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 طايل حممد املوجود عبد حممد: االسم

 

 م.1977/  4/  12: امليالد تاريخ الشخصية املعلومات

 امليالد: مركز الباجور/ حمافظة املنوفية. لحم

 .العربية مصر مجهورية/ البلد

 .متزوج/االجتماعية احلالة

 048/  3906259 تليفون املنزل:

 01001663788/ اهلاتف الشخصي

 .القراءة واهلوايات االهتمامات

 .الرسم

 .النحت

 .القدم كرة

  تدرج الوظيفيال

 اللغات الشرقية وآدابها، ختصص  معيد بقسم

 من، املنوفية جامعة اآلداب، كليةاللغة العربية، 

 .م2009م، وحتى 2002

  مساعد اللغة العربية، قسم اللغات الشرقية مدرس

م، 2009 من، املنوفية جامعة اآلداب، كليةوآدابها، 

 .م2020وحتى 

 دابها، قسم اللغة العربية وآ العربية، اللغة مدرس

أغسطس  25منذ ، املنوفية جامعة اآلداب، كلية

 م، وحتى اآلن.2020
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 muhammadtayel77@gmail.com امليل

 mohamed.tail@art.menofia.edu.eg األكادميي الربيد

 .اللغوية الدراسات الدقيق التخصص

 .العربية اللغات

 .العربية

 .االجنليزية

 .السريانية

 عام بتقدير م،2000 مايو دفعة اآلداب، يف الليسانس  العلمية املؤهالت

 (.الشرف مرتبة مع جدًّا جيد)

 قسم اللغات شعبة اللغويات،  ،املاجستريهيد  مت

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية، الشرقية وآدابها،

 م.2002عام 

 اللغوية، الدراسات ختصص اآلداب، يف املاجستري 

 :موضوع يف السامية، األمم فرع

 العربية يف السالم عليه موسى قصة يف النص بنية

 ،مقارنة حتليلية دراسة-والسريانية والعربية

 (.جًدا جيد) بتقدير

 اللغوية، الدراسات ختصص اآلداب، يف الدكتوراة 

 :موضوع يف السامية، األمم فرع

 القرآن يف األنبياء قصص يف السياقي املتشابه

 دراسة -واجلديد القديم والعهدين الكريم

 بتقدير ،السياق نظرية ضوء يف مقارنة حتليلية

 بني بالتبادل التوصية مع األوىل، الشرف مرتبة)

 (.املصرية اجلامعات

سياق املوقف وأثره التأويلي، دراسة تطبيقية بعنوان: حبث  أحباث منشورة

، من القرآن الكريم والعهد اجلديدعلى نصوص قصصية 

، أكتوبر 119جملة كلية اآلداب، جامعة املنوفية، العدد 
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 م.2019

، حنو اللغة العربية ونصوص قدميةتدريس مقرر   خربات تدريسية

جامعة  دابها،الفرقة الثالثة، قسم اللغة العربية وآ

 م.2021م / 2020العام الدراسي  املنوفية،

  الفرقة الثالثة، قسم علم الرتاكيبتدريس مقرر ،

العام جامعة املنوفية، دابها، اللغة العربية وآ

 .م2021م / 2020الدراسي 

 جامعة  ،التاريخ، قسم  اللغة العربية  تدريس مقرر

 م2021م / 2020العام الدراسي  ،املنوفية

 قسم الدراسات العليا، اللغة العربية  تدريس مقرر ،

العام  ،بور سعيدجامعة  دابها،وآ اللغة العربية

 .م2021م / 2020الدراسي 

 هيئة أعضاء تقدرا تنمية  دورات عدد من اجتياز  دورات تدريبية

 :، منها املنوفية جبامعة التدريس

م، 2007/ 2/ 25من يف الفرتة ، التدريس الفعَّال -1

 م.2007/ 2/ 28وحتى 

، يف الفرتة مهارات استخدام اخلرائط الذهنية -2

 م.2020/ 6/ 4م، وحتى 2020/ 6/ 3من 

/ 6/ 4من يف الفرتة ، أخالقيات البحث العلمي -3

 م.2020/ 6/ 5م، وحتى 2020

اجلوانب املالية والقانونية يف األعمال  -4

م، وحتى 2020/ 6/ 9من يف الفرتة ، اجلامعية

 م.2020/ 6/ 10

/ 6/ 9من يف الفرتة ، إدارة األزمات والكوارث -5

 م.2020/ 6/ 10م، وحتى 2020

/ 6/ 11من يف الفرتة ، تنظيم املؤمترات العلمية -6

 م.2020/ 6/ 12م، وحتى 2020

م، 2020/ 6/ 18من يف الفرتة ، النشر العلمي -7
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 م.2020/ 6/ 19وحتى 

 الربديات مركز ،القديم العهد آرامية دورة اجتياز  

 م.2012، مشس عني جامعة والنقوش،

 بعد عن لتعليملاملهارات األساسية   رةدو جتيازا – 

Essential Skills for distance Learning، 

م، 2020/ 12/ 5يف الفرتة من  املنوفية، جامعة

 م.2020/ 12/ 15وحتى 

  مفتاح  ز، مركمقدمة يف علم األسلوباجتياز دورة

يف الفرتة العلوم للخدمات واالستشارات العلمية، 

م، 2019فرباير  27م، وحتى 2019فرباير  25من 

 / سعد عبد العزيز مصلوح.واليت قام بها أ.د

  مقدمة يف علم األصوات األكوستيكي اجتياز دورة

 ز، مركمكثفةدورة  – PRAATمع تطبيقات 

يف مفتاح العلوم للخدمات واالستشارات العلمية، 

م، 2019 يوليو 21م، وحتى 2019 يوليو 17الفرتة من 

 ./ سعد عبد العزيز مصلوحواليت قام بها أ.د

  دائية بني النظرية والتطبيق املالمح األاجتياز دورة

مفتاح العلوم  ز، مركPRAAT باستخدام برنامج

 30يف الفرتة من للخدمات واالستشارات العلمية، 

م، واليت 2019 أغسطس 31م، وحتى 2019 أغسطس

 .هبة السيد/ دقام بها 

  تاريخ البحث التوراتي يف الغربحضور ندوة – 

، مؤسسة جسور للدراسات ZOOMبرنامج عرب 

مارس  6بتاريخ علمية والتدريب، الواألحباث 

اليت قام بإلقائها أ.د/ أمحد حممود وم، 2021

 هويد .

  اتيإسهامات املسلمني يف البحث التورحضور ندوة 

، مؤسسة جسور للدراسات ZOOMبرنامج عرب  –
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مارس  27بتاريخ علمية والتدريب، الواألحباث 

واليت قام بإلقائها أ.د/ أمحد حممود م، 2021

 .هويد 

  معلم معتمد من ميكروسوفتاجتياز دورة MCE 

Technology Literacy For Educator – 

21 century Learningمايو  22 ، يف الفرتة من

 م.2021يونيو  30م، وحتى 2021

يف الفرتة من داخل القسم  القيام بأعمال اجلودة   إدارية أنشطة

 ، ومن بني تلك األنشطة:م وحتى اآلن2009

 معيار مؤشرات جناح الربنامج. مسؤول 

 .عضو جلنة التخطيط االسرتاتيجي 

 جلنة متابعة شئون اخلرجيني. مسؤول 

 الدعم الطالبي. عضو جلنة 

 الشكاوى. عضو جلنة 

 االستبيانات. عضو جلنة 

  25جملس قسم اللغة العربية يف الفرتة من عضو 

 م، وحتى اآلن.2020أغسطس 

  والندوات العلمية يف السمينارات املشاركة

 بالقسم. 

 يف مؤمترات القسم.شاركة امل 

 يف أعمال االمتحانات والكنرتوالت.ة املشارك 

 يف إعداد اخلطة البحثية للقسم.ركة املشا 

 


