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 : قسن اللغت العربيترؤيت 

يتطلع برًاهج اللغت العربيت وآدابها إلى إعداد خريج 

هتويز يتىاصل هع التراث العربي القدين ويستٌير 

بالفكر الحديج عربيه وغربيه ؛ لوىاجهت التحدياث 

اً وكتابتً الوعاصرة وحول عبء تعلين العربيت ًطق

 وبحثاً بوا يتفق وهعايير الجىدة .

  

 ****السيرة الذاتية 

 االسن : أسواء هحوىد شوس الديي سالن 

 :عممي التَّدرُّج الوظيفي وال
 ـ  ليسانس اآلداب، كمية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنيور التقدير : جيد جدًا ) األولى عمى دفعتي دمنيور و اإلسكندرية (

 مٜٜٔٔلفرع دمنيور ـ معيد بالتكميف من كمية اآلداب  جامعة اإلسكندرية 
 م كمية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية .التقدير : ممتازٜٜٛٔـ تاريخ الحصول عمى الماجستير  : 

 موضوع رسالة الماجستير )نثر ُكتَّاب الديوان في النصف األول من القرن الثالث اليجري (
 / صالح اليظي  إشراف :  أ.د / محمد مصطفى ىدارة         أ.د                          

 م ٜٜٜٔ/ٕ/ٓٔـ مدرس مساعد بقسم المغة العربية بآداب دمنيور 
 م  كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنيور .التقدير : مرتبة الشرف األولى ٕٗٓٓـ  تاريخ الحصول عمى الدكتوراه : 

 موضوع رسالة الدكتوراه : 
 يوان دراسة لمنيجو األدبي و النقدي و التأسيسي (     ) الجاحظ والتُّراث في كتاب الح                

 إشراف : أ.د / حممي عمي مرزوق           أ.د / محمود فراج                           
 . ٕٗٓٓ/ ٙ/ٜٕـ مدرس األدب العربي بقسم المغة العربية بآداب دمنيور 
 .ٕ٘ٔٓ/ ٜ/  ٔ باًرا مناعت ـ أستاذ األدب العربي بقسم المغة العربية بآداب دمنيور

 واألنشطة : الَميام اإلدارية
 . ٕٔٔٓ، ٕٓٔٓ، ٜٕٓٓ، ٕٛٓٓـ عضو مجمس إدارة وحدة نظم وتطوير االمتحانات ، 

 . ٕٗٔٓ،  ٕٔٔٓ، ٜٕٓٓـ عضو مجمس إدارة وحدة الحاسب اآللي ، 
 . ٖٕٔٓـ عضو مجمس إدارة وحدة الضمان والجودة ، مقرر لجنة اإلعالم والّتدريب حتى عام 

، وأشرفت عمى ندوات عديدة ضمت أعالم  ٕ٘ٔٓحتى  ٕٔٔٓبين كمية اآلداب ومكتبة مصر منذ  الثقافي ** منسق بروتوكول التعاون
 الفكر والثقافة واالقتصاد ؛من ضيوف الندوات :

ماضي أستاذ العموم السياسية ،  الباحث والمفكر عّمار عمي حسن ، الدكتور/ عبد الفتاح ) الشاعر سيد حجاب ، الروائي يوسف القعيد  
 بكمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، عبد الخالق فاروق المفكر واالقتصادي ، الفنان عبد العزيز مخيون ...إلخ( . 

دارتو " بكمية التجارة ، وكان مع ٔباسم كمية اآلداب والقى حضوًرا حاشًدا من طالب كميات الجامعة بمدرج " ** تنسيق لقاء طالبي وا 
 . ٜٕٓٓ/ ّٕٛٓٓداعية الّشاب ) مصطفى حسني( ، دار المقاء حول ) شباب الجامعة والقضايا المجتمعية ( ال
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 ،  وتشارك بوصفيإ٘ٔٓاآلداب ، وممثل المركز في كمية  ٕٗٔٓـ عضو مجمس إدارة مركز تعميم المغات والترجمة بجامعة دمنيور 
 لمركز . في مجال تعميم المغة العربية وعقد دورات با مدرًبا

/ ٕٙٓٓ*     االشتراك ببرنامج تدريب المعممين والّتقويم بمرحمة التعميم اإلعدادي بمدارس دمنيور من خالل كمية تربية دمنيور   
ٕٓٓٚ  ،ٕٓٓٛ . 
ريس بمدارس القسم في التحميل البيئي بجمع البيانات من خالل المقابالت الشخصية التي أجريتيا مع عدد كبير من ىيئة التد تمثيل*     

فيما يخصُّ قسم المغة العربية أسيمت في اعتماد الخطة  ٕٓٔٓالمحافظة و المستفيدين في سوق العمل ، وقمت بعمل استبيانات 
 م .ٕٗٔٓم / ٕٓٔٓاإلستراتيجية لمكمية 

 .ٕٙٔٓ،  ٕ٘ٔٓ،/ ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ عوام الجامعيةالمجنة العممية عن كمية اآلداب لأل مستشارـ 
 .  ٕ٘ٔٓ/ حتى العام عن قسم المغة العربية لمعام الجامعي يمياألكادـ المرشد 

 . ٕٙٔٓ،ٕ٘ٔٓ،  ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ،  ٕٙٓٓ/  ٕ٘ٓٓ،  ٕ٘ٓٓ/ ٕٗٓٓ* عضو مجمس وأمين قسم المغة العربية 
 ،ٕٙٓٓ/  ٕ٘ٓٓ، والمكتبة  ٕٗٔٓ،  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ،  ٕ٘ٓٓ/  ٕٗٓٓ: البيئة  *عضو بعدة لجان

،، وعضو  ٕٔٔٓ، ٜٕٓٓ، عضو لجنة التظممات عن الكمية  ٕٓٔٓ/ ٜٕٓٓقات ثقافية  عال  ،ٜٕٓٓ/ ٕٛٓٓشئون تعميم وطالب  
 .ٕٙٔٓ، ٕٗٔٓ،  ٕٔٔٓلجنة المراجعة ألعمال االمتحانات عن الكمية 

، و عضـو الكنتـرول   ٕٙٔٓحتـى   ٕٗٓٓرئيس كنترول وأعمال االمتحانات لمرحمة الميسانس والدراسات العميا بقسم المغة العربية منـذ  *
 . ٖٕٔٓ،  ٕٛٓٓ، ٕٕٔٓ، ، ٕٙٓٓلمركزي عن الكمية ا

 . ٕٓٔٓبالكميةـ عضو لجنة المصداقية واألخالق 
 م .5347عضى لجٌت التقىين والوتابعت بىحدة الضواى والجىدة ـ 

 . ٕ٘ٔٓحتى   ٕٓٔٓـ عضو بمعيار المشاركة المجتمعية منذ 
 .ٖٕٔٓوحتى  ٕٛٓٓالصحوة بكمية اآلداب  : ** رائد أسرة 

في إخراج عدة مطبوعاات مان إبادال الطاالب   ـ  في إطار دعم المواهب األدبية بالقسم ـ  مع زمالء بالقسم بالتنظيم والتحكيمإلشراف ا** 

 .   ٕٕٔٓ، و " ِمن أول الّسطر "  ٕٔٔٓو " ُردَّ قممي "    0202وجاءت بالتوالي في مجموعة عناوين " جعلوني كاتبا " 

في إطار المراكـز عمـى مسـتوا جامعـة لألعمال المسرحية والنشاط الفني لكمية اآلداب بدمنيور بدار األوبرا  ** مقرر حفل النشاط الختامي
 . ٖٕٔٓ/ ٕٕٔٓدمنيور 

 .ٖٕٔٓ، ٕٕٔٓ القسم في تقييم المواىب بالميرجان األدبي بكمية صيدلة دمنيور تمثيل** 
دارة  رض الطالب عميو شـيًئا مـن أعمـاليم التـي قيَّميـا عن أعمالو اإلبداعية ، وعقعيد( ، ندوة بكمية اآلداب لمروائي )يوسف ال** تنسيق وا 

ميا    . ٖٕٔٓوقوَّ
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كتابــة مقــال عــن " أعمــال عبــد الوىــاب شــاركت بمجنــة الحكــم عــن أفضــل ** فــي إطــار بروتوكــول التعــاون بــين مكتبــة مصــر وكميــة اآلداب 
ت الفائزة في ُكتيب بأسماء الطالب الفائزين ، وتكـريميم فـي احتفاليـة الصـالون المسيري " ، عمى مستوا أقسام الكمية ، وتمَّ طباعة المقاال

ٕٛ /ٗ /ٕٖٓٔ . 
** منّسق حفل بروتوكول التعاون بين ىيئة قصور الثقافة وكمية اآلداب بدمنيور ، في استضافة كمية اآلداب بدمنيور لمؤتمر شعراء 

 ُيوية ( .، بعنوان ) المغة .. الثقافة.. ال ٕٗٔٓالبحيرة لعام 
  ٕ٘ٔٓمنيور الفصل الدراسي األول ** منسِّق حفل النشاط الفني والمواىب عمى مستوا جامعة دمنيور ) نجم الجامعة ( بكمية آداب د

  دارة جمسات بحثية مع الجماىير واألدباء  لمؤتمر أدباء البحيرة  منذ عام  ٜٕٓٓالمشاركة بالحضور وكتابة أبحاث ودراسات وا 
 وعناوين الدراسات عمى التوالي :  ، ٕٗٔٓوحتى  

 .ٜٕٓٓ"التجربة الشعرية بين األجيال "  ـــ
  التابع لمييئة العامة لقصور الثقافة  ببحث " المؤتمر األدبي السنوي " مالمح اإلبداع األدبي في البحيرة  والمشاركة في الحضور،

  الشعر وقضايا العصر بعنوان : ٕٓٔٓمنشور ضمن مطبوعة االحتفالية  
  المؤتمر األدبي السنوي  لشعراء البحيرة التابع لمييئة العامة لقصـور الثقافـة بعنـوان ) المشـيد الشـعري  والمشاركة في الحضور ـ

 في البحيرة ( ببحث منشور ضمن مطبوعة االحتفالية : 
 .ٕٕٔٓ/ ٘يناير (  ٕ٘صفحات شعرية لشعراء البحيرة حول الثورة  ) ثورة 

بحـث : "  بمحافظة اإلسكندرية إلقميم غرب و وسـط الـدلتا الثقـافي ، ، ىيئة قصور الثقافة الث عشر ) األدب و الثورة (المؤتمر األدبي الث ـ
 م .ٕٕٔٓيناير نموذًجا "  ٕ٘الشعر والتوثيق التاريخي ، الشعراء المعاصرون وثورة 

 م .ٕٗٔٓالشعرية ومدا ارتباطيا بالقضايا المعاصرة مارس ـ تنظيم وتقديم ندوة بقسم المغة العربية لمشاعر " صالح السقا " عن أعمالو 
  الُمعد والمشرف عمى ندوة ) عمى طريق اإلبداع ( بوصفي مستشار المجنـة العمميـة بالكميـة والتـي أقيمـت لتكـريم المبـدعين ، وفـي

ّم تكريم مواىب أدبيـة متنوعـة ، مقدمتيم الطالب محمد شتا " زويل الصغير" مخترع جياز ) رالد( ، وغيره من االختراعات ، وكذا ت
 . ٕٗٔٓنوفمبر 

  الُمشرف بالتكميف عمى تقييم وترتيب المواىب األدبية بين شعر ومقال لممواىـب الطالبيـة فـي إطـار النشـاط الثقـافي المطبـوع عمـى
 . ٕٗٔٓمستوا الكمية ، ديسمبر 

  المشرف  بالتكميف عمى تقييم وترتيب المواىب األدبية في مجال كتابة الشعر واإللقاء لممواىب الطالبية في إطـار النشـاط الثقـافي
 . ٕٗٔٓلفن اإللقاء عمى مستوا أقسام الكمية، ديسمبر  

    ية .، ضمن فعاليات مسابقة عممية عمى مستوا أقسام الكم ٕ٘ٔٓالُمحكِّم ألفضل مجمة حائط عممية 

   التقديم  لديوان شاعر من شعراء محافظة كفر الشيخ ىو" صالح السقا" برعاية قصر ثقافة كفـر الشـيخ بالنشـر لـبعض أعمالـو ؛
  فقدمُت دراسة فنية لديوانو " قصائد مستقمة ذات سيادة " . 
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 :  والمؤلفات  العممية األبحاث
 حاث العممية المنشورة  األببيان 

 .ٜٕٓٓ، يوليو ٕٔخر في الِميَّة الَعرب لمَشْنَفرا ، مجّمة كمية آداب بنيا، عددَجَدلّية اأَلنا واآل (ٔ

 .  ٕٔٔٓ، يوليو  ٕ٘يناير نموذًجا ،مجّمة كمية آداب بنيا ، عدد  ٕ٘الشِّعر والتَّوثيق التَّاريخي ،الشُّعراء الُمعاصرون وثورة  (ٕ

ــعرية ، دراســة أدبيــة لألَ  (ٖ ، ينــاير  ْٕٜســريَّات ، مجّمــة بحــوث كميــة آداب المنوفيــة ، عــددأصــداء ِســيرة أبــي فــراس الذَّاِتيــة الشِّ
ٕٖٓٔ. 

 ِٖبْنية قصيدة اإلبيجرام في الفتات أحمد مطر ، مجمة الدراسات التربوية واإلنسانية ، تربيـة دمنيـور، المجمَّـد السـادس ، عـدد (ٗ
 ،ٕٓٔٗ . 

ر نموذًجا ، مقبول النَّشر ، آداب المنوفيـة ، اإلصـدار مالمح صورة الَبطل في ِشعر نزار قبَّاني ، قصائده في جمال عبد الناص (٘
 . ٕ٘ٔٓ، يناير  ٓٓٔرقم 

 الكتب العممية :
 . ٕٗٓٓمركز إبداع لمطباعة ، ـ" فن المناظرة في األدب العربي " ، ٔ
 . ٕ٘ٓٓ، مركز إبداع ، ـ  " في أدب السيرة الذاتية " ٕ
 .ٕٙٓٓمركز إبداع ، ـ  " فن المقال " ، ٖ
 . ٕٚٓٓمركز إبداع دب الرحالت " ، ـ  " في أٗ
 .ٕٗٓٓمركز إبداع ، ـ " في أدب القرن الثاني اليجري ، نصوص وأعالم " ،٘
 .ٕ٘ٓٓمركز إبداع ، ـ " في أدب القرن الثالث اليجري ، نصوص وأعالم " ، ٙ
 . ٖٕٔٓتذوق وتحميل ، مركز إبداع ـ "قطوف نثرية وشعرية " ، ٚ
 .ٕٕٔٓإبداع  مركزـ أعالم في الشعر المعاصر ، ٛ
 . ٜٕٓٓمركز إبداع  ،لجورج أورويل : نصوص مترجمة وتعميق   ٜٗٛٔـ مزرعة الحيوان ، ٜ

 .ٖٕٔٓٓمركز إبداع ـ في أدب القرنين الرابع والخامس اليجريين نصوص وأعالم ، ٓٔ
 .ٕ٘ٓٓمركز إبداع ،  في القرنين الثاني والثالث اليجريين ـ في الحضارة اإلسالميةٔٔ
 . ٕٗٔٓ؛ نصوص وأعالم ، مركز إبداع األدب الجاىمي  ـ فئٕ
 .  ٕٕٔٓمركز إبداع ـ  األدب العربي في عصري صدر اإلسالم واألموي ،ٖٔ
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ية والبحث فيها متخذين من تقويم األلسنة بما يتفق تتجلى رسالة قسم اللغة العربية في إعداد خريجين متميزين يتولون أعباء تدريس اللغة العرب
التنمية وقواعد اللغة الصحيحة وثقل المواهب وتنمية الملكات األدبية والبحثية غاية تساعدهم في المشاركة في التكوين العلمي والثقافي وتحقيق 
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 : قسن اللغت العربيترؤيت 

يتطلع برًاهج اللغت العربيت وآدابها إلى إعداد خريج 

هتويز يتىاصل هع التراث العربي القدين ويستٌير 

بالفكر الحديج عربيه وغربيه ؛ لوىاجهت التحدياث 

اً وكتابتً الوعاصرة وحول عبء تعلين العربيت ًطق

 وبحثاً بوا يتفق وهعايير الجىدة .

  

 ٕٙٓٓمركز إبداع ،؛ نصوص وأعالم النثر الحديث  فيـ  ٗٔ

 :  البحثية األنشطة
 منيا : أشرفت وناقشت مجموعة من الرسائل العممية

 تّمت المناقشة : مرتبة الشرف األولى، آداب دمنيور  ٖٕٔٓعادل بصيص : دكتوراه   (ٔ
 موضوع الرسالة : شعر ابن جابر األندلسي ، دراسة فنية .

 آداب دمنيور ٕ٘ٔٓ/ ٘ فيالمناقشة  ت( محي الدين صالح مبارك: ماجستير      تمٕ
 موضوع الرسالة :المكونات السياقية في شعر محمد عفيفي مطر ، دراسة نقدية تحميمية .

          آداب دمنيور ٕ٘ٔٓ/ ٔٔتمت المناقشة في (أحمد عيد زيدان : ماجستير                     ٖ
 موضوع الرسالة : خصائص البنية الفنية لقصيدة الرثاء في الشعر الجاىمي

 ( ماضي عبد المجيد ماضي : ماجستير          في مرحمة الكتابة           آداب   دمنيورٗ
 سوفوكميس وتوفيق الحكيم في أسطورة " أوديب ممًكا "التناص بين 

 ( ياسر محمد عثمان : ماجستير                في مرحمة الكتابة            آداب   دمنيور٘
 التكرار في شعر حافظ إبراىيم : دراسة أسموبية ،و فنية.

 ان التوحيديصورة الذات واآلخر في أدب أبي حيناقشت رسالة لمباحثة ىدا عيد بعنوان ـ 
 ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ/ٕٚجامعة اإلسكندرية ، إشراف األستاذ الدكتور فوزي عيسى. دراسة تحميمية

 شعر عبد العزيز سعود البابطين ـ ناقشت رسالة لمباحث غسان الساعدي 
 ٕٙٔٓ/ ٕ/ٚجامعة اإلسكندرية ، إشراف األستاذ الدكتور فوزي عيسى أسموبيةدراسة 

 
 الحاصلت عليها :  * الّدوراث والشهاداث العلويت

 م.ٖٜٜٔ، مركز جامعة اإلسكندرية لخدمة المجتمع  Toefl   Certificate* دورة       
 م كمية التربية بدمنيور.ٜٜٛٔ* دورة إعداد المعمم الجامعي       
 م.ٕٕٓٓ، وحدة الحاسب اآللي بكمية آداب دمنيور ،  Internet  ، Word، Windows* دورات       
 تنمية ميارات التفكير ، ميارات االتصال الفعالة ، تنمية ميارات العرض الفعالة ، أخالقيات  ،اتجاىات التدريس الحديثة  * دورات      

  جامعة  تصميم المقررات ،مركز تنمية القدرات ، إعداد وكتابة البحوث ونشرىا دولًياالمينة، اتخاذ القرار وحل المشكالت ،        
 .ٕٙٓٓاإلسكندرية        
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 وبحثاً بوا يتفق وهعايير الجىدة .

  

 .   ٕٚٓٓفي ميارات الحاسب اآللي ، المجمس األعمى لمجامعات ،    ICTP* دورة اإلعداد والتأىيل لشيادة      
 ، الُمدرب د. إبراىيم   IEIE، المركز الكندي  Communication Skills & Memory Methods Diploma   * دبمومو :     

 . ٕٛٓٓالفقـي         
 .م ٜٕٓٓ/ٙ/ٕٔشروع الضمان والجودة بكمية التمريض جامعة اإلسكندرية ، *ورشة عمل ضمن م     
 ، كمية العموم ، جامعة دمنيور . ٕٔٔٓ* ورشة عمل نظم االمتحانات والتطوير ،      
 ، بقاعة المؤتمرات بكمية آداب دمنيور  .ٕٗٔٓ* ورشة عمل توصيف مقررات والمعايير األكاديمية      
 بدمنيور .بإدارة الجامعة  ٕٗٔٓنظم وتطوير االمتحانات وأعمال الكنترول عن * ورشة عمل      

 .ٕ٘ٔٓ/  ٕ/ٛٔ* ورشة عمل البحث العممي والدِّراسات العميا ،       
 . ٕ٘ٔٓ* ورشة عمل عن تطوير المقررات بالكمية      


