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  0جمهورية مصر العربية  –: المنيا  من قسم جوازات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤهلات العلمية 
 –م 1982 –ة المنيةا جامعة –كلية التربيةة  –ليسانس اللغة العربية  .1

  0جيد جدا 

 –م 1984 –جامعةة المنيةا  –كليةة اداا   –ليسانس اللغة العربية  .2

  0جيد 

جامعة القاهرة فرع بني سةويف  –كلية الحقوق  –ليسانس الحقوق  .3

 0جيد  –م 2005 –

مةةك كليةةة  –بتقةةدير عةةام ممتةةا   –ماجسةةتير فةةي الدراسةةاي ا ابيةةة  .4

فةي مووةوع ص رةورة مننةو   – الدراساي العربية جامعة المنيةا

 م 22/7/1992ليلى بيك التراث والمعاررة ص في 

مك  –الدكتوراه في اللغة العربية بتقدير عام مرتبة الشرف ا ولى  .5

فةةي مووةةوع ص  ةةعر  –جامعةةة المنيةةا  -كليةةة الدراسةةاي العربيةةة 

 م 22/7/1992ا خطل اراسة فنية ص في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 التدرج الوظيفي :
 0م 9/3/1994عمل مدرسا مساعدا مك  .1

 0م 31/9/1995منح ارجة الدكتوراه في  .2



  0م 31/10/1995عيك مدرسا بالكلية في  .3

  0م 24/9/2001منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مشارك في  .4

  0م 30/9/2006منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ في  .5

 العمل الإداري 
اعتبةةةةارا مةةةةةك  –جامعةةةةةة المنيةةةةا  –لكليةةةةة اار العلةةةةوم  وكيةةةةل .1

 0م وحتى تاريخه 4/2/2009

جامعة المنيا  –بكلية اار العلوم  –رئيس قسم الدراساي ا ابية  .2

 0م 1/3/2009م وحتى 24/9/2001اعتبارا مك  –

مةةديرا تنفيةةليا للمركةةم القةةومي للفنةةو  واداا  بنامعةةة المنيةةا  .3

 0اريخه م وحتى ت24/9/2001اعتبارا مك 

 –بكليةةةة اار العلةةةوم  –مةةةديرا لمركةةةم المخطوعةةةاي العربيةةةة  .4

م وحتةةةةةةةى 15/10/1999اعتبةةةةةةةارا مةةةةةةةك  -جامعةةةةةةةة المنيةةةةةةةا 

 0م 23/9/2001

 الإنتاج العلمي :
ص الطلل والموي اراسة فةي  ةعر المعلقةاي ص نشةري الدراسةة  .1

)منلةةة علميةةة محكمةةة   –جامعةةة المنيةةا  –بمنلةةة كليةةة اداا  

إلةى  357على الصفحاي مك  1997كتوبربالنمء ا ول عدا أ

411 0  

صالةةنب بةةيك القةةديم والحةةدي  مقارنةةة نقديةةة ص نشةةري الدراسةةة  .2

)منلةةة علميةةة محكمةةة   –جامعةةة المنيةةا  –بمنلةةة كليةةة اداا 

إلةى  491م على الصةفحاي مةك 1998بالنمء ا ول عدا يناير

565 0  

النا ةر اار أبةو  –الصوي والصوي ادخر في الشعر ا مةو   .3

م ، رقةةم اديةةداع 1998هةة ل للطباعةةة بالمنيةةا للطباعةةة بالمنيةةا 

 0  98/  113399بدار الكتب المصرية )

النا ةةر اار  –قةةراءة الةةنب الشةةعر  بةةيك النتريةةة والتطبيةة   .4

  0م 1999ا مانة للطباعة والنشر بالمنيا 

نشري الدراسة  –الصورة في  عر الطهطاو  الوعك نموذجا  .5

لميةةة محكمةةة  فةةي ملةةف الدراسةةاي بمنلةةة الوسةةطية )منلةةة ع

النامعيةةةةة المحكمةةةةة ، العةةةةدا الخةةةةامس علةةةةى الصةةةةفحاي مةةةةك 

  0م القاهرة 2000يونيو  139172

أبةو هة ل  –الفقر والشعر اراسة فةي الةنب الشةعر  ا مةو   .6

  0م 2001للطباعة والنشر 



النا ةةر اار السةةندباا  –رحلةةة الن ةةر مةةك الناهليةةة إلةةى ا مويةةة  .7

م،رقةةةم اديةةةداع بةةةدار الكتةةةب 1997منيةةةا للطباعةةةة والنشةةةر بال

 0  11898/97المصرية)

اار الصةفا  –االتناه السيميولوجي ونقده ا/ عصام خلف كامةل  .8

  0م 2003للنشر 

مفهوم الخطا  في الدراساي ا ابية واللغويةة ا/ عصةام خلةف  .9

 – 1ع –ترجمةةة ا/ عصةةام خلةةف كامةةل  –سةةارا ميلةةم  –كامةل 

 0م 2002اهرة الق –اار فرحة للنشر والتو يع 

اار  –أيدولوجية الخطا  العربي ا/ عصام خلةف كامةل  .10

  0م 2002المروة للنشر والتو يع 

أا  المرأة العربية رؤيةة سوسةيولوجية ا/ عصةام خلةف  .11

  0م 2003اار فرحة للنشر والتو يع  –كامل 

اار أبةةو  – 1ع –مداعبةةة الةةنب ا/ عصةةام خلةةف كامةةل  .12

   0م 2006لنشر المنيا ه ل للطباعة وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الندوات والمؤتمرات :
 المشاركة با بحاث : 0أ 

الد ةةمة و ةةكل الصةةراع المصةةر   –قةةراءة فةةي أا  الحةةر   .1

ادسرائيلي عند محمد  اكر الملة  ، قةدم فةي نةدوة أكتةوبر عةك 

 0م 1998قصر ثقافة بني سويف  –الحر  والس م 

قراءة في كتا  الشعر غاياته ووسائطه فةي  –الما ني والشعر  .2

ووء النترية التعبيرية ، بح  قدم للمنلس ا على لل قافة فةي 

 0م 1999القاهرة في مؤتمر الما ني إبداع متندا 

ادبداع الشعر  عند عبةد القةاار القة  التنةاو نموذجةا ، بحة   .3

م ا/ عبةد القةاار القة  مقدم للمنلس ا على لل قافة بمناسبة تكري

0 

قضةةايا ادنسةةا  فةةي  ةةعر رةة و عبةةد الصةةبور  ، بحةة  قةةدم  .4

فةةي مةةؤتمر رةة و عبةةد الصةةبور  –للمنلةةس ا علةةى لل قافةةة 

  0م 2001نوفمبر  14:  12مشروع إبداعي متندا مك 

تقةةاب ي الةةةممك فةةي أا  المةةةرأة العربيةةة بحةةة  قةةدم للمنلةةةس  .5

ة وادبةداع فةي الفتةرة في مؤتمر المرأة العربية –ا على لل قافة 

  0م 2002أكتوبر  30:  26مك 



بح  قدم للمنلس ا علةى   -رورة المدينة في  عر أمل انقل  .6

في مؤتمر أمل انقةل ادننةا  والقيمةة  فةي الفتةرة مةك  –لل قافة 

  0م 2003مايو  21:  18

بحةة  قةةدم دبةةداع  -رؤيةةة سوسةيولوجية  –أا  المةرأة العربيةةة  .7

جامعةةة جنةةو   –مةةؤتمر المةةرأة العربيةةة فةةي  –المةةرأة العربيةةة 

  0م 2003الواا  مارس 

بحة  قةدم للمنلةس ا علةى   -ادبداع الروائي عنةد عةه حسةيك  .8

 0م 28/2/2004في  –لل قافة 

تةل الهةو   –تحوالي القرية المصرية في أا  يوسف أبو رية  .9

بح  قدم فةي مةؤتمر جامعةة المنيةا فةي  ةهر مةارس  –نموذجا 

  0م 2004

 ركة بالحضور : المشا 0  
اكنشتت ع ةل  كورتت علؤتت لستتاءن لل  تت فلاألقتت كيملؤتت لسختت  اك  ل قتترل .1

ل20ل–ل18 ج س تتةلاكنييتت ل ل ليتتةلاكرعاستت تلاك   يتتةلؤتت لاك ذتت  لستت ل

لل0كل1995 يسنب ل

  ادمةةام 1المشةةاركة بالحضةةور فةةي مةةؤتمر أعةة م الصةةعيد رقةةم ) .2

فةةي  القرعبةي ،الةل  عقةةد بنامعةة المنيةا ، كليةةة الدراسةاي العربيةة

  0م 1995مارس  16 – 14الفترة مك 

المشاركة بالحضور ندوة المخطوعاي العربية ،الل  عقد بنامعة  .3

  0م 1998المنيا ، كلية الدراساي العربية أكتوبر 

المشاركة بالحضور في مؤتمر تحوالي الفكر وال قافة في القرنيك  .4

وم السااس والسابع الهنرييك ،الل  عقد بنامعة القةاهرة فةرع الفية

  0م 1999مايو  3 – 2، كلية الدراساي العربية في الفترة مك 

المشةةاركة بالحضةةور فةةي مةةؤتمر العلةةوم ادنسةةانية رؤيةةة مسةةتقبلية  .5

 9 – 7،الةةل  عقةةد بنامعةةة المنيةةا ، كليةةة اداا  فةةي الفتةةرة مةةك 

  0م 2000مارس 

المشةةاركة بالحضةةور فةةي مةةؤتمر إبةةراهيم المةةا ني إبةةداع متنةةدا ،  .6

م ، بالمنلس ا علةى 1999يونيو  28/30الفترة مك الل  عقد في 

لل قافةةة بالقةةاهرة ، وقةةدم فيةةه بح ةةا عةةك المةةا ني والشةةعر بالنلسةةة 

م برئاسةة ا/ عبةد 1999يونيو  30ا ولى اليوم ال ال  ، وا ربعاء 

  0الحكيم حسا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشاركة في وضع المناهج :



ارك في تطوير ال ئحة الدراسية لمركم المخطوعاي العربية   .1

 0التابع للكلية بورفه مديرا للمركم 

 ارك في ووع وتدريس منهج الدراساي ا ابية للط   غيةر  .2

الناعقيك باللغة العربية )ع   كا اخستا   الليك يدرسةو  فةي 

  0الكلية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنشطة أخرى :
التةةابع  –بمعهةةد إعةةداا القةةااة بحلةةوا   –مسةةؤل النشةةاع ال قةةافي  .1

 0لو ارة التعليم العالي 

م 1996ريةااة لنةا  النشةةاع الط بةي المختلفةة بالكليةةة مةك عةةام  .2

 0وحتى تاريخه 

م وحتةةى 2006مةةك  –جامعةةة المنيةةا  –رائةةد لننةةة ا سةةر العليةةا  .3

  0م 2009

م وحتةى 2009مةك  –جامعةة المنيةا  – رائد اللننة ال قافية العليا .4

  0تاريخه 

المسةةؤل عةةك تةةدريس الطةة   بةةالمركم ال قةةافي التةةابع لةةو ارة  .5

  0الشبا  والرياوة 

تدريس اللغة العربية لغير الناعقيك بها)ع   كا اخستا   مةك  .6

   0م وحتى تاريخه 1998

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 



 
 

 


