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 المؤهلات الدراسية وتاريخها:

  دكتةةوراه فةةي الةةأدب العربةةي مةةن قسةةم الليةةة العربيةةة فةةي

جامعةة  –بة الشةر  الةأولى مةن كليةة الة داب بمرت 21/9/1988

 0الزقازيق 

  بتقدير ممتاز  25/9/1983ماجستير في ال داب " لية عربية" في

 جامعة المنيا –من كلية ال داب 

  م بتقدير جيةد  1974ليسانس آداب في اللية العربية دور مايو

 جامعة المنيا  –من كلية ال داب 

 -الوظيفة والخبرات:

 ساعدا للأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة عين أستاذ ا م

 0وحتى تاريخه  29/6/2004المنيا ، في الفترة من 



  شيل وظيفةة مةدرب بقسةم الدراسةات الأدبيةة ، بكليةة دار

 0 28/6/2004وحتى  27/12/1988العلوم جامعة المنيا من 

  شيل وظيفة مدرب مساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية

وحتةى 18/3/1948نيةا فةي الفتةرة مةن دار علوم  جامعةة الم

26/12/1988 0 

  عمل مدرساً لليةة العربيةة بةالتعليم العةام والفنةي بمراحلةه

المختلفةةة ) الاعةةدادى والىةةانوى( بالتربيةةة والتعلةةيم ، داخةةل 

جمهورية مصر العربية وخارجها بالجماهيرية العربية الليبية 

 م 17/3/1984وحتى  9/12/1974في الفترة من 

 اء ذلكوفى أثن : 

  أعبر للعمل في وظيفة أستاذ مساعد للأدب والنقةد بكليةة

بالمملكة  –التربية للبنات بصيباء بإدارة تعليم البنات بجيزان 

هةةة الموافةةق 22/5/1414العربيةة السةةعودية فةةي الفتةةرة مةةن 

 0م13/7/1999هةة الموافق 2/5/1420، وحتى  5/11/1993

 بةةي" بكليةةة أعيةةر للعمةةل فةةي وظيفةةة مةةدرب " للةةأدب العر

التربية بحجة بجامعة صنعاء بجمهورية اليمن في الفترة من 

 م31/7/1992م ، وحتى 27/10/1989

  شيل وظيفة أمين مركز المخطوطات العربية بجامعة المنيا

بجانب وظيفة الأساسية وهى التدريس بالكلية وذلةك فةي 

 0م 26/10/1991م وحتى 12/12/1989الفترة من 

 طبوعةالمؤلفات العليمة الم :- 

  صورة مصر عند رحالة بلاد الميرب والأنةدلس مةن خلةال "

رحلتي ابةن جبيةر وابةن بطوطةة" بحةى ألقةى وةمن بحةو  

المةةؤتمر الةةدولي بكليةةة الةة داب جامعةةة حلةةوان بالقةةاهرة، 

بالاشةةترام مةةم جامعةةة الحسةةن الىةةاني بةةالميرب " فبرايةةر 

م" ونشر في كتةاب وةمن دصةدارات دار فرحةة المنيةا 2002

 0م2005

  )ًالمخطوطات العربية مصدرا أدبيا ) كتاب الأغاني نموذجا "

 –" بحةةى ألقةةى فةةي معهةةد البحةةو  والدراسةةات الأفريقيةةة 

" ، ونشةةر فةةي كتةةاب ، دار 2001جامعةةة القةةاهرة " ديسةةمبر 

 0م 2004التيسير للطباعة والنشر بالمنيا 



  تجليات السماع في الشةعر الصةوفي " بحةى نشةر وةمن "

كلية ال داب  –سات الإنسانية والمستقبليات بحو  مركز الدرا

  0م200جامعة عين شمس أبريل  –

  " ديوان ابةن عربةي" ذخةاار الاعلةاح تةرم ترجمةان الأشةواح

 0م1995القاهرة  –تحقيق ودراسة نقدية دار عين للنشر 

 البحو  التي شارم بها مؤتمرات علمية  

 فظ" التفكير الليوي عند ابةن تججةدابى ، كتاب"كفايةة المةتح

نموذجاً بحى ألقى في الماادة المستديرة بمناسبة الاحتفاء 

بطرابلس عاصمة الىقافة الإسلامية ، والذي عقدته المنظمة 

الإسلامية للتربية والعلوم والىقافة " الايسيسةكو" وجمعيةة 

الةةةدعوة الإسةةةلامية العالميةةةة بالتعةةةاون مةةةم كليةةةة الةةةدعوة 

 م2007أبريل م  16،  15الإسلامية بطرابلس 

  المعاروات في النىر الاندلسى " دراسة فنيةة " بحةى ألقةى

كليةةة دار العلةةوم  –وةةمن بحةةو  المةةؤتمر الةةدولي الىالةةى 

 0م 2007مارب  6-4في الفترة من  –جامعة المنيا 

  بحى ومن بحو   –جهود المستشرقين في الأدب الأندلس

 –بكلية دار العلةوم جامعةة المنيةا  –المؤتمر الدولي الىاني 

 7-5شترام مم رابطة الجامعة الإسلامية في الفترة من بالا

 0م2005مارب 

  موسوعة مصر القديمة " أدب الرساال نموذجاً" بحى ألقى

المةةؤتمر  –كليةةة دار العلةةوم جامعةةة المنيةةا  –وةةمن بحةةو  

 0م2003السنوي مارب 

  بحى ألقى ومن بحو   –شعر اليزل النشوى في الأندلس

 –يةةة الةة داب جامعةةة المنيةةا كل –المةةؤتمر العلمةةي السةةنوي 

 م 2001مارب 

 "رساال ابن عمري المخزومي دراسة فنية 

كليةة دار  –بحى ألقى ومن بحو  المؤتمر الةدولي الخةامس 

 م 2009مارب  10-8فى الفترة من  –العلوم جامعة المنيا 

 شعر يحيى بن هذيل

 جمم وتوثيق ودراسة 

  ة دار كلي –بحى ألقى ومن بحو  المؤتمر الدولي الخامس

 م 2009مارب  10-8العلوم جامعة المنيا فى الفترة من 



  تشكلات الصورة في الشعر الاندلسى بين الوحدة والتنوع دراسة

 موووعية فنية 

  كلية دار العلوم  –بحى ألقى ومن بحو  المؤتمر الدولي الرابم

 م2008مارب 9-11جامعة المنيا فى الفترة من 

 ناقشتها :الإسرا  على الرساال العلمية وم- 

أتر  وشةارم فةي الإتةرا  علةى العديةد مةن رسةاال الماجسةتير 

 0والدكتوراه لطلاب مصريين وعرب ، كما ناقش كىيراً منها 

 

 -الأنشطة:

  حصل علةى دورات تدربيةه خاصةة بتنميةة مهةارات

أعضاء هيئةة التةدريس والقيةادات وهةذه الةدورات 

 هي : 

  م(2006الجوانب القانونية ) ديسمبر 

 م(2005هات الحديىة في التدريس ) أبريل الاتجا 

  تنمية مهارات ددارة الوقت وويوط العمل ) أبريل

 م( 2005

  م(2005موووعات خاصة في التدريس ) مايو 

  م(2005اتخاذ القرار وحل المشكلات )مايو 

  عضو اتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية 

  شارم في ووةم مةادة مةن مةواد موسةوعة أعلةام

رب والمسةلمين التةي تعةدها المنظمةة العلماء الع

 العربية للتربية والىقافة والعلوم " الايسيكو"

  شارم في تطوير مناهج كليةة دار العلةوم ، ومركةز

 المخطوطات العربية بجامعة المنيا 

  شةةةارم فةةةي بحةةةو  مجلةةةة مطبوعةةةات الت صةةةيل

 (م2001بجمهورية مصر العربية ) 

  شارم في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات

 0الىقافية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها 
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 -رقم جواز السفر:

 -جهة صدوره:

 :المؤهالت الدراسية وتاريخها

 دكتوراه في الأدب العربي الحديى من قسم الدراسات الأدبية 

 من كلية دار العلوم جامعة المنيا  2002/        7/      30في    

بتقدير ممتةاز  1998/        3/     7ماجستير في الأدب الجاهلي في 

 جامعة المنيا –من كلية دار العلوم 

بتقدير جيد جداً  1993ليسانس دار علوم في اللية العربية دور مايو 

 جامعة المنيا –من كلية دار العلوم 

 : الوظيفة والخبرات

شيلت وظيفة مةدرب بقسةم الدراسةات الأدبيةة ، بكليةة دار العلةوم 

 محتى   تاريخه  30/7/2002ام جامعة المنيا ع

شيلت وظيفةة مةدرب مسةاعد بقسةم الدراسةات الأدبيةة بكليةة دار 

حتةةةةى  /   /  7/3/1998العلةةةةوم جامعةةةةة المنيةةةةا فةةةةي الفتةةةةرة مةةةةن 

 م29/7/2002

شةةيلت وظيفةةة معيةةدة بقسةةم الدراسةةات الأدبيةةة بكليةةة دار العلةةوم 

 6/3/1998وحتى  9/11/1993جامعة المنيا في الفترة من 

 ريسالتد



              –تةةةةةاريخ أدب جةةةةةاهلي للفرقةةةةةة الةةةةةأولى       كليةةةةةة  دار علةةةةةوم 

 جامعة المنيا

             –كليةةةةة دار علةةةةةوم     –نصةةةةوب أدب جةةةةةاهلي للفرقةةةةة الةةةةةأولى 

 جامعة المنيا 

جامعةة  –كلية دار علةوم  –تاريخ أدب اسلامى واموى للفرقة الىانية 

 المنيا

كلية دار علوم      جامعة –الىانية  نصوب أدب أسلامي واموى للفرقة

 المنيا

جامعة               –كلية دار علوم    –تاريخ أدب حديى للفرقة الرابعة 

 المنيا

              -كليةةةةةة دار علةةةةةوم   –نصةةةةةوب أدب حةةةةةديى الفرقةةةةةة الرابعةةةةةة 

 جامعة المنيا 

 تدريس الفرقة األولى والثانية للدبلومات الخاصة

يم دبلةوم خةاب دراسةات أدبيةة ونقديةة الفرقةة تاريخ أدب عربي قةد

 الأولى دار علوم المنيا

دبلوم خاب دراسةات أدبيةة ونقديةة  الفرقةة  –نصوب أدبية قديمة 

 دار علوم المنيا –الأولى 

تاريخ أدب عربي حديى دبلوم خةاب دراسةات أدبيةة ونقديةة الفرقةة 

 الىانية دار علوم المنيا 

اسات أدبية ونقدية الفرقة الىانية دار فنون أدبية حديىة دبلوم خاب در 

 علوم المنيا

 -المؤلفات العلمية المطبوعة:

 صورة الجبل في الشعر الجاهلي " دراسة فنية  -

 صورة الوطن عند شعراء المهجر الجنوبي " دراسة فنية   -

 -البحوث التي شارك به في في مؤتمرات علمية :

 " أمل نقل نموذجاً  تشكلات العنف  في الشعر العربي المعاصر -

جامعةة حلةوان فةي  –بحى ألقى ومن بحو  المؤتمر بكلية ال داب 

 20/4/2004-18الفترة من 

التجديد في شعر على الجارم " بحى ألقى ومن بحو  المةؤتمر   -

بالاشةةترام مةةم  –جامعةةة المنيةةا  –الةةدولي الةةأولى بكليةةة دار العلةةوم 

 م2005مارب 7-5أبسطة الجامعات الإسلامية في الفترة من 

أساليب السرد في رواية أديب لطه حسين " قراءة في الصراع بين الأنا 

 وال خر 



بحى القي ومن بحو  المؤتمر الدولي السادب لكليةة دار العلةوم 

جامعةةة المنيةةا وقةةد تةةم  تحكةةيم   هةةذا البحةةى ونشةةرة وةةمن الكتةةاب 

 التذكاري للمؤتمر   

 اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها 

  شارك في اإلشراف على رسائل ماجستير

رسالة ماجستير بعنوان " الخطاب الشعري عند نجيةب سةروى  -1

 "دراسة مووو عيه وفنية

رسالة ماجستير بعنوان " الخطاب الشعري عند الرصافى فةي  -2

 الأندلس والسري الرفاء" دراسة موازنة 

رسالة ماجسةتير بعنةوان" المكةان فةي روايةات دسةماعيل ولةى  -3

 راسة فنية الدين "د

رسةةالة ماجسةةتير بعنةةوان " صةةورة الةةوطن فةةي روايةةة يوسةةف  -4

 السباعي 

 رسالة ماجستير بعنوان "الطبيعة عند شعراء الرابطة القلمية  -5

 الدورات 

حصل على دورات تدربيه خاصة بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات وهذه الدورات هى 

 م2007( ) يوليوL4الجوانب القانونية  )

 (2005(                       ) أبريل T2الاتجاهات الحديىة في التدريس      ) 

 (2005(                     ) أبريل  I2تنمية مهارات الاتصال الفعال            )

 (2005(                   ) أبريل   I1تنمية مهارات العرض الفعال              ) 

 ( 2008(             ) أكتوبر  T3يم الطلاب   )تنظيم الامتحانات وتقو 

 م(2008(           ) أكتوبر   T4معايير الجودة في العملية التدريسية  ) 

 األنشطة

 الإترا  على المدن الجامعية والمطعم المركزي-1

 م 2009/2010الاشترام في أسبوع الفتيات الىاني عام  -2

الفراعنة والزعيم وغيرها وقامت كما شاركت في قيادة بعض الأسر مىل -3

 بإجراء بعض المسابقات العلمية على مستوى الأسر نفسها

 القيام برحالات دلي الفيوم والقاهرة وغير ذلك من المدن الأخرى  -4

 ومرفق طيه شهادات لكل ذلك 

 عضوية اللجان

 وحتى ال ن 2002قسم الدراسات الأدبية   عضو مجلس -1

 2002دار العلوم جامعة المنيا من  عضو لجنة شئون البيئة بكلية -2

 2008وحتى 



 2009عضو لجنة شئون الطلاب بكلية دار العلوم جامعة المنيا من  -3

 وحتى ال ن

  الدور في خدمة المجتمع وتنمية البيئة

لتحفةيظ القةرآن وتعلةيم  –بردتوها  –عضو بتنمية المجتمم وخدمته بمطاى -1

  الطلبة ومتابعتهم والرعاية الاجتماعية لهم

عضو في الجمعية الشرعية لكفالة اليتيم وغيةر ذلةك مةن الةأمور التةي تهةم -2

 تنمية المجتمم

 مطاى –عضو بالحزب  الوطني 

كةز مطةاي أمين لجنة المرأة في الوحةدة الحزبيةة بقريةة سةيله الشةرقية مةر-3

 محافظة المنيا
 هدى عثمان حسن  /0د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


