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 أوال: البيانات الشخصية:

    العليم محمودمصطفى فاروق عبد اسم عضو هيئة التدريس

   اللغة العربية  القسم التربية  الكلية

 البريد اإللكتروني . 3711/  2/ 31 تاريخ الميالد  

m.muhmood@mu.edu.sa 

mtafa34@yahoo.com 

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة األزهر    اللغة العربية وآدابها م3771 البكالوريوس

 جامعة األزهر األدب والنقد م 2001 الماجستير

 جامعة األزهر األدب والنقد م 2002 الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 معيد في قسم األدب والنقد كلية اللغة 

 

 جامعة األزهر  32/4/2000

 جامعة األزهر  مدرس مساعد

mailto:m.muhmood@mu.edu.sa
mailto:m.muhmood@mu.edu.sa
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 جامعة األزهر  مدرس في قسم األدب

 جامعة األزهر  أستاذ مساعد في قسم األدب والنقد

 

 م اإلدارية التي كلف بها العضو:رابعا : المها

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 مفتوح بالمجمعة. منسق الجودة لقسم اللغة العربية / كلية التربية 1

والعربية ببني سويف فرع كلية الدراسات اإلسالمية  مشرف قسم األدب والنقد 2

 . البنات جامعة األزهر

 ثالث سنوات

 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

عضو في لجنة المقابالت للمتقدمين على قسم  1

 اللغة العربية

 هـ1344/ 1342لعام  مقابلة المتقدمين على وظائف تعليمية .

اللجنة التنظيمية في الملتقى السنوي عضو  2

 األول لتوظيف السعوديين الحاصلين على

ذو  11الدكتوراه، ومقدم للملتقى في تاريخ 

 هـ .1342القعدة 

ترشيح متقدمين لوظائف تعليمية من حملة 

 الدكتوراه .

 هـ.1344/ 1342عام 
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جوائز التميز على  لجان عضو ، أمين  4

/ 1342بالمجمعة لعام كلية التربية مستوى 

 هـ .1344

 هـ.1344/ 1342عام  مسابقات على مستوى الكلية .

 

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

بقصور الثقافة ناقد ومحاضر مركزي  1

 م. 2002المصرية

 

 مفتوح            ناقد ، ومحاضر مركزي    

 عام واحد دينية خطب ومحاضرات   خطيب ومحاضر ديني   2

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

0شعر أبي فراس الحمداني بين الذاتية والجماعية دراسة تحليلية نقدية   

 

 0الشعراء العميان في العصر العباسي دراسة موضوعية فنية الشعر االجتماعي لدى عنوان رسالة 
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  الدكتوراه

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

 ـ الطبيعة في شعر أبي فراس الحمداني " عرض ودراسة". 1 1

 

 توفيق الحكيم. ـ الفضاء الدرامي وآلية بناء المعنى دراسة في مسرحيات2

 

 ـ االتجاه االجتماعي في قصص بهاء السيد دراسة موضوعية فنية .4

  

 ـ الكاتب محمد عبد الحكم حسن ومعالم فنه القصصي دراسة موضوعية فنية . 3

 

 0ـ المالمح الرومانسية في شعر مجنون ليلى عرض ودراسة. 5

 

 .ـ صورة المرأة بين عمر بن أبي ربيعة واألحوص األنصاري دراسة موضوعية فنية 6

 

 

 .ـ مالمح القصة القصيرة في قصص ابتسام الدمشاوي .قراءة في الموضوع والبناء 2

 

 م2002

 

 م2001

 

 م2007

 

 م2030

 

 م2030

 

 م2033

 

 

 م2032

 0الدراسات اإلسالمية والعربية بالمنيا

 

 0والعربية بالمنيا الدراسات اإلسالمية

 

 0الدراسات اإلسالمية والعربية بالمنيا

 

 0مجلة كلية دار العلوم بالفيوم

 

 مجلة كلية دار العلوم بالفيوم.

 

) بحث مرجعي ( نلت به درجة أستاذ مساعد من اللجنة 

العلمية الدائمة لترقية األساتذة جامعة األزهر ومنشور 

 .بمطبعة مؤمن ببني سويف 

 

 0اإلسالمية والعربية بالمنياالدراسات 
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

. ) جامعة المجمعة ( 101ـ المهارات اللغوية عرب 1  

. ) جامعة المجمعة ( 104ـ التحرير العربي عرب 2  

. ) جامعة المجمعة ( 103ـ الدراسات األدبية عرب 4  

المختلفة : )الجاهلي ، اإلسالمي ، األموي ، العباسي ، الحديث )جامعة األزهر((.ـ تاريخ األدب العربي في العصور 3  

)الجاهلي ، اإلسالمي ، األموي ، العباسي ، الحديث (. )جامعة األزهر(  ـ النصوص األدبية في العصور المختلفة :5  

ـ النقد األدبي القديم والحديث .6  

ـ البحث األدبي . )جامعة األزهر(2  

المقارن . )جامعة األزهر( ـ األدب8  

ـ فن المقال . )جامعة األزهر(9  

ـ أوزان الشعر وموسيقاه . )جامعة األزهر(10  

ـ األدب اإلسالمي . )جامعة األزهر(11  

ـ النثر العباسي . ) جامعة المجمعة (12  
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على رسائل الماجستير و  فد: اإلشرا

 الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة 

   

 في الجمعيات العلميةهـ:العضوية 

طبيعة المشاركة نقد وشعر . م2001عضو عامل  بنادي أدب ملوي تاريخ العضوية ( 3  

م. 2001ناقد ومحاضر مركزي نادي أدب ملوي ( 2  

م 2007من عضو وحدة الجودة كلية الدراسات جامعة األزهر .( 1  

م.2033عضو مركز الجودة في كلية التربية جامعة المجمعة من (4  

 الدورات التدريبية:البرامج وو:

 البرامج والدورات التدريبية : -

 عدد الساعات التاريخ الجهة اسم الدورة م

ثقافة التعليم اإللكتروني  1

 وتطبيقاته الرقمية. 

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة 

 المجمعة(

هـ 1344/  9/ 25 ساعات 3   

تحليل وتحديد االحتياجات  2

 التدريبية.

م  إلى2010/ 11/12 المجلس الثقافي البريطاني ) ج . م . ع (  

م2010/ 12/ 13   

أيام   3  

توصيف وتقرير المقررات    4

 والبرامج. 

هـ إلى1344/ 26/4 عمادة الجودة وتطوير المهارات )جامعة المجمعة(  

هــ 1344/ 4/  29  

ساعة 12  

الجودة وتطوير المهارات )جامعة المجمعة(عمادة  إعداد االختبارات النهائية. 3 هـ إلى 1344/  6/  2  ساعة 12   
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هـ 1344/  6/  9  

5 ICDL "قيادة الحاسب اآللي"   

ECD 

مFoudation  12 /1 /2010 )ج . م. ع (  ثالثة شهور 

هـ26/2/1343-25 عمادة الجودة وتطوير المهارات )جامعة المجمعة( مهارات اإلرشاد األكاديمي 6 ساعات 10   

مهارات نظام التعليم  2

 اإللكتروني )باللغة اإلنجليزية(

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة 

 المجمعة(

هـ 23-26/1/1343 ساعة 12   

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة  ثقافة التعليم اإللكتروني  8

 المجمعة(

هـ 20-22/1/1343 ساعة 12   

ات نظام التعليم مهار 9

 اإللكتروني

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة 

 المجمعة(

هـ 10-12/1/1343 ساعة 12   

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة  في التعليم  Twitterاستخدام  10

 المجمعة(

هـ 12/1/1343 اتساع3   

إنشاء وإدارة المدونات  11

 التعليمية 

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة 

 المجمعة(

هـ 2/1343/ 5-6 ساعات 8   

استخدام التقنية في طلب  12

 العلوم الشرعية

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة 

 المجمعة(

هـ 12/2/1343 ساعات 3   

مهارات نظام التعليم  14

 اإللكتروني

اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة عمادة التعليم 

 المجمعة(

هـ 19-22/1/1343 ساعة 12   

مهارات نظام التعليم  13

 اإللكتروني

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة 

 المجمعة(

هـ 2-3/2/1343 ساعة 12   

دورة تدريبية على قواعد  15

  IEEE. AskZADالمعلومات 

ة )جامعة المجمعة(نسيج النظم العربية المتطور م2014/ 41/4  ساعات 3   
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هـ 6141/ 5/66-2 نسيج النظم العربية المتطورة )جامعة المجمعة المكتبة الرقمية السعودية  61 ساعات1   

 ورش  العمل : -

 عدد الساعات التاريخ الجهة االسم م

معايير اختيار البرامج األكثر  1

 جاهزية لالعتماد األكاديمي

وتطوير المهارات )جامعة المجمعة(عمادة الجودة  هـ26/12/1344  ساعات أربع    

االتجاهات الحديثة في آليات  2

 تقييم الطالب

هـ25/1/1343 عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة المجمعة(  

م 9/12/2012  

ساعاتأربع   

هـ1344/ 6/ 4 قسم العلوم التربوية )جامعة المجمعة( طريقك إلى التدريس اإلبداعي 4 ساعاتأربع    

أساليب التواصل في الكليات  3

 الجامعية" رؤية تطويرية" 

هـ20/4/1344 مركز الجودة في كلية التربية )جامعة المجمعة(  اللجنة التنظيمية 

هـ11/5/1344 قسم العلوم التربوية )جامعة المجمعة( الجودة الشاملة في التدريس 5 ساعات أربع    

المقررإعداد ملف  6  كلية التربية في المجمعة ضمن فعاليات مركز الجودة في الكلية.  

 

هـ  5/2/1343  

م 2014/ 1/ 2  

 ثالث ساعات

تقرير التقويم الذاتي وخطة  2

 التحسين ومؤشرات األداء 

كلية التربية في المجمعة بواقع ضمن فعاليات مركز الجودة في 

 الكلية. 

 

هـ  9/3/1343

/ 2/ 19الموافق 

م2014  

 ثالث ساعات

معايير جودة البرنامج  8

 ومؤشرات األداء 

 كلية التربية في المجمعة ضمن فعاليات مركز الجودة في الكلية. 

 

هـ21/4/1343  ثالث ساعات 
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 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 أوال ـــ المؤتمرات:

-  

 التاريخ المكان االسم م

الناشئة "التحديات والحلولالتخصصات العلمية بالجامعات  1 هـ5/1/1343-3 جامعة المجمعة   

م18-19/1/2012  

الملتقى السنوي األول لتوظيف السعوديين الحاصلين على الدكتوراه .  2

 )عضو اللجنة التنظيمية(.

هـ1342/ 11/11 جامعة المجمعة  

م2011/ 9/10  

 جامعة المجمعة  يوم التميز ) عضو اللجنة التنظيمية(. 4

كلية التربية     

هــ 1344/  6/ 15  

 

 ثانيا ــ ورش العمل: 

 عدد الساعات التاريخ الجهة االسم م

معايير اختيار البرامج األكثر  1

 جاهزية لالعتماد األكاديمي

هـ26/12/1344 عمادة الجودة وتطوير المهارات )جامعة المجمعة( ساعات أربع    

االتجاهات الحديثة في آليات  2

الطالبتقييم   

هـ25/1/1343 عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)جامعة المجمعة(  

م 9/12/2012  

ساعاتأربع   

هـ1344/ 6/ 4 قسم العلوم التربوية )جامعة المجمعة( طريقك إلى التدريس اإلبداعي 4 ساعاتأربع    

أساليب التواصل في الكليات  3

 الجامعية" رؤية تطويرية" 

كلية التربية )جامعة المجمعة( مركز الجودة في هـ20/4/1344   اللجنة التنظيمية 
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هـ11/5/1344 قسم العلوم التربوية )جامعة المجمعة( الجودة الشاملة في التدريس 5 ساعات أربع    

 كلية التربية في المجمعة ضمن فعاليات مركز الجودة في الكلية.  إعداد ملف المقرر 6

 

هـ  5/2/1343  

م 2014/ 1/ 2  

الث ساعاتث  

تقرير التقويم الذاتي وخطة  2

 التحسين ومؤشرات األداء 

كلية التربية في المجمعة بواقع ضمن فعاليات مركز الجودة في 

 الكلية. 

 

هـ  9/3/1343

/ 2/ 19الموافق 

م2014  

 ثالث ساعات

معايير جودة البرنامج  8

 ومؤشرات األداء 

 كلية التربية في المجمعة ضمن فعاليات مركز الجودة في الكلية. 

 

هـ21/4/1343  ثالث ساعات 

 

 :و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 الكتب المؤلفة :        

 عنوان الكتاب مكان وتاريخ النشر دار النشر

 دراسات في تاريخ األدب في العصر العباسي. 9002مصر  مكتبة ومطبعة مؤمن

 دراسات في النصوص األدبية في العصر العباسي 9002مصر  مكتبة ومطبعة مؤمن

 دراسات في أوزان الشعر وموسيقاه. 9002مصر  مكتبة ومطبعة مؤمن

 محاضرات في البحث األدبي . 9002مصر  مكتبة ومطبعة مؤمن

 . 201الدراسات األدبية عرب  9029 السعودية  مكتبة البريك بالمجمعة

 األدب المقارن وبحوثه . 9022مصر  ومطبعة مؤمنمكتبة 

 دراسات فن كتابة المقال. 9002مصر  مكتبة ومطبعة مؤمن

 قطوف من النصوص األدبية في العصر الحديث . 9002مصر  مكتبة ومطبعة مؤمن

 دراسات في النصوص األدبية في العصر الجاهلي. 9022مصر                   مكتبة ومطبعة مؤمن

 محاضرات في البحث األدبي 9022مصر                   مكتبة ومطبعة مؤمن

 محاضرات في النقد األدبي الحديث 9022مصر                   مكتبة ومطبعة مؤمن

 قطوف من النصوص األدبية في العصر الحديث 9022مصر                   مكتبة ومطبعة مؤمن
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م 2009من الدراسات جامعة األزهر .عضو وحدة الجودة كلية   

.م2011عضو مركز الجودة في كلية التربية جامعة المجمعة من   

 شهادات التقدير والشكر : -

 السبب التاريخ الجهة م

هـ1343/ 1344 جامعة المجمعة 1 على التميز والحصول على المركز الثالث في جائزة مدير الجامعة للجودة  

هـ1343هـ/ 1344التدريس للعام الجامعي والتميز لفئة أعضاء هيئة   

 كلية التربية بالمجمعة  2

 وكالة الكلية للشئون التعليمية

هـ1343/ 1344  الدور الفعال في إثراء النشاط الطالبي في الكلية. 

هـ 1343/ 2/ 12 كلية التربية بالمجمعة 4  

م2012/  12/ 40  

لالعتماد والجودة ، والتي للمشاركة الفعالة في مسابقة القسم األكثر جاهزية 

 نظمتها عمادة الجودة.

عمادة تقنية المعلومات )جامعة   3

 المجمعة(

هـ1342/1344  

م2012/2014  

على الجهود المتميزة في البوابة اإللكترونية للجامعة خالل العام 

هـ(1342/1344الجامعي)  

م2012هـ/ 1344 كلية التربية بالمجمعة 5 اللجنة التنظيمية الحتفال يوم التميز .للمشاركة الفعالة في    

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات  6

 )جامعة األزهر(

م2010  وذلك للدور الرائد في غرس العلم واألخالق ، واألنشطة الطالبية . 

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات  2

 )جامعة األزهر(

م2009 الكلية على شهادة تقدير من رئيس على الجهد المتميز  بمناسبة حصول  

 جامعة األزهر.

طالبات الفرقة الرابعة )الدفعة التاسعة (  8

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 )جامعة األزهر(

م 2002/2008  وذلك للدور الرائد في غرس العلم واألخالق. 
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. 

 المعرفين :

 االسم            الهاتف            العنوان        

كلية اللغة العربية بأسيوط )جامعة األزهر( كلية 

 الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي)سابقًا(

أ.د /عمر عبد المعبود عبد  00921504952108

 الرحمن

المملكة العربية السعودية) الجامعة اإلسالمية ( المدينة 

 .المنورة

 أ.د / علي عبد الوهاب مطاوع 00966554383249

 فرع البنات ببني سويف.األزهر جامعة 

 )جامعة المجمعة( عميد كلية التربية في المجمعة

00962282352859 

00966505122350 

   أ.د / محمد سرحان

د.عبدالرحمن بن أحمد 

   السبت

 

 هـ1343/ 25/11 التاريخ:       التوقيع                                                                         مصطفى فاروق عبدالعليماالسم:   


