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م ) التخصص الدقيق  1993كلية الدراسات العربية  –عربية  جامعة المنيا 

 أدب حديث(

 م2003لغة عربية جامعة المنيا  –ة الدراسات األدبي –درجة أستاذ مساعد  -4

  2008جامعة المنيا  –أدب حديث  –الدراسات األدبية   -درجة أستاذ  -5

 -:من المفاركات اي المؤتمرات
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 م 1968سبتمبر 
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مركز سوزان مبةار   –المرأ  وتيديث المجتمع  –مؤتمر المجلس القومي  -4

 2002للفنون واآلداب المنيا  –
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 اإلنتاج العلمي

 من األبياث العلمية المنفور  اى سجالت علمية ميكمة :   -1

–قةةةاهر ال –مجلةةةة اصةةةوع  –بيليةةةوجرااى الروايةةةة النسةةةائية اةةةى مصةةةر -1

 م . 1986سبتمبر

 م .  1994أكتوبر  –القاهر   –مجلة إبداع  –صور  الذات / مرآ  التطور  -2

مجلة حوليات الجامعة  –المسكوت عن  اى خطاب شهرزاد ألف ليلة وليلة  -3

 م . 1995 – 37العدد  –تونس  –التونسية 

مجلةة كليةة الدراسةةات  –اةى خطةاب الفةواعر النسةا  اةى العصةر الجةاهلى  -4

 م .  2002العدد الخامس  –جامعة المنيا  –ية العرب

األنةةا واآلخةةر .. بةةين الثنائيةةة البيولوجيةةة والتوحةةد بةةاآلخر ) قصةةص  ةةاد   -5

جامعةة عةين  –السمان نموذجةا  ( مركةز الدراسةات اإلنسةانية والمسةتقبليات 

 شمس . 

سةفينة و أميةر  اللةالع و توبةة و  -أبجدية الخروج اى روايتى مها الفيصل -6

 . 2007خريف  –الهيئة العامة للكتاب  –لة اصوع مج –سلى:

سؤاع التنوير .. سؤاع اليضار  رؤية نقديةة اةي تجديةد الخطةاب و الةوعي  -7

 م 2006مجلة كلية دار العلوم _ مجلة  –جامعة المنيا  –العربي المعاصر 

النسوية و النسائية ) قةرا   اةى إشةكالية المصةطلق( مقاربةة نقديةة لهويةة  -8

مجلةةة  –بيةث مقبةوع للنفةر  -مةرأ  ) سةعاد الصةبام نموذجةا(الكتابةة عنةد ال

 . 3/9/2007اصوع بتاريخ 

مجلةة الدراسةات  –كتابة الذات : قرا   اةى تةداخل االسةتراتيجيات النصةية  -9

 . 2008-يناير –إصدار خاص  –جامعة المنيا  –كلية دار العلوم  –العربية 

خةةو  الكتابةةة ) قةةرا   اةةى اسةةتراتيجيات الهةةروب اةةي السةةرد القصصةةي  -10

العربةةةي المعاصةةةر( مجلةةةة كليةةةة اآلداب جامعةةةة جةةةر  المملكةةةة األردنيةةةة 

 م2010الهاشمية مايو 

عائفةة –اي هوية الكتابةة األدبيةة : قةرا   اةي ذاكةر  الكاتبةات المصةريات  -11

المصةةرية اةةى  المجلةةس القةةومى للمةةرأ  )مجلةةد المةةرأ  –التيموريةةة نموذجةةا 

 .2009القاهر   -التاريخ اليديث والمعاصر(

 : من الكتب العلمية -2

دار  –اى مجادلة الخطاب الذكورى السائد اةى األمثةاع الفةعبية المعاصةر   -1

 م .  2002 –المنيا  –المرو  للطباعة والنفر 

المرأ  المصةرية والثةور  ) دراسةة نقديةة لواقةع المةرأ  مةن خةالع الراويةة  -2

 .  2002القاهر   –المجلس األعلى للثقااة  –ة اى مصر النسائي

صةةةور  الرجةةةل اةةةى القصةةةص النسةةةائي ) دراسةةةة نقديةةةة للقصةةةة القصةةةير   -3

 (.  2005 –القاهر   –النسائية اى مصر ) المجلس األعلى للثقااة 



القةاهر  المجلةي  –الوعي بالكتابة اي الخطاب  النسةائي العربةي المعاصةر  -4

 .2003 –االعلى للثقااة 

القةاهر  المجلةس  –خو  الكتابة مقاربة نقدية لهويةة الكتابةة عنةد المةرأ   -5

 تيت الطبع  –األعلى للثقااة 

 الكتب المترجمة -ب -5

دار  –الخطاب النسوى) المفهوم والداللة( قرا   ائ نلريات األدب النسةوى  -

 م2008 –المنيا  –المرو  للطباعة والنفر 

 المجموعات القصصية –ج 

 –دار المرو  للطباعةة والنفةر  –ن الداخل ) مجموعة قصصية( الخروج م -

 م2008 –المنيا 

 -كتب للطالب منها: -د -

 –المنيةةا  –دار أبةةو هةةالع للطباعةةة والنفةةر  –نصةةوص اةةي األدب الجةةاهلي  -1

 م2003

 –المنيا  –دار الصفا للطباعة والنفر  –نصوص األدب االسالمى واالموى  -2

 م2003

 م2008 –المنيا  –الصفا للطباعة والنفر  –اي مصادر األدب العربي  -3

 م2008 –المنيا  –دار الصفا للطباعة والنفر  –نصوص األدب اليديث  -4

-المنيةةا  –دار أبةةو هةةالع للطباعةةة والنفةةر  –تةةاريخ األدب العربةةي اليةةديث  -5

 م2008

 –المنيةةةا  –دار الصةةةفا للطباعةةةة والنفةةةر  –اةةةي نصةةةوص األدب العباسةةةي  -6

 م2008

 لعامة األنفطة الثقااية ا

 عضو لجنة الخدمات المجتمعية والبيئية بكلية دار العلوم -1

 عضو لجنة التطوير بكلية دار العلوم  -2

 عضو بجمعية الكاتبات المصرية  -3

 المملكة العربية السعودية –عضو نادي األدب بجد   -4

لها العديد من اللقا ات اي اإلذاعة والتليفزيون ) اي مجاع المرأ  واألدب (  -5

 0عة المصريةبالقنا  الساب

 التدرج الوظيفي:

جامعة المنيا و  –مدرس مساعد بقسم الدراسات األدبية و كلية دار العلوم  -1

 1/1/199اي 

جامعةةة المنيةةا و اةةي  –مةةدرس بقسةةم الدراسةةات األدبيةةة و كليةةة دار العلةةوم  -2

13/4/1993 

جامعة المنيا اي  –أستاذ مساعد بقسم الدراسات األدبية و كلية دار العلوم  -3

 0م وحتى اآلن 31/3/2003

 المنيا اي      –أستاذ بقسم الدراسات األدبية بكلية دار العلوم جامعة  -4

       8  /12/2008 



جامعةةةة المنيةةةا اةةةي  -كليةةةة دار العلةةةوم   –رئةةةيس قسةةةم الدراسةةةات األدبيةةةة  -5

 م 1/3/2009

 
 


