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 إيمان فؤاد بركات محمد/ ةالسيرة الذاتية للدكتور 
 جامعة دمنهور –المساعد كلية اآلداب األدب العربى أستاذ 

 بيانات شخصيةأواًل: 
 إيمان فؤاد بركات محمد.: االسم

 م1791/ 11/1تاريخ الميالد:  
         محافظة البحيرة         -مركز شبراخيت -قرية أورين  محل الميالد:
امسلللكيدرية ،العرلللافرة بحلللرح .شلللار  محملللود قمعلللة بقلللوار أسلللوا  الشلللري  للللل بلللر  محلللل امقامة:

 الحقاز لل الدور السادس.
 01119119210رقم الهات :
 d.eman barakat@ gmail .كترويى:البريد امل

 : التاريخ العلمى:ثانياً 
  ملن قسلم 1771ايو دور مل– قامعلة نينلاحارل على ليسايس اآلداب ملن كليلة اداب ،

 بتقدير عام قيد.اللغة العربية وادابها .
  للغلللة ملللن قسلللم ا 1779دور يلللوفمبر فلللى ا دب واليقلللد .حارلللل عللللى تمهيلللدح ماقسلللتير

 نينا.، اداب  العربية

  (، أدب قلللا لى)اللغلللة العربيلللة للللل اداب نينلللا .حارلللل عللللى درقلللة الماقسلللتير ملللن قسلللم
العلللرب فلللى القا ليلللة .دراسلللة تحليليلللة دالليلللة أيملللان بتقلللدير ممتلللاز فلللى موهلللو  عيوايللل :  

 م1001.

  بمرتبلة أدب حلدي  اللغلة العربيلة اداب امسلكيدرية حارل على درقة الدكتوراه فى قسم  
   مفهوم القرة القريرة عيد سعد مكاوح .فى موهو  عيواي :   ولى الشر  ا 

  ًالتاريخ الوظيفى: ثالثا 
  قامعلة امسكيدريةللل فلر  دميهلور اعتبلارا   داباآل بقسلم اللغلة العربيلة للل كليلةمدرس مسلاعد

 م.1001/ 10/8من 
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  19بقسم اللغة العربية كلية اآلداب قامعة امسكيدريةللل فلر  دميهلور اعتبلارا  ملن  مدرس /
 م.1011/ 7/  12وحتى  1001/ 11

  م.1011/ 7/  11اعتبارا  من بقسم اللغة العربية أستاذ مساعد 

 . الوظائ  امدارية 

 م.وحتى تاريخ .1011/ 1/8بعمل رئيس قسم اللغة العربية اعتبارا  من  قائم 

 األنشطة البحثية: رابعاً * 
 * األبحاث المنشورة )تم الترقية بها لدرجة أستاذ مساعد(:

اليسللل  الفقللللافى فللللى السلللرد اليسللللوح المعارللللر .أحلللالم مسللللتيغامى أيموذقا .مقلللللة كليللللة اآلداب ــــــــ 
 م1010بالنائ  لل السعودية.

للللللل شللللعرية التللللراد  فللللى فالفيللللة جريانللللة لرهللللوح عاشللللور.مقلة كليللللة اآلداب قامعللللة امسللللكيدرية 
 م.1012ل

 م.1012للل ا مفولة فى شعر بدوح القبل. مقلة كلية اآلداب قامعة الميوفية 
لللللل الشخرلللية بللللين شلللهرزاد وبلللاولو كويلللللوا دراسلللة مقاريلللة. مقلللللة كليلللة اآلداب قامعلللة امسللللكيدرية 

 م.1011
تيلللاول اليقلللد المعارلللر لروايلللة النريللل  .ليقيلللب محفلللوظ. مقللللة كليلللة اآلداب قامعلللة امسلللكيدرية  لللللل
 م.1008.

 م.1007للل الترعيد الدرامى فى المعارر فى مرر .مقلة كلية البيات قامعة عين شمس 
 

 ) أ ( األبحاث المتقدمة بها إلى درجة أستاذ.
.مجلة ائى إسكندريتى للكاتب إدوارد الخراط : مفهوم الُمواطنة في الكوالج الروالبحث األول

البحث العلمى فى اآلداب ــ  كلية  البنات جامعة عين شمس : العدد الثامن عشر .نوفمبر 
 م . )إضافى(.7102

 
بالغة الحجاج فى خطاب  النِّسوة الُمتعبدات فى العصر العباسى. مجلة كلية   البحث الثانى : 

 م)إضافى(.7102لمجلد األول ،يونيوــ ا 34اآلداب جامعة حلوان العدد 
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المفهوم الجغرافى للقرية فى رواية الحرب فى بّر مصر ليوسف القعيد . بمجلة  البحث الثالث: 
 )أساسى(م .8102سياقات اللغة والدراسات البينية ــ المجلد الثالث ,العدد الثانى أغسطس 

 
اتب يوسف إدريس .نشر ضمن المؤتمر بالغة الحكاية فى مسرحية الفرافير للكالبحث الرابع :

األول  سياقات اللغة والدراسات البينية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية الذى انعقد فى الفترة 
 )أساسى(. م. 8102نوفمبر  0أكتوبر إلى  01من 

 
.دراسة أسلوبية  .مقبول للنشر فى ِشعرية المفارقة فى شعر األخطل التغلبى  البحث الخامس : 

 )أساسى(.م . 8105( عام 59كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية العدد )
 
ادى "البحث السادس :  ات الخطاب الشعرى عند الشاعر الجاهلّى "عدّى بن زيد العبَّ  َحفريَّ

 م .)أساسى(.7107( عام 72مقبول للنشر.بمجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية، العدد )
 

اإليجاز بالحذف فى الترجمات اإلنجليزية لمعانى القرآن الكريم بين ُخصوصية  البحث السابع :
النص القرآنى وكفاءة المترجم .دراسة مقارنة بين ) المترجم محمد بيكتال ــ ترجمة الملك فهد 

عدد الثانى .كلية اللغة العربية ــ جامعة األزهر ــ فرع إيتاى البارود. الـــ ترجمة محمد غالى (
 ـــ 177xم  ،الترقيم الدولى : 7107/ 07032م . رقم اإليداع بدار الكتب .7107والثالثين 

.issn 2535 .)أساسى( 

 بها. ت)ب( المؤتمرات والندوات التى شارك  
البحيرة عبر العرور المؤتمر الدولى ا وللى بكليلة اآلداب قامعلة دميهلور، الحهلور والمشلاركة ـــ 

 م.1018قلسات المؤتمر فى رئاسة إحدح

 للللللل المللللؤتمر الللللدولى ا ول بكليللللة التربيللللة لللللل قامعللللة امسللللكيدرية )سللللياقات اللغللللة والعالقللللات البيييللللة
 الحهور والمشاركة العلمية ببح  علمى .م( 8102

 للل المشاركة فى حهور يدوة عن القودة وا يزو .
 بحهور الداعية :د: مبروك عنية.للل القيام بعمل وتيظيم إحتفالية المولد اليبوح الشري ، 

لللللل حهلللور يلللدوة الملللرأة أرلللل الحكايلللة :مشلللاركة بـلقلللاب كلملللة علللن الملللرأة لللللل للللل بكليلللة اآلداب قامعلللة 
 دميهور .

 م.كلية اآلداب لل دميهور.1017لل 2لل  18للل حهور يدوة عن عيد ا م 
   
 )ج( الدورات الحاصل عليها.  
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 م.1011امعى يوفمبرالدورة التدريبية معداد المعلم الق 
  أسللللاليب البحلللل  العلمللللى  )هللللمن مشللللرو  تيميلللللة قللللدرات أعهللللاب  يئللللة التللللدريس والقيلللللادات

FLDP م.1011/ سبتمبر10/11( من 
  يظللللم إدارة المراقللللة البحفيللللة العلميللللة )هللللمن مشللللرو  تيميللللة قللللدرات أعهللللاب  يئللللة التللللدريس

 م.1011سبتمبر  19/18من  FLDPوالقيادات 
  النالب )همن مشرو  تيميلة قلدرات أعهلاب  يئلة التلدريس والقيلادات يظم االمتحايات وتقويم

FLDP م.1011سبتمبر  11/11( من 
  معلللايير القلللودة فلللى العمليلللة التدريسلللية )هلللمن مشلللرو  تيميلللة قلللدرات أعهلللاب  يئلللة التلللدريس

 م.1011سبتمبر  10/11من ( FLDPوالقيادات 
  يئلللللة التلللللدريس والقيلللللادات إدارة ا زملللللات والكلللللوار ) هلللللمن مشلللللرو  تيميلللللة قلللللدرات أعهلللللاب 

FLDP ))11-11/1011م 
  همن مشرو  تيمية قدرات أعهاب  يئة التدريس والقيادات ( امدارة القامعيةFLDP) 

 11-12//1011 .م 

  االختبلللللارات املكتروييلللللة ) هلللللمن مشلللللرو  تيميلللللة قلللللدرات أعهلللللاب  يئلللللة التلللللدريس والقيلللللادات
FLDP.)11  م.مكف .1018فبراير 

 ة التيفيذيللة ) هلمن مشللرو  تيميللة قللدرات أعهلاب  يئللة التللدريس والقيللادات تيميلة مهللارات القيللاد
FLDP)17/10 م.1018فبراير 

  القلللوايين والللللوائم القامعيلللة. ) هلللمن مشلللرو  تيميلللة قلللدرات أعهلللاب  يئلللة التلللدريس والقيلللادات
FLDP )11/19  م.1018إبريل 

   يئللة التللدريس والقيللادات القيللادة والتفكيللر االسللتراتيقى  ) هللمن مشللرو  تيميللة قللدرات أعهللاب
FLDP )10/11  م.1018فبراير 

  ترللللميم وايتللللا  المحتللللوح الرقمللللى .  ) هللللمن مشللللرو  تيميللللة قللللدرات أعهللللاب  يئللللة التللللدريس
FLDP )11  م.1018ديسمبر  11لل 

  هلللمن مشلللرو  تيميلللة قلللدرات أعهلللاب  يئلللة التلللدريس ( . إدارة فريللل  بحفلللىFLDP )12/11 
 م. 1018أجسنس 
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