السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
االسم :غادة حسن زكريا عشبة
محل الميالد :دمنهور.
محل اإلقامة :دمنهور ،محافظة البحيرة ،ش العز بن عبد السالم ،خلف المدرسة الثانوية
العسكرية.
المراسالت :كلية اآلداب بدمنهور ،قسم اللغة العربية.
عنوان
رقم التليفون0453218285 / 01006712395 :
البريد االلكتروني:

drghadaeshba@yahoo.com

الحالة االجتماعية :متزوجة.
الجنسية :مصرية.

الوظائف:
 الوظيفة الحالية :مدرس الدراسات األدبية بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بدمنهور
من  2011وحتى اآلن.
 مدرس مساعد في قسم اللغة العربية بكلية اآلداب بدمنهور من 2005م وحتى
2011م.
 معيد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بدمنهور من 2001م وحتى .2005

موضوع الدرجات العلمية
 موضوع الدكتوراه" :السياق الثقافي وأثره في الشعر الجاهلي" إشراف :األستاذ
الدكتور :حلمي مرزوق ،واألستاذ الدكتور :نبيل نوفل ،و األستاذ الدكتور :أنور
السنوسي.
 موضوع الم اجستير" :شعر عروة بن الورد بين الدافع األخالقي والتعبير الفني"،
إشراف األستاذ الدكتور :محمد زكي العشماوي ،و األستاذ الدكتور :عبد الواحد
الشيخ.
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الشهادات العلمية :





درجة الدكتوراه في اآلداب تخصص الدراسات األدبية ،كلية اآلداب ،جامعة
دمنهور2010 ،م ،بتقدير مرتبة الشرف األولى.
درجة الماجستير في اآلداب ،كلية اآلداب ،جامعة االسكندرية ،فرع دمنهور،
2005م ،بتقدير ممتاز.
تمهيدي الماجستير ،شعبة األدب ،كلية اآلداب ،جامعة االسكندرية.
ليسانس اآلداب بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف ،كلية اآلداب جامعة االسكندرية،
فرع دمنهور2000 ،م.

الخبرات :
 تدريس الدراسات األدبية -قسم اللغة العربية – كلية اآلداب -جامعة دمنهور،
2014 -2011م (مقررات :األدب الجاهلي -األدب العربي في صدر اإلسالم وعصر
بني أمية -أدب القرن الثاني الهجري -األدب في العصر العباسي األول -الشعر
العربي الحديث -النثر العربي الحديث -المدخل إلى الدراسة األدبية)
 تدريس مقررات األدب العربي في قسم اللغة العربية – كلية العلوم اإلدارية
واإلنسانية -جامعة الجوف2014 -م وحتى 2016م.
 تدريس الدراسات األدبية -قسم اللغة العربية – كلية اآلداب -جامعة دمنهور،
2016م -وحتى اآلن.

الدورات:








 ICTBلقيادة الحاسب اآللي 2008م.
 TOEFLمن مركز خدمة المجتمع ،جامعة االسكندرية 700/666 ،بتقدير ممتاز.
دورة تدريب المتدربين  TOTمن األكاديمية الحديثة للمعلومات 2013م بدرجة
محاضر مميز.
اجتياز دورة التدريس الفعال في الفترة من 2005/7/2م إلى 2005/7/7م من مركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة االسكندرية.
اجتياز دورة 2005/7/12-9 Communicationم من مركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة االسكندرية.
اجتياز دورة 2005/7/26-24 Code of Ethicsم من مركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات ،جامعة االسكندرية.
اجتياز دورة 2006/7/17-15 Effective Presentation Skillsم من مركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة االسكندرية.
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اجتياز دورة 2006/7/10-8 New Trends in Teachingم من مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة االسكندرية.
اجتياز دورة 2007/6/7-5 New Trends in Teachingم من مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة االسكندرية.
اجتياز دورة 2007 /8/23-21 Teaching With Technologyم من مركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة االسكندرية.
دورة "توصيف البرامج والمقررات الدراسية"  /14-12ديسمبر2017 /م ،من
الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.
اجتياز دورة "التعلم اإللكتروني" 2014 /09/11-10م من مركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة االسكندرية.
اجتياز دورة "النشر الدولي للبحوث العلمية" 2018 /02/27-26م من مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة دمنهور.
اجتياز دورة "إدارة الوقت واالجتماعات" 2018 /03/15-14م من مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة دمنهور.
اجتياز دورة "تنظيم المؤتمرات العلمية" 2018 /03/27-26م من مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة دمنهور.
اجتياز دورة "إدارة فريق بحثي" 2018 /04/24-23م من مركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة دمنهور.
اجتياز دورة "الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية" /06/28-27
2018م من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامعة دمنهور.
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النشاطات:
عضو مجلس قسم اللغة العربية  2011/8م 2012/8 -م.
عضو معيار القيادة والحوكمة في مشروع  QAAP2العتماد كلية اآلداب من
الهيئة القومية لضمان الجودة.
رئيس كنترول الفرقة الثانية قسم اللغة اإلنجليزية للعام الجامعي 2012 -2011م.
رئيس كنترول الفرقة األولى قسم اللغة العربية للعام الجامعي 2013 -2012م.
عضو لجنة مراجعة االمتحانات على قسم اللغة االنجليزية 2012 -2011م.
المرشد األكاديمي لطالب الفرقة الثانية قسم اللغة العربية2013 -2012 .م.
عضو لجنة المكتبات المنبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعي 2014 -2013م.
نائب المشرف العام على امتحانات قسم اللغة العربية ،والمشرف على مشروع
 MISفي القسم2014 ،م.
عضو كنترول الفرقة الرابعة قسم اللغة العربية للعام الجامعي 2017 -2016م.
المرشد األكاديمي لطالب الفرقة األولى قسم اللغة العربية 2017 -2016م.
المرشد األكاديمي لطالب الفرقة الثانية قسم اللغة العربية 2018 -2017م.

ورش العمل والندوات:











ندوة عن " تطوير القوانين والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعليم العالى "
بمركز البحوث باإلسكندرية 2007م .
ورشة عمل عن "مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات" بكلية الهندسة
باإلسكندرية 2009م .
مؤتمر قسم اللغة العربية الخاص بوضع الئحة جديدة للقسم بكلية اآلداب بدمنهور
مارس 2009 -م .
المؤتمر العلمى لمناقشة الالئحة الجديدة لألقسام بكلية اآلداب بدمنهور مارس -
2009م .
ندوة عن " التقويم الذاتى للكلية فى ضوء معايير الجودة واالعتماد " بكلية اآلداب
بدمنهور 2009م .
ورشة عمل للتعرف على المشروعات التنافسية فى إطار منظومة ضمان الجودة
واالعتماد فى التعليم العالى بمركز المؤتمرات بكلية التمريض باإلسكندرية
2009/5/17م .
ندوة "التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي" بتاريخ 2009 /6/9م.
ندوة بعنوان "البحث العلمي" بتاريخ 2010 /2/22م.
ورشة عمل توصيف البرامج والمقررات الدراسية 2010/5/25م.
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ندوة (اللقاء العلمي) بقاعة المؤتمرات بكلية الطب-جامعة االسكندرية ،بتاريخ
2010 /7/11م والتي حاضر فيها األستاذ الدكتور /أحمد زويل.
ورشة عمل توصيف البرامج والمقررات الدراسية 2010/8/14م
ورشة عمل توصيف البرامج والمقررات الدراسية 2010/8/17م.
ورشة عمل بعنوان "نشر ثقافة الجودة الشاملة" 2010/10/25م.
حضور فعاليات الملتقى التعريفي النسائي الرابع للمشروع الوطني للوقاية من
المخدرات "نبراس" من 1437/3/6-5هـ.

المؤلفات:











السياق الثقافي وأثره في الشعر الجاهلي ،دكتوراه.
شعر عروة بن الورد بين الدافع األخالقي والتعبير الفني ،ماجستير.
األدب الجاهلي :قضاياه وموضوعاته وأغراضه2012 .م.
المصادر العربية :دراسة في مصادر األدب واللغة والبالغة2012 ،م.
مدرسة أبولو "عرض وتحليل" 2012م.
البناء الفني للرواية2012 ،م.
مختارات الترجمة (نصوص أدبية ولغوية لطلبة قسم اللغة العربية) 2012م.
األدب العربي في صدر اإلسالم وبني أمية 2013م.
الوصف في شعر القرن الثالث الهجري2013 ،م.
منهج الدراسة األدبية2016 ،م.
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