
 
 ذاتيــــــــــةسيــــــــرة 

                                                               البيانات الشخصية:
 د./غادة محمد عبد القوي االســـــــم:

 م1/8/1791: دتاريخ الميال
 المنوفية . امعةكلية اآلداب ج -وآدابها اللغة الفارسيةرئيس قسم  –اللغة الفارسية أستاذ: الوظيفـــــة 

 شعبة لغات األمم اإلسالمية.–فسم اللغات الشرقية –كلية اآلداب  -: جامعة المنوفية  العمل جهة
 2111811812: تليفون منزل

   21111216611:      محمول
 ghada_mohamed2006@yahoo.com                                      :بريد الكتروني
 :التدرج العلمى

 م.1216 -أستاذ اللغويات الفارسية -          
 م.1227 -أستاذ اللغة الفارسية المساعد -           
جامعة المنوفية بتقدير ممتاز مع  –كلية اآلداب  -دكتوراه في اللغة الفارسية وآدابها ]دراسات لغوية[  -          

 م .1226مرتبة الشرف األولي  
 م .1778جامعة عين شمس بتقدير ممتاز  –ارسي كلية اآلداب ماجستير في األدب الف -          
مع مرتبة    م بتقدير جيد جدا  1776جامعة عين شمس  –كلية اآلداب الممتازة  داباآلليسانس  -           

 فارسية .تخصص لغة  الشرف،
 :التدرج الوظيفي  

 م.1212لمنوفية كلية اآلداب جامعة ا -رئيس قسم اللغة الفارسية وآدابها -        
 م.1216كلية اآلداب جامعة المنوفية  -أستاذ اللغويات الفارسية -        
 .1212 -1216جامعة المنوفية  -رئيس قسم اللغات الشرقية كلية اآلداب-        
 .م2/1227 /11جامعة المنوفية اعتبارا من-مساعد بذات القسم بالكلية أستاذ -        
 م.18/1/1226المنوفية اعتبارا من جامعة  –ـذات القسم بالكلية مـــدرس ب -         
 .م12/1/1777جامعة المنوفية اعتبارا من  –مدرس مساعد بذات القسم بالكلية   -       



 م .12/11/1772جامعة المنوفية  – معيد بقسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب -         
 البحوث واألنشطة العلمية:

 : ة الماجستـيرموضوع رسال-أ
 دراسة تحليليه نقدية .يرانى "سعيد نفيسى " للكاتب اإل " المجموعة القصصية ]ماه نخشب [          

 دراسة لغوية . –"مقاالت دهخدا "  : موضوع رسالـة الدكتوراه-ب
 : تمت المشاركة بهاندوات والمؤتمرات التي ال-ج

الثقافة بنية                –األدب  –امعة المنيا تحت عنوان " اللغة المؤتمر الدولي الثاني لكلية األلسن ج -      
 م . 1228متكاملة " 

 م . 1228"بعنوان "الترجمة  للثقافة مؤتمر المجلس األعلى  -        
 . م1228جامعة القاهرة "الدراسات البينية ودورها في اللغات الشرقية " –ندوة بكلية اآلداب   -        
جامعة المنصورة بعنوان "تأثير اللغات الشرقية على اللغة  -المؤتمر السنوي لكلية اآلداب   -       

 م. 1228العربية"
"اللغة واألدب والثقافة في مواجهة     لكلية األلسن جامعة المنيا تحت عنوان الثالمؤتمر الدولي الث -       

 م . 1222تحديات العولمة"
لية دار العلوم جامعة المنيا بدعم من رابطة الجامعات اإلسالمية   المؤتمر الدولي لك  -       

 م. 1222بعنوان"االستشراق" 
 م .1222فى اللغات الشرقية" أدب الرحالت"بعنوان  للثقافة مؤتمر المجلس األعلى -        
 م . 1222جامعة المنصورة بعنوان"االستشراق"  -المؤتمر السنوي لكلية اآلداب   -      

المؤتمر الدولي الرابع لكلية األلسن جامعة المنيا تحت عنوان"الحفاظ على الهوية فى مواجهة العولمة"  -      
 م . 1229

الغربى اختالف أم خالف إلى وفاق"  -المؤتمر الدولى الثانى لجامعة المنيا تحت عنوان"الحوار العربى -     
 م.1212

 م.1211تحت عنوان"التأثيرات األجنبية فى اللغات الشرقية" شرقيةالمؤتمر الدولى لمركز الدراسات ال -     
 م.1211مؤتمر جامعة القاهرة تحت عنوان"التراث فى اآلداب الشرقية"  -    

 -األبحـــــــــــاث والدراسات :-د
 ي الثاني لكلية األلسنتعلم اللغة الفارسية وتدريسها بين النظرية والتطبيق ،مجلة المؤتمر الدول  -

 م . 1228الثقافة بنية متكاملة "  –األدب  –المنيا تحت عنوان " اللغة جامعة  
جامعة القاهرة "الدراسات البينية  –تأثير البالغة الفارسية على البالغة العربية، ندوة بكلية اآلداب  -      

 . م1228ودورها   في اللغات الشرقية "
  الث. مجلة المؤتمر الدولي الثفى ضوء نظرية الحقول الداللية  رسية صورة المرأة في األمثال الشعبية الفا -    

 م. 1222"اللغة واألدب والثقافة في مواجهة   تحديات العولمة"لكلية األلسن جامعة المنيا تحت عنوان



لوم النقد العلمي، المؤتمر الدولي لكلية دار الع تأريخ لألدب الفارسي في ميزانفى ال المستشرقين دور -     
 م. 1222جامعة المنيا بدعم من رابطة الجامعات اإلسالمية بعنوان"االستشراق" 

جامعة المنصورة  -المؤتمر السنوي لكلية اآلداب التوجهات األيدلوجية عند "ادوارد براون".  -   
 م . 1222بعنوان"االستشراق" 

 . 1226المنوفية  جامعة– اآلداباإلتباع واألتباع فى اللغة الفارسية "مجلة كلية  -  
". مجلة المؤتمر الدولي الرابع لكلية أنموذجااللغة الفارسية " -فى تشكيل الهوية اإلسالمية  ترجمة القرآناثر  - 

 م . 1229األلسن جامعة المنيا تحت عنوان"الحفاظ على الهوية فى مواجهة العولمة" 
 م.1229رقية،نحت األلفاظ في اللغة الفارسية.مجلة مركز الدراسات الش -  
 مؤتمر المجلس األعلى .العصرين الحديث والمعاصر ىتطور اللغة الفارسية و آدابها ف لترجمة ودورها فيا-   

 م . 1228"بعنوان "الترجمة  للثقافة
جامعة المنصورة بعنوان "تأثير   -تأثير اللغة الفارسية على اللغات العالمية. المؤتمر السنوي لكلية اآلداب   -  

 م. 1228ات الشرقية على اللغة العربية"اللغ
 . 1228جامعة عين شمس – األلسنولوجى" كلية ليسلوبية لألمثال الشعبية "مجلة فالخصائص األ -  
 . 1212اثر ثقافة اآلخر وأيدلوجيته على الترجمة "مجلة المؤتمر الثانى لجامعة المنيا عام  -  
 م. 1211، 88واقع األفعال العربية فى اللغة الفارسية مجلة علوم اللغة العدد  -  
 م.1211 األزهرتركيبه واشكالياته،مجلة كلية اللغات والترجمة،جامعة  لمصطلح الصوتى فى اللغة الفارسيةا -  
شكاليات التلقى،مجلة رسالة المشرق،مركز -   الدراسات مؤلفات قواعد اللغة الفارسية فى إيران وا 

 .1211الشرقية،
 م.1211جامعة قنا  -مجلة كلية اآلداب فى رواية "المعزوفة الليلية للفرقة الخشبية" التحليل اللغوي للسرد-  
 . 1211دار العربى للمعارف  التماسك النصى فى الحكاية الخرافية الفارسية، -  
جامعة القاهرة تحت -كز الدراسات الشرقيةمؤتمر مر  ظ األتباع الفارسية،اأثر اللغة العربية فى ألف -  

 م.1211عنوان"التأثيرات األجنبية فى اآلداب الشرقية"
جامعة القاهرة تحت عنوان"التراث فى اآلداب  -أيقونة العلم والعدد فى األمثال الشعبية،مؤتمر كلية اآلداب - 

 م.1211الشرقية"
مؤتمر جمعية الحضارة والفنون اإلنسانية بمشاركة كلية  -التأثيرات األجنبية فى تدوين قواعد اللغة الفارسية -

 م.1212 -اآلداب جامعة كفر الشيخ
 معجم األتباع فى اللغة الفارسية، تحت الطبع. -
 ترجمة كتاب"دستور زبان فارسى گفتارى"، تحت الطبع. -

 :الخبرات العلمية والعملية
 :تى تم تدريسهالمقررات الا-أ

 مدخل الى علم اللغة العام -



 القراءة والتعبير . -
 األدب المقارن. -
 قواعد اللغة الفارسية. -
 الترجمة من الفارسية واليها. -
 اللهجات اإليرانية. -
 تدريبات لغوية. -
 استماع. -
ليها. -  ترجمة من الفارسية وا 
 مخطوطات -
 أسلوبيةدراسات  -
 دراسات لغوية تقابلية -
 دراسات فى علم اللغة التطبيقى -
 قاعة بحث. -

 :خرىنتداب لجامعات أاال -ب
 جامعة المنوفية.- تربيةكلية ال -
 .جامعة عين شمس– لسناألكلية  -
 .جامعة اإلسكندرية-كلية اآلداب -

 الدوارات العلمية:-ج
 .  E T Sتويفل محلى من مركز -
 . E T Sتويفل دولي من مركز  -
لمنوفية عام دورة الحاسب اآللي واالنترنت من مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة ا -

 دا .جم، بتقدير جيد  1221
دورات " من مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس  2دورات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس " -

 م.1227يةبجامعة المنوف
جامعة  -اء هيئة التدريسدورات" من مركز تنمية مهارات أعض 2مية أعضاء هيئة التدريس"ندورات ت -

 م.1216 المنوفية
 مركز-جودة التعليم واالعتماددورات" المعتمدة من الهيئة القومية لضمان  6رجى"دورات المراجع الخا -

 م1212جامعة المنوفية  -تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس
 الجوائز وشهادات التقدير:-د

فى  ترجمة القرآناثر  جائزة المؤتمر الدولي الرابع لكلية األلسن جامعة المنيا ألحسن بحث تحت عنوان" -
 دراسة لغوية. أنموذجااللغة الفارسية  -الهوية اإلسالمية تشكيل 



 م. 1771شهادة تفوق من كلية اآلداب جامعة عين شمس عام  -
 .1226شهادة تقدير من كلية اآلداب جامعة المنوفية عام  -
 .1226شهادة تفوق علمي من جامعة المنوفية عام  -
 . 1229شهادة تفوق أكاديمي من كلية األلسن جامعة المنيا عام  -

 اإلشراف على الرسائل: -ه
 جامعة المنوفية. -،كلية اآلدابالسرد الروائى عند "نسرين قديرى"تقنيات  -
 جامعة المنوفية -كلية اآلداب األداء اللغوي عند "قيصر امين پور". -
جامعة  -كلية اآلداب.آليات السبك والحبك فى الخطاب السياسى فى إيران"خطابات خاتمى أنموذجا" -

 المنوفية.
  .جامعة المنوفية-مجموعة "ته خيار" دراسة أسلوبية مع الترجمة، كلية اآلداب -

 مناقشة الرسائل: -و
 جامعة عين شمس. -كلية اآلداب  م،1227القيود فى اللغة الفارسية، -
 جامعة عين شمس. -كلية اآلدابم 1212 دراسة لغوية، بنية قصص العشق فى الشاهنامه -
  ية مهارة القراءة عند دارسى اللغة الفارسية، المعهد العربى للدراسات اإلفريقيةالمنهج التعاونى فى تنم -

 .م1211
-كلية اللغات والترجمة  -األخطاء اللغوية الشائعة عند دارسى اللغة الفارسية بالجامعات المصرية-

 م.1212جامعة األزهر 
 :خبرات عملية-ز

 جامعة المنوفية. -ة اآلدابكلي م1212عام  رئيس كنترول الفرقة األولى -     
جامعة  -كلية اآلدابم 1211 يناير" 18رئيس اللجنة التنظيمية فى مؤتمر "مصر بعد  -     

 المنوفية.
 .م1216 -م 1211 جامعة المنوفية-رئيس لجنة الجودة بقسم اللغات الشرقية كلية اآلداب -     
 حتى اآلن. 1212-1216منوفية جامعة ال-كلية اآلداب  -رئيس قسم اللغات الشرقية-     
 جامعة المنوفية. -م كلية اآلداب1216رئيس كنترول الفرقة الثانية عام -     
 جامعة المنوفية. -م كلية اآلداب1212رئيس كنترول الفرقة الرابعة عام  -     
حتى ود. عالملك س ةجامع -كلية اللغات والترجمة  مقيم الئحة التدريس بقسم اللغات الشرقية ، -     

 اآلن.
 م.1122-1122 جامعة المنوفية -عضو لجنة االنتخابات بكلية اآلداب -     
 حتى اآلن.م.1212-1211جامعة المنوفية  -عضو مجلس كلية اآلداب -     
 جامعة القاهرة. -كلية اآلداب -مركز الدراسات الشرقية -عضو جمعية خرجى اللغات الشرقية -     
 جامعة المنوفية. -كلية اآلداب -الندوات والسمينارات بقسم اللغات الشرقيةالمشاركة فى  -     



 جامعة المنوفية. -فى وحدة الجودة كلية اآلداب واالجتماعاتالمشاركة فى ورش العمل  -     
األعلى المجلس -ساتذة واألساتذة المساعدينمحكم معتمد للجنة الترقيات لأل -    

 م.حتى اآلن.1212للجامعات
 م حتى اآلن.1212جامعة عين شمس -األلسنكلية  -محكم معتمد لمجلة الفيلولوجى-     

 م حتى اآلن.1212جامعة سوهاج -محكم معتمد لمجلة كلية اآلداب -     


