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 االسم/ حنان علي طه

 م14/5/1964تاريخ الميالد/ 

 الجنسية/ مصرية

 النيل  كورنيش -ب ش الحرية195محل ااالقامة/ 

 الوظيفة/ مدرس بقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن

 التخصص العام/ البالغة والنقد األدبي

 الدقيق/ النقد األدبي القديم التخصص 

  -:الدرجات العلمية الحاصلة عليها

كلية الدراسات   -اإلسالمية ليسانس الدراسات العربية والعلوم  -1

 م.1987العربية جامعة المنيا 

 السنة التمهيدية للماجستير. -2

درجة الماجستير في موضوع " أنور المعداوى ناقداً " بامتياز  -3

 سات العربية.جامعة المنيا كلية الدرا

الدكتوراه وموضوعها " أبو حيان التوحيدي ناقداً " مرتبة  -4

 جامعة المنيا كلية دار العلوم. -الشرف

  -:التدرج الوظيفي

 م1988معيدة بكلية الدراسات العربية جامعة المنيا في 

 م 1994مدرس مساعد بكلية الدراسات العربية جامعة المنيا في 

 م 1999ة جامعة المنيا في مدرس بكلية الدراسات العربي

 -الكتب المطبوعة:

والدراسات العليا ومن الكتب  سقمت بالتدريس لمرحلة الليسان     

 يالنقد المسرح –القصصي المطبوعة لمرحلة الليسانس         األدب 

 علم البيان                 الفرقة األولي -1

 معاني والبديع             "    الثانيةال -2

 علوم البالغة العربية       للفرقة األولي -3

 النقد األدبي القديم             "    الثانية -4

 البالغة الحديثة                "       " -5

 النقد األدبي الحديث           "    الثالثة -6

 األدب المقارن                  "    الرابعة -7



 "   األولي    مقدمة البالغة والنقد        -8

 -:المشاركة في الندوات والمؤتمرات

عام  (هوية مصر الثقافية) –جامعة المنيا  –المؤتمر السنوي  -1

 م2000

) مناهج التجديد في العلوم   -المؤتمر الدولي جامعة المنيا  -2

 م2005اإلسالمية والعربية ( كلية دار العلوم مارس 

علوم اإلسالمية والعربية ال)  –المؤتمر الدولي الثالث جامعة المنيا  -3

وقضايا اإلعجاز في القرآن الكريم والسنة بين التراث والمعاصرة( 

  م 2007كلية دار العلوم مارس 

المؤتمر الدولي الرابع جامعة المنيا ) الثقافة العربية واإلسالمية  -4

 م2008الوحدة والتنوع كلية دار العلوم مارس 

إسهام العلماء المسلمين  المؤتمر الدولي الخامس جامعة المنيا ) -5

 م2009في الحضارة العالمية ( كلية دار العلوم مارس 

المؤتمر الدولي السادس جامعة المنيا ) الذات واآلخر في الثقافة  -6

 م2009العربية واإلسالمية ( كلية دار العلوم ديسمبر 

 الملتقي الفكري لقسم البالغة والنقد األدبي  -7

المؤتمر الدولي األول لجامعة المنيا وموضوعه ) حوار الحضارات  -8

 م2008قنوات االتصال بين الشعوب (  –

 -المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا وموضوعه ) الحوار العربي -9

 م 2010الغربي: اختالف أم خالف إلي وفاق ( مارس 

 -:الماجستير اإلشراف علي الرسائل

م ماجستير   23/12/2002حمد    تاريخ التسجيل أحمد عبد هللا محمد م -1

 د/ حنان علي طه   د/ محمد إبراهيم مدني

م لم 15/12/2003محمد عبد الفتاح عبد الموجود   تاريخ التسجيل  -2

 يناقش    د/ سيد حسونة      د/ حنان علي طه 

م ممتاز    20/12/2004 تامر محمد عبد العزيز هاشم     تاريخ التسجيل -3

 سيد حسونة       د/ حنان علي طه د/

 م ناقش      18/12/2005محمد تمام عبد الحميد      تاريخ التسجيل  -4

 د/ سيد حسونة       د/ حنان علي طه   

 م ناقش18/12/2005خديجة السيد عبد السميع     تاريخ التسجيل  -5

 د/ محمد زغلول سالم      د/ حنان علي طه   

 م  ناقش 19/6/2006حفوظ     تاريخ التسجيل عمر محمد محمد م -6

 د/ محمد أبو دومة       د/ حنان علي طه   



   م19/9/2006أحمد محمد محمد علي        تاريخ التسجيل  -7

 د/ سيد حسونة      د/ حنان علي طه    

 م  16/7/2009حمدي حميد عباس بشر      تاريخ التسجيل  -8

 د/ حنان علي طه     د/ عمر محمد عبد الواحد     

  -:اإلشراف علي الرسائل الدكتوراه

 م 21/2/2005عبير محمد محمد أبو زيد     تاريخ التسجيل   -1

 د/ محمد مدني        د/ حنان علي طه   

 م20/10/2008تامر محمد عبد العزيز هاشم    تاريخ التسجيل  -2

 د/ منير عبد المجيد فوزي      د/ حنان علي طه    

 م18/10/2010محمود فرغلى علي موسي     تاريخ التسجيل  -3

 د/ عمر محمد عبد الواحد     د/ حنان علي طه      

   -:األنشطة الجامعية

 

 المشاركة في األنشطة الطالبية

 

 -:ةالدورات التدريبي

 م2005ابريل  20:17من       االتجاهات الحديثة في التدريب      -1

 م2005مايو  5:3من    ال الفعال          تنمية مهارات االتص -2

 م2005مايو  19:16من    العرض الفعال           تتنمية مهارا -3

 م 2005أغطس  10:8من    تنمية آداب وأخالقيات المهنة           -4

 م 2006ابريل  4:3من   الجوانب القانونية                          -5

 م2008يوليو  31:29من    التدريس      استخدام التكنولوجيا في -6

   م2008اغطس  14:12من       معايير الجودة في العملية التدرسية -7


