسيحية  – الصالة فى الشرائع القديمة والرساالت السماوية ، اليهودية -
 أسرار اليهود المتنصرين فى األندلس .  -
 دية واإلسالم . نبى اهلل إدريس بين المصرية القديمة واليهو  -
 . التركي فتح اهلل كولن نموذجا اإلسالميتقارب الشعوب موعد الحضارات ، دعوة المفكر  -
 الجذور الدينية للصراع السياسي في إسرائيل .  -

ولها العديد من المقاالت والدراسات في  شاركت فى الكثير من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها .
 الصحف والمجالت العربية وغير العربية .
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 المؤتمرات : 

بكلية االقتصاد  الثامن لمركز الدراسات اآلسيوية شاركت بالتعقيب على أبحاث الجلسة الخامسة فى المؤتمر السنوى -1
فبراير  5-4ت العربية اآلسيوية" فى المدة من والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عنوان "نحو منظور جديد للعالقا

 م .2003
الدولة العثمانية نموذًجا " فى مؤتمر الفلسفة وحوار  –شاركت ببحث بعنوان " موقف اإلسالم من أهل الكتاب   -2

 جامعة الزقازيق . –م والمنعقد بكلية االداب 2003مارس  27 – 26الحضارات فى الفترة من 
العربى الثانى  فى المؤتمر القومى السنوى العاشرالمستقبل فى توجيه خطاب دينى موحد"  شاركت ببحث "دور جامعة   -3

مركز  –م والمقام بدار الضيافة 2003ديسمبر  28 – 27بعنوان "جامعة المستقبل فى الوطن العربى " فى المدة من 
 جامعة عين شمس . –تطوير التعليم الجامعى 

القبالى فى مؤتمر دراسة فى الفكر  –لية اليهودية " اليهودية ودورها فى تشكيل العق شاركت ببحث بعنوان " فكرة الحلولية -4
 . م16/3/2004" اليهود فى الدراسات الشرقية " بجامعة المنصورة فى 

في شاركت ببحث ) السلوك  االقتصادى فى حياة  إبراهيم  عليه السالم  دراسة  بين القرآن والتوراة (     - 5
 10عة األزهر ، ماجإلسالمىاالقتصادية فى حياة األنبياء عليهم السالم" ، بمركز صالح كامل لالقتصاد االجوانب مؤتمر"
مثلت مصر فى المؤتمر اإلقليمى األول ألسر العبى االولمبياد الخاص للشرق االوسط وشمال  -6 م . 2004ابريل 

 (. 2004/ 9/ 5-7) -افريقيا )نشاط اجتماعى وقومى( تونس
سعيد النورسى" فى ندوة "الجانب الصوفى فى فكر اإلمام سعيد  –ببحث " أدلة التصوف عند الشيخ بديع الزمان شاركت  -7

جامعة األزهر فرع الزقازيق باالشتراك مع مركز دراسات النور  –م بكلية أصول الدين 2006/  2/  15النورسى" فى 
 بإستانبول .

إبريل  15-14 جامعة القاهرة فى -لية دار العلوم ك -قسم الفلسفة  -ةالمؤتمر الدولي الرابع عشر للفلسفة اإلسالمي -8
 .، بعنوان"اإلنسان في الفكر اإلسالمي"2009

بعنوان "آفاق  جامعة القاهرة -قسم الفلسفة، كلية دار العلوم  -المؤتمر الدولي الخامس عشر للفلسفة اإلسالمية  -9
 م.2010أبريل  19-18 ر اإلسالمي والفكر الغربي" فىالتفاعل بين الفك

 25/7/2009زرع األمل " بتاريخ  -شاركت  ببحث بالجزائر مؤتمر بعنوان " مئوية الطريقة الصوفية العالوية  - 10
 . 31/7/2009حتى 

 .2015المؤتمر الدولي األول للحضارة والفنون اإلسالمية بشرم الشيخ بحث بعنوان ) الحوار في مواجهة اإلرهاب ( - 11
والمقام في في المؤتمر الدولى ببروكسل  الدور الوظيفي للمرأة في مواجهة اإلرهاب(بعنوان : )شاركت ببحث  –12

 مارس تحت عنوان : 16إلى  15الفترة من 
 "Countering Violent Extremism: Mujahada and Muslims Responsibility". 

 ا ( والذى نظمته الجامعة الكاثوليكية / بمدينة لوفان ببروكسل ) بلجيك
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شاركت ببحث بعنوان : )االستراتيجية اليهودية في شئون المتوسط( في المؤتمر الدولى لجامعة بوسان للدراسات  -13
 Expanding the Frontier of theم بعنوان : 2016مارس  26-24األجنبية بكوريا الجنوبية في 

Mediterranean ) . )توسيع حدود البحر األبيض المتوسط( ) 
دروس مستفاده فى ثقافة الحوار الديني  وأنسنة الحضارة( في المؤتمر الدولى الثانى ببحث بعنوان : ) شاركت -14

بعنوان   2016أكتوبر  30-26للجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية الذى أقيم في مدينة األقصر في مصر في 
 : )التأثيرات المتبادلة بين الحضارات اإلنسانية( .

عنوان : ) البحث العلمى ودوره في مواجهة اإلرهاب ( مؤتمر رابطة الجامعات اإلسالمية بالتعاون مع بحث ب -15
 م2017ابريل  12-11جامعة األمير نايف ين سعود بعنوان ) دور الجامعات في مواجهة اإلرهاب ( الرياض 


