
  سعد محمد صالح بن نامي

أستاذ اللغة الفارسية المتعـاون مـع كليـة         باحث في الدراسات اإليرانية المعاصرة، و      •
  .اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود بالرياض

  : المؤهالت العلمية 

 دكتوراه في اللغة الفارسية وآدابها مع مرتبة الشرف األولى من قسم اللغـات الـشرقية                -
  .م٢٠٠٨  بالقاهرة، جامعة عين شمس– اآلداب وآدابها بكلية

 جامعة عـين    – من قسم اللغات الشرقية وآدابها بكلية اآلداب         ة الفارسية وآدابها بتقدير ممتاز    ماجستير في اللغ   -
 .م٢٠٠٥ شمس بالقاهرة

ن كليـة   هـ، م ١٤٢١ عام   بكالوريوس اللغات والترجمة للغة الفارسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى           -
  .، واألول على الدفعة التاسعة والثالثيناللغات والترجمة بجامعة الملك سعود

   .هـ١٤١٤ عام  دبلوم اللغة الفارسية بتقدير ممتاز من معهد اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود-
   :العمليةالخبرات 

  .الترجمة التحريرية من الفارسية إلى العربيةمجال  في عاماً) ١٥(خبرة  -
لتـدريس  ،  كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود      شعبة اللغة الفارسية ب    –قسم اللغات اآلسيوية    متعاون مع    -

  :اتالمقرر
 ةثقافة مقارن .١
 ٢+١الكتابة  .٢
 ٤+٢الكتابة  .٣
 ٤+٢القراءة  .٤
 مقدمة في علم الترجمة .٥
 التجارية/ اإلعالمية/ العسكرية/ الهندسية/ السياسية/ التربوية/ الطبية/ الترجمة في المجاالت اإلنسانية .٦
 ٢ بناء المفردات .٧
 قضايا ومشكالت في الترجمة .٨
  الترجمة التتبعية .٩
  : العلمياإلنتاج

التحوالت االجتماعية واألمنية في إيران خالل النصف الثاني من القرن العـشرين            : كتاب إيران بين عهدين    −
  .م٢٠٠٨، )م٢٠٠٠-١٩٥٠(
 .م٢٠٠٨، )م٢٠٠٥-١٩٩٧(كتاب حركة اإلصالح السياسي في إيران في عهد خاتمي  −

 -)فصلية محكمة (مجلة دراسات شرق أوسطية   “ ظاهرة التيار اإلصالحي في إيران واتجاهاتها     ”بحث بعنوان    −
 .م٢٠٠٩صيف ) ٤٨(العدد ) ١٣(مركز دراسات الشرق األوسط بمدينة عمان باالردن، السنة 

 .م، من الفارسية إلى العربية١٩٧٥: ١، طلمنوتشهر ثقفي) ظواهر الثورة(لكتاب ) نشورةغير م(ترجمة  −



 
- ٢ -

 ،)محاضرات وبحوث عن اللغة الفارسية    (لمقاالت عن تعليم اللغة الفارسية من كتاب        ) غير منشورة (ترجمة   −
  .م، من الفارسية إلى العربية١٩٧٣ :١ط
 .العربية  :األماللغة 

 .اًجيد جد  :اإلنجليزيةاللغة 

 .اللغة األلمانية  :أخرىلغات 
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