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 سیرة ذاتیة  

  -:البیانات الشخصیة : أوال 

  حامد عبد المجید محمد عطیة :       االسم                  

  للغة واألدب الفرنسىدكتوراه في ا: لمیة         الشھادة الع

   ألدب والنقدا:       التخصص          

  جامعة المنوفیة-كلیة اآلداب-مدرس بقسم اللغة الفرنسیة  -: الوظیفة                 

  .الحدود الشمالیة جامعة  –كلیة التربیة واآلداب  –أستاذ مساعد بقسم اللغات والترجمة   -                             

  متزوج :  الحالة االجتماعیة      

  م 1962/  6/  14:تاریخ المیالد           

  جمھوریة مصر العربیة –محافظة الشرقیة :          محل المیالد   

  00966598905686   جوال   00201117171072محمول   :ون                 التلیف

  محافظة الشرقیة  –مركز الزقازیق  –أ م رماد  : العنوان                 

            meguid666@yahoo.com:  البرید الكتروني         

  :الشھادات العلمیة:  ثانیا

   1984جامعة الزقازیق  -كلیة اآلداب )جید جدا (لیسانس اآلداب في  اللغة الفرنسیة بتقدیر  - 1

   1987جامعة الزقازیق  - تمھیدي الماجستیر في  اللغة الفرنسیة كلیة اآلداب  -2

   1991جامعة الزقازیق -كلیة اآلداب) ممتاز(درجة الماجستیر في اللغة الفرنسیة بتقدیر  -3

كلیة اآلداب والعلوم  نظام األشراف المشترك بین  ) مرتبة الشرف األولى(درجة الدكتوراه  في اللغة الفرنسیة بتقدیر  -4

  .1995لمنوفیة جامعة ا -بفرنسا و كلیة اآلداب 3جرینوبل-جامعة ستندال -اإلنسانیة

  :التدرج الوظیفي :  لثاثا

  1987 -1985جامعة المنوفیة    - التربیة كلیة  اللغات بقسم معید -1

  1991  - 1987 جامعة المنوفیة  -  اآلدابكلیة  اللغة الفرنسیة بقسم معید -2

  1995 -  1991  جامعة المنوفیة  -اآلدابكلیة اللغة الفرنسیة  بقسم مدرس مساعد -3

  .2011 - 1995 جامعة المنوفیة  -اآلدابكلیة اللغة الفرنسیة  بقسم مدرس -4

  . حتى اآلن  2011من  جامعة الحدود الشمالیة  –كلیة التربیة واآلداب  –أستاذ مساعد بقسم اللغات والترجمة  -5

  -:الخبرات المھنیة :رابعا

  :بالنسبة للتدریس داخل جامعة المنوفیة -أ

  :التالیة  في المقررات 2011-1995المنوفیة  منذ عام  جامعة –بكلیة اآلداب  التدریس - 1

  17النثر في القرن -

  19النقد األدبي في القرن  -

 20مناھج النقد األدبي في القرن  -

  18النثر في القرن -

  19المسرح في القرن -
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   20المسرح في القرن  -

 17المسرح في القرن  -

  اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة لقسم اللغة اإلنجلیزیة -

  :التالیة في المقررات 2011-1996المنوفیة  منذ عام  جامعة –التدریس بكلیة التربیة بشبین الكوم   -2

  مدخل إلى األدب الفرنسي -

  17تاریخ األدب في القرن  -

  17نصوص القرن  -

  20,19نصوص القرن  -

  المقال -

  كلغة أجنبیة لقسم اللغة اإلنجلیزیة اللغة الفرنسیة -

  - :التالیة في المقررات 2011-2003جامعة المنوفیة منذ عام  – بالسادات التربیة التدریس بكلیة -3 

  مدخل إلى األدب الفرنسي - 

  17تاریخ األدب في القرن  -

  17نصوص القرن  -

  20,19نصوص القرن  -

    المقال -

  اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة لقسم اللغة اإلنجلیزیة -

  - :التالیة في المقررات 2011-2006جامعة المنوفیة منذ عام  - التدریس بكلیة السیاحة والفنادق بالسادات -4

  اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة للفرقة الثانیة للشعب -

  )دراسات سیاحیة –أرشاد سیاحي  –دراسات فندقیة (  

   :خارج جامعة المنوفیة دابو االنت التدریس -ب

   -:التالیة  المقرراتفي ) م1998 -1995( جامعة قناة السویس  -التدریس بكلیة التربیة بالسویس  - 1

  مدخل إلى األدب الفرنسي -

    18، 17نصوص القرن   -

  اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة لقسم اللغة اإلنجلیزیة -

  -:التالیة  المقرراتفي ) 2004 – 2000(جامعة قناة السویس  - التدریس بكلیة التربیة  باإلسماعیلیة - 2

  مدخل إلى األدب الفرنسي - 

  20نصوص القرن  -

   20تاریخ األدب في القرن  -

  اإلنشاء  -

  اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة لقسم اللغة اإلنجلیزیة -

  -:التالیة  المقرراتفي ) م  2003 – 2002( جامعة  قناة السویس  -رسعیدالتدریس بكلیة التربیة  ببو -3   

  20نصوص القرن  -

  19حضارة فرنسا في القرن  -
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   :بجامعة الحدود الشمالیة بالمملكة العربیة السعودیة بالنسبة للتدریس   -ج

     - :التالیة  المقرراتفي ) وحتى اآلن  2011(ربیة واآلداب بعرعر شطر البنین  التدریس بكلیة الت - 1

  231النف ) 1(اللغة الفرنسیة  -

  251النف  )2(اللغة الفرنسیة  -

  -:التالیة  المقرراتفي ) 2012- 2011(ربیة واآلداب بعرعر شطر البنات  التدریس بكلیة الت - 2

  231النف ) 1(اللغة الفرنسیة  -

  -:بالنسبة للبرامج و المقررات  الدراسیة   - د

  )كلیة اآلداب –الفرقة الثالثة (19لمادة مسرح القرن  إعداد المقرر .1

  )كلیة اآلداب –الفرقة الثالثة (19إعداد المقرر لمادة مناھج النقد األدبي في القرن  .2

  )كلیة اآلداب –الفرقة الرابعة (20إعداد المقرر لمادة مسرح القرن .3

 )كلیة اآلداب –الفرقة الرابعة (إعداد المقرر لمادة  مناھج النقد األدبي الحدیث .4

  )كلیة اآلداب -الفرقة األولى (17إعداد المقرر لمادة النثر في القرن .5

  )لتربیة شبین والسادات  -الفرقة األولى( إعداد المقرر لمادة مدخل إلى األدب الفرنسي  .6

  )لتربیة شبین والسادات  -الفرقة الثانیة(  17إعداد المقرر لمادة  تاریخ األدب في القرن  .7

    )لتربیة شبین والسادات  -الفرقة الثانیة (  17إعداد المقرر لمادة  نصوص القرن  .8

  )لتربیة شبین والسادات  -الفرقة الرابعة (إعداد المقرر لمادة  المقال  .9

  )الفرقة الثانیة(إعداد المقرر لمادة اللغة الفرنسیة لطلبة كلیة السیاحة و الفنادق بالسادات.10

  .اللغة الفرنسیة لطلبة قسم اللغة اإلنجلیزیة بكلیتي اآلداب و التربیة ةإعداد المقرر لماد.11

طلبة وطالبات ل  251النف ) 2(اللغة الفرنسیة  ةمادو  231النف ) 1(اللغة الفرنسیة  ةإعداد المقرر لماد. 12

   .ودیةبجامعة الحدود الشمالیة بالمملكة العربیة السع اآلدابوالتربیة  قسم اللغات والترجمة بكلیة

  -:النشاط العلمي  : خامسا
بتقدیر  1991عام  - جامعة الزقازیق –كلیة اآلداب  - رسالة ماجستیر – تالشعور بالغیرة في روایة القطة للكاتبة كول -1

  ).ممتاز(

  نظام   ) ) مرتبة الشرف األولى(بتقدیر  1995عام  - جامعة المنوفیة –كلیة اآلداب  -رسالة دكتوراه  –یرودو ناقدا چ  -2

  1995منوفیة ال جامعة -اآلداببفرنسا  و كلیة  3جرینوبل-جامعة ستندال - والعلوم اإلنسانیة اآلدابكلیة  األشراف المشترك بین

  -:البعثات والمھمات العلمیة: سادسا 

  ) 1995 -1992( 3لفرنسا بجامعة ستندال جرینوبل  ةعضو بعثة األشراف المشترك للحصول على درجة الد كتورا         .1

  )2002إلى أغسطس  -2002فبرایر( 3عضو المھمة العلمیة لفرنسا بجامعة میشل دى مونتین بوردو .2

  )1998إلى أغسطس  - 1998یونیو( جامعة جنیف   -كلیة اآلداب - عضو المھمة العلمیة لسویسرا .3

  -:المشاركة في  اإلشراف علي الرسائل العلمیة:   سابعا
  -:جامعة المنوفیة  –رسائل مسجلة بكلیة اآلداب  –أ 
  

 تاریخ المناقشة  لالتسجیتاریخ  الدرجة العلمیة سم الطالبا عنوان الرسالة

البحث عن الس�عادة ف�ي الع�ادلون  -1
 .لألبیر كامي

  حاتم عبد العاطي عمر
 

  ماجستیر 
 أدب فرنسي

14/08/2006  
 

25/12/2008  
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المجتم��ع الزنج��ي األفریق��ي م��ن  - 2
نظ����رة " "الطف����ل األس����ود"خ����الل 

  لكمارالي" دراموس" "الملك

  دكتوراه عبده محمد سالم سلیمان
 أدب أفریقي

15/03/2006 17/06/2009 

األرض والھجرة في روای�ة اب�ن  - 3
الفقی������ر األرض وال������دم والط������رق 

 الصاعدة لمولود فرعون

  دكتوراه          دعاء بلیغ حسن 
  أدب فرنكوفونى

 

08/12/2004 19/05/2010 

الت���اریخ الفرنس���ي ف���ي  مس���رحة -4
 النصف األول من القرن العشرین

حاتم عبد العاطي عمر 
 حربیھ

  دكتوراه
 أدب فرنسي

17/03/2010  

-تاریخی�����ة الح�����رب الفرنس�����یة - 5
ف�����������ى األدب 1970األلمانی�����������ةعام

 1914الفرنسي حتى عام

أحمد سمیر عبد 
 المنعم العفیفى

  دكتوراه
 أدب فرنسي

16/06/2010 6/04/2016 

ص���ورة الم���رآة الفرعونی���ة ف���ي  - 6
بع��ض األعم��ال الروائی��ة لكریس��تیان 

 اكچ

والء صبحي طھ على 
 عطیة

  ماجستیر
 أدب فرنسي

16/06/2010  

الحی��اة االجتماعی��ة والمدنی��ة ف��ى  -7
م���ن  19النص���ف األول م���ن الق���رن 
  خالل بعض روایات بلزاك

  دكتوراه منار السید عمران
 أدب فرنسي

16/04/2010  

  -:جامعة المنوفیة  –رسائل مسجلة بكلیة التربیة  –ب
  

 تاریخ المناقشة  لالتسجیتاریخ  الدرجة العلمیة سم الطالبا عنوان الرسالة

فاعلیة استخدام مدخلي العملی�ات  -1 
وال���تعلم لإلتق���ان ف���ي تنمی���ة بع���ض 
مھارات الكتابة اإلبداعیة لدى طالب 

 .شعبة اللغة الفرنسیة بكلیة التربیة

  دكتوراه عبد الغني الصیفيمھا 
مناھج وطرق  

 تدریس لغة فرنسیة

12/04/2007 01/08/2010 

فعالی��ة اس��تخدام اس��تراتیجیات م��ا  -2
وراء المعرف���ة ف���ي تنمی���ة مھ���ارات 
الفھم القرائي في اللغة الفرنس�یة ل�دى 

  .طالب المرحلة الثانویة

  ماجستیر ایمن فاروق سعد عیش 
مناھج وطرق 

 تدریس لغة فرنسیة

08/05/2006 25/06/2008 

اث��ر اس��تراتیجیة العص��ف ال��ذھني  -3
عل��ى تنمی��ة مھ��ارات الق��راءة الناق��دة 
ل���دى ط���الب ش���عبة اللغ���ة الفرنس���یة 

 .بكلیات التربیة

ولید صبحي عبد الحمید 
 العدل

  ماجستیر
مناھج وطرق  

 تدریس لغة فرنسیة

13/07/2008 15/04/2010 

فاعلی��ة اس��تخدام الفی��دیو التعلیم��ي  -4
تنمی���ة بع���ض مھ���ارات التعبی���ر  ف���ي

الشفھي باللغ�ة الفرنس�یة ل�دى ط�الب 
  .الصف األول الثانوي

عبد العزیز السید عبد 
 العزیز دیاب

  ماجستیر
مناھج وطرق 

  تدریس لغة فرنسیة
 

14/10/2008 04/05/2011 

اث��ر برن��امج ت��دریبي مقت��رح ف��ي   -5
تنمی���ة بع���ض المھ���ارات التدریس���یة 

 ف����يل����دى معلم����ي اللغ����ة الفرنس����یة 
 .المرحلة الثانویة

  دكتوراه ایمن فاروق سعد عیش
مناھج وطرق 

 تدریس لغة فرنسیة

10/02/2010  

فعالی�������ة اس�������تخدام األنش�������طة  - 6
المسرحیة ف�ي تنمی�ة بع�ض مھ�ارات 
القراءة الجھریة باللغة الفرنسیة ل�دى 

  طالب الصف األول الثانوي
 

  أسماء نبیل محمد
 أبو غنیم 

  ماجستیر
مناھج وطرق 

 لغة فرنسیة تدریس

09/06/2010  

فعالی���ة برن����امج كمبی���وتر ق����ائم - -7
ف���ي تنمی���ة عل���ى الرس���وم المتحرك���ة 

مھ�����ارات التعبی�����ر الكت�����ابي باللغ�����ة 
الفرنس�����یة ل�����دى تالمی�����ذ المرحل�����ة 

 .اإلعدادیة

رباب رجب السید 
 االسرج

  ماجستیر
مناھج وطرق 

 تدریس لغة فرنسیة

09/06/2010  
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فاعلیة األنشطة اللغویة في تنمیة   -8
ومھ��ارات التعبی��ر  ةالمف��ردات اللغوی��

الكت����ابي ف����ي اللغ����ة الفرنس����یة ل����دى 
  تالمیذ المرحلة  اإلعدادیة

شیماء عبد القادر محمد 
 القصاص

  ماجستیر
مناھج وطرق 

 تدریس لغة فرنسیة

20/06/2010  
 
 

   -: عضویة اللجان والمجالس المتخصصة:ثامنا

  المكان  الفترة الزمنیة  اللجنة  مسلسل

  المنوفیةجامعة  –اآلداب كلیة   2011 -1999  عضو اللجنة الثقافیة  1

  المنوفیةجامعة  –اآلداب كلیة   2008- 2006  عضو لجنة المختبرات  2

  المنوفیةجامعة  –اآلداب كلیة   2010-2008  عضو لجنة شئون التعلیم  3

  المنوفیةجامعة  –اآلداب كلیة   2011 -2008  عضو بفریق الجودة واالعتماد  4

  المنوفیةجامعة  –اآلداب كلیة   2011-1999  عضو مجلس قسم اللغة الفرنسیة  5

  المنوفیةجامعة  –اآلداب كلیة   2008-2007  عضو مجلس الكلیة  6

  المنوفیةجامعة  –اآلداب كلیة   2000-1999  عضو بلجنة االمتحانات وكنترول الفرقة األولى  7

  المنوفیةجامعة  –اآلداب كلیة   2011 -2002  االمتحانات وكنترول الفرقة الثالثةعضو بلجنة   8

  جامعة الحدود الشمالیة –كلیة التربیة واآلداب   حتى اآلن -2011  عضو مجلس قسم اللغات والترجمة  9

  جامعة الحدود الشمالیة –كلیة التربیة واآلداب   حتى اآلن -2012  عضو لجنة الجداول واالختبارات  10

  جامعة الحدود الشمالیة –كلیة التربیة واآلداب   حتى اآلن -2012  عضو لجنة الخطط الدراسیة  11

  جامعة الحدود الشمالیة –كلیة التربیة واآلداب   حتى اآلن -2013  عضو لجنة الجودة  12

  جامعة الحدود الشمالیة –كلیة التربیة واآلداب   حتى اآلن -2013  عضو لجنة تطویر المناھج  13

    : الدورات التدریبیة المتخصصة وورش العمل :ا تاسع

  السنة  مكان االنعقاد  ورشة العمل/عنوان الدورة  مسلسل

  1991  جامعة الزقازیق –كلیة اآلداب   توظیفات األدب والدراسات األدبیة  1

  1992  جامعة المنوفیة –كلیة التربیة   إعداد المعلم الجامعى  2

  2004  جامعة المنوفیة –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس   اخالقیات وآداب المھنة  3

  2005  جامعة المنوفیة –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس   مھارات االتصال الفعال  4

  2006  جامعة المنوفیة –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس   توكید الجودة واالعتماد  5

  2006  جامعة المنوفیة –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس   البحث العلمىإدارة   6

  2006  جامعة المنوفیة –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس   تصمیم المقرر  7

  2006  جامعة المنوفیة –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس   استخدام التكنولوجیا فى التدریس  8

  2012  جامعة الحدود الشمالیة –عمادة خدمة المجتمع   األكادیمى الجودة واالعتماد  9

  2013  جامعة الحدود الشمالیة –عمادة خدمة المجتمع   إدارة الوقت  10

  2013  جامعة الحدود الشمالیة –عمادة خدمة المجتمع   كتابة البحوث ونشرھا دولیا  11

تأسیس أنظمة الجودة على المستوى   12
على معاییر البرامجى مع التركیز 

  البرامج

  2013  جامعة الحدود الشمالیة – الجودة واالعتماد األكادیمىعمادة 
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   :في استخدام الحاسب اآللي  : عاشرا

 -: البرامج اآلتیة جامعة الزقازیق في –للتعلیم العالي بكلیة اآلداب  تالدورة المنظمة من شركة مایكروسوف حضور -

  - Microsoft Officeمجموعة األوفیس 

- MS Windows   

- MS Word 

- MS Power Point 

- MS Internet  

   -:البرامج  التدریسیة :الحادى عشر 

  .النثر في العصر الكالسیكي .1

  .الدراما في العصر الرومنتیكي .2

  .بین النظریة والتطبیق :النصوص األدبیة   .3

  .مناھج النقد األدبي .4

 المسرح في القرن العشرین .5

  .قسم اللغة االنجلیزیةاللغة الفرنسیة لطالب  .6

  : أنشطة ومشاركات ثقافیة ومجتمعیھ: الثانى عشر

   1988التدریس بالدورة الصیفیة باإلسكندریة لطلبة أقسام اللغة الفرنسیة بكلیات اآلداب والتربیة بالجامعات المصریة عام    -1

  1989لتعلیم اللغة الفرنسیة عام التدریس بالدورات التي ینظمھا مركز الخدمة العامة بجامعة الزقازیق   -2

  )1990 -1988(المنظمة بالمركز الثقافي الفرنسي بالقاھرة خالل  ةحضور الدورات التدریبی -3

 - 12في الفترة من " التعلیم الجامعي بین الوضع الراھن وثقافة التغییر" المشاركة ضمن فعالیات المؤتمر العلمي الثالث  -4

  .جامعة بنھا –ات اإلنسانیة وخدمة البیئة بكلیة اآلداب بمركز الدراس 2009ابریل  14

" نحو تحقیق التمیز في العملیة التعلیمیة -دمج التقنیات" المشاركة ضمن فعالیات المؤتمرالدولى الثامن للتعلیم االكترونى  -5

یولیة  16 -14ربیة في الفترة من والذي نظمتة جمعیة التنمیة التكنولوجیة والبشریة برعایة األمانة العامة لجامعة الدول الع

  .  بالقاھرة بفندق ھیلتون رمسیس 2009

  .محافظة الشرقیة –عضو عامل بنادى الشرقیة الریاضى  - 6

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 




