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 /محمد أحمد عبد الحميد الفقيالسيرة الذاتية للدكتور

 أوالً : المعلومات الشخصية  
 محمد أحمد عبد الحميد الفقيد /   -: االسم

  1186/  11/  17  -: تاريخ الميالد
                             مصري    -: الجنسية

  مسلم      -: لديانةا 
           متزوج   -: الحالة االجتماعية

 19181801111862   الرقم القومي: 
                  18161118110   المحمول:

 mohamedalfky@yahoo.com    :البريد االلكتروني
 ثانياً : التاريخ العلمي  

   1111ادا  ااعة  اسإسنناديي  تقداديي  اياد اادا  اا  في اآلليسانس  -: المؤهل الجامعي األول

عتتتع عةاتتتاد اللغتتتا   اللغتتت  الةتييتتت  فتتتي استتتقييللموو دبلووومع دلووو د   -: المؤهلللل الجلللامعي ال لللاني
قصت  ، وانتواع اليستال      1111اتا   اياد اتاداتقداديي  الشيقي  نلي  اآلادا  ااعة  اسإسنناديي 
  اللغت  الةتييت أستقا  اتتاد التينعع اتو   /اد  .، إشتيا  أأيو  فتي الدتي ع والقتويار ادياست  عداينت 

،اد/ فقنتتي العيشتتادر عتتاديس اللغتت  الةتييتت  نليتت  اآلادا  ااعةتت   الدتتاةيرااعةتت   اداي الةلتتو نليتت  
 اسإسنناديي 

  الشتتيقي  نليتت  اآلادا  غتتاعتتع عةاتتاد الل اللغتت  الةتييتت ادنقتتويار فتتي  -: المؤهللل الجللامعي ال اللل 
عنعتتاد ينتتي الةشتتعاور   ،إشتتيا   أاد./ 0220تعيقتتت  الشتتي  ا ولتت  اتتا   ااعةتت  اسإستتنناديي 

،أ.اد/ عنعاد تني اتاد العاياد أستقا  ااعة  اسإسنناديي  اآلادا تنلي   النداد ا ادتي والتالغ أسقا  
الن ي تيع الةااد الدادي  والقتيا  ، وانواع اليسال   اللغ  الةتيي  تنلي  اآلادا  ااعة  ايع شعس

 الةيتي الدادي  ادياس  عداين 
  :ثال اً : التدرج األكاديمي  

 11ااقتتايا  عتع  فتي  ادعناتوي ةت  اسإستنناديي  ،ااع تنليت  اآلادا  اللغت  الةيتيت اد تدست  عاديس عساا - 
   0220/  11/  02  ونق  1117/  7/ 

ااعةتتت   ادا تنليتتت  اآلاللغتتت  الةتييتتت   تدستتت  اللغتتت  الةيتيتتت  و اداتاتتتا واللغتتتا  الشتتتيقي  و اداتاتتتا عتتتاديس  - 
   ونق  اآلع0220/  11/  02ااقتايا  عع  في  ادعناوي اسإسنناديي .
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 : العمل خارج مصررابعاً :  
قعتتت  تقتتتادييس العاتتتايا  اللغويتتت  فتتتي ونتتتادر العتتتوااد الةاعتتت  تنليتتت  اآلادا  والةلتتتو  اسإنستتتاني   -1

  0221/0212ااعة  العلك اتاد الةييي تالععلن  الةيتي  السةوادي  الفصل الادياسي الثاني 
/ 0211الععلنت  الةيتيت  الستةوادي  قع  تالقادييس في عةااد التياع الةيتي تاتادر  -2

0210  

ةااد اسإعا  الشتابتي القتاتل للاعةيت  الييييت  لقنفتير الدتي ع قع  تالقادييس في ع -3
  0210/0211النيي  تاادر الععلن  الةيتي  السةوادي  

 خامساً : األنشطة البح ية  
 األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر  -أ

"نتتتتيو  الةبتتتت  تتتتتيع الةيتيتتتت  والةتييتتتت  ادياستتتت  صتتتتوقي  قينيتيتتتت  عداينتتتت " نشتتتتي عالتتتت   -1
  0222ادا  ااعة  ادعناوي  الةاداد الناادر والةشيوع اسإنسانيا  نلي  اآل

 
"العوستتيد  والغنتتا  فتتي الةاتتاد الدتتادي  والقتتيا  الةيتتتي الدتتادي  ادياستت  عداينتت " نشتتي عالتت    -0

  0227اسإنسانيا  نلي  اآلادا  ااعة  ادعناوي الةاداد الياعس والةشيوع نوفعتي 

 

عيت  نعو اتان نشتي عالت  الياة  اناد تنتي إستياليل وقت ثي غتالر الشتية  تااعالشتية  اسإعا -1
  0211يوليو 11تنو  نلي  اآلادا  ااعة  العنوفي  اسإصاداي 

 

"يفقتتاا الالةتتاادر وانقتتير تتتع شتتادااد تتتيع اانتتباااد والعةانتتار "نشتتي عالتت  تنتتو  نليتت   -1
  0211ينايي 12اآلادا  ااعة  العنوفي  اسإصاداي 

 

يتتت  والستتتيياني  "ادياستتت  الستتتعا  الصتتتوقي  والورتتتال  الننويتتت  لتتتت"إاو" تتتتيع الةيتيتتت  والةتي   -5
  0212لةا   77عداين " تن  عدتول للنشي نلي  اآلادا  ااعة  اسإسنناديي  الةاداد 

 : المؤتمرات والندوات التي شاركت بها -ب
نتتادور ادوي ادايستتي اللغتت  الةتييتت  فتتي انقصتتايا  أنقتتوتي تدستت  اللغتتا  الشتتيقي  نليتت  اآلادا   -1

  00/12/0211ااعة  بنبا يو  ا يتةا  العوافق 
 
 : عليها  الحاصلالتدريبية  الدورات   -ج
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  عينتتتتتي قنعيتتتتت  قتتتتتاديا  12/2/0222  7/2/0222عاتتتتتايا  الةتتتتتين الفةتتتتتال عتتتتتع  -1
 أانا  ةيل  القادييس والدياادا  تااعة  اسإسنناديي 

  عينتتتتي قنعيتتتت  قتتتتاديا  07/2/0222  02/2/0222عاتتتايا  ااقصتتتتال الفةتتتتال عتتتتع -0
 سنناديي أانا  ةيل  القادييس والدياادا  تااعة  اسإ

  عيني قنعي  قاديا  أانا  ةيلت  07/7/0222  01/7/0222عاايا  القفنيي عع -1
 القادييس والدياادا  تااعة  اسإسنناديي 

  عينتتتتي قنعيتتتت  02/1/0222  17/1/0222اقيتتتتا  الدتتتتيايا  ونتتتتل العشتتتتنال  عتتتتع -1
 قاديا  أانا  ةيل  القادييس والدياادا  تااعة  اسإسنناديي 

  عينتتتتي قنعيتتتت  11/0/0227  0/0227/ 17الةلعيتتتت  عتتتتع النشتتتتي التتتتادولي للتنتتتتو  -2
 قاديا  أانا  ةيل  القادييس والدياادا  تااعة  اسإسنناديي 

  عينتتتتي قنعيتتتت  قتتتتاديا  10/2/0212  2/0212/ 11نرتتت  الستتتتااا  العةقعتتتتادر عتتتع -2
 أانا  ةيل  القادييس والدياادا  تااعة  ادعناوي

 
 وكذلك الحضور "  ورش العمل التي شاركت بها : " شاركت في اإلعداد -د
ويشتتتتتتتتتتتتتت  القةلتتتتتتتتتتتتتتي  اسإلنقيونتتتتتتتتتتتتتتي تونتتتتتتتتتتتتتتادر نتتتتتتتتتتتتتتعاع الاتتتتتتتتتتتتتتوادر تنليتتتتتتتتتتتتتت  اآلادا  ااعةتتتتتتتتتتتتتت   -1

  11/0/0211ادعناوي
   11/1/0211ويش  الادا  البالتي واسإيشااد ا نااديعي تقاييخ  -0
  0212/  1/  12ويش  اعل قوصيفا  العدييا   -1
   0212/  1/ 00ويش  اعل النعاي  العادني   -1

  األنشطة التدريسيةسادسًا : 
 تدريسها.المقررات التي قمت ب

 المرحلة الجامعية األولى مجموعة من المقررات الدراسية هى: درَّست في -1
 الجامعة الكلية القسم الفرقة عنوان المقرر 
اللغة  لثانيةا اللغة العبرية -1

 العربية
 دمنهور اآلداب

اللغة  لثالثةا اللغة العبرية -2
 العربية

 دمنهور اباآلد

 دمنهور اآلداباللغة  الرابعة اللغة العربية -3
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 العربية
اللغة  األولى قاعة بحث ومكتبة -4

 العربية
 دمنهور اآلداب

اللغة  الرابعة االختيارية -5
 العربية

 دمنهور اآلداب

للغة ا األولى  االنتساب -8
 العربية

 دمنهور اآلداب

اللغة  الرابعة االنتساب -7
 العربية

 دمنهور داباآل

اللغة  الثالثة  نصوص أوربية وترجمة -6
 العربية

 دمنهور اآلداب

للغة ا الرابعة نصوص أوربية وترجمة -1
 العربية

 دمنهور اآلداب

التعليم  اللغة العربية -11
 المفتوح

 دمنهور اآلداب التاريخ

التعليم  اللغة العربية -11
 المفتوح

 دمنهور اآلداب االجغرافيا

جميع  غة العربية)نحو وصرف(الل -12
 التخصصات

الدراسات 
 العليا

 دمنهور اآلداب
 

جميع  اللغة العربية)المهارات اللغوية( -13
 الكليات

وحدة 
المواد 
 العامة

اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

جامعة الملك عبد 
العزيز المملكة 
 العربية السعودية

الثانية /  اللغة العربية  -14
 الثالثة

التفسير/ 
دارة إ

 أعمال

معهد 
اإلمام 
 الشاطبي

الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن 

الكريم بجدة المملكة 
 العربية السعودية

 
 أعمال االمتحانات -ب
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العشتتاين  فتتي أاعتتال ااعقنانتتا  العيقلفتت  عتتع يتتالل يلاستت  ننقتتيوا  الفتتيق ا يتتتل تدستت  اللغتت   -1
  والديتا  والعشتاين  0212/ إلت  اتا   0211  وعتع اتا  0227  إل  اا  0220الةيتي   عع اا   

 في أاعال القصنيح ،ولااع الشفور ،وااداول الدس 
 

 سابعاً : األنشطة الجامعية :
 األنشطة الطالبية   -أ
  0221/  0221يياادر أسير أصادقا  ا اد  الةيتي للةا  الادياس   -1

  0222/  0221يياادر أسير إتادا   للةا  الادياس   -0

  0222/  0222يا  للةا  الادياس  يياادر أسير إس -1

  0227/  0227يياادر أسير الصنور للةا  الادياس   -1
اسإشيا  ال  القاديي  البالتي عالقيتي  الةعلي ن الادتلو  الةا  فتي القيتيت  نرتا  الستن  -2

  تعاديستقي العلتك 0227/0227الوانادر قيصصعلغ  ايتيت ن فتي النصت  الثتاني للةتا  
 ع اسإااداادي  تادعناويفيصل اسإااداادي  ،به نسي

   0211/ 0211العيشاد ا نااديعي الةا   تدس  اللغ  الةيتي  للةا  الااعةي  -2

  0211/0212العيشاد ا نااديعي للفيق  ا ول  تدس  اللغ  الةيتي  -7
   0212/  0211يياادر أسير  اداتيوع  للةا  الادياس   -7
 

 األنشطة اإلدارية -ب
يتتت  اآلادا  ااعةتتت  اسإستتتنناديي  فتتتي  ادعناتتتوي عتتتع اتتتا  انتتتو لانتتت  الادياستتتا  الةليتتتا تنل -1

0220/0222   

انتتتو عالتتتس قستتت  اللغتتت  الةيتيتتت  تنليتتت  اآلادا  ااعةتتت  اسإستتتنناديي  فتتتي  ادعناتتتوي اتتتا   -0
0221/0222  

انو لان  العيقتيا  وا ااير الةلعي   تنلي  اآلادا  ااعةت  اسإستنناديي  فتي  ادعناتوي  -1
  0222/0222اا  

يتتتتتتتتت  اآلادا  ااعةتتتتتتتتت  اسإستتتتتتتتتنناديي  فتتتتتتتتتي  ادعناتتتتتتتتتوي اتتتتتتتتتا  انتتتتتتتتتو اللانتتتتتتتتت  الثدافيتتتتتتتتت  تنل -1
0222/0222  
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أعتتتيع عالتتتس قستتت  اللغتتت  الةيتيتتت  تنليتتت  اآلادا  ااعةتتت  اسإستتتنناديي  فتتتي  ادعناتتتوي اتتتا   -2
0227/0227  

أعتتتيع عالتتتس قستتت  اللغتتت  الةيتيتتت  تنليتتت  اآلادا  ااعةتتت  اسإستتتنناديي  فتتتي  ادعناتتتوي اتتتا   -2
0211/0211  

  02211/02212انو عالس نلي  اآلادا  ااعة  ادعناوي  -7

  02211/02212انو لان  العنقت  تنلي  اآلادا  ااعة  ادعناوي  -7

يلتتتيس عةيتتتاي العدتتتييا  الادياستتتي  والعةتتتاييي ا نااديعيتتت  تونتتتادر نتتتعاع الاتتتوادر تالنليتتت   -1
0211/02212 ،0212/0212  

 : : االنتدابات    ثامناً 
 اآلتيةت جامعة دمنهور وقمت بتدريس المقررا لعلومتم انتدابي للتدريس في كلية ا

 
 الجامعة الكلية القسم الفرقة المقرر 
جميع  األولى اللغة العربية)نحو وصرف( -1

 الشعب
 دمنهور العلوم

 
 شهادات التقدير : تاسعًا:

  0221/0221شتتتااادر قدتتتاديي عتتتع بتتتال  الفيقتتت  الياتةتتت  تدستتت  اللغتتت  الةيتيتتت  اتتتا   -1
 ااقيافا تفنله ال  نل عاقاد  في ستيل يفل ياي  الةل 

ا سقا / أنعاد تع عسفي الغاعادر عاديي ثانوي  القيسيي تاادر الععلنت  شني وقداديي عع -0
  ةت1112/1111الةيتي  السةوادي  للااواد القةليعي  التنا ر يالل الةا  الادياسي 

األسوا   ا لوب بوي ة اوا ايو دير دوبوي ي لمووا الا اوم كوب  ا مل وا شني وقدتاديي عتع -1
 ح اطوووووووووووا اللمووووووووووول لماا ووووووووووو دا  ال     وووووووووووا لللووووووووووو ع الليب وووووووووووا الاووووووووووولمدوا   لووووووووووو    ووووووووووو

 هو1332/1333
ع للظووووو ع اسووووو  د   2113/2112دوووووي لاوووووع الل وووووا الليب ووووا  ةووووو ع  شتتتتني وقدتتتتتاديي -3

الوووبرامد/  موووب د وووب ة وووب ايم وووب الا ووور  ا  ماموووض   ووو  لبدوووض لل اوووع دوووي  اووول  ةلوووع 
  ج ب دس ع يف دلر ال اع  مطمده
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