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أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس
الكلية
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هاتف عمل

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

ليسانس آداب وتربية

4991

ليسانس اللغة العربية
وآدابها

4991

التخصص

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

الجامعة أو الكلية

كلية التربية  -جامعة القاهرة – فرع الفيوم

اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب -جامعة القاهرة – فرع بني
سويف

ماجستير في اللغة العربية 1004

الدراسات األدبية

كلية دار العلوم – جامعة القاهرة – فرع
الفيوم

1002

األدب العربي

كلية دار العلوم – جامعة القاهرة – فرع
الفيوم

دكتوراه في اللغة العربية
ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

الجهة
2

معيد

من يناير  8771إلي يونيه 1008

محاضر

من يونيه  1004إلي أبريل 1002

 -مدرس مساعد

أستاذ مساعد

من أبريل  1002إلي يوليو 1002
من أغسطس  1002حتى اآلن

 مدرس األدب العربي .كلية التربية – جامعة القاهرة – فرع الفيوم -مدرس األدب العربي .كلية اآلداب – جامعة الفيوم.

أستاذ مشارك

ــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ

ـــــــــــــــــــــــــــ

 معيد بقسم اللغة العربية .كلية التربية – جامعة القاهرة – فرع الفيوم .كلية التربية – جامعة القاهرة – فرع الفيوم.

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
المهام اإلدارية

م

مدة التكليف

8

المدير التنفيذي لوحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بكلية اآلداب.

1088 - 1007

1

مسئول البرامج التعليمية وتقرير المقررات بوحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب.

1088 -1001

1

رئيس لجنة المراقبة على االمتحانات

1088/1080

4

رائد األنشطة بكلية اآلداب

1009/1002

1

رائد لجنة األسر بكلية اآلداب

1001/1009

2

مستشار النشاط الرياضي بكلية اآلداب

1007 /1001
3

9

منسق األنشطة بكلية اآلداب

1080/ 1007

1

منسق األنشطة الطالبية بكلية اآلداب

1088/1080

7

عضو مركز الجودة بكلية التربية جامعة المجمعة

1081/1088

80

منسق الجودة بقسم اللغة العربية

1081/1088

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

عضو لجنة المكتبة المنبثقة من مجلس كلية
اآلداب.

1040/1009

عضو لجنة العالقات الثقافية بكلية اآلداب
1088/1080

1088/1080

عضو لجنة البحث العلمي بكلية التربية
بالمجمعة

1081/1088

عضو لجنة التقويم الذاتي المؤسسي لجامعة
المجمعة

1081/1088

4

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:
اسم المشاركة

م

تدريس مادة اللغة العربية لغير الناطقين بها

نوع المشاركة
تدريس وتدريب

المدة
ثالث دورات

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:
عنوان رسالة
الماجستير

مستويات العشق وآليات السرد في كتاب مصارع العشاق

عنوان رسالة
الدكتوراه

شعر الطبيعة بين الصنوبري وكشاجم دراسة أسلوبية

ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):
5

م

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

مصارع العشاق مستويات العشق وآليات السرد

اسم الدورية

القاهرة  1002الهيئة العامة لقصور الثقافة – سلسلة
كتابات نقدية عدد رقم  817الطبعة
األولي

أدب األطفال

.1001

مكتبة زرقاء اليمامة للطباعة والنشر –
الفيوم

األدب العباسي

.1007

مكتبة زرقاء اليمامة للطباعة والنشر –
الفيوم

اللغة العربية

1007

مكتبة دار العلم للطباعة والنشر – الفيوم

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م

8

اسم المقرر

اللغة العربية وآدابها

رقم المقرر

 101عر

المرحلة

الفرقة األوىل بكلييت الرتبية واآلداب أقسام ( اللغة اإلجنليزية – اللغة
الفرنسية – التاريخ – اجلغرافيا – الفلسفة – االجتماع – علم النفس
– الوثائق واملكتبات )

6

 201عر

الفرقة الثانية بكلية اآلداب أقسام ( اللغة اإلجنليزية –– التاريخ –

2

اللغة العربية وآدابها

1

األدب اجلاهلي

الفرقة األوىل كلية اآلداب

4

الشعر يف صدر اإلسالم وبين أمية

الفرقة الثانية آداب  -تربية

النثر يف صدر اإلسالم وبين أمية

الفرقة الثانية آداب

األدب يف مصر اإلسالمية

الفرقة الثانية أداب

النثر العباسي

الفرقة الثالثة آداب وتربية

الشعر العباسي

الفرقة الثالثة آداب وتربية

أدب األطفال

الفرقة الثانية تربية

األدب احلديث ونصوصه

الفرقة الرابعة تربية

األدب املقارن

الفرقة الرابعة آداب

اجلغرافيا – الفلسفة – االجتماع – علم النفس – الوثائق واملكتبات )

7

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

8

السرد في روايات محمد كمال

ماجستير

1

شعرالحيوان في العصر العباسي

ماجستير

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

و:الدورات التدريبية:
م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد
8

كلية التربية  -جامعة القاهرة

من4
الي1002/44/42

دور الحاسب اآللي المؤهلة للمعلم الجامعي

مركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة
القاهرة

أكتوبر -ديسمبر
1002

1

دورة الـ ( ) TOEFL

مركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة
القاهرة

ديسمبر -مارس
1001

4

دورة إدارة األزمات

جامعة الفيوم

نوفمبر 1009

1

دورة المكتبة الرقمية

جامعة الفيوم

1009

2

دورة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي

جامعة الفيوم

1009

8

) (Word – Excel – PowerPoint – Internet

1

دورة الـ ))Per TOEFL

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش
العمل

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

8

ورشة عمل عن بنوك األسئلة

جامعة الفيوم

1080

1

ندوة عن بنوك األسئلة

جامعة الفيوم

1080

1

ورشة عمل عن التحليل
اإلحصائي

جامعة الفيوم

1080

9

4

ورشة عمل عن المفردات
االختبارية

1080

جامعة الفيوم

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
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االسم:

التوقيع

التاريخ:

10

