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 المؤهالت العممية
    1980كمية اآلداب . جامعة طنطا .   .قسم المغة العربية وآدابها     ليسانس آداب* 

رؤية الواقع فى “ :   بعنوان أدب عربى حديث “ تخصص دقيق  - اآلداب ماجستير فى** 
جامعة  -ة القصيرة بين محمد عبد الحميم عبد اهلل ومحمود تيمور "  كمية اآلداب القصة المصري

 .بتقدير ممتاز“ ، 1996المنصورة 

رؤية الواقع فى "   " بعنوان :أدب عربى حديث تخصص دقيق "   اآلدابدكتوراه فى *** 
           م.2002 جامعة المنصورة     -"  كمية اآلداب "1995- 1970الرواية المصرية الجديدة 

 .بتقدير مرتبة الشرف األولى 



 الخبرات العممية
 .2001:  1980/ 12/ 1اعتبارا من  اإلعدادية والثانوية تينبالمرحم لغة عربية  مدرس -1

بالمعهد العالى إلعداد   - المغة العربية وآدابها قسم  -  األدب العربى محاضر  -متعاقد  -2
 م  2003 – 2001هورية العربية الميبية،  خالل الفترة من الجم -المعممين ببنى وليد  

 : بالمعهد أقوم بتدريس المقررات التخصصية اإلجبارية اآلتية

   . التطبيقات األسموبية .*                األدب العربى الحديث 
  . األدب العباسى *                     تاريخ البالغة والنقد 
 طرق تدريس المغة العربية  . 
   اإلشراف العممى عمى مشاريع التخرج لمرحمة الميسانس 
  . اإلشراف عمى التربية العممية لطالب المعهد 

جامعة  -اآلداب، كمية المغة العربية وآدابها بقسم   -أدب عربى حديث مساعد  مدرس  - 3
 م.1998المنصورة 

جامعة   - اآلداب، كمية  ا المغة العربية وآدابه بقسم   -مدرس  األدب العربى الحديث    -4
 م  2003   المنصورة 

  - اآلداب، كمية  المغة العربية وآدابها  بقسم   -المساعد  أستاذ األدب العربى الحديث -5
 م  2015 جامعة المنصورة 

 األبحاث العممية المنشورة 

 –داب البداوة فى القصة الميبية القصيرة ) إبراهيم بيوض نموذجا ( ، مجمة كمية اآل -1
 .2006أغسطس  ،، العدد التاسع والثالثونجامعة المنصورة

جامعة المنصورة، العدد  –أثر الواقع المحمى فى روايات الدقهمية ، مجمة كمية اآلداب  -2
 .2011التاسع واألربعون، أغسطس 

مة كمية ، مجان تحت الشمس.. لمكاتب عمى حميمةالبنى السردية الدالة فى رواية مك  -3
 .2014لسنة  33، جامعة األزهر، العدد ة بالمنصورةالمغة العربي

مجمة كمية  فرعونيات نجيب محفوظ بين المؤثرات األجنبية وقضايا الواقع المعاصر،  -4
 . 2014جامعة بور سعيد، العدد الرابع، يوليو  –اآلداب 



 –البناء السردى فى شعر نجيب سرور، مجمة الدراسات األدبية واإلنسانية، كمية اآلداب  -5
 . 2015امعة كفر الشيخ، ممحق عدد يناير ج

 كتب منشورة مؤلفات و 

  "2005، القاهرة ، المصرية الجديدة، مكتبة اآلداب رؤية الواقع فى الرواية . 
  رؤية الواقع فى القصة المصرية القصيرة بين محمد عبد الحميم عبد اهلل ومحمود تيمور

 . 2008، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، 

 ) رسائل الماجستير(  -1     إشراف الرسائل العممية 

يزت فن القصة القصيرة عند محمد كمال محمد ، لمطالبة : بوسى  سعيد عبد الحى . )أج -1
  (م24/1/2012بتقدير ممتاز فى 

 تطور السرد النسوى فى مصر، لمطالبة :سهام عبد العاطى إبراهيم . - 2

 ) رسائل الدكتوراه(  -2    إشراف الرسائل العممية 



بناء الشخصية فى الرواية الواقعية بين عبد الرحمن الشرقاوى ويوسف إدريس، لمطالب:   -1
 ( 27/12/2009محمد كمال عبد العميم،) أجيزت بتقدير مرتبة الشرف األولى فى 

 المدينة العربية فى الشعر الميبى المعاصر، لمطالب: سوف أبو القاسم الرحيبى ، )أجيزت -2
 (.28/10/2014بتقدير مرتبة الشرف األولى فى

 السرد فى الرواية المصرية المعاصرة ، لمطالب: محمد محمد أبو السعود. -3

 فن المقالة فى النثر الميبى ) خميفة التميسى نموذجا( ، لمطالب: إبراهيم محمد الزوام. -4

 . فن القصة القصيرة عند أحمد الشيخ، لمطالبة: أمانى أحمد مراد -5

 بناء الرواية عند إسماعيل فهد إسماعيل، لمطالب: حسين يوسف محمد حاتم .  -6

 جماليات المكان فى شعر أحمد عبد المعطى حجازى، لمطالبة: عزة أحمد عبد العزيز .  -7

  و شهادات تقدير جوائز 

  لمحصول عمى  1995/  1994شهادة تقدير من مديرية التربية والتعميم لمعام الدراسى
 .لمركز األول فى مجال الصحافة المدرسية ا

  شهادة تقدير من مديرية التربية والتعميم لمتفوق العممى والحصول عمى درجة الماجستير
 .  1996بتقدير ممتاز  

  شهادة تقدير من كمية اآلداب جامعة المنصورة لمجهد المبذول فى خدمة الكمية إبريل
2004  . 

 لممشاركة الفعالة فى الممتقى الثقافى األول لجامعات  شهادة تقدير من جامعة المنصورة؛
 .2011وسط الدلتا، بالمعسكر الدائم لمجامعة بجمصة، سبتمبر 

 الممتقى القمى الرابع لمطالب  شهادة تقدير من جامعة الفيوم لممساهمة فى إنجاح
 (2015إبريل  /جامعة الفيوم)والطالبة المثاليين عمى مستوى الجامعات المصرية 



 

 دورات تدريبية 

 2005، جامعة المنصورة، أغسطس األداء الجامعى، مركز تطوير التدريس بالتقنية. 
  ،نظم االمتحانات وتقويم الطالب، مركز تطوير األداء الجامعى، جامعة المنصورة

 .2014ديسمبر 
 2014، جامعة المنصورة، ديسمبر معية، مركز تطوير األداء الجامعىاإلدارة الجا. 
 2015، جامعة المنصورة، يناير ممية، مركز تطوير األداء الجامعىمؤتمرات العتنظيم ال 
 2015، جامعة المنصورة، يناير تيجى، مركز تطوير األداء الجامعىالتخطيط االسترا 
 جامعة ر األكاديمية لمبرنامج التعميمى، مركز تطوير األداء الجامعىتطبيق المعايي ،

 2015المنصورة، يناير 

 لمؤتمرات الندوات وا 

  م حتى اآلن1977عام  نادى األدب بقصر ثقافة المنصورة عضو. 
  2000/  10/  12 -10مؤتمر أدباء الدقهمية الثانى من .  
 2010مؤتمر اتحاد كتاب مصر ) اإلبداع وحرية التعبير ( المنصورة يوليو  . 
  2011الممتقى الثقافى األول لجامعات وسط الدلتا، جامعة المنصورة، سبتمبر. 
  ،الممتقى القمى الرابع لمطالب والطالبة المثاليين عمى مستوى الجامعات المصرية

 (. 2015إبريل  /)جامعة الفيوم

 
 أخرى ةنشطأ  و مقاالت 

 ، ) الهيئة منشورات  ،دراسة نقدية فك الحزن ) الرؤية والبناء عند وجيه عبد الهادى
 . 1998( القاهرة ، 18العامة لقصور الثقافة، سمسمة إبداعات الدقهمية )

   نونوات محمد خميل وجماليات القصة القصيرة ، إصدارات مؤتمر أدباء الدقهمية الثانى
 . 2000، المنصورة 

 السنة  (32171)األسبوعى  حصاد السنين فى أدب الدقهمية، جريدة الجمهورية، العدد
 .25/11/2000القاهرة فى  47


