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 المؤهالت العلمية 

م جامعة جنوب الوادي كلية 0440ليسانس تربية لغة عربية عام بتقدير عام جيد جدا  .0

 التربية بسوهاج 
م بتقدير عام جيد جدا جامعة جنوب الوادي كلية اآلداب 2662ليسانس آداب لغة عربية عام  .2

 بسوهاج

 .2661ة: كلية اآلداب بسوهاج عام تمهيدي ماجستير لغة عربي .1

بتقدير ممتاز مع  2667ماجستير في اآلداب لغة عربية تخصص نحو وصرف نوفمبر  .9
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات. عنوان رسالة الماجستير: القراءات القرآنية عند 

اءات الشواذ أبى البقاء العكبرى من خالل كتابيه ) التبيان في إعراب القرآن وإعراب القر
 م.2667دراسة لغوية ( جامعة سوهاج 

بتقدير ممتاز مع  2602دكتوراه في اآلداب لغة عربية تخصص نحو وصرف مارس  .9

مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين  الجامعات. عنوان رسالة الدكتوراه 
تى نهاية القرن الثالث : )العدول وأثره في السياق النصي في كتب معاني القرآن ومجازة ح

 م.2602الهجري دراسة نحوية ( جامعة سوهاج 

 

 ( والخارجي الداخلي)األكاديمي الوظيفيالتدرج 
 اسم المؤسسة            الوظيفة               سنة االلتحاق بها                      
 كلية اآلداب بسوهاج                               م 2669معيد                      عام  
 كلية اآلداب بسوهاج                             م   2660مدرس مساعد          عام  
 كلية اآلداب بسوهاج                              م  2602مدرس                   عام  

 

 

 األبحاث والمؤتمرات



ة، منشور في مجلة كلية اللغة خصائص العروض العربي في ضوء نظرية المناسبة اللفظي -
 جامعة األزهر بأسيوط، إصدار خاص بمؤتمر العربية في ضوء التاريخ والعلم. –العربية 

تحليل النص الشعري في ضوء نظرية القوى اإليقاعية، بحث ُمشارك به في المؤتمر  -
شتراك مع جامعة القاهرة، باال –الدولي "قضايا التجريب في األدب والنقد" كلية دار العلوم 

 .2607مايو  1- 2جامعة قناة السويس، في الفترة من  –كلية اآلداب 

مشارك في مؤتمر "خصائص العربية في ضوء التاريخ والعلم" كلية اللغة العربية جامعة  -
 .2607إبريل  06-4رجب الموافق  01-02األزهر بأسيوط، في المدة من 

 

 اإلشراف على الرسائل
دور التحليل المقطعي في تطور البحث اللغوي، رسالة محمود حلمي محمود السيد،  -0

 م(.20/06/2601ماجستير، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، )قيد التسجيل 

نهى أحمد يوسف محمد خليفة، الظواهر اللغوية في شعر ابن النبيه المصري دراسة في  -2
الصوت والبنية والتراكيب والداللة، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، )قيد 

 م(.01/7/2664التسجيل 

م" دراسة 0400-0074محمود بدوي محمود السيد، شعر اإلمام أبي الوفاء الشرقاوي " -1
 م.2600، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، لغوية

أبتسام محمد موسى عبد الحافظ، التراكيب المتوازية في "المختار من مدائح المختار ليحيى  -9
 م.2609هــ" دراسة أسلوبية، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، 090بن يوسف الصرصري "ت

القرآنية في كتابه  علياء عبد الرءوف حمدون محمد، اجتهادات الفراء النحوية في القراءات -9
 م.2600"معاني القرآن" دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، 

 

 الخبرات:
 0440محافظة سوهاج من  –معلم لغة عربية في وزارة التربية بجمهورية مصر العربية  .0

 .2669إلى 

داب والتربية من تدريس التدريبات العملية لمواد النحو والصرف والعروض في كليتي اآل .2
 .2602إلى  2669

عضو هيئة تدريس ومحاضر لمواد النحو والصرف والعروض وعلم اللغة العام وعلم  .1
الداللة ونظريات علم اللغة والمصادر وفقه اللغة والقراءات القرآنية في كليتي اآلداب 

 والتربية.

 ة اآلداب بجامعة سوهاج.التدريس في برنامج التعليم المفتوح في مركز التعليم المفتوح بكلي .9

 وحتى حينه. 2602عضو باللجان االمتحانية في الكلية منذ عام  .9

بالفصل  بالكلية المشاركة في تدريب مقرر اللغة العربية االلكتروني لطالب الفرقة األولى .0
 م( 2602-م 2600 -م 2606 –م 2664الدراسي في األعوام )

 في الكلية. المشاركة في توصيف مقررات قسم اللغة العربية .7

 المشاركة في أعمال الجودة بالكلية. .0

اآلداب  واالعتماد بكلية البحث العلمي في وحدة الجودة تعضو بمعيار المصداقية وأخالقيا .4
 بسوهاج.



 اإلشراف على رسائل الماجستير في قسم اللغة العربية. .06

 اجلودة  إدارةجمال نظم  يفالدورات التدريبية  
 م 2669كلية التربية بسوهاج عام  الجامعيالمعلم  إعداددورة  .0

 م 2669المهنة مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج  وآداب أخالقيات فيدورة  .2

 بجامعة سوهاج اآللي( بمركز الحاسب ICTP) اآللينظم الحاسب  فيدورة  .1

 م 2660مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج  العلميالبحث  أساليب فيدورة  .9

 م 2660على مستوى الجمهورية جامعة سوهاج فبراير  داباآلبكليات  األدبيةالدورة  .9

 م 2660 مارس بالقاهرة كلية دار العلوم العربيتحقيق المخطوطات والتراث  فيدورة  .0

 م 2660دورة مهارات االتصال الفعال مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج  .7

 م 2660دورة الساعات المعتمدة بمركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج  .0

 م 2664القادة بحلوان  إعدادالقادة بمعهد  إعداددورة  فيلمشاركة ا .4

 .بكلية اآلداب بسوهاج م2606اللغة الفرنسية يناير  فيدورة  .06


