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أولا :البيانات الشخصية:
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التدريس
الكلية
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إسماعيل

الحمزاوي

تربية
المجمعة
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هاتف عمل
ثانياا :المؤهالت العلمية:
المؤهل
ليسانس
ماجستير
دكتوراه

تاريخ الحصول عليها
3660
3661
3661

التخصص
لغة عربية
نحو وصرف
علوم لغوية

الجامعة أو الكلية
جامعة المنيا
جامعة المنيا
ج المنيا  +ج ليون بفرنسا

ثالثاا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
أستاذ

تاريخ الحصول عليها
يناير 1031

الجهة
المنيا

راب اعا :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م
3
1
1
3
1
9
1

المهام اإلدارية
مستشار الدراسات العليا بالجامعة
عضو مركز البحوث اإلنسانية واإلدارية
عضو هيئة تحرير مجلة العلوم اإلنسانية
عضو مجلس الدراسات العليا
اإلشراف على قسم التربية الخاصة
اإلشراف على قسم اللغة اإلنجليزية
منسق الكلية في عمادة الدراسات العليا

فترة التكليف
منذ  3311ومازلت
منذ  3311ومازلت
منذ  3311ومازلت
منذ  3313ومازلت
3311/3313هـ
3311/3311هـ
منذ  3313ومازلت

سا :اللجان التي شارك بها العضو:
خام ا
م
3
1
1
3
1
9
1

اسم اللجنة
لجنة الخطط والمناهج الدراسية
لجنة الدراسات العليا
لجنة النشاط الثقافي
لجنة إنشاء كليات جديدة
لجنة إعداد التقارير عن وكالة
الدراسات العليا

مهام اللجنة
إعداد الخطط والبرامج الدراسية المعتمدة

فترة عمل اللجنة
دائمة
دائمة
دائمة
دائمة
دائمة

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

قراءة عاصم برواية حفص دراسة صرفية نحوية
التعبير االصطالحي في األمثال العربية دراسة تركيبية داللية

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

عنوان اإلنتاج العلمي
األفعال الالشخصية في القرآن تحليل تركيبي داللي

اسم الدورية
مجلة كلية اآلداب جامعة المنيا

تاريخ النشر
3661

3
القصدية والالقصدية في الفكر األصولي
1
1

التعارض في التقعيد النحوي

مجلة العلوم اإلنسانية بجامعة
القصيم
مجلة دار العلوم (القاهرة)

1030
1030

جـ  -المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م
3
1
1
3
1
9
1
1
6
30

اسم المقرر
المهارات اللغوية
التحرير العربي
مصادر وقضايا لغوية
أصول النحو

رقم المقرر ورمزه
303عرب
301عرب
125عرب
 155عرب

المرحلة
المستوى األول
المستوى الثاني
دراسات عليا
دراسات عليا

علم المعاني

المستوى الثالث

العروض والقافية

المستوى األول

33
د -اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العضوية في الجمعيات العلمية:
اسم الجمعية
م
الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة

مقر الجمعية
القصيم

نوع العضوية
عضو عامل

و – الدورات التدريبية:
م
3
1
1
3
1

اسم الدورة
بناء الخطط الدراسية وتطويرها
التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

مكان االنعقاد
الفرسان ـ المجمعة
المركز الوطني

تاريخ االنعقاد
5442/4/51هـ
5445هـ

ز – المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:
م
3
1

مكان االنعقاد
جدة
القصيم

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل
مؤتمر النادي األدبي الثقافي بجدة
مؤتمر النادي األدبي بالقصيم

تاريخ االنعقاد
3311
3313

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
ـ
ـ
االسم :أ.د.عالء إسماعيل الحمزاوي

التوقيع :

التاريخ3313/30/30 :هـ

