
 سيرة ذاتية

 

 .محمد إبراهيم السيد عبدالعال   : االسم

 م. 91/2/9191  : تاريخ الميالد

 دكتور.  : اللقب العلمي

 .بقسم اللغة العربية وآدابهادرس م   : الوظيفة

 .جامعة المنوفية –كلية اآلداب    : جهة العمل

 .النقد األدبي الحديث :  التخصص الدقيق

 

 التدرج العلمي 

  مة  م بةةة الفة    بتقةير  جيةي جةيا   - جامعةة النوفييةة  –)كلية اآلداب  اآلدابليسانس

 م .3002

 يةةد بتقةةير  منتةةا   - م3002 جامعةةة النوفييةةة  –)كليةةة اآلداب  ماجسةةتي  يةةد اآلداب ،

 : السياق الثقايد للةويفرة بين اليراسات الغ بية واليراسات الع بية .رسالة عوفانها

 بتقةير : م بةةة  –م 3002جامعةة النوفييةة   –داب )كليةة اآلداب دكتفراه الفلسفة يةد اآل

الف   األولى، يد رسالة عوفانها: موهجية الوقي الثقايد بين الوظ رة والتطةيق: دراسةة 

 يد بحليل الخطاب الوقيي

 التدرج الوظيفي 

  م . 3002موذ أب رل جامعة النوفيية –كلية اآلداب  –معيي بقسم اللغة الع بية 

  م . 3000 موذ ية ار كلية اآلداب جامعة النوفيية   –ميرس مساعي بقسم اللغة الع بية 

  م3002جامعة النوفيية، موذ أكتفب   –كلية اآلداب  –ميرس بقسم اللغة الع بية 

 األطروحات الجامعية : 

  السييا  الققيافي للبنيويية بييد الدراسيات الغربيية والدراسيات رسالة ماجستي  بعوفان(

م ، وأجيةتت بتقةير  3002يد جامعة النوفيية   –، بنت مواقفتها بكلية اآلداب العربية(

 منتا  . 

  منهجييية النقييد الققييافي بيييد النترييية والتسبيييق : دراسيية فييي رسةةالة دكتةةفراه بعوةةفان(

م ، وأجيتت 3002جامعة النوفيية يد  –، نفقفت بكلية اآلداب (تحليل الخساب النقدي

 .    األولى بتقير : م بةة الف

 األنشسة الققافية : 



  مير  بح ر  مجلة يصفل )مجلة الوقي األدبد : مجلة يصلية محّكنة، بصير عةن الهيةةة

 م، وحتى باررخه3002النص رة العامة للكتاب، موذ أغسطس 

 المقاالت واألبحاث المنشورة:  - أ

مجلةةة الثقايةةة  – : قييرا ة فيي قصيييدة أانيية اللعليية الحجرييةالمقيدس والسييلسة والي ات -0

 م . 3002مارف  –القاه ة  –الجيرية 

مجلةة    – بانوراما المشيهد الشيعري : قيرا ة فيي ميعر متفير النيواب –إيقاع الصورة  -3

 . م 3002/ مارف  30العيد   -أسةانيا  –ميرري  –ألفاح  

 م .3002رفنيف  –النغ ب  –مجلة طوجة األدبية  – عد النقد وقصيدة النقر -2

 بحة  موفةفر بكتةاب – عي للققافة : قرا ة سوسيونقدية في ميعر العامييةاألفق اإلبدا -2

مةارف  –مط وح  –)هيةة قصفر الثقاية   –قليم غ ب ووسط اليلتا إمؤبن  أدباء  أبحاث

 م . 3000

ملتقةةى أبحةةاث موفةةفرة بكتةةاب ورقةةة بحثيةةة  – اليينص السييردي وسيييميااية بنييا  العييالم -2

القةاه ة  –النجلةس األعلةى للثقايةة  –ئةد الع بةد القاه ة الةيولد الخةامس لدبةيال ال وا

 م . 3000 درسنة 

 أبحةاث موففر بكتاببح   – التلقي الققافي للعالمة الشعرية : دراسة في معر اإلقليم -2

 .م3000درسنة   –القاه ة  –)هيةة قصفر الثقاية   -مؤبن  أدباء مص  

مجلةة الثقايةة  372بحة  بالعةيد  –إستراتيجيات السيخرية فيي الينص السيردي الحيديث  -7

 . 3002، رفنيف الجيرية، الهيةة العامة لقصفر الثقاية، و ارة الثقاية ، مص 

 

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات :  - ب

لل وائةةد / لالةةي السةة وجد   معةة ة القةةاه ة الةةيولد  )الشييسرنجي(نةةيوة عةةن روارةةة  -0

 م . 3002للكتاب "اليورة السابعة والثالثين" ، روار  

 –لل وائةد/ موية  عتيةةة   قصة  ثقايةة األنفف ةد  )حلايات آل الغنيمي(نيوة عن روارة  -3

 م . 3002اإلسكويررة ، ية ار  

م 3002لل وائد / محني نص    قص  ثقاية كف  الترات، رفنيف  )الرَّ (نيوة عن روارة  -2

  . 



اوي ، لل وائةةد / مويةة  عتيةةةة   سةةاقية عةةةيالنوعم الصةة )مييرج اللحييل(نةةيوة عةةن روارةةة  -2

 م . 3002القاه ة ، رفليف 

 م . 3002  قص  ثقاية  ةين الكفم ، أكتفب   )األدب والمقدس(نيوة بعوفان  -2

لل وائد / وائل وجيي   مع ة القاه ة الةيولد للكتةاب  )ابار الوجع(نيوة عن روارة  -2

 م . 3007"اليورة التاسعة والعف رن" ، روار  

القةةاه ة ، أغسةةطس  –للفةةاع ة/ أمةةل جنةةال   مكتةةةة الةلةةي  )كأنهييا أنييا(نةةيوة عةةن درةةفان  -7

 م . 3007

 -لل وائيةة / أسةناء  ةهاب الةيرن   مقة  حةتب التجنة   )اللييل وأففي (نيوة عن روارةة  -8

 م . 3002القاه ة ، رفليف 

لل وائةةد / لالةةي الخنيسةةد   أبيليةةه القةةاه ة ، نةةفينة   )سييفينة نييو (نةةيوة عةةن روارةةة  -2

 م . 3002

، أب رةل   قص  ثقايةة كفة  الترةاتربة الشعرية للشاعر/ محمد عزيز التحنيوة عن  -00

 م .  3000

 –للفةةاع / أحنةةي سةة اا   نقابةةة الصةةحفيين  )الحلييم للميييدا ( نةةيوة عةةن درةةفان :  -00

 م . 3000رفليف  –القاه ة 

)منهجييية النقييد الققييافي بيييد النترييية  رسةةالة دكتةةفراه بعوةةفان حلقةةة نقا ةةية عةةن -03

الجنعيةةةة  –مختةةةة  الوقةةةي األدبةةةد  –حلييييل الخسييياب النقيييدي(والتسبييييق : دراسييية فيييي ت

 م . 3003مارس  –القاه ة  –النص رة للوقي األدبد 

 

 العنوا  : 

  ارل السقارة –ميروة موف   –محايظة النوفيية 

 رقم الهاتف : 

00002280202    &  2278207  (028  

 البريد اإلللتروني : 

Mohammad_abdelaal@hotmail.com 


