
 
 

 
 

 

 إبراهيم محمد إبراهيم عامر
 جامعة المنيا  -كلية دار العلوم  -قسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن   

  0119346901رقم التليفون:                                           

 EBRAHAM2006@YAHOO.COMالبريد اإلليكتروني : 

 

 البيانات الشخصية:

 

 :  إبراهيم محمد إبراهيم عامر. االســـــــــــم
 م.15/1/1984تاريخ الميالد :   

 الغربية. -محل المــيالد :  السنطة 

 الــــــــنــــوع :  ذكر

 متزوج الحالة االجتماعية :

  الجنسية: مصري

 

 : المؤهالت العلمية

 
   

 العام الجامعة التقدير التخصص الدرجة

 2009 ياالمن ممتاز النقد األدبي الماجستير

 

 تمهيدي ماجستير

البالغة والنقد 

األدبي واألدب 

 المقارن

 

 ممتاز

 

 المنيا

 

2006 

 
 

 ليسانسال

’’ 
 

الدراسات العربية 

 واإلسالمية

جيد جًدا مع 

مرتبة الشرف 

 والترتيب األول

 

 المنيا

 

2005 

 

 

 



 الوظيفة الحالية:
 الوظيفة : مدرس مساعد

 دب المقارنالقسم : البالغة والنقد الـأدبي واأل

 الكلية : دار العلوم

 الجامعة : المنيا

 الخبرة : خمس سنوات

 0862364524/0862366091تليفون العمل : 

 0862366091فاكس العمل : 

 –جامعووة المنيووا  –كليووة دار العلوووم  –عنوووان العموول : قسووم البالغووة والنقوود األدبووي واألدب المقووارن 

 جمهورية مصر العربية
 

 المهارات:

Languages:  Arabic (Mother language). 

                    English (very good reading and writing language). 

                    French: (Good reading and writing). 

 Computer: good command of Microsoft Office™ tools (Word™, Excel™ and            

                          PowerPoint™). 

 األبحاث المنشورة :

 
  وزارة  –بحث بعنوان " التناص والحزن والدال العنواني " الموؤتمر العارور ألدبواأل األقواليم

 .   2009مارس –مصر  –أسوان  –الثقافة 
 

  بحث بعنوان " ظاهرة اإليقاع في الشعر العربوي " والحالول علول المركوز األول فوي جوا زة

 . WWW.JAAEZA.com 2005لقحطاني عام عبدالمحسن ا
 

  بحث بعنوان " الماأل مصدر التوتر فوي القورن الحوادي والعشورين " والحالول علول المركوز

 . 2004األول في أسبوع رباب الجامعات أسيوط 

 

 الدراسات الحالية :
  

 اآلن بإعداد رسالة للدكتوراه بعنوان " السرد العجا بي في منامات الوهراني "أقوم 
 الدورات التدريبية:

 

 . التدريس الفعال 

 . مهارات العرض الفعال 

 . تنمية مهارات االتصال الفعال 

http://www.jaaeza.com/


                                                                . مهارات التفكير 

 لعلمي .أساليب البحث ا 

 .توكيد الجودة 

 الجوا ز:
 

  حصل علل المعيد المثالي علل مستوى الجامعات المصرية في مركز إعداد القادة بحلوان

2009. 

  جامعة –م علي مستوي كلية دار العلوم  2005 -2004حصل علي الطالب المثالي عامي

 المنيا.

  ظاهرة اإليقاع في حصل علي المركز األول في جا زة عبد المحسن القحطاني عن بحثه "

 الشعر العربي ".

  عن  2004حصل علي المركز األول في أسبوع رباب الجامعات الذي أقيم في أسيوط عام

 مقاله " الماأل مصدر التوتر في القرن الحادي والعشرين".

  م.2004حصل علي المركز األول في األنشطة األدبية بالكلية عام 

 

 الخبرات:

 
 النقد القديم( من  –النقد الثقافي  –األدب المقارن  –غة العربية يقوم بتدريس مواد )البال

 م .2005تاريخ التعيين  

 كازاخستان " بمركز اللغة  – ايقوم بالتدريس للطالب الوافدين من دولتي " أند ونسي

 العربية التابع  لكلية دار العلوم بالجامعة.

  القحطاني بجامعة المنيا رارك في تحرير كتاب " فعاليات جا زة أ.د/ عبد المحسن– 

 ". 2005 –الدورة األولي 

 .العمل كمراجع لغوي في جريدة أخبار األدب 

  يشارك في تنظيم الملتقي الفكري النصف رهري الذي ينظمه قسم البالغة والنقد األدبي

 بالكلية.

 . يشارك كعضو في لجنة تنظيم المؤتمر الدولي الذي تنظمه الكلية 

 التليفزيون المصري " برنامج  –الثقافية علي القناة السابعة  يشارك في بعض البرامج

 حديث األربعاأل" وبرنامج )اليوم المفتوح(.

 

 الهوايات :

 
  المشي ( –التأمل  –كرة القدم  –) القراألة 

 


	إبراهيم محمد إبراهيم عامر
	قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن - كلية دار العلوم -  جامعة المنيا
	رقم التليفون: 0119346901
	البيانات الشخصية:
	المؤهلات العلمية :



