
  سيرة ذاتية

 االسم: الدكتورة زينب فرغلي حافظ.

م.                                               28/11/1967تاريخ الميالد:   

 الجنسية: مصرية.

مصر. -المنيا -(23فيال رقم ) -محل اإلقامة: المنيا الجديدة  

بكلية دار بقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن  أستاذ مساعدالوظيفة: 

جامعة المنيا. -العلوم  

 التخصص العام: البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن.

 التخصص الدقيق: النقد األدبي الحديث.

 *الدرجات العلمية الحاصلة عليها: 

دور  -جامعة المنيا -ليسانس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية من كلية دار العلوم -

م.1998مايو   

في اللغة العربية )البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن( من كلية دار الماجستير  -

م( بتقدير: ممتاز.26/10/1993جامعة المنيا بتاريخ ) -العلوم  

وكان موضووعها:) الخصوا ص الجماليوة والمسوتويات الدالليوة فوي موعر أحمود عبود 

 المعطي حجازي(. 

جامعوة عوين مومس بتوواريخ  -ابالودكتورا  فوي فلسوفة اللغوة العربيوة موون كليوة األد -

 م( بتقدير: مرتبة الشرف األولى.15/1/2001)

وكووان موضوووعها:) توظيوور المووورو  الشووعبي فووي الشووعر العربووي المعاصوور فووي 

 مصر(.

( إلى جامعة )جوهوان  جووتن بورب( بالمانيوا 2000-1997سافرت في الفترة من ) -

 االتحادية في بعثة من أجل )جمع مادة علمية(.  

 *التدرب الوظيفي:

م.29/8/1995مدرس مساعد بقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن من: -  

م.27/2/2001مدرس بقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن من: -   



اًوالً: اإلنتاب العلمي المنشور في الدوريات العلمية المحكمة والمؤتمرات والذي 

 ذ مساعد(:يتم به إعادة التقدم إلى درجة )أستا

 )تجليات الكتابة وآليات التلقي(: -1

بحث قدم إلى فعاليات ) المؤتمر الدولي األول لجامعة المنيا( وموضوعه      

)حوار الحضارات: قنوات االتصال بين الشعوب( والذي أقامه مرك  سوزان 

م(، وتم تحكيمه 2008نوفمبر  /5-3مبارك الثقافي بجامعة المنيا في الفترة من )

 . ونشر 

)جدل األنا واآلخر وجماليات التحليل الثقافي: قراءة في ديوان )يوميات   -2

 امرأة ال مبالية( 

بحث قدم إلى المؤتمر الدولي السادس: ) الذات واآلخر في الثقافة العربية      

 /29-27واإلسالمية( والذي أقامته كلية دار العلوم بالمنيا في الفترة من )

 حكيمه ونشر .م(. وتم ت2009ديسمبر 

)جماليات المكان في الرواية العربيوة المعاصورة: عموارة يعقوبيوان نموذجواً(  -3

ينوواير  -العوودد الحووادي والعشوورون -بحووث منشووور بمجلووة الدراسووات العربيووة

 م. 2010

 الثابت والمتغير: البنية الحكا ية والسردية في القص النسا ي المعاصر(:)  -4

 -الثالث عشر لقسم اللغة العربية بكلية اآلداببحث قدم إلى المؤتمر النقدي       

جامعة جرش األهلية باألردن وعنوانه )الرواية العربية: الواقع واآلفاق( في 

 م(.2010إبريل  15-13الفترة من )

 ثانياً: الكتب المطبوعة: 

دار أبوو هوالل للطباعوة  -1ط -التناص األسوطوري فوي موعر محموود درويو  -1

 م.2006 والنشر والتوزيع  بالمنيا

دار أبووو هووالل للطباعووة والنشوور  -1ط -علووم الجمووال بووين الناريووة والتطبيووق -2

 م.2007والتوزيع  بالمنيا 

 م.2007القاهرة -1ط -دار أنوس للطباعة والنشر -قضايا النقد القديم -3

 -دار أنووس للطباعوة والنشور -دراسات في النقد األدبي الحديث )باالمتراك( -4

 م.2009القاهرة -1ط

 لمشاركة في المؤتمرات والندوات:ثالثاً: ا



 مؤتمرات أدباء األقاليم بمحافاات مصر. -5

م.  وقد 2001يونيو  -مؤتمر المجلس األعلى للثقافة: )صالح عبد الصبور(  -6

تووم إلقوواء بحووث بعنوووان )التعلووق النصووي فووي قصوويدة  عجيووب بوون الخصوويب  

 لصالح عبد الصبور(.

م.  وقود توم إلقواء بحوث 2003 -مؤتمر المجلس األعلى للثقافوة: )أمول دنقول(  -7

 بعنوان )الشاعر الناقد والنموذب الشعري: قراءة في أحاديث أمل دنقل(.

المشواركة فووي فعاليووات ) المووؤتمر الودولي األول لجامعووة المنيووا( وموضوووعه  -8

الذي أقامه مرك  سوزان )حوار الحضارات: قنوات االتصال بين الشعوب( و

م( وقد تموت 2008نوفمبر  5-3مبارك الثقافي بجامعة المنيا في الفترة من )

 المشاركة ببحث عنوانه )تجليات الكتابة وآليات التلقي(.

المؤتمر الدولي الرابع: الثقافة العربية واإلسالمية: )الوحدة والتنوع(،  -9

 م(.2008مارس 11-9لفترة من )والذي أقامته كلية دار العلوم بالمنيا في ا

المؤتمر الدولي الخامس: ) إسهام العلماء المسلمين في الحضارة العالمية(  -10

 م(.2009مارس 10-8والذي أقامته كلية دار العلوم بالمنيا في الفترة من )

المؤتمر الدولي السادس: ) الذات واآلخر في الثقافوة العربيوة واإلسوالمية(  -11

ديسوومبر  29-27لعلوووم بالمنيووا فووي الفتوورة موون )والووذي أقامتووه كليووة دار ا

م(. وقووودمت بحثووواً بعنووووان )جووودل األنوووا واآلخووور وجماليوووات التحليووول 2009

 الثقافي: قراءة في ديوان يوميات امرأة ال مبالية للشاعر  ن ار قباني (.

 -المشاركة في المؤتمر النقدي الثالث عشر لقسم اللغة العربية بكلية اآلداب -12

األهلية والذي انعقد باألردن وعنوانه )الرواية العربية: الواقع  جامعة جرش

 م(.15/4/2010-13واآلفاق( في الفترة من )

المشاركة في إعداد وتحضير مؤتمرات )أعالم الصوعيد( التوي أقامتهوا كليوة  -13

 دار العلوم بجامعة المنيا.

المشووواركة فوووي النووودوات الثقافيوووة التوووي تقيمهوووا )سووواقية كنووووز( بالمنيوووا،  -14

 والمتفرعة عن )ساقية الصاوي(.



 المشاركة في الندوات الثقافية التي يقيمها )قصر ثقافة المنيا(. -15

 رابعاً: األنشطة الجامعية: 

تشرف على إدارة ) النادي األدبي( الذي يقيموه قسوم البالغوة والنقود األدبوي  -1

جامعة المنيا؛ والذي يهودف إلوى اكتشواف  -واألدب المقارن بكلية دار العلوم

 لمواهب الشابة إبداعياً ومتابعتها ورعايتها وتقديمها للحياة الثقافية.ا

تسهم بالمشاركة في تطوير المقوررات الدراسوية المختصوة بالبالغوة والنقود  -2

 األدبي واألدب المقارن من حيث اإلضافة والحذف والتعديل.

 عضو لجنة البيئة بالكلية والتي تعنى بالحفاظ على مختلر الجوانوب البيئيوة -3

 داخل الجامعة.

تشرف على إدارة ندوات )الملتقى الفكري( التي يقيمها قسم البالغة والنقود  -4

 م.2006جامعة المنيا منذ عام  -األدبي واألدب المقارن بكلية دار العلوم

بتحكووويم العديووود مووون المسوووابقات األدبيوووة والثقافيوووة لطوووالب  -وتقووووم -قاموووت  -5

القصوويرة( بووةدارة رعايووة الجامعووة فووي مجوواالت )الشووعر وال جوول والقصووة 

 الطالب المرك ية بالجامعة.

 خامساً:الدورات التدريبية الخاصة بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس:

 حاصلة على الدورات اآلتية: 

( فبرايور 28-26( والمقامة في الفترة من ) L1دورة )التخطيط االستراتيجي  -1

 م.2008

 م2008( مارس 4-2رة من )( والمقامة في الفت R1دورة )النشر العلمي  -2

( مارس 6-4( والمقامة في الفترة من ) L4دورة )إدارة الوقت واالجتماعات  -3

 م.2008

( والمقاموة فوي الفتورة مون  Tuدورة )معايير الجوودة فوي العمليوة التدريسوية  -4

 م.2008( مارس 18-20)



( أكتووووبر 23-22( والمقاموووة فوووي الفتووورة مووون ) C2دورة )العووورل الفعوووال  -5

 م.2008

( 11-10( والمقامووة فووي الفتوورة موون ) C3رة )تناوويم المووؤتمرات العلميووة دو -6

 م.2010مايو 

 سادساً:أنشطة أخرى:  

يووتم االسووتعانة بهووا كمحاضوور مركوو ي إللقوواء محاضوورات فووي مختلوور الثقافووة  -

العامة واألدبية بنوادي األدب بالهيئة العامة لقصور الثقافة بجمهورية مصر 

 العربية.

 (.2718عضوية رقم ) -عضو عامل -رعضو اتحاد كتاب مص -

ماركت في العديد من برامج القناة السابعة مثل: المنتدى الثقافي، والصوعيد  -

 بين األدب والفن، وعلى ضفاف النيل، وفي السابعة.

  

 


