
1 

 

 السيرة الذاتية

  Biography 
 

 
 هويدا عزت محمد أحمد  سم:اإل

كلية اآلداب ـ جامعة ب ووكيل الدراسات العليا والبحوث ،اللغة الفارسية وآدابهاأستاذ  الوظيفة:
  ـ مصر. المنوفية

 فارسى: أدب التخصص الدقيق

 م 42/24/2694 :دتاريخ الميال

 ـ حدائق القبة ـ القاهرة الرئاسةج ش امتداد ولى العهد ـ بر  4/224 العنوان:

   0040442021049 الهاتف:

 00402061116092: محمول

 h_ezzat2412@yahoo.com:البريد اإللكتروني

 :الوظيفيالتدرج 
ـ اتحاد اإلذاعة والتليفزيون اعتبارًا من الفارسي ـ البرنامج  معد برامج بشبكة اإلذاعات الموجهة -

 م. 2660
 م. 6/2669/ 2اللغات الشرقية بكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية اعتبارًا من مدرس مساعد بقسم  -
 م.20/24/2669من مدرس بذات القسم اعتباراً  -
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 م.46/24/4002أستاذ مساعد بذات القسم اعتبارًا من  -
 م.4000:4004 قائم بأعمال رئيس القسم فى الفترة من -
 م.4022م : سبتمبر 4001عام  سبتمبرًا من اعتبار اللغات الشرقية قسم مجلس  ورئيسأستاذ  -
 .م21/24/4022وحتى  م21/24/4022وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارًا من -

م وحتى 21/24/4022وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لفترة ثانية اعتبارًا من  -
 م. 21/24/4021
 م.4022وحتى أغسطس م 4022من يونيو رئيس قسم اللغات الشرقية اعتباراً  -
 .م4022م حتى أول يونيو 4022سبتمبر  46قائم بعمل عميد الكلية اعتبارًا من  -

 

 اإلنتاج العلمى 
المسرح اإليرانى فى الربع األول من القرن العشرين، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنوفية،  .2

 م.2661 ، عام40 العدد
فى القرن العشرين، المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات، رقم  العالقات اإليرانية األلمانية .4

 م.2661، عام 0016إيداع
اتجاهات فى اصالح اللغة الفارسية فى القرن العشرين، مكتب زهدى للطباعة والنشر، رقم  .4

 م.2666، عام 2210ايداع
صورة المرأة فى الشعر الفارسى الحديث والمعاصر، مكتب زهدى للطباعة والنشر، رقم  .2

 م.4000، عام 1004يداعا
تنسنى" لمريم جعفرى، دراسة تحليلية نقدية مع الترجمة، المجلس األعلى للثقافة،  رواية "ال .0

 م.4004، عام 22092(، رقم ايداع209المشروع القومى للترجمة )
الثورة اإلسالمية فى إيران، األسباب والمقدمات، للدكتور صادق زيبا كالم، دراسة تحليلية  .9

(، رقم 146الترجمة، المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة )نقدية مع 
 م.4002، عام 6942ايداع

البنية الفنية فى المجموعة القصصية "زن در باد" لطاهره علوى، مكتب زهدى للطباعة  .1
 م.4000عام  ،6616رقم ايداع والنشر،

صية مع الترجمة، المجلس رواية "أزهار مسك الليل" لمريم جعفرى، دراسة فى الحدث والشخ .1
 م.4000، عام 29622(، رقم ايداع 111األعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة )

ير زاد، دراسة فى الفضاء الروائى، مكتب زهدى للطباعة پرواية "سأطفىء المصابيح" لزويا  .6
 م.4009، عام 24011والنشر، رقم ايداع 
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ن والمستوى اللغوى، مكتب زهدى للطباعة أشعار نسيم الشمال، دراسة فى الشكل والمضمو .20
 م.4001، عام 0219والنشر، رقم ايداع 

م(، مكتب زهدى للطباعة 2169:2649العالقات اإليرانية اإلنجليزية فى العهد القاجارى ) .22
 م.4001، عام 11399رقم ايداع  والنشر،

طباعة والنشر، رقم على شريعتى )مناضاًل سياسيًا، مفكرًا اجتماعيًا، شاعرًا(، مكتب زهدى لل .24
 م.4001، عام 11398 ايداع

 

 :الكتب المترجمة 
ـ رواية "فراموشم نكن"، لمريم جعفرى، المجلس األعلى للثقافة، المشـروع القـومى  .2

 م. 4004للترجمة،
كتاب "يهوديان ايرانى" لعلى أصغر مصطفوى، تمت المشاركة به فى مؤتمر كلية اآلداب،  .4

 م.4002يهود فى الدراسات الشرقية"، مارس جامعة المنصورة تحت عنوان "ال
ـ كتاب "مقدمه ء بر انقالب اسالمى" لصادق زيبا كالم، المجلس األعلى للثقافة، المشروع  .4

 م. 4002(،146القومى للترجمة)
ل هاى شب بو"، لمريم جعفرى، المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومى ـگـ رواية"  .2

 م. 4000للترجمة،

" للدكتور على شريعتى، مطبعة زهدى للطباعة والنشر، رقم ايداع مه است"كتاب "فاطمه فاط .0
 م.4009، 24962

الهيئة العامة لقصور الثقافة، لطاهره علوى، مختارات من القصة اإليرانية، " لعبة الحياة" .9
 م.4009، 29606(، رقم ايداع 02سلسلة آفاق عالمية )

مشاركة فى الترجمة مع الدكتورة منى رزاد، يـپلزويا ، ""كنممى "جراغ ها را خاموش نة رواي .1
 م.4001، عام 4941الشروق الدولية، رقم ايداع  أحمد حامد، دار

(، المجلس األعلى 4/ 4/ 2ـ كتاب "تاريخ مشروطه ء ايران" ألحمد كسروى تبريزى ،)جـ  .1
 م. 4006للثقافة، المشروع القومى للترجمة ،

 .م4022المصرى للتوزيع والمطبوعات، انهء عشق" لمريم جعفرى، المكتبرواية "مست .6

 "الرؤية واأليديولوجية" للدكتور على شريعتى، تحت الطبع. .20
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  : المقاالت
"على شريعتى فيلسوف الثورة اإلسالمية"، مجلة مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية  .2

 م.4002، ديسمبر 04واالستراتيجية باألهرام، العدد 

است" لعلى شريعتى، مجلة مختارات إيرانية، مركز الدراسات عرض لكتاب "فاطمه فاطمه  .4
 م.4000، يناير02السياسية واالستراتيجية باألهرام، العدد 

عرض لكتاب "مقدمه ى بر انقالب اسالمى" للدكتور صادق زيبا كالم، مجلة شئون الشرق  .4
 م.4000عام ، 24مركز بحوث الشرق األوسط بجامعة عين شمس، العدد  األوسط،

لحجاب بين السنة والفرض، رؤية للدكتور على شريعتى" مجلة اللوتس، منظمة الكتاب "ا .2
 م.4009األسيويين، القاهرة - األفريقيين

"اإلسالم األصيل بين السنة والشيعة"، رؤية للدكتور على شريعتى، مجلة مختارات ايرانية،  .0
 م.4022اير ، ين249مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، العدد 

"لماذا قامت الثورة؟!"، مجلة مختارات ايرانية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية  .9
 م.4022، فبراير 241باألهرام، العدد 

"عيد النيروز"، مجلة مختارات ايرانية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، العدد  .1
 م.4022 إبريل، 246

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية مجلة مختارات ايرانية،  األحواز بين مد وجزر، .1
 م.4022، مايو 246باألهرام، العدد 

مركز الدراسات مجلة مختارات ايرانية، الرواية االجتماعية فى إيران، النشأة والتطور،  .6
 م.4022 يوليو، 240السياسية واالستراتيجية باألهرام، العدد 

مركز الدراسات السياسية مجلة مختارات ايرانية، يرانية، أجواء رمضانية فى المدن اإل .20
 م.4022 أغسطس، 244واالستراتيجية باألهرام، العدد 

مركز الدراسات مجلة مختارات ايرانية، النسيج السياسى اإليرانى،عالقة وفاق أم صراع؟  .22
 م.4022، نوفمبر 240السياسية واالستراتيجية باألهرام، العدد 

قافة، ، وزارة الث421مجلة أفكار، العدد ،  ية فى إيران، النشأة والتطورالرواية االجتماع .24

 م.4020حزيران  ،المملكة األردنية الهاشمية
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 :والدورات  وورش العمل العلميةوالندوات المشاركة فى المؤتمرات 
االشتراك فى دورة تعليم اللغة الفارسية لمدة شهر فى الفترة من منتصف أغسطس : منتصف  .2

 م ، جامعة تربيت مدرس ، طهران .2666مبر سبت

تأثير األدب الفارسى فى األدب األلمانى )منطق الطير لفريد الدين العطار وتوارى الظالل فى  .4
"معطيات  وانــت عنــحـريشموت، دراسة مقارنة( ندوة الدراسات الشرقية تـاربرا فـس لبـالشم

 م.4004ن شمس، إبريل الحضارة اإلسالمية للغرب" كلية اآلداب، جامعة عي

 ية، مؤتمر كلية اآلداب، جامعة المنصورة تحت عنوانـارسـة الفـاأللفاظ األجنبية فى اللغ .4
 م.4004"تعريب األلفاظ والمصطلحات الشرقية" مارس 

نظرات اصالح زبان فارسى در قرن بيستم، مؤتمر أساتذة اللغة الفارسية وآدابها، وزارة  .2
 م.4004طهران  الثقافة واإلرشاد اإلسالمى،

صورة مصر فى األدب الفارسى الحديث والمعاصر، ندوة الترجمة وأدب الرحالت فى اآلداب  .0
 .م4000الشرقية، المجلس األعلى للثقافة، إبريل 

كتاب "تاريخ الحكم النيابى فى إيران" ألحمد كسروى تبريزى، ندوة ترجمة المصادر التاريخية  .9
ليها، المجلس   م.4009األعلى للثقافة، مايو من اللغات الشرقية وا 

ألدب المقارن العربى دولى لـ "البناء الهيكلى للقصيدة بين العربية والفارسية" ، المؤتمر ال .1
 م. 4020مايو  24ـ 22الفارسى، الجامعة اللبنانية/جامعة الفردوسى ، بيروت، 

مؤتمر ًا، غزوات الرسول)صلى( فى الشعر العربى الحديث: "البارودى، شوقى، محرم" نموذج .1
السيرة فى اآلداب العالمية، جامعة شبلى النعمانى، والية اوتارابراديش، الهند، فى الفترة من 

  م.4022فبراير  41: 49

 21صالون التذوق الثقافى، قصر الثقافة باإلسكندرية،  الموقف اإليرانى إزاء الثورات العربية، .6
 م.4022نوفمبر

الفارسى، رواية جل مريم أنموذجاً" محافظة كفر  صورة ذوى االحتياجات الخاصة فى األدب .20
 م.4022ديسمبر  22/  24الشيخ، 

تأثير القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة على شاهنامة الفردوسى، مؤتمر جامعة  .22
 م. 4022ديسمبر 49: 42زاهدان وبلوجستان، إيران، فى الفترة من 

نموذجًا"، مؤتمر جامعة آل البيت، األردن، أة "أثر الشعر العربى على الشعر الفارسى، القصيد .24
 م. 4024إبريل  49:  42فى الفترة من 
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مشاركة بالحضور فى الندوة الدولية لمركز الدراسات الشرقية ـ جامعة القاهرة ـ بالتعاون مع  .24
منتدى ثلوثية بالرياض تحت عنوان: رحالت عميد الرحالة العربى معالى الشيخ محمد بن 

 م.4022مارس  44ناصر العبودى، 

حائل فى كتب الرحالت الفارسية، ملتقى حاتم الطائى الدولى، وزارة الثقافة واإلعالم  .22
 م.4022إبريل  4: 2السعودية، 

، المؤتمر الرواية النسائية فى إيران المعاصرة، التنسنى، الدمية، سأطفئ المصابيح أنموذجاً  .20
يام نور، بجنورد، خراسان پامعة شر اللغة واألدب الفارسى، جالدولى التاسع لجمعية ن

 م.4022أغسطس  46: 41الشمالية، إيران، 

نور، يام پجامعة م، 41/6/4022ورشة عمل، تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها،  .29
  بجنورد، خراسان الشمالية، إيران.

عتماد، مؤتمر "نحو نقلة نوعية فى التعليم العالي" الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال .21
تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ، قاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة القاهرة، 

/  0/  40مشاركة بالحضور فقط لتكريم جامعة المنوفية العتماد كليتى الطب والتمريض، 
 م.4020

فية، نيابة مؤتمر "األدب والصراع المجتمعى" ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، فرع ثقافة المنو  .21
 .41/0/4020عن السيد أ.د/رئيس الجامعة، 

الحرف العربى فى اللغات غير العربية، اللغة الفارسية أنموذجًا،المؤتمر الدولى الخامس للغة  .26
 م.4029مايو  1: 0العربية، دبى، 

مركز الدراسات  الخطاب النسوى فى إيران المعاصرة، مؤتمر القصة فى اآلداب الشرقية، .40
 م.4029أكتوبر  2معة القاهرة، الشرقية، جا

 
  :اإلشراف على الرسائل العلمية

 رسائل الدكتوراه:
ا ـد رضـهد محمـمذهبية فى الشعر اإليرانى فى عـة الـــزعـرضا عبد الفتاح بدوى: الن .2

 م.4002م(، تاريخ المناقشة 2616: 2624اه )ـش
دا، دراسة لغوية مع رند لألديب اإليرانى دهخپرند وچغادة محمد عبد القوى: مقاالت  .4

 م.40/2/4002 م، تاريخ المناقشة4/4/4004الترجمة، تاريخ التسجيل 
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هالة حسن بسيونى: قصة أفريدون فى شاهنامة الفردوسى، ترجمة ودراسة، تاريخ  .4
 م.1/4/4000تاريخ المناقشة  م، 24/4/4004التسجيل 

، بهارشعراء نيفين أبو العينين السيسى: المضامين السياسية فى ديوان ملك ال .2
 م.44/22/4022م، تاريخ المناقشة 4/4001/ 22جيل ـتاريخ التس

الحياة االجتماعية فى إيران فى عصر الدولة األخمينية، تاريخ شيماء أبو خضرة: .0
 م . 4001التسجيل

تماسك الحطاب السياسى فى إيران، الرئيس محمد خاتمى أنموذجًا،  مسعود إبراهيم: .9
 م.4022تاريخ التسجيل فبراير 

نقدية، تاريخ الظواهر الفنية فى ديوان فرقانى، دراسة تحليلية  محمد عبد السالم: .1
 م.4022التسجيل مارس 

أمال عبد المنعم: الحاكم فى المسرح السياسى فى األدبين الفارسى والعربى، دراسة  .1
مقارنة بين مسرحيتى )حكام قديم ـ حكام جديد( للكاتب اإليرانى مرتضى قلى خان و 

هو الملك( للكاتب العربى سعد اهلل ونوس، كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية،  )الملك
 م.4029تمت المناقشة فى 

 
 رسائل الماجستير:

اله اصفهانى دراسة ژأحمد عاطف عبد الغنى: المختارات الشعرية موج در موج لـ .2
 م.20/2/4004تاريخ التسجيل  أسلوبية،

المصطلح العسكرى فى اللغة الفارسية، دراسة صرفية داللية  مسعود إبراهيم حسن: .4
 م.4004: 2660فى لغة الصحافة اإليرانية فى الفترة من 

نيفين أبو العينين السيسى: رواية روشنان لجمال مير صادقى، دراسة تحليلية نقدية  .4
 م.44/1/4009م، تاريخ المناقشة 24/22/4004تاريخ التسجيل  ة،ممع الترج

 ،2قاجار لخان ملك ساسانى، ج ران دوره ىگر التالوى، كتاب سياستـأمانى طاه .2
م، تاريخ المناقشة 9/4/4002دراسة تحليلية نقدية مع الترجمة، تاريخ التسجيل 

 م.20/0/4009

لنسرين ثامنى، دراسة تحليلية نقدية مع الترجمة،  ـهچينا نبيل عبد اهلل: رواية بازيـد .0
 م.0/1/4009المناقشة م، تاريخ 9/4/4002تاريخ التسجيل

أمين: العالقات اإليرانية اإلسرائيلية فى عهد محمد رضا شاه، تاريخ التسجيل  شيرين .9
       م.9/2/4022تمت المناقشة فى م. 4001



8 

 

: 006الحياة االقتصادية فى إيران فى عصر الدولة األخمينية ) شيماء أبو خضرة: .1
 م.4001قشة تاريخ المنا م،24/2/4000ق.م( تاريخ التسجيل 219

مختارات من أشعار قيصر أمين بور، دراسة أسلوبية، تاريخ أميرة عبد الحكيم: .1
 .م4001التسجيل 

أدب النصيحة فى األدبين الفارسى / التركى، تاريخ التسجيل رضا عبد الغفار: .6
 .م4006

نسرين أسامة كمال الدين: قصة البطل سياوش فى شاهنامة الفردوسى، دراسة  .20
 م.4024مة، كلية اآلداب، جامعة أسيوط، تاريخ التسجيل تحليلية مع الترج

نشوى سعد حمادة على: رواية "خوشه هاى رنج" للروائية اإليرانية نسرين ثامنى،  .22
 م. 41/4/4024دراسة وترجمة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، تاريخ التسجيل 

نموذجًا، كلية أمال عبد المنعم: المسرح اإليرانى فى العصر الحديث، أكبر رادى  .24
 م.9/4/4022اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية، تمت المناقشة فى 

 عبد الواحد:  اسالم .24

: الواقعية فى الرواية الفارسية المعاصرة، دل كور نموذجًا مع  عبد اللطيف عامر رهام .22
 م.4029الترجمة ، تاريخ التسجيل سبتمبر 

  

  :العلمية وتحكيم األبحاثاالشتراك فى مناقشة الرسائل العلمية 
االشتراك فى لجنة مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب حاتم محمد على تحت  .2

عنوان "كتاب نهضت ايران" إلبراهيم صفائى، دراسة نقدية تحليلية مع الترجمة، كلية اآلداب، 
 م.4002جامعة عين شمس

بعنوان " الثورة  لمراغىاالشتراك فى لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب فتحى ا .4
 م. 4006الثقافية فى إيران، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، تاريخ المناقشة ديسمبر 

االشتراك فى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة صابرين محمد محمد كيالنى  .4
تحت عنوان "ترجمة كتاب از برويز تا جنكيز، استيالى عرب تا ايلغار مغول در ايران" 

 م.4020للسيد حسن تقى زاده، كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية، 
م عبد اهلل االشتراك فى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب محمد عبد السال .2

 م. 4020بعنوان"كتاب ذيل جامع التواريخ" دراسة وترجمة، تاريخ المناقشة يونية
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الطالب/حسنى متولى محمد عبد المولى االشتراك فى مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من  .0
م، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 2616: 2622بعنوان "األحزاب السياسية فى إيران، 

 م.4022نوفمبر  46

االشتراك فى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ محمد عبيد خليفة أحمد جابر  .9
واالجتماعية خالل الثورات اإليرانية فى  النعيمى بعنوان " دور البازار فى التحوالت السياسية

خرداد"، كلية االآداب ـ جامعة  20القرن العشرين" مع ترجمة كتاب " نقش بازار در قيام 
 م.4024ديسمبر  49عين شمس، 

االشتراك فى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/ أسماء أمين حسن بعنوان "بازار  .1
 .4024أكتوبر  40الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر،  صابر شاعر تاجيكستان"، كلية

 مارسجامعة آل البيت باألردن، مجلة البحوث العلمية لمن المقدمة تحكيم أبحاث الترقية  .1
 م، تحت عنوان:4022

 .آلية التغيرات الصوتية فى ألفاظ معجم العين الفارسية المعربة 

 .بررسى ترجمهء منظوم قرآن به شعر فارسى 

 كيخسرو ميان دو روايت دينى وملى. جلوه هاى 

 .لغة النص وأثرها فى كشف السرقات األدبية 

  مقارنة بين شاهنامة الفردوسى وترجمتها العربية للبندارى استنادًا إلى قصة "بيزن
 ومنيزه".

 .ترجمة الشواربى لغزليات حافظ الشيرازى: قراءة نقدية 

م، تحت 4022األردن، مايو/أغسطس تحكيم أبحاث الترقية المقدمة من جامعة اليرموك ب .6
 عنوان:

 .المضامين السياسية فى أشعار نسيم الشمال 

  .ترجمة ودراسة قصة "جل مريم" للكاتب اإليرانى إسماعيل فصيح 

م، تحت 4022تحكيم أبحاث الترقية المقدمة من جامعة اليرموك، إربد، األردن، يونيو  .20
 عنوان:

 الدين الرومى )التشبيه، االنزياح والرمز(. بناء الصورة الفنية بين ابن عربى وجالل 

 .التقليد والتجديد فى النقد األدبى الفارسى والعربى 

 .قراءة نقدية فى أشعار سعدى الشيرازى العربية 

 .رمزية األبيات الفارسية فى ملحمة الحرافيش 

 .دراسة وتحليل وترجمة قصة )ثالث قطرات من الدم( لصادق هدايت 
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 الشاعر اإليرانى مهدى إخوان ثالث، قصيدة "ما بعد الهزيم"  الرمزية السياسية عند
 أنموذجًا.

تحكيم بحث تحت عنوان "عقيدة الرجعة عند بنى إسرائيل وتأثر غالة الشيعة بها، الشيعة  .22
 م.4022اإلمامية نموذجًا"، مجلة بحوث كلية اآلداب، جامعة المنوفية 

ل لجنة الترقية الدائمة بالمجلس األعلى تحكيم بحثين للترقية إلى درجة أستاذ مساعد من قب .24
 م تحت عنوان:4022للجامعات للباحثة سامية شاكر عبد اللطيف بتاريخ ديسمبر 

 ."السيريالية والرمزية فى المجموعة القصصية "داستان هاى كوتاه ُكرد 

 .داريوش وحقوق اإلنسان 

 
 :النشاط داخل الكلية والجامعة 

 م.4001: 4004حاد الطالب بالكلية فى الفترة من تولى رئاسة اللجنة الثقافية بات .2

عضو وحدة تطوير كلية التربية بالجامعة بقرار السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة  .4
 م.44/9/4004فى  الصادر 2024رقم 

 اجتياز دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فى البرامج التالية: .4

 م 06/4002/ 42ـ  40   ـ أخالقيات وآداب المهنة               
 م 11/4002/  24 ـ 44 ـ اتخاذ القرار وحل المشكالت           
 م 12/4002/  13 ـ 11 ـ المهارات اإلدارية                      

 م 01/4009/  23 ـ 21 (               4ـ إدارة البحث العلمى )
 م 03/4009/  28 ـ 49 ـ تقييم التدريس                           

عام لية تولى منصب المدير التنفيذى لمركز الخدمة واالستشارات البحثية بالك .2
 م.4006

 اصة بؤتمر "العشوائيات  " المزمع انعقادهتولى رئاسة لجنة العالقات العامة الخ .0
 م. 4020بالكلية فى شهر نوفمبر 

 م.4020الكلية عام تولى إدارة شعبة الترجمة بمركز الخدمة واالستشارات البحثية ب .9

وحتى  م21/24/4022تولى منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بتاريخ  .1
 .تاريخه

، الدراسات العليا والبحوث بالكلية منذ تولى رئاسة لجان: المكتبات، العالقات الثقافية .1
 وحتى تاريخه. م4022شهر ديسمبر 
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، المشروعات ت العليا والبحوثتبات، العالقات الثقافية، الدراسا: المكمجلسعضوية  .6
 وحتى تاريخه. م4022بالجامعة منذ شهر ديسمبر  ، الحاسباتالبحثية

 4022نائب رئيس تحرير مجلة بحوث كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية منذ شهر ديسمبر  .20
 حتى تاريخه.

 م حتى تاريخه.4024عضو مجلس إدارة وحدة الجودة بالكلية من  .22

 9:  2يناير :رؤى وآفاق" فى الفترة من  40"مصر بعد  الكلية الثالثمقرر مؤتمر  .24
 م4024نوفمبر 

م ولمدة 4022، إبريل اإلنسانية واللغاتعضو مجلس تحرير مجلة الجامعة للبحوث  .24
 خمس سنوات.

عضو لجنة إعداد الئحة الساعات المعتمدة الموحدة على كليات الجامعة لمرحلة  .22
 م.4020الدراسات العاليا ، إبريل 

 4191س إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة بقرار رئيس الجامعة رقم عضو مجل .20
 م.21/0/4020بتاريخ 

 الخاصة بضمان الجودة بالكلية:والدورات المشاركة فى ورش العمل  
 م(.46/24/4024مراجعة توصيفات وتقارير مقررات الدراسات العليا ) .2

نشاء قاعدة بيانات لنتائج الطالب  .4  م(.26/4/4022)تطوير الكنتروالت وا 

 م(.40/4/4022مراجعة صياغة المعايير األكاديمية استرشادًا بمعايير الهيئة ) .4

والتوعية بطرق  Plagiarismادخال نظام الكشف عن النسخ غير القانونى  .2
 م(.4/4/4022استخدامه )

عداد دليل استرشادى  .0 تشكيل لجنة لتطوير نظم االمتحانات ونظم تقويم الطالب وا 
 م(.6/4/4022المتحانات )لوضع أسئلة ا

 م(.20/4/4022وضع خطط لمتابعة وتطوير برامج الدراسات العليا ) .9

 م(.1/9/4022إعداد دليل الحقوق الملكية الفكرية والنشر عن طريق ورشة عمل ) .1

 (.م25/0/4022آلية دعم الطالب المتميزين والمتعثرين ) .1
 م(.8/6/4102ة عمل )إعداد دليل الحقوق الملكية الفكرية والنشر عن طريق ورش .9

ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين  .20
 م(.21/9/4022)

 (. 41/9/4022انتاج دليل لدعم الطالب وتطوير سياسة القبول والتحويل )  .22
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 م(.9/1/4022توفير المتطلبات البحثية فى األقسام العلمية المختلفة ) .24

فق الخطة البحثية للكلية مع الخطة البحثية استبيانات لدراسة مدى توا .24
 م(.20/1/4022للجامعة )

 )إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل مؤلفات السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية  .22
 ).م3/9/2114

 م(.21/6/4022طرق وأساليب التعلم الذاتى ) .20

 م(.42/6/4022رصد جوائز قيمة لألبحاث المتميزة المنشورة دوليًا ) .29

لدراسة مدى توافق الخطة البحثية مع متطلبات المجتمع استبيانات  .21
 م(.44/20/4022)

 م(.49/20/4022تطوير وتفعيل خطة التدريب الميدانى ) .21

استبيانات لدراسة وتحديد احتياجات المجتمع الحقيقية وتضمينها فى خطة  .26
 م(4022/ 22/ 29الكلية )

 (.22/24/4022انتاج دليل أخالقيات المهنة ) .40

ومات مرتبط بقاعدة بيانات الكلية لتوثيق الخدمات واألنشطة وضع نظام معل .42
 م(24/4022/ 42التى يقدمها قطاع خدمة المجتمع )

 بة للطالب ذوى االحتياجات الخاصةحصر التجهيزات المناس .44

 م(.42/24/4022) 

دراسة مدى تناسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع عدد الطالب  .44
أعضاء هيئة تدريس جدد طبقًا الحتياجات الكلية واستحداث آليات جديدة لتعيين 

 م(.2/2/4020وخططها المستقبلية )

وضع خطة تدريب جديدة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقًا الحتياجاتهم  .42
 م(.0/2/4020مع تحديد نوعية البرامج وآليات التنفيذ )

 م(.9/2/4020عمل قاعدة بيانات باألبحاث الجارى تنفيذها والتى تم تنفيذها) .40

تنظيم ندوات ودورات تدريبية لتشجيع وتحفيز البحث العلمى ووضع آلية  .49
 م(.21/4/4020إلشراك الطالب فى المؤتمرات والندوات البحثية )

وضع آلية لعمل أبحاث مشتركة مع األقسام العلمية األخرى داخل الجامعة  .41
 م(.21/4/4020ومع الجامعات األخرى المصرية واألجنبية )
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 م(.44/4/4020هيزات الالزمة للطالب ذوى االحتياجات الخاصة )حصر التج .41

عمل اتفاقيات تعاون مع منظمات المجتمع المدنى وسوق العمل  .46
 م(.4020(44/4)

عمل خطة معتمدة تشمل البرامج الفعالة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  .40
 م(.2/2/4020)

سوق العمل  عمل استبيان واستطالع رأى سنوي لقياس وتقييم رضا منظمات .42
والمجتمع المدنى عن أداء الكلية ومستوى الخريجين واتخاذ اجراءات التحسين 

 م(.2/2/4020المناسبة بناًء على نتائج االستبيان )

دورة تدريبية بعنوان: التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى، الهيئة القومية  .44
 م.4029/  2 / 24:  20لضمان جودة التعليم واالعتماد، فى الفترة من 

دورة تدريبية بعنوان: توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم  .44
لمؤسسات التعليم العالى، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، فى الفترة 

 م.4029/  2/  40:  21من 

دورة تدريبية بعنوان: دور المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى، الهيئة  .42
 م.4029/  2/  41:  49قومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، فى الفترة من ال

دورة تدريبية بعنوان: التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى، الهيئة  .40
 م.4029/  4/  29:  20القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، فى الفترة من 

ى هامش مؤتمر الكلية الدولى دورة تدريبية بعنوان: الذكاءات المتعددة، عل .49
 م.4029نوفمبر  1األول، 

 

 

 

 

 

 
 
 


