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 .منير عبد المجيد فوزي أبو الحمدالدكتور األستاذ  االسم:

 م.3/1/1963 تاريخ الميالد:

 الدور الثالث. -(3شقة) -شارع الجيش 43 -محافظة المنيا محل اإلقامة:

                2379713/086منزل             2351410/086منزل  رقم الهاتف:

 01096116278محمول: 

 .م2011 /12/10منذلشئون التعليم والطالب  جامعة المنيا -دار العلوموكيل كلية  الوظيفة:

 البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن. :الدقيق التخصص

 

 *الدرجات العلمية الحاصل عليها: 

م 1985دور مةايو  -جامعةة المنيةا -ليسانس اآلداب من قسم اللغة العربية بكلية اآلداب -

 بتقدير عام:"جيد جداً".

دار الماجسةةتير فةةي اللغةةة العربيةةة )البالغةةة والنقةةد األدبةةي واألدب المقةةارن( مةةن كليةةة  -

 م( بتقدير:ممتاز.9/10/1990جامعة المنيا بتاريخ ) -العلوم

مالمحهةةا  -قضةةايا ا -وكةةان موعةةوعها:) صةةورة الةةدم فةةي شةةعر أمةةل دنقل:مصةةادر ا

 الفنية(. 

دار غةةة العربيةةة )البالغةةة والنقةةد األدبةةي واألدب المقةةارن( مةةن كليةةة الةةدكتوراف فةةي الل -

 م( بتقدير:مرتبة الشرف األولى.26/7/1994جامعة المنيا بتاريخ ) -العلوم

 م(.1990-1967وكان موعوعها: صورة الطفل في الرواية المصرية )

 التدرج الوظيفي:*

 م.19/7/1992ارن من:مدرس مساعد بقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المق -

 م.30/8/1994مدرس بقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن من: -

 م.27/5/2003أستاذ مساعد بقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن من: -

    م.29/3/2011أستاذ البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن من  -

 .م2011حتى  م15/8/2006المقارن من  رئيس قسم البالغة والنقد األدبي واألدب -

 م.12/10/2011جامعة المنيا لشئون التعليم والطالب من  -وكيل كلية دار العلوم -
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  :اإلنتاج العلمي المنشور في دوريات محكمة ومؤتمرات دولية أوالً:

مجموعةةةة قصصةةية إلبةةرا يم نةةاجي جمةةة   :أغنيةةة ومزمةةار وقصةةص أ ةةر  -1

 م.1999المنيا  -ر للطباعة والنشرنشر دار التيسي -ودراسة وتحقيق

: مةةوت الطفةةل مةةن صةةور تشةةكالت المةةوت فةةي الشةةعر العربةةي المعاصةةر -2

 ً  م.2002المنيا  -نشر دار أبو  الل للطباعة والنشر -نموذجا

: بةين "تشةيخوف" و"ربةرا يم رباعية الطبيب والمرأة والمريض والواجب -3

 مقاربة نصية. -ناجي" و"يوسف ردريس"

ة امتة  كليةرؤيةة مقارنةة( الةذي أق -تمر )العلوم اإلنسانية وتكاملهابحثُ ق ِّدم رلى مؤ

 م(، وقد نشةر فةي مجلةة2002مارس  21-19اآلداب بجامعة المنيا في الفترة من )

 م.2003يونيو  -العدد الثامن -الدراسات العربية

 :قةةرا ة فةةي قصةةيدتين لعبةةدجدليةةة الحلةةم والواقةة  وتعدديةةة النسةةق المعرفةةي -4

 ير فوزي.القادر القط ومن

مةة  بحةةث قةةدم رلةةى مةةؤتمر نةةدوة تكةةريم األسةةتاذ الةةدكتور عبةةد القةةادر القةةط التةةي أقي

 م(، والبحث منشور في26/11/2001-25بالمجلس األعلى للثقافة في الفترة من )

 م.2002يناير  -العدد الساب  -مجلة الدراسات العربية

 :جماليات التشكيل باللون في الشعر العربي المعاصر -5

 م.  1999 -العدد الراب  -بحث منشور في مجلة الدراسات العربية       

رؤيةةةةة العةةةةالم مةةةةن منظةةةةور الطفةةةةل بةةةةين األدبةةةةين الةةةةروائيين: العربةةةةي  -6

 مقاربة نصية. -واإلنجليزي

 م.  2000 -العدد الخامس -بحث منشور في مجلة الدراسات العربية       

"المخلةةو " رشةةكالية  -التالقةةي الحضةةاري فةةي الشةةعر العربةةي المعاصةةر -7

 وانتفا  "المركب".

 حة  عنةوانجامعةة المنيةا ت -بحثُ ق ِّدم رلى المؤتمر الدولي الراب  لكليةة دار العلةوم

 11-9)           الوحدة والتنوع( وذلك في الفترة مةن  -)الثقافة العربية اإلسالمية

م(، وقةةةد تةةةم تحكيمةةة  ونشةةةرف فةةةي المجلةةةد السةةةادس مةةةن رصةةةدارات 2008مةةةارس 

 المؤتمر .

قةةرا ة فةةي ديةةوان )االعتةةراف األ يةةر(  -أفةةق الشةةعرية وتحةةوالت الةةنص -8

 لدرويش األسيو ي.

بحةةث منشةةور فةةي مجلةةة اآلداب والعلةةوم اإلنسةةانية الصةةادرة عةةن كليةةة 

 م.2008يوليو  -العدد الساب  والستون -جامعة المنيا -اآلداب

 نشيد األنشاد في الشعر العربي المعاصر: الرؤية والتشكيل الفني   -9

 ح  عنوانجامعة المنيا ت -ثُ ق ِّدم رلى المؤتمر الدولي الخامس لكلية دار العلومبح

 10-8)رسةةهام العلمةةا  المسةةلمين فةةي الحضةةارة العالميةةة( وذلةةك فةةي الفتةةرة مةةن )

  .م(، وقد تم تحكيم  ونشرف في المجلد الراب  من رصدارات المؤتمر 2009مارس 



 -3- 

: قرا ة على عو  النقد مجابهة القبح والتسلط ورفض تكريس الخرافة -10

 الثقافي في ثالثة نصوص سردية.

 -بحث منشور في مجلة كلية اآلداب بقنا الصةادرة عةن كليةة اآلداب بقنةا

 م.2009 -العدد الثامن والعشرون -جامعة جنوب الوادي

تشةةةكالت الموعةةةوعة فةةةي األجنةةةاس األدبيةةةة: موعةةةوعة الزيةةةر سةةةالم  -11

 نموذجاً.

 -عربية الصادرة عن كلية دار العلةومبحث منشور في مجلة الدراسات ال

  م.2010يناير  -العدد الحادي والعشرون -جامعة المنيا

 اً: الكتب المنشورة والبحوث األ ر :نيثا

 -مالمحهةا الفنيةة -قضةايا ا -صورة الدم في شةعر أمةل دنقةل: مصةادر ا -1

 م.1995القا رة  -1  -دار المعارف

لمصةةةرية العالميةةةة للنشةةةر الشةةةركة ا -صةةةورة الطفةةةل فةةةي الروايةةةة المصةةةرية -2

 م.1997القا رة  -1  -)لونجمان(

 م.1997القا رة -1  -دار أنوس للطباعة والنشر -دراسات في نقد الرواية -3

 القةةا رة-1  -دار أنةوس للطباعةةة والنشةةر -دراسةات فةةي النقةةد العربةةي القةةديم -4

 م.1997

 -ةابعةالسةنة الر -العةدد السةاب  -: )مجلةة ربةداععبدف جبير بين الوعي والزمن -5

 م.1986يوليو  -القا رة

 –: )مجلةة أدب ونقةد أ فال بةال دمةوع: دعةوة رلةى قةرا ة الواقة  المصةري -6

 م.1996سبتمبر  -القا رة -133العدد 

 )عةمن بحةةوث مةةؤتمر المنيةةا األدبةةي الخةةامس( الةةذي أقامةة الروايةةة فةةي المنيةةا:  -7

نيون م بعنةةةوان: "الثمةةةاني1999( مةةةايو 6-4قصةةةر ثقافةةةة المنيةةةا فةةةي الفتةةةرة مةةةن )

 قادمون".

 -)مجلة الشةعر  بيعة التوج  عند الشاعرين أحمد حجازي وشوقي بزي : -8

 م.1989يوليو  -القا رة -15السنة  -55العدد 

  -رةالقا  -مجلة ربداع التحوالت الزمنية وأثر ا في تشظي السرد الروائي: -9

 .م2007شتا   -العدد األول -اإلصدار الثالث
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  ثالثاً : األنشطة التدريسية:

ا ددسسااا ل  يدد فد اا   دد سساا  ماا    1   ىاا. قاا ب ل دراا في  لاان ماال ىاا  ىليسراا و

 ددمقلفد  دآلتسةا

  مرحلة الليسانس -أ   

 ا الفرقة األولى -1   

  دفا   يده لسهما  ى  البالغة العربية، يىقلف مقدمة البالغة والنقدىقلفا

 ج ى سة ىشرلمة ىع زى ئه ل دقام.

 االفرقة الثانية -2

  يدااه لسااه مراا ا ل دااسدت فيفد اا   لاان دددقاا  النقةةد األدبةةي القةةديمىقاالفا 

ب 1997ددقااا  ل   -1ط -يدف ألاااسل دسعة واااة يدددشااال –دد للااان ددقااا يم 

 (11849/97ييحمل فقم إي دع ف

  يدااه لسهاا  ى دفاا   ج ى سااة ىشاارلمة ىااع زى ئااه  البالغةةة الحديثةةةىقاالفا

دة كيل في القصيجماليات التشل دقام ل إلض لة إد  مر ا ىارقل ودسدلها 

ب. 1997ددمدسا   -يدف يلدء دسدشل يددرسزياع دداا ى ن -العربية المعاصرة

 (1623/97ييحمل فقم إي دع ف

 .ىقلفا ددرلجمة ددرخصصسة لن دددق  دأليلن يده لسه  مر ا ج ى ن 

 اةلثالفرقة الثا -3

  يده لسه  أمثل ى  ى دف جا ى ن ىشارلم ىاعالنقد األدبي الحديث ىقلفا 

  دقام.زى ئه ل

  يده لسه أمثل ى  ى دف ج ى ن. أعمال السنةىقلفا 

  فىقلف تخصصن/ دخرس في(. بيقرا ة النص األدىقلفا 

 .)ىقلفا دتا     لق ية ى  صل  فىقلف تخصصن/ دخرس في 
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 االرابعةالفرقة  -4   

  ن يداه لسهما  أمثال ىا  ى داف جا ى  األدب المقارن والنقد الثقافيىقلفا

 يا ددمق فت، ييفد    لن دددق  ددثق لن .ىده ا يفد    لن دأل

  فىقاالف تخصصاان/ دخرساا في( يدااه لسااه ى دااف  النظريةةة األدبيةةةىقاالف

 ج ى ن.

 امركز اللغة العربية -5

  قاا ب ل دراا في  دسعاا ا ددسدلاا ي  ىاا  ج ى ااة قددفاا فدلنق لق زخااار ت لاان

 ب(.1998-1994ددفرل  ى  ف

 دد فد    دد سس اىليسة  -ا

  ص فيلسسب دد فد    دأليلسة يدددق ية(ايفجة دد لسسب ددخ -1

  النقد القصصيىقلف. 

  النقد المسرحيىقلف. 

  قاعة البحثىقلف. 

 ددادة ددرمهس ية دسم جارسلا -2

  الترجمة التخصصيةىقلف. 

  فدخرس في( النقد التطبيقيىقلف 

  فدخرس في( األدب المقارنىقلف 

 فم لاان يضااع ؛ مماا  شااشاا فم لاان تسصااسف ددمقاالفد  ددراان قاا ب لر فياااه  -3

، لحااب دم تقف ودا  قسا ل ددرحصاسليىردسوة لأ  دسب ىخرسفة  دالخرة فد 

 .يدال رس  ا يددرذمللل و دات ىه فد  ددفهم 

 ب2008-2007وضس دادة شئست ددر سسم يددع ا و  دد  ب ددا ى ن  -4

-2008ب/ 2007-2006دألواااسدب ددا ى ساااة  داداااة دد فد ااا   دد سسااا وضاااس  -5

  .ب2012-2011 /ب2010-2009ب/ 2009

 ب.2011-2010وضس دادة شئست ددةسئة و  دد  ب ددا ى ن  -6

 ب ير  دآلت.2007وضس ىاس  إيدف  ىلمز ددمخعسط   ىدذ و ب  -7

-2011دد ا ب دداا ى ن  لا ءد  ىا  ل دكسساة شئست ددر ساسم يددعا افئس  دادة  -8

 ب.2012

 اا ب ددااا ى ن دد ل دا ى ااة لاا ءد  ىاا  شاائست ددر سااسم يددعاا اوضااس ىاساا   -9

 ب.2011-2012
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كسسة دل ئب فئس  تحليل ىاسة دد فد    دد للسة فددماسة دد يفية ددمحكمة  -10

 ج ى ة ددمدس (. -يدف دد سسب

 رابعاً : األنشطة البحثية : 

 دإلشلدف وس  ددل  ئل دد سمسةا

 أوال :  المسجلون  لرسائل  الدكتوراف:   

 الموعوع تاريخ التسجيل االسم م
ق ىخرااااا ف  ااااا   جااااا ي طااااا ف 1

 ددمسدن 

الخطةةةاب الةةةذكوري فةةةي شةةةعر أبةةةي الطيةةةب  25/12/2006

المتنبةةةي ونةةةزار قبةةةةاني دراسةةةة فةةةي النقةةةةد 

 الثقافي 

2 

 

 البنى السردية في شعر محمود درويش  20/10/2008 ت ىل ىحم  وة  دد زيز 

3 

 

ي  الةةدرس البالغةةي بةةين ابةةن البنةةا  المراكشةة 16/11/2009 و يل وسن فىض ت دداللن 

 وعبد هللا بن ربرا يم الشنقيطي 

ىحماااااا  ىصااااااعفن فلاااااا ون  4

 ص دح 

النبي السردية فةي شةعر محمةد ربةرا يم أبةو  15/3/2010

 سنة 

5 

 

بالغةةةة  التراكيةةةب  فةةةي شةةةعر  أبةةةي العةةةال   15/3/2010 يل ء ديم  ج لل ديم  

 المعري دراسة في تشكالت المعني البالغي

 السرد العجائبي في منامات الو راني   19/7/2010 إللد سم ىحم  إللد سم و ىل  6

دكتور ثانياً:  الب تم  مناقشتهم لةدرجتي  الماجسةتير والةدكتوراف  وكةان السةيد الة

 المتقدم مشرفا مشاركا ً عليهم 

 الدرجة  الموعوع تاريخ التسجيل االسم م

 راعي جالل عبد الحفيظ محمد  1

نةةةةةةةاقش ومةةةةةةةنح الدرجةةةةةةةة فةةةةةةةي 

25/1/2000 

الصةةورة فةةي شةةعر محمةةد  28/11/1995

 عبد المعطي الهمشري 

 ماجستير 

 محمود حسين محمود ربرا يم  2

نةةةةةةةاقش ومةةةةةةةنح الدرجةةةةةةةة فةةةةةةةي 

29/7/2007 

صةةورة الليةةل فةةي القصةةة  6/7/1996

القصةةةيرة المعاصةةةرة فةةةي 

 -67مصر في الفتةرة مةن 

1995  

 ماجستير  

 محمد مصطفي رفاعي  3

نةةةةةةةاقش ومةةةةةةةنح الدرجةةةةةةةة فةةةةةةةي 

26/6/2007 

تجليةةات  األسةةر فةةي شةةعر  20/12/1999

 العصر العباسي 

 ماجستير  

 ربرا يم محمد ربرا يم  4

نةةةةةةةاقش ومةةةةةةةنح الدرجةةةةةةةة فةةةةةةةي 

24/11/2009 

اثر استخدام فن المونتةاج  25/12/2006

السةةةينمائي فةةةي الروايةةةة 

العربيةةةةة المعاصةةةةرة فةةةةي 

 مصر 

 ماجستير  

 ربرا يم الشيخ علي ربرا يم  5

نةةةةةةةةةةةةاقش ومةةةةةةةةةةةةنح الدرجةةةةةةةةةةةةة  

 29/8/2000في

الدالالت الرمزيةة لصةورة  28/6/1998

الموت  دراسة فةي حركةة  

 الشعر  الحر في  مصر 

 دكتوراف 

 محمود حسين محمود  6

نةةةةةةةاقش ومةةةةةةةنح الدرجةةةةةةةة  فةةةةةةةي  

26/9/2000 

صورة السجن فةي الشةعر  12/4/1998

العربةةةةي  المعاصةةةةر فةةةةي 

 مصر 

 دكتوراف

 دكتورافشةةةعر الصةةةعاليك دراسةةةة  29/11/1998 محمد عبد المجيد محمد  7
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نةةةةةةةاقش ومةةةةةةةنح الدرجةةةةةةةة  فةةةةةةةي 

28/6/2004 

 أسلوبية 
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ثالثاً:  الب تم  مناقشتهم لدرجتي   الماجستير والدكتوراف بالكلية  وكةان المتقةدم 

 عضواً بلجنة المناقشة 

 الدرجة  الموعوع تاريخ التسجيل االسم م

 تامر محمد عبد العزيز  اشم 1

نةةةةةاقش ومةةةةةنح الدرجةةةةةة فةةةةةي 

29/7/2008 

قةةرا ة ابةةن الفةةارر فةةي تراثنةةا  20/12/2004

 النقدي 

 ماجستير

 صابر عكاشة قليعي علي  2

نةةةةةاقش ومةةةةةنح الدرجةةةةةة فةةةةةي 

29/5/2007  

الخطةةةةاب النقةةةةدي عنةةةةد نجيةةةةب  20/12/2004

 الكيالني 

 ماجستير 

  ديجة السيد عبد السمي   3

نةةةةةاقش ومةةةةةنح الدرجةةةةةة فةةةةةي 

26/5/2009  

التفكير البالغي عند العلوي بةين  18/12/2005

 ليد والتجديد التق

 ماجستير 

 عمر محمد محمد محفوظ  4

نةةةةةاقش ومةةةةةنح الدرجةةةةةة فةةةةةي 

30/6/2009  

الشةةعر السةةعودي الحةةديث قةةرا ة  19/6/2006

نصوصية لبني النص وجمالياتة  

فةةةي النصةةةف الثةةةاني مةةةن القةةةرن 

 العشرين 

 ماجستير 

 مصطفي احمد عبد العظيم  5

نةةةةةاقش ومةةةةةنح الدرجةةةةةة فةةةةةي 

27/4/2010 

يةةةةةةةات التحليةةةةةةةل الثقةةةةةةةافي   جمال 25/12/2006

االعتةةذاريات فةةي الشةةعر العربةةي  

حتةةةةي نهايةةةةة العصةةةةر العباسةةةةي 

 نموذجاً 

 ماجستير 

 

 

 ةةالب تمةة  مناقشةةتهم لةةدرجتي   الماجسةةتير والةةدكتوراف  ةةارج بعةةض مةةن رابعةةاً: 

 ا:فيهجامعة المنيا  وكان المتقدم عضواً بلجنة المناقشة 

غلي محمود فر -ي ألبي الفرج األصفهانيالبنية السردية للخبر في كتاب األغان -1

جامعةةة  -كليةةة اآلداب -رشةةراف أ.د/ عمةةر محمةةد عبةةد الواحةةد -ماجسةةتير -علةةي

 م.2007المنيا 

آمنةةة الظريةةف محمةةد حسةةن  -البالغةةة فةةي ديةةوان الملةةك الناصةةر داود األيةةوبي -2

رشةةراف أ.د/ عبةةد الفتةةا  الشةةين السةةيد الشةةين وأ.د/ عبةةد  -دكتةةوراف -األعصةةر

 –كليةةة الدراسةةات اإلسةةالمية والعربيةةة للبنةةات بالقةةا رة  -حسةةين محمةةد القةةادر

 م.2008جامعة األز ر 

 -افدكتةور -منةى عبةد هللا علةي -من األسرار البيانية في ديوان ولي الةدين يكةن -3

كليةةة الدراسةةات  -رشةةراف أ.د/ عائشةةة حسةةين فريةةد وأ.د/ محمةةد حسةةن شرشةةر

 م.2009جامعة األز ر  –اإلسالمية والعربية للبنات بالقا رة 

ا  شةيم -جماليات الرمز في القصيدة السياسية عند أمل دنقل )دراسة تحليليةة( -4

 -كليةة اآلداب -رشةراف أ.د/ عيةد محمةد شةبايك -ماجسةتير –رجب عبد الرحمن 

 م.2010جامعة المنوفية 

  امساً: دورات تنمية قدرات  يئة التدريس بجامعة المنيا الحاصل عليها :

 نمية مهارات العرر الفعال تييف  قI1ب.2005يد يل  31 –29ى   ن ددفرل ل -ق 

 تنمية آداب وأ القيات المهنة ييف  قP4ب.2005أغاع   10 –8ى   ن ددفرل ل -ق 
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  موعةةةوعات  اصةةةة فةةةي التةةةدريس ييف  قT3أغااااع   18 –15ىااا   ن ددفرااال لااا  -ق

 ب.2005

 تقويم التدريس ييف  قT5ب.2006يسلسس  28 –26ى   ن ددفرل ل -ق 

 رعداد كتابة البحوث العلمية ييف  قR2ب.2006يسدسس  13 –11ى   ن ددفرل ل  -ق 

 رعداد مشروع بحثي ييف  قR3ب.2006يسدسس  13 –11ى   ن ددفرل ل  -ق 

  الجوانب القيادية لألكادميين ق فؤ  ء دألقا ب أي ييفL1يس ىا 21–19ىا   ن ددفرل ل -ق 

 ب.2007

 معايير الجودة ييف  قD3ب.2007أغاع   23 –21ى    -ق 

 نظام الساعات المعتمدة ييف  قT2ب.2008يسلسة  26 –24ى   ن ددفرل ل -ق 

 النشر العلمي ييف  قR1ب.2008يسدسس  24 –22ى   ددفرل  لن -ق 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس ييف  قT1ب.2008يسدسس  31–29ى   ن ددفرل ل -ق 

 سادساً: المشاركة في المؤتمرات :

 المشاركة بأبحاث: -أ      

وكان  م،2001مارس  -كلية اآلداب بجامعة المنيا -مؤتمر )المرأة في علومنا اإلنسانية(  -1

لةةوم عنةوان البحةث: )المةةرأة والةزمن: مةن أ ةةالل الطبيعةة رلةى أ ةةالل الزمن(.مةؤتمر )الع

( 21-19) كلية اآلداب بجامعة المنيا في الفتةرة مةن -اإلنسانية وتكاملها: رؤية مقارنة( 

م، وكان عنوان البحث:)رباعية الطبيب والمرأة والمريض والواجةب: بةين 2002مارس 

 مقاربة نصية.  -"تشيخوف" و"ربرا يم ناجي" و"يوسف ردريس"

رس مةةا/11-9جامعةةة المنيةةا فةةي الفتةةرة مةةن ) -المةةؤتمر الةةدولي الرابةة  لكليةةة دار العلةةوم -2

 حةةدة والتنةةوع(، وكةةان عنةةوانم( تحةة  عنةةوان: )الثقافةةة العربيةةة اإلسةةالمية: الو2008

البحةةث: )التالقةةي الحضةةاري فةةي الشةةعر العربةةي المعاصةةر: رشةةكالية المخلةةو  وانتفةةا  

 المركب(.

ارس مة/10-8جامعةة المنيةا فةي الفتةرة مةن ) -المؤتمر الدولي الخامس لكليةة دار العلةوم -3

عنةوان م( تح  عنوان: )رسهام العلما  المسةلمين فةي الحضةارة العالميةة(، وكةان 2009

 البحث: )نشيد األنشاد في الشعر العربي المعاصر: الرؤية والتشكيل الفني(.

لنصةوص جامعةة الزقةازيق: )تةدا ل ا -المؤتمر الثةاني لقسةم اللغةة العربيةة بكليةة اآلداب -4

م(، وكةةةان عنةةةوان البحةةةث: 2009مةةةارس /31-30واألنةةةواع األدبيةةةة( فةةةي الفتةةةرة مةةةن )

 دبية: موعوعة الزير سالم نموذجاً(.)تشكالت الموعوعة في األجناس األ

ديسمبر /29-27جامعة المنيا في الفترة من ) -المؤتمر الدولي السادس لكلية دار العلوم -5

ن م( تحةة  عنةةوان: )الةةذات واآل ةةر فةةي الثقافةةة العربيةةة واإلسةةالمية(، وكةةان عنةةوا2009

مقاربةةة  –البحةةث: )اسةةتنطاب البهةةائم والطيةةر بةةين "ابةةن المقفةة " و"جةةورج أورويةةل" 

 نصية(.

م. 1998( ديسةمبر 2-1مؤتمر أمل دنقةل األدبةي األول بقصةر ثقافةة قنةا فةي الفتةرة مةن ) -6

 وكان عنوان البحث: )توظيف التقنيات الحديثة في شعر أمل دنقل(.
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( 30-28)ربداع متجدد( في الفترة من  -مؤتمر المجلس األعلى للثقافة: )ربرا يم المازني-7

عنةةوان البحةةث: )تطةةور الةةوعي والةةوعي بةةالتطور: قةةرا ة فةةي نقةةد م. وكةةان 1999يونيةةو 

 المازني للمنفلو ي.

ان م، وكةة1999( مةايو 6-4قصةةر ثقافةة المنيةا فةي الفتةةرة مةن ) -مةؤتمر المنيةا الخةامس  -8

 عنوان البحث: )الرواية في المنيا(.

رة فةةي القةةا المجلةةس األعلةةى للثقافةةة ب -نةةدوة تكةةريم األسةةتاذ الةةدكتور عبةةد القةةادر القةةط  -9

يةة م وكان عنوان البحث:جدلية الحلةم والواقة  وتعدد2001( نوفمبر 26-25الفترة من )

 النسق المعرفي: قرا ة في قصيدتين لعبد القادر القط ومنير فوزي.         

لعربيةةة كليةة التربيةةة للبنةةات باألحسةا  بالمملكةةة ا -نةدوة )األحسةةا  بةين األمةةس واليةةوم(  -10

ف(، وكةةان عنةةوان البحةةث: )مةةن  صوصةةية 1423 /2/ 11-8فتةةرة مةةن )السةةعودية، فةةي ال

الةةةزمن رلةةةى  صوصةةةية المرحلةةةة: قةةةرا ة فةةةي ديةةةوان يةةةا فةةةد  ناظريةةةك للشةةةاعر غةةةازي 

 القصيبي(.

مةةي دورة محمةةد غني -مةةؤتمر المجلةةس األعلةةى للثقافة:)النقةةد األدبةةي والواقةة  الثقةةافي -11

عنةةةةوان البحةةةةث: )تشةةةةكالت م(  وكةةةةان 2010يونيةةةةو /17-15 ةةةةالل( فةةةةي الفتةةةةرة مةةةةن )

 الموعوعة في النوع األدبي: موعوعة الزير سالم نموذجاُ(.

 واإلدارة مثل: مالمشاركة بالتنظي -ب

ألدبي المؤتمر ورئاسة الجلسة البحثية الرابعة لظيم والمشاركة بالحضور والمناقشة التن -1

رلةى 19فتةرة مةن الثامن إلقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي والذي أقيم فةي المنيةا فةي ال

  م.2007مارس 21

ا كليةة في مؤتمرات )أعالم الصعيد( التي أقامتهتنظيم والمشاركة بالحضور والمناقشة ال -2

 دار العلوم بجامعة المنيا. 

مية: الثقافةةة العربيةةة اإلسةةال"  تحةة  عنةةوانلكليةةة دار العلةةوم  الرابةة لمةةؤتمر الةةدولي ا -3

 .إلعافة رلى ردارة الندوة الشعريةبا م،2008مارس  11رلى  9" من الوحدة والتنوع

تحة  م والمشاركة بالحضور والمناقشة للمؤتمر الدولي الخامس لكلية دار العلوتنظيم ال -4

 .2009مةارس  10رلى  8" رسهام العلما  المسلمين في الحضارة العالمية" من  عنوان

 باإلعافة رلى ردارة الندوة الشعرية.

 الثقافةةةفةةي  الةةذات واآل ةةر"  تحةة  عنةةوانعلةةوم س لكليةةة دار الداسةةلمةةؤتمر الةةدولي الا -5

باإلعةةةافة رلةةةى ردارة النةةةدوة  .2009 ديسةةةمبر 29رلةةةى  27" مةةةن العربيةةةة واإلسةةةالمية

 الشعرية.

ز ةر فةي جامعةة األ -المؤتمر الدولي الثاني والةذي أقامتة  كليةة اللغةة العربيةة بالزقةازيق -6

ربيةة ي بين علةوم اللغةة العم( تح  عنوان: )معالم التالق2010ربريل /22-20الفترة من)

 .والعلوم اإلسالمية(، وقد تم  المشاركة بإدارة الجلسة العلمية األولى للمؤتمر
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 ثالثاً : من حيث األنشطة الجامعية : 

 على مستو  الكلية:  -أ

 شارك األستاذ الدكتور منير عبد المجيد فوزي في اجتماعات مجلةس القسةم، وعةين -1

م، و ةةو المنسةةق 2011م حتةةى 2006نةةذ أغسةةطس قائمةةاً بأعمةةال رئةةيس مجلسةة  م

 . م12/10/2011حتى تعيين  وكيال للكلية في  األكاديمي للقسم منذ ذلك الحين

يادتة  رأسهم في تفعيل األنشطة الطالبية على مستو  الكلية والجامعة استناداً رلةى  -2

 لكل من:  

عةام  م وحتةى1994رائد أسرة الفرسان بكلية دار العلوم بجامعة المنيا منذ عةام  - أ

 م.1999

 م.1998/1999رائد لجنة الجوالة بالكلية للعام الدراسي:  -ب

 م.1999/2000رائد اللجنة الفنية بالكلية للعام الدراسي:  -ج

 م.1999/2000رائد النشا  المسرحي بالكلية للعام الدراسي: -د

-2007 م /2007-2006رائةةةد اللجنةةةة الثقافيةةةة بالكليةةةة لألعةةةوام الدراسةةةية :  -ـ ةةة

 م.2010-2009م/ 2009-2008م/ 2008

 على مستو  الجامعة : -ب

لمركزيةة قام بتحكيم العديد من المسابقات األدبيةة والثقافيةة بةإدارة رعايةة الطةالب ا -1

 بالجامعة.

بقاً( )النادي األدبي( بمركز الفنون واالداب بجامعة المنيا )سوزان مبةارك سةاأسس  -2

 .م2000وكان رئيس  في عام 

 لنةةادي األدبةةي( بكليةةة دار العلةةوم الةةذي مةةا يةةزال يمةةارس نشةةا   الجةةامعيأسةةس )ا  -3

ليةة كأسبوعياً  يلة فترة الدراسة الجامعية؛ لرعايةة المو ةوبين ربةداعيا مةن  ةالب 

 دار العلوم والكليات األ ر  بالجامعة.

الملتقةةى الفكةةري الةةذي يقةةوم بعقةةد نةةدوات فكريةةة وثقافيةةة تحةة  رشةةراف قسةةم أسةس  -4

ن قةةد األدبةةي واألدب المقةةارن بالكليةةة، وقةةد استضةةاف ونةةاقش عةةدداً مةةالبالغةةة والن

 المثقفين ورجاالت الفكر.
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 رابعاً:  دمة المجتم :  

ف فةي مختلةمتنوعةة إللقا  محاعةرات  اً(مركزي اً محاعربصفت  )االستعانة ب  يتم  -أ

ى عل ثقافةاألنشطة الثقافية العامة واألدبية بنوادي األدب بالهيئة العامة لقصور ال

 .وفي محافظاتها كافة جمهورية مصر العربية مستو 

 (.1468عضوية عاملة رقم ) -عضو اتحاد كتاب مصر -ب

 عضو الجمعية المصرية لألدب المقارن. -ج

 عضو معجم البابطين للشعرا  العرب المعاصرين. -د

شةةارك فةةي رعةداد موسةةوعة أعةةالم العلمةا  العةةرب والمسةةلمين التةي أشةةرف علةةى  -ـ ة

 لمرحوم الدكتور محمد صالح الجابري.رصدار ا ا

 عضو مجلس ردارة نادي األدب بقصر ثقافة المنيا ألكثر من دورة. -و

ت نشر منها سةتة دواويةن والسةاب  قيةد الطبة . وقةد فةاز دواوين شعرية، سبعةل   -ز

رة بعدد من الجوائز المصرية والعربية مثةل جةائزة الةدكتو بعض دواوين  وأشعارف

  ديوانةحصةل عةن م، و1991الفراشةات( عةام  -)النسةا   ديوانةسعاد الصبا  عن 

)لةةيس كمثلهةةا امةةرأة( علةةى جةةائزة أحسةةن ديةةوان فصةةحى بمسةةابقة الهيئةةة العامةةة 

 بجةوائز المجلةس عةدد مةن قصةائدف م. كمةا فةاز1996لقصور الثقافة بالقا رة عام 

 م حصةل1991م، وفي عةام 1987م، 1986األعلى للثقافة للشعرا  الشبان أعوام:

 على الجائزة األولى عن قصيدت :)اللوحة(.

ة قصائدف في الدوريات المصرية والعربية مثةل: األ بةار والجمهوريةمعظم نشرت  - 

يتيةة والمسا  والشعر وربةداع وأدب ونقةد والقةا رة والرايةة القطريةة والبيةان الكو

 وكل العرب التي تصدر في لندن.

والصةعيد  ة بالمنيا مثل: المنتد  الثقافي،شارك في العديد من برامج القناة السابع - 

 بين األدب والفن، وعلى عفاف النيل، وفي السابعة.

 يشةةارك سةةنوياً فةةي فعاليةةات معةةرر القةةا رة الةةدولي للكتةةاب الةةذي تنظمةة  الهيئةةة -ي

 المصرية العامة للكتاب بالقا رة.


