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هاتف عمل
ثانياا :المؤهالت العلمية:
المؤهل
الليسانس

تاريخ الحصول عليها
4771م

التخصص
اللغة العربية

الماجستير

7002م

الدكتوراه

7047م

اللغة العربية (النحو والصرف
والعروض)
اللغة عربية (النحو والصروف
والعروض)

الجامعة أو الكلية
كلية اآلداب
(جامعة سوهاج)
كلية اآلداب بقنا (جامعة جنوب
الوادي)
كلية اآلداب(جامعة سوهاج)

ثالثاا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
أستاذ مساعد

تاريخ الحصول عليها
7047م

الجهة
كلية اآلداب (جامعة سوهاج)

راب اعا :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م
4
7
3
4
2
1
2

المهام اإلدارية
عضو لجنة الرصد للخطة الجديدة
مسؤولة معيار التعليم والتعلم

فترة التكليف
حاليًا
حاليًا

سا :اللجان التي شارك بها العضو:
خام ا
م
4
7
3
4
2
1
2

اسم اللجنة

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

سا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة والمجتمع :
ساد ا
م

اسم المشاركة

نوع المشاركة

الفترة

ساب اعا :األنشطة العلمية:
أ -الماجستير والدكتوراه :
عنوان رسالة
الماجستير:
عنوان رسالة الدكتوراه

الحذف وداللته في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
السبك والحبك في آيات بنى إسرائيل في القرآن الكريم وأثرهما في التماسك النصي

ب-اإلنتاج العلمي (المنشور  /المقبول للنشر) :
م
4
7

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

جـ  -المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م
4
7
3
4
2
1
2
8
7
40
44
47
43
44
42

اسم المقرر
فقه اللغة
األدب األندلسي
الشعر العربي الحديث

رقم المقرر ورمزه
ARAB125
ARAB225
عرب4447

المرحلة
المستوى الثاني
المستوى الرابع-المستوى
الخامس
الفرقة الرابعة

د -اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العضوية في الجمعيات العلمية:
اسم الجمعية

م

مقر الجمعية

نوع العضوية

و – الدورات التدريبية:
م
4

اسم الدورة
تطبيق معايير الجودة.

7

دورة إعداد كوادر اإلدارات لبرنامج تنمية
مهارات القرائية لمعلمي الصفوف األولى
دورة التويفيل
دورةICDL

2

السبورة التفاعلية الذكية

3
4

مكان االنعقاد
ديوان مديرية التربية والتعليم
بسوهاج
ديوان مديرية التربية والتعليم
بسوهاج
مركز اللغة بجامعة سوهاج
قسم التطوير التكنولوجي بمديرية
التربية والتعليم بسوهاج
كلية التربية بالمجمعة

تاريخ االنعقاد
شهر أبريل 7043م
شهرمارس7043م
شهريونيه7002
شهرسبتمبر7008
4434/44/71

ز – المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:
اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل
ورشة الجودة في التعليم الجامعي

م
4
7

مكان االنعقاد
كلية التربية بالمجمعة

تاريخ االنعقاد
4434/44/7

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
ـ
ـ
االسم:

د /عزة عبدالمنعم محمود عالم

التوقيع :

التاريخ4434/47/7 :هـ

