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Rosselli 27-28, 53100 Siena (SI) Italia  
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  وظائف األخرى احلاليةال
  

  مشقيف دجممع اللغة العربية يف  مراسل عضو
  يف القاهرةجممع اللغة العربية يف  مراسل عضو

  عضو شرف يف جممع اللغة العربية األردين
 لرابطة األوربية للدراسات العربية واإلسالميةعضو يف ا

  يف جامعة سيا الشرقيةت رئيس دائرة اللغا
هي ال مدرسي اللغة العربية مشرف على  . وآدا   يف املدارس الثانوية اإليطالية يف مقاطعة توسكا

لعكس رئيس حترير سلسة "فصول أدبية" للرتمجة من العربية إىل اإليطالية ، وهي سلسلة علمية حمكمة، و
. لتعاون مع جامعة سيا تشيين   تصدرها دار النشر اإليطالية 
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  تحصيل العلميال
  
 

الشرقية يف جامعة ، من قسم الدراسات وفيلولوجية" حلضارة اإلسالمية: دراسات أدبية"ايف  هدكتورا 2003
  إيطاليا (La Sapienza)    روما األوىل

  دبلوم الدراسات العليا األدبية يف جامعة حلب 1987
  متابعة لدبلوم الدراسات العليا اللغوية يف جامعة حلب 1986- 1985
ا من جامعة حلب  1985   سورية –إجازة يف اللغة العربية وآدا

  

  املنح واملناصب األكادميية
  

  .Su-Deugعضو جملس إدارة مركز دراسات األدب املقارن  
يف "الدراسات العربية واإلسالمية والفارسية"، يف اختصاص  هعضو جملس األساتذة املشرف على الدكتورا

  جامعة روما األوىل
ين للرتمجة والتفاهم الدويل     عضو جملس أمناء جائزة الشيخ محد بن خليفة آل 

  2019 متوز -ودراسة السياسات يف الدوحة كانون الثاين  العريب لألحباثحث زائر يف املركز 

لعكس إىل العربية محد للرتمجة ومستشار للجائزة يف الرتمجة من اإليطالية خحمكم جلائزة الشي 2018                 و
طة يف إسبانيا 2019أيلول    أستاذ زائر يف جامعة غر

  تيلبورغ يف هوالنداأستاذ زائر يف جامعة  2018حزيران 
  أستاذ زائر يف جامعة تيلبورغ يف هوالندا 2017حزيران 

  أستاذ زائر يف كلية اآلداب يف جامعة حلوان يف القاهرة 2016تشرين الثاين 
حث يف املخطوطات العربية يف مكتبة جامعة  2016حزيران  أستاذ زائر (يف جامعة تيلبورغ يف هوالندا و

والندا   )ليدن 
  أستاذ زائر يف قسم ثقافات العامل (العامل العريب) يف جامعة هلسنكي بفنلندا 2014أيلول 
طة يف إسبانية. 2011أيلول    أستاذ زائر يف قسم الدراسات العربية يف جامعة غر
  أستاذ زائر يف معهد الدراسات العربية واإلسالمية يف إكسرت (اململكة املتحدة) 2007نيسان 

  2007- 2006 عضو جملس أمناء جامعة سيا يف العام الدراسي

ط (اململكة املغربية)  1996- 1992 كلية   –منحة دراسية للبحث العلمي، يف جامعة حممد اخلامس يف الر
  اآلداب والعلوم اإلنسانية
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  النشاط التعليمي
  

يف كلية الدراسات  لطلبة املاجستري العربيةأستاذ األدب العريب القدمي وأستاذ علم اللهجات  2010- 2001
  يف إيطاليا  La Sapienzaالشرقية يف جامعة روما األوىل 

آسيوية يف جامعة البندقية للدراسات -مدرس للنحو والصرف يف قسم الدراسات األورو 2003- 2001
  (إيطاليا)

  يف  قسم الدراسات اللغوية يف جامعة فلورنسة للدراسات (إيطاليا) غة العربيةمدرس لل 2002- 2000
  مدرس للغة العربية يف جامعة سيا الشعبية (إيطاليا) 2000- 1997
  معيد يف جامعة حلب، قام خالل ذلك بتدريس املواد التالية: 1991- 1986

  النحو والصرف، البالغة والعروض، املكتبة العربية، الشعر العباسي
  حماضر يف جامعة حلب 1986- 1985

 أهم املؤمترات والندوات العلمية
لوان يف  6-7/07/2019  امعيت سیا يف ٕایطالیا و ىل تنظمي مؤمتر طریق احلرر مبشاركة  لجنة العلمیة املرشفة  س ا رئ

  القاهرة.
من العربية إىل اإليطالية، يف مؤمتر الرتمجة  ترمجة كتب الرتاثمشاركة بورقة حول  12/12/2018- 11

  وإشكاالت املثاقفة الذي نظمه منتدى العالقات العربية والدولية يف الدوحة.
  .يف مؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة مشاركة 2-17/04/2018

ر الرتمجة شاركة بورقة حول إشكاليات الرتمجة من العربية إىل اإليطالية، يف مؤمتم 14/12/2017- 13
  وإشكاالت املثاقفة الذي نظمه منتدى العالقات العربية والدولية يف الدوحة.

ا من العربية إىل اإليطالية القرآن الكرمي شاركة بورقة حول ترمجةم 13/12/2016- 12 ، يف مؤمتر وإشكاال
  الرتمجة وإشكاالت املثاقفة الذي نظمه منتدى العالقات العربية والدولية يف الدوحة.

 مع الدكتور حممد عبد الرحيم كافود واألستاذ وليد خالص،الدوحة  مشاركة يف ندوة يف 23/12/2015
  مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية. ،بدعوة من وزارة الثقافة القطرية
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مشاركة بورقة حبث بعنوان "الرتمجة ودورها يف تفصيح العامي وإحياء املهجور" يف مؤمتر يف  7-8/12/2015
  معة حلوان يف القاهرةجا
 The Qur’an between Late Antiquity and“للمؤمتر الدويل املشرف العلمي واملنظم  22/05/2015- 20

Middle Ages: Form, Structure, Comparative Studies”  مع مشاركة بورقة حبث بعنوان
“Versification and Verse-Ending in the Qur’ān and in Arabic Poetry: Applied and 

Comparative Issues”. .لتعاون مع جامعة روما الثالثة   يف جامعة سيا 
ريها يف إسطنبول، مشاركة يف املؤمتر الدويل األول عن تعليم اللغة العربية للناطقني بغ 26/04/2015- 25

  مايو يف تركيا. 29 نظمته جامعة
يف مؤمتر الرواية الذي نظمه  واخلصوصية الثقافية" داخلة يف ندوة حول "الروايةمشاركة مب 18/03/2015- 15

لس األعلى للثقافة يف القاهرة.   ا
يف مؤمتر متكني املرتمجني يف أبو ظيب، الذي نظمته مؤسسة كلمة، يف إطار  مشاركة مبداخلة 1-5/05/2014

  نشاطات معرض أبو ظيب الدويل للكتاب.
حول تعليم العربية للناطقني بغريها الذي نظمته دار زايد  مشاركة يف املؤمتر الدويل األول 18/12/2013- 17

  للثقافة اإلسالمية يف أبو ظيب.
ضيف شرف يف مؤمتر متكني املرتمجني يف أبو ظيب، الذي نظمته مؤسسة كلمة، يف إطار  29/04/2013- 24

  نشاطات معرض أبو ظيب الدويل للكتاب.
لريمو، م 17/03/2012 داخلة عن الرتمجة من اإليطالية إىل العربية بعنوان مشاركة يف مؤمتر يف جامعة 

  الرتمجة بوصفها مدخال للمثاقفة.
، مداخلة يف مؤمتر دويل عن الرتمجة بعنوان: "املرتجم  29/05/2009- 28 مشاركة يف مؤمتر يف جامعة سيا

  مؤلفا".
" جامعة املتوسط مؤمتر عن حضارة البحر األبيض املتوسط بدعوة من جامعة "أونيميد 18/06/2007- 16

  يف روما.
الشرتاك مع مجال الغيطاين وكالوديو  29/01/2007 ء مصريون وإيطاليون وجهًا لوجه"  ندوة بعنوان "أد

  .ماغريس، يف إطار نشاطات معرض القاهرة للكتاب
البندقية درس افتتاحي بعنوان الشعر العريب ونظرية العروض عند اخلليل بن أمحد يف جامعة  16/01/2003

  .للدراسات
مداخلة بعنوان "تطور البالغة العربية" يف مؤمتر دويل عقد يف جامعة بولونيا اإليطالية حتت  14/05/2000

  ."عنوان "صراع ولقاء: الرتاث العريب اإلسالمي والرتاث الغريب
"اهلوية  مداخلة يف مؤمتر منظم من قبل املركز القومي للبحث العلمي يف إيطاليا، حول 17/10/1997
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  .املتوسطية والتبادل الثقايف" عنوان املداخلة "املتوسطية اليت ال وجود هلا"
عن األدب يف العصر العباسي يف  lectiones magistralesدرسان افتتاحيان  30/04/1997- 23

  .جامعة روما األوىل
  

  يف ندوات ومؤمترات عربية وأوربية.األخرى إلضافة إىل الكثري من املشاركات 
 

 اللغات
  العربية  

  اإليطالية 
 اإلنكليزية

  

  أهم البحوث املنشورة
 

ألصل   لطيور، اإلمرباطور فدريك الثاين، ملك صقلية وأورشليم، ترمجة إىل العربية مع مقارنة  فن الصيد 
  2018 روما، دار تشينيو،الالتيين، 

ALMARAI A. (a cura di), Le campane di Roma, Jan Dost, Pacini 
Editore, 2017. 
ALMARAI A. (a cura di), Una nuvola di uccelli: Antologia di 
Racconti di Mahmoud Alrimawi, Pacini Editore, 2016. 
ALMARAI, A., La poesia arabo-andalusa, in A. Almarai, P. 
Blasone, P. Branca, Oriana Capezio, Poesia araba dalle origini al 
XIII secolo, Libri mediterranei, 2015. 
ALMARAI, A., Tendenza sufi nel pensiero di Ibn Hazm, in A. 
Almarai, P. Blasone, P. Branca, O. Capezio., Poesia araba dalle 
origini al XIII secolo, Libri mediterranei 2015. 



6 

 

ALMARAI, A., La rima nella poesia araba classica, in A. Almarai, 
G. Lancioni, M. Campanelli, N. Shuqayr, (a cura di) Angelo 
Arioli, Miscellanea arabica 2014, Roma, Aracne Editrice, 2014. 

  2012 ، ابن السراج الشنرتيين، دار أراكنه، روما،(حتقيق) املعيار يف وزن األشعار
عربية، كلية الدراسات الشرقية، جامعة روما األوىل للدراسات، أبو حية النمريي حياته وشعره، دراسات 

   2008 روما،
  2007 إذن سيادتكم ستفهون، كالوديو ماغريس، ترمجة عن اإليطالية، دار إلياس للنشر، القاهرة،

  2007 الكايف يف علم القوايف (حتقيق)، ابن السراج، دار أراكنه، روما،
 
ALMARAI A, PERSICHETTI A., La caduta di Baghdad. Venti 
giorni di Jihad in Iraq nel racconto di un ragazzo arabo, Bruno 
Mondadori, Milano, 2006. 

  2004 القريب أم املتدارك؟، دراسة يف عروض اخلليل، دار القلم العريب، حلب،
ALMARAI, A., Sul metro “qarīb” (impropriamente detto 
“mutadārak”) e sul suo scopritore Abū l-Ḥasan al-ʻArūḍī (non già 
al-Aḫfaš), pubblicato sulla “Rivista di studi orientali”, presso il 
Dipartimento di Studi Orientali dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, 2004. 
  

للغة اإليطالية،  من  إلضافة إىل اإلشراف على العشراتفضًال عن الكثري من البحوث واملقاالت 
  . الدكتوراهو  املاجستري الرسائل اجلامعية وأطروحات

  
  


