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   ظيرة راجيت
   

                                                     البياهاث الشخصيت

 الاظم محمذ إبشاهيم العيذ عبذالعال

 جاسيخ اإلايالد م9981/  2/  99

 الجيغ ركش

 الجيعيت مصشي 

  الذسحت العلميت دكتىس 

 لذسحتاجاسيخ الحصول على  م2196

 حامعت اإلاىىفُت( –مذسط ألادب والىقذ الحذًث، قعم اللغت العشبُت وآدابها )كلُت آلاداب * 

ت العامت للكتاب، وصاسة  ش مجلت: فصىل )مجلت الىقذ ألادبي(، الهُئت اإلاصٍش * هائب سئِغ جدٍش

 الثقافت، مصش.

 الوظيفت الحاليت

  محل ؤلاكامت مصش، مدافظت اإلاىىفُت، مذًىت مىىف، شاسع العقاًت

 اإلاحمول الهاجف سكم  (112) 19116181619

moh3bdel3al@gmail.com  ذ ؤلالكترووي  البًر
 

                                              العلميت         اإلاؤهالث

       (الذكخوساه)حامعي أعلى مإهل  دكخوساه الفلعفت في آلاداب

 الجامعت                                                 حامعت اإلاىىفُت

 بلذ الجامعت                              حمهىسٍت مصش العشبُت

 ظىت مىذ الذسحت  م2196

 التقذًش مشجبت الششف ألاولى

 التخصص الشئِس ي اللغت العشبُت وآدابها

 التخصص الذقُق                     ألادب والىقذ الحذًث

 عىىان سظالت الذكتىساه «دساظت في جحليل الخطاب الىلذي»مىهجيت الىلذ الثلافي بين الىظشيت والخطبيم 

              اإلاؤهالث ألاخشى 

 اإلااحعخير ماحعخير آلاداب في اللغت العشبيت

 الجامعت                                                 حامعت اإلاىىفُت

 بلذ الجامعت                              حمهىسٍت مصش العشبُت

 ظىت مىذ الذسحت  م2119

 التقذًش ممتاص

 التخصص الذساظاث ألادبُت والىقذًت

 اإلااحعتيرعىىان سظالت  «الغشبيتبين الذساظاث العشبيت والذساظاث »العياق الثلافي للىظشيت البييويت 
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 / الليعاوغ وطـــــالبكالوسي ليعاوغ آلاداب في اللغت العشبيت وآدابها 

 التخصص عام

 الجامعت                                                 حامعت اإلاىىفُت

 بلذ الجامعت                              حمهىسٍت مصش العشبُت

م2111  ظىت مىذ الذسحت  

 التقذًش حُذ حًذا مع مشجبت الششف

 التخصص عام
 

 

     الحاظب آلالي - اللغت  -اإلاهاساث الشخصيت 

 اإلاهاساث الشخصيت

ش اإلاجالث العلمُت اإلادكمت، وجىفُزها وججهيزها لليشش. (9)  ئداسة جدٍش

 للمإجمشاث العلمُت، وجىظُمها.التدظير  (2)

 مخاطبت الجمهىس وئداسة الىذواث الثقافُت والجلعاث العلمُت. (1)

ش ألابداث والذساظاث العلمُت (4) اجدٍش  .، ومشاحعتها لغىًٍ

ق. (5)  العمل طمً فٍش

 وخل اإلاشكالث. ئداسة ألاصماث( 6)

 العمل جدت الظغط.( 7)
 

 اللغت ودسحت ؤلاحادة

 اللغت العشبُت  اللغت ألام:( 9)

ت  اللغت الثاهُت: (2)  اللغت ؤلاهجليًز

 احًذ  دسحت ؤلاحادة: حُذ    
 

 مهاساث الحاظب آلالي

(9)  Microsoft Windows 7  .بذسحت: حُذ حًذا ، 

(2) Microsoft Office .بذسحت: ممتاص ، 

(1)  Adobe InDesign.بذسحت: حُذ حًذا ، 
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   ألاكادًمي الوظيفي الخذسج
 

ألادب والىلذ الحذًث ذسطم  الىظُفت 

حامعت اإلاىىفُت( -قعم اللغت العشبُت وآدابها )كلُت آلاداب   الجامعت أو اإلاإظعت 

آلان( –م 2196)أكتىبش  خ   نهاًت العمل( –)بذء العمل  جاٍس

 

اعذ ألادب والىلذ الحذًثمذسط مع  الىظُفت 

اإلاىىفُت(حامعت  -قعم اللغت العشبُت وآدابها )كلُت آلاداب   الجامعت أو اإلاإظعت 

م(2196أكتىبش  –م 2191)ًىاًش  خ   نهاًت العمل( –)بذء العمل  جاٍس

 

يذ )جخصص: ألادب والىلذ(مع  الىظُفت 

حامعت اإلاىىفُت( -قعم اللغت العشبُت وآدابها )كلُت آلاداب   الجامعت أو اإلاإظعت 

ل  م(2191ًىاًش  –م 2114)أبٍش خ   نهاًت العمل( –)بذء العمل  جاٍس
 

 

 

          مجاالث الخذسيغ
 

 ألادب العشبي الحذًث (9)

 الىقذ ألادبي الحذًث (2)

ت ألادب (1)  هظٍش

 جدلُل الىصىص ألادبُت الحذًثت (4)

 اللغت العشبُت لغير اإلاتخصصين (5)
 

 

 

   مهام وظيفيت أخشى 
 

 

«صائش»هائب سئيغ جحشيش مجلت: فصول )مجلت الىلذ ألادبي( /   الىظُفت 

ت العامت للكتاب، وصاسة الثقافت، مصش  الجامعت أو اإلاإظعت الهُئت اإلاصٍش

خ آلان( –م 2197)أغعطغ   نهاًت العمل( –)بذء العمل  جاٍس

 

«صائش»مذًش جحشيش مجلت: فصول )مجلت الىلذ ألادبي( /   الىظُفت 

ت العامت للكتاب، وصاسة الثقافت، مصش  اإلاإظعتالجامعت أو  الهُئت اإلاصٍش

م(2197أغعطغ  –م 2196)أغعطغ  خ   نهاًت العمل( –)بذء العمل  جاٍس
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         العلمي البحث 

  الاهخماممجاالث 

 ألادب العشبي الحذًث. (9)

 الىقذ ألادبي الحذًث. (2)

 الذساظاث الثقافُت وجدلُل الخطاب. (1)

اث الىقذًت الحذًثت. (4) ت ألادب والىظٍش  هظٍش

 الذساظاث الىقذًت.جشحمت  (5)

 

 

 

 الذساظاث اإلايشوسة

ت ، 99، مجلت: فصىل )مجلت الىقذ ألادبي(، العذد مىهجيت الىلذ الثلافي بين الىظشيت والخطبيم (9) الهُئت اإلاصٍش

 م.2197العامت للكتاب، القاهشة، سبُع 

، مجلت بدىث كلُت آلاداب )حامعت اإلاىىفُت(، ألاصول اإلافاهيميت للىلذ الثلافي عىذ مذسظت فشاهكفوسث (2)

ل 915، العذد 27العىت   م.2196، مصش، أبٍش

العامت لقصىس الثقافت، وصاسة الثقافت،  ، فشع جقافت اإلاىىفُت، الهُئت91، مجلت هذًل، العذد هل للثوسة أدب؟ (1)

 م.2191مصش، هىفمبر 

، الهُئت العامت لقصىس 271، مجلت الثقافت الجذًذة، عذد اظتراجيجياث السخشيت في الىص العشدي الحذًث (4)

 م.2191الثقافت، وصاسة الثقافت، القاهشة، ًىهُى 

 م.2115ًىهُى  ،اإلاغشب ،مجلت طىجت ألادبُت، عً الىلذ وكصيذة الىثر (5)

ذ ،مجلت  ألىاح   ،شي باهوساما اإلاشهذ الشع –إًلاع الصوسة ( 6)  م.2115، ماًى 21العذد  ،مذٍس

، الهُئت مجلت الثقافت الجذًذة ،«أغىيت الكعكت الحجشيت»: كشاءة في كصيذة اإلالذط والعلطت والزاث( 7)

 م.2111، ماًى القاهشة العامت لقصىس الثقافت، وصاسة الثقافت،
 

 أوساق بحثيت

، وسقت بدثُت ألقُت في مختبر «كشاءة في سواًت: ساًاث اإلاوحى»الشخصيت الشوائيت بوصفها عالمت ثلافيت  (9)

ت، مصش، ماًى   م.2197العشدًاث، مكتبت ؤلاظكىذٍس

ت والالتزام»، بدث ميشىس بكتاب مإجمش الىص الشعشي ومفهوم الالتزام (2) ت الثقافت «ؤلابذاع بين الحٍش ، مذًٍش

 م.2194بشبين الكىم،  الهُئت العامت لقصىس الثقافت، وصاسة الثقافت، مصش، ماًى 

 25ججلُاث جىسة »، بدث ميشىس بكتاب مإجمش «بحث في اللصت اللصيرة»الىص العشدي وكظاًا اإلاجخمع  (1)

، فشع جقافت اإلاىىفُت، شبين الكىم، الهُئت العامت لقصىس الثقافت، وصاسة الثقافت، مصش، ماًى «ألادبي ًىاًش في ؤلابذاع

 ألاطشوحاث العلميت

 ، )كتاب(، جدت الطبع.«بحث في العياق الثلافي للىظشيت»ثلافت البييويت  (9)

 ، )كتاب(، جدت الطبع«مذخل إلى مىهجيت الخحليل الثلافي لألدب»الىلذ الثلافي  (2)
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 م.2191

، الهُئت مإجمش أدباء مصش: ميشىس بكتاببدث  ،الخللي الثلافي للعالمت الشعشيت: دساظت في شعش ؤلاكليم (4)

ت لقصىس الثقافت، وصاسة الثقافت،  م.2191 ة، دٌعمبرالقاهش  اإلاصٍش

القاهشة الذولي الخامغ لإلبذاع ملتقى : ميشىسة بكتابوسقت بدثُت  ،الىص العشدي وظيميائيت بىاء العالم (5)

 م.2191، دٌعمبر القاهشة ،اإلاجلغ ألاعلى للثقافت الشوائي العشبي،

قلُم غشب ئمإجمش أدباء : بدث ميشىس بكتاب ،ألافم ؤلابذاعي للثلافت: كشاءة ظوظيوهلذًت في شعش العاميت( 6)

ت لقصىس الثقافت، وصاسة الثقافت )مصش(، ماًى  ووظط الذلتا  م.2191)مطشوح(، الهُئت اإلاصٍش
 

 والاعخماد وطمان الجودة  واللجانالخطويش ألاكادًمي الخبرة في مجال 

 هجاصاث واإلاعاهماثأهم ؤلا 

حامعت  –بقعم اللغت العشبُت وآدابها، )كلُت آلاداب  «صُاغت سظالت البرهامج والشؤٍت الاظتراجُجُت»عظى لجىت  (9)

 اإلاىىفُت(.

، قعم اللغت العشبُت «أظئلت البالغت والذساظاث البُيُت»عظى اللجىت التىظُمُت باإلاإجمش العلمي الذولي ألاول  (2)

 م(2195فبراًش  2 –ًىاًش  19حامعت اإلاىىفُت(، اإلاىعقذ في الفترة ) –وآدابها، )كلُت آلاداب 

ت باإلاإجمش العلمي الذولي الثاوي ( 1) ل في علىم اللغت العشبُت»عظى اللجىت التدظيًر ، قعم اللغت «معاساث التأٍو

 .م(2199أكتىبش  91 – 8حامعت اإلاىىفُت(، ظِىعقذ في الفترة ) –العشبُت وآدابها، )كلُت آلاداب 

 

                                                                                         مهىيتودوساث شهاداث 

غ بجامعت اإلاىىفُت اظخخذام الخكىولوحيا في الخذسيغ( 9) ، IFLDC، اإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

 م.2196ظبتمبر 

، أغعطغ IFLDC، اإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَسغ بجامعت اإلاىىفُت هظام الامخحاهاث وجلويم الطالب( 2)

 م.2196

غ بجامعت الجواهب اإلااليت واللاهوهيت في ألاعمال الجامعيت( 1) ، اإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

 م2196، أغعطغ IFLDCاإلاىىفُت 

غ بجامعت اإلاىىفُت ، اإلاشكض اأخالكياث البحث العلمي( 4) ، ًىلُى IFLDCلذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

 م.2196

غ بجامعت اإلاىىفُت إجخار اللشاساث وحل اإلاشكالث( 5) ، ًىلُى IFLDC، اإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

 م.2196

 م.2196، ًىلُى IFLDC، اإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَسغ بجامعت اإلاىىفُت اليشش العلمي( 6)

(7) ICDL Certificate, Public Service Center (P.S.C.), Menoufia Uni. October 2015. 

(8) TOFFEL ITP, AMIDEAST, Cairo, October 2015.  

غ بجامعت اإلاىىفُت ، جىظيم اإلاؤجمشاث العلميت( 9)  م.2191ًىاًش ، IFLDCاإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

غ بجامعت اإلاىىفُت ، مهاساث العشض الفعال( 91) دٌعمبر ، IFLDCاإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

 م.2119
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غ بجامعت اإلاىىفُت ، معاًير الجودة في العمليت الخذسيعيت (99) ، IFLDCاإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

 م.2119هىفمبر 

غ بجامعت اإلاىىفُت ، ؤلاداسة الجامعيت( 92)  م.2119هىفمبر ، IFLDCاإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

غ بجامعت اإلاىىفُت ، هظام الخعليم بالعاعاث اإلاعخمذة( 91) ، IFLDCاإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

 م.2119أكتىبش 

غ بجامعت اإلاىىفُت ، مهاساث الاجصال في أهماط الخعليم اإلاخخلفت( 94) اإلاشكض الذولي لتىمُت مهاساث أعظاء هُئت التذَس

IFLDC ، م2117هىفمبر. 

(15) Pathways to Higher Education Training Program (PHE), Center for Advancement of Postgraduate Studies 

(CAPSCU), Cairo university. (15th May to 16th June 2005) 

(16) English language Course (Intermedaite 302), The American University in Cairo, Center for adult and 

Continuing Education. December 2004. 
 

  أخشى  أوشطت ثلافيت

القاهشة، فبراًش ، معشض القاهشة الذولي للكتاب،  الذوسة التاظعت وألاسبعىن، «ألادب واللوة الىاعمت»هذوة ( ئداسة 9)

 م.2198

، معشض القاهشة الذولي للكتاب، الذوسة التاظعت «مجلت فصول ودوس اإلاجالث الىلذًت اإلاحكمت»هذوة ( ئداسة 2)

 م.2198وألاسبعىن، القاهشة، فبراًش 

ت، ماًى  «ساًاث اإلاوحى»( اإلاشاسكت في هذوة هقذًت خىل سواًت 1) للشوائي/ هاوي القط، مختبر العشدًاث، مكتبت ؤلاظكىذٍس

 م.2197

ت العامتُمجمل أعمال الشوائي/ أحمذ الشيخهذوة عً ( ئداسة 4)  ، معشض شبين الكىم ألاول للكتاب، الهُئت اإلاصٍش

 م.2195للكتاب، وصاسة الثقافت، مصش، ًىهُى 

مىهجيت الىلذ الثلافي بين الىظشيت والخطبيم: دساظت في »خلقت هقاشُت عً سظالت الذكتىساه بعىىان ( اإلاشاسكت في 5)

ت للىقذ ألادبي، القاهشة، «جحليل الخطاب الىلذي  م.2192ماسط ، مختبر الىقذ ألادبي، الجمعُت اإلاصٍش

 م.2199للشاعش/ أخمذ ظشاج؛ هقابت الصحفُين، القاهشة، ًىلُى   «الحكم للميذان»( اإلاشاسكت في هذوة عً دًىان 6)

اث، فشع جقافت الغشبُت، الهُئت مجمل أعمال الشاعش/ محمذ عضيض( اإلاشاسكت في هذوة عً 7) ، قصش جقافت كفش الٍض

ل   م.2191العامت لقصىس الثقافت، أبٍش

 م.2119للشوائي/ خالذ الخمِس ي، أجُلُه القاهشة، هىفمبر « ظفيىت هوح»( اإلاشاسكت في هذوة عً سواًت 8)

، للشوائُت/ أظماء شهاب الذًً، مقش خضب التجمع، القاهشة، ًىلُى «الليل وأخفى»( اإلاشاسكت في هذوة عً سواًت 9)

 م.2119

 م.2117شة/ أمل حمال، مكتبت البلذ، القاهشة، أغعطغ للشاع «كأنها أها»( اإلاشاسكت في هذوة عً دًىان 91)

للشوائي/ وائل وحذي، معشض القاهشة الذولي للكتاب، الذوسة التاظعت  «غباس الوحع»( اإلاشاسكت في هذوة عً سواًت 99)

 م.2117والثالجىن، القاهشة، ًىاًش 

الكىم، فشع جقافت اإلاىىفُت، الهُئت العامت لقصىس ، قصش جقافت شبين «ألادب واإلالذط»( اإلاشاسكت في هذوة بعىىان 92)

 م.2116الثقافت، أكتىبش 

 م.2116للشوائي/ مىير عتِبت، ظاقُت الصاوي، القاهشة، ًىلُى  «مشج الكحل»( اإلاشاسكت في هذوة عً سواًت 91)
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اث، فشع «الشَّق »( اإلاشاسكت في هذوة عً سواًت 94) جقافت الغشبُت، الهُئت  للشوائي/ مدمذ هصش، قصش جقافت كفش الٍض

 م.2116العامت لقصىس الثقافت، ًىهُى 

للشوائي/ مىير عتِبت، قصش جقافت ألاهفىش ي، فشع جقافت  «حكاًاث آل الغىيمي»( اإلاشاسكت في هذوة عً سواًت 95)

ت، الهُئت العامت لقصىس الثقافت، فبراًش   م.2115ألاظكىذٍس

للشوائي/ خالذ العشوجي، معشض القاهشة الذولي للكتاب، الذوسة العابعت  «الشطشهجي»( اإلاشاسكت في هذوة عً سواًت 96)

 م.2115والثالجىن، القاهشة، ًىاًش 

 


