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 السيرة الذاتية لألستاذة الدكتورة/ إيمان فؤاد بركات محمد 
 جامعة دمنهور  –أستاذ األدب والنقد العربى ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 أواًل: بيانات شخصية: 
 االسم : إيمان فؤاد بركات محمد.

 م.1976/ 12/2تاريخ الميالد: 
 محافظة البحيرة                 -مركز شبراخيت -قرية أورين  محل الميالد:

محلللل امقامة:امسللل ،درية فال بلللافرة عحلللرد .شلللارو محملللقد لم لللة عبلللقار أسلللقا  ال لللري  للللل بلللر  
 الحباز لل الدور السادس.

  01227557340رقم الهاتف: 
 . d.eman barakat@ gmail.com .البريد املكترونى:

 التدرج العلمى:ثانًيا: 
ف من قسم 1996دور مايق  –حاصلة على ليسانس اآلداب من كلية آداب لام ة ط،طا  •

 اللغة ال ربية وآدابها.
مللن قسلللم اللغلللة  1997حاصلللة عللللى تمهيللدد مالسلللتير فلللى اودب وال،رللد .دور نلللقفمبر  •

 ال ربية ف آداب ط،طا.

ط،طللا .دأدب للللا لى ف حاصلللة علللى درللللة المالسللتير ملللن قسللم اللغلللة ال ربيللة للللل آداب  •
بترللدير ممتللاز فللى مقوللقو ع،قانللا: رأيمللان ال للرب فللى البا ليللة .دراسللة تحليليللة دالليللة 

 م2001.

حاصلة على درلة الدكتقراه فى قسم اللغة ال ربية آداب امس ،درية رأدب حديثر عمرتبة  •
 ال للللرو اوولللللى  فللللى مقوللللقو ع،قانللللا: رمنهللللقم الربللللة الربلللليرة ع،للللد سلللل د م للللاودر . 
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 ثالثًا: التدرج الوظيفى:
مدرس مساعد عرسم اللغة ال ربية لللل كليللة اآلداب لام للة امس ،دريةلللل فللرو دم،هللقر اعتبللار ا  •

 م.2004/ 10/8من 

/ 27مدرس عرسم اللغة ال ربية كلية اآلداب لام ة امس ،دريةلل فرو دم،هقر اعتبللار ا مللن   •
 م.2014/ 9/  23وحتى  2005/ 12

 م.2014/ 9/  24للغة ال ربية اعتبار ا من أستاذ مساعد عرسم ا •

 م.30/9/2019أستاذ عرسم اللغة ال ربية اعتبار ا من   •
   رابًعا:الوظائف اإلدارية:

 

 م.2016/ 1/8قائم ع مل رئيس قسم اللغة ال ربية اعتبار ا من  •

 رئيس قسم اللغة ال ربية حتى تاريخا. •

 

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

ال،سلللل الفرلللافى فلللى السلللرد ال،سلللقد الم اصلللر .أحلللالم مسلللت،غامى أنمقذلا .مبللللة كليلللة اآلداب ـــــــ 
 م2010عالطائف لل الس قدية.

لللللل شلللل رية التلللرادو فللللى رالريللللة .رناطلللة لروللللقد عاشللللقر.مبلة كليلللة اآلداب لام للللة امسلللل ،درية 
 م.2013ل
 م.2013لل اومفقلة فى ش ر بدود الببل. مبلة كلية اآلداب لام ة الم،قفية ل

لللللل ال خبلللية بلللين شلللهرزاد وبلللاولق كقيللللقا دراسلللة مرارنلللة. مبللللة كليلللة اآلداب لام لللة امسللل ،درية 
 م.2014

للللل ت،للاون ال،رللد الم اصللر لروايللة الطريللل .ل،بيللك محنللقا. مبلللة كليللة اآلداب لام للة امسلل ،درية 
 م.2008.

 م.2009للل التب يد الدرامى فى الم اصر فى مبر .مبلة كلية الب،ات لام ة عين شمس 
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 سادًسا: الندوات والمؤتمرات:

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

.نوفمبر   عشر  الثامن  العدد   : شمس  عين  جامعة  البنات  كلية   ــ   اآلداب  فى  العلمى  البحث 
 م . )إضافى(. 2017

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

 م)إضافى(. 2018المجلد األول ،يونيوــ  43اآلداب جامعة حلوان العدد 

 
البحث الثالث:  المفهوم الجغرافى للقرية فى رواية الحرب فى بر  مصر ليوسف القعيد . بمجلة  

 م .)أساسى( 2018سياقات اللغة والدراسات البينية ــ المجلد الثالث ,العدد الثانى أغسطس 

 
الفرافير للكاتب يوسف إدريس .نشر ضمن المؤتمر   البحث الرابع :بالغة الحكاية فى مسرحية 
األول  سياقات اللغة والدراسات البينية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية الذى انعقد فى الفترة من  

 م.  )أساسى(. 2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30
 
عرية المفارقة فى شعر ا  ألخطل التغلبى .دراسة أسلوبية  .مقبول للنشر فى  البحث الخامس : شِّ

 م . )أساسى(. 2019( عام 95كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية العدد )
 

   " العبَّادى  زيد  بن  "عدى   الجاهلى   الشاعر  عند  الشعرى  الخطاب  :َحفريَّات  السادس  البحث 
 م .)أساسى(. 2019( عام 97مقبول للنشر.بمجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية, العدد ) 

 

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

اى البارود. العدد الثانى  ـــ ترجمة محمد غالى (.كلية اللغة العربية ــ جامعة األزهر ــ فرع إيت

الكتب .2019والثالثين   اإليداع بدار  . رقم  :  2019/  12147م  ،الترقيم الدولى   ـــ  177xم  

.issn 2535  .)أساسى( 

 أبحاث أخري: 

منشور  • بحث  وادي،  لطه  زرقاء  غرفة  في  صرخة  مجموعة  في  والرؤية  الراوي 
 م، مجلة كلية اآلداب جامعة دمنهور. 2005

الكفاءة اإلعالمية في مسرح الال معقول المعاصر في مصر، بحث منشور ، مجلة كلية   •

 . 2013اآلداب، جامعة اإلسكندرية، 

 
 

فيها   • حاور  المبريةف  للدولة  الرشيدة  الريادة  عهد  في  المرأة   تم ين  عن  ندوة  عمل 
الدي، اللب،ة  رئيس  عامر  يقسف  الدكتقر/  واوستاذة  اوستاذ  ال يقخف  مبلس  في  ية 
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 سابًعا: الدورات الحاصلة عليها: 

الدكتقر/ محمد رف ت   ال ربية ف واوستاذ  اللغة  الدكتقرة/ إيمان  فؤاد بركات رئيس قسم 
 اممام عميد الكلية. 

قمت ع مل المؤتمر ال لمي الدولي الراعع لكلية اآلداب لام ة دم،هقر ع ،قان د ترلمات   •
أق الذي  م،هبيةر    دراسات  ر  ال ظيم  الررآن  من  م اني  النترة  في  مايق    12  –  10يم 

ا لهذا المؤتمرف وقمت عبيا.ة  الديبالةف والمحاور. 2022  مف وك،ت أمي، ا عام 

الدي،ية والدعقية في   • المبرية والمؤسسات  البام ات  ت،نيذ مؤتمر عن دور  لاري اآلن 
مبر   خطة  وفل  الرئاسية  المبادرات  ت زيز  في  تحت  2030مبر  مؤتمر  و ق  مف 

 ن أمي، ا لهذا المؤتمر. امعدادف وسأكق 
البحيلللرة عبلللر ال بلللقر الملللؤتمر اللللدولى اووللللى ع ليلللة اآلداب لام لللة دم،هلللقرف ملللؤتمر   •

 م.2018الحضقر والم اركة فى رئاسة إحدد للسات المؤتمر

المؤتمر الدولى اوون ع لية التربية لل لام ة امسلل ،درية دسللياقات اللغللة وال القللات البي،يللة  •
 والم اركة ال لمية ببحث علمى .م  الحضقر 2018

 الم اركة فى حضقر ندوة عن البقدة واويزو. •
 الريام ع مل وت،ظيم إحتنالية المقلد ال،بقد ال ري ف عحضقر الداعية :د: مبروك عطية. •
حضقر ندوة المرأة أصل الح اية :م اركة عإلراء كلمة عن المرأة للل لل ع لية اآلداب لام للة  •

 دم،هقر .
 م.كلية اآلداب لل دم،هقر.2019لل 3لل  18ندوة عن عيد اوم لحضقر  •

 
 
  
 31دورة عن البرنـام  التـدريبا المو ـد للترشـو للوظـائف القياديـة بال امعـات أ وذلـ  أيـا   •

 ساعة تدريبية. 18 أ بإجمالا عدد  2022إبريل   27إبريلأ  1مارسأ 

 م.2014داد الم لم البام ى نقفمبرالدورة التدريبية مع •
أسللللاليك البحللللث ال لمللللى  دوللللمن م للللروو ت،ميللللة قللللدرات أعضللللاء  ي للللة التللللدريس والريللللادات  •

FLDP م.2014/ سبتمبر10/11  من 
نظللللم إدارة المرالللللع البحفيللللة ال لميللللة دوللللمن م للللروو ت،ميللللة قللللدرات أعضللللاء  ي للللة التللللدريس  •

 م.2014سبتمبر  17/18من  FLDPوالريادات 
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 ثامًنا: الرسائل التا أشرفت عليها: 

تحانات وترقيم الطالب دومن م روو ت،مية قدرات أعضاء  ي ة التدريس والريللادات نظم االم •
FLDP م.2014سبتمبر  15/16  من 

م لللايير البلللقدة فلللى ال مليلللة التدريسلللية دولللمن م لللروو ت،ميلللة قلللدرات أعضلللاء  ي لللة التلللدريس  •
 م.2014سبتمبر  20/21من   FLDPوالريادات 

ة قللللدرات أعضلللللاء  ي للللة التلللللدريس والريلللللادات إدارة اوزمللللات والكلللللقاررد وللللمن م لللللروو ت،ميللللل  •
FLDP   15-16/2014م 

  FLDPامدارة البام ية د ومن م روو ت،مية قدرات أعضاء  ي ة التدريس والريادات  •

 م. 2014//22-23 •

االختبللللارات املكترونيللللة د وللللمن م للللروو ت،ميلللللة قللللدرات أعضللللاء  ي للللة التللللدريس والريلللللادات  •
FLDP. 11  م.م فف.2018فبراير 

ت،مية مهارات الريادة الت،نيذية د ومن م للروو ت،ميللة قللدرات أعضللاء  ي للة التللدريس والريللادات  •
FLDP 19/20 م.2018فبراير 

ة قللدرات أعضلللاء  ي للة التلللدريس والريلللادات الرللقانين والللللقائا البام يللة. د ولللمن م للروو ت،ميللل  •
FLDP   16/17  م.2018إبريل 

الريادة والتنكير االسللتراتيبى  د وللمن م للروو ت،ميللة قللدرات أعضللاء  ي للة التللدريس والريللادات  •
FLDP   20/12  م.2018فبراير 

تبلللميم وانتلللا  المحتلللقد الرقمللللى .  د ولللمن م لللروو ت،ميلللة قللللدرات أعضلللاء  ي لللة التللللدريس  •
FLDP   24  م.2018ديسمبر  25لل 

 FLDP  13/14إدارة فريللل عحفللى . د وللمن م للروو ت،ميلللة قللدرات أعضللاء  ي للة التلللدريس  •
 م. 2018أ.سطس 
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في ال  ر ال ربي في مبر في ال،بف الفاني من الررن ال  رين   دكتقراه عن د ال  قد  •

دم،هقرف   لام ة  اآلدابف  كلية  مختارة ف  نماذ   خالن  من  ف،ية  مقوقعية  دراسة  ر 
 الباحث: مبططنى سليمان علي سليمان. 

دكتقراه عن د السيا  وأرره البال.ي ع،د القاحدي في تنسير ال،ص وشرحا دراسة تحليلية   •
تنس  كتابيا:  اآلدابف  في  كلية  المت،بي ف  ديقان  وشرح  عالبسيط  المسمى  الكريم  الررآن  ير 

 لام ة دم،هقرف الباحث: محمقد محمد سيد أحمد الكقمي. 

الباعطين ل  راء   • في م بم  البمالية وااللتماعية  ال  ري  ال،ص  د تبليات  دكتقراه عن 
بر ف  م  ش راء م1258-  1800ه/  656  -215ال ربية في عبر الدون واممارات د

 كلية اآلدابف لام ة دم،هقرف الباحث: أيمن بدر محمد  قيدي.

لام ة   • اآلدابف  كلية  أسلقبية ف  دراسة  الكريم  الررآن  في  البحاعة  آيات  د  عن  دكتقراه 
 دم،هقرف الباحث: محمقد ش بان محمقد الب،ا. 

تنسير   • الكريم دراسة مقوقعية في  الررآني  ال،ص  تنسير  السيا  في  دكتقراه عن د فرا 
القسيط لإلمام اوكبر محمد سيد ط،طاوي شيخ اوز ر ف كلية اآلدابف لام ة دم،هقرف  

 الباحث: صبري ذكي محمد ال طلة. 

أسلقبية   ف   • دراسة  د  حري  يحيي  مراالت  في  المبرية  الهقية  مالما  د  مالستير عن 
 كلية اآلدابف لام ة دم،هقرف الباحث: يقنس مرسي يقنس مرسي س يد. 

رآيات  مالستير عن د   • المدلقالت  الدالالت وانسبام  إرراء  السيا  الررآني وآرره في  ت،قو 
ار دراسة وصنية تحليلية ف كلية   من الربص الررآني آدم ونقح و قد عليهم السالم أنمقذل 

 اآلدابف لام ة دم،هقرف الباحث: محمد إبرا يم مبطنى الخيقطي. 

المأمق  • الخلينة  في ش ر  وأنماطها  الذات  د  كلية  مالستير عن  ف،ية  ف  تحليلية  دراسة  ن 
 اآلدابف لام ة دم،هقرف الباحفة:  ،اء عبدالباسط مرزو . 

ملقك  • عبر  اوندلسي  ال  ر  في  اوحمر  للقن  السيميائي  النيض  د  عن  مالستير 
 الطقائف ف  كلية اآلدابف لام ة دم،هقرف الباحفة: أماني سالمة سالمة قي،ق. 

عبد هللا بن لربقن ال لبي دراسة ف،ية أسلقبية ف  مالستير عن دش ر أبي عمر أحمد بن   •
 كلية اآلدابف لام ة دم،هقرف الباحفة: م،ى السيد أحمد السيد مس قد. 
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 تاسًعا: الرسائل التا ناقشتها: 

ر أن قدة   • عاري  إبرا يم أحمد عيسى  الروائي ع،د  الخطاب  مالستير عن د خبقصيات 
ار ف كلية اآلدابف لام ة دم،هقرف الباحفة: عسمة أحمد ال زيزي ط    يمة. سقدان أنمقذل 

 

 

  
ف   • امس ،درية  لام ة  اآلدابف  كلية  الم ية ف  السقر  خقاتيم  بال.ة  د  عن  دكتقراه 

 الباحفة: ،اء محمد عبدالمبيد الضبع.

ا ف   • دكتقراه عن د تطقر إيراو ال  ر ال ربي في قبيدة التن يلة وال،فر ر أودنيس نمقذل 
 دريةف الباحفة: ميسرة عبدالرادر إبرا يم. كلية اآلدابف لام ة امس ،

دكتقراه عن د القاق ية السحرية في أدب يقسف عز الدين عيسى ف كلية اآلدابف لام ة   •
 امس ،دريةف الباحث: شري  عادن علي محمد. 

ر   • الرماني  عيسى  بن  علي  بن  الحسن  وبي  الررآن  إعباز  في  ال،كت  د  مالستير عن 
امعباز   في وقء  مرارنة  الباحفة:  دراسة  امس ،دريةف  لام ة  اآلدابف  كلية  الررآنير ف 

 مباركة علي حسن مس قد. 

مقوقعية   • دراسة  ر  عطية  أبي  بن  الرحمن  عبد  محمد  ال طقي  ش ر  د  عن  مالستير 
 مرارنةرف كلية اآلدابف لام ة امس ،دريةف الباحفة: ح مت داود سليمان.

الرديم   • ال ربي  اودب  بين  الحك  د قبيدة  ردراسة  مالستير عن  الرديم  البي،ي  واودب 
كلية   البي،ير ف  او.اني  كتاب  ر  الت بيع  وقبائد  الريس  امرئ  م لرة  بين  مرارنة 

 د صي،ية .    Liu Mengyاآلدابف لام ة امس ،دريةف الباحفة: م،يرة 

مالستير عن د السيرة الذاتية في المسرح بين البنرة ومرهى ال اد ر دراسة مرارنةر ف   •
 دصي،ي . Li Zhu Jun ام ة امس ،دريةف الباحث: فارس كلية اآلدابف ل

مالستير عن د اوع اد ال،نسية في ش ر الب اليك في ال بر البا لي ر عروة بن القرد   •
ا ف كلية اآلدابف لام ة امس ،دريةف الباحث: حسام محمد عيسى.   أنمقذل 

الح يم ورقبة  مالستير عن د صقرة المرأة بين راقبة الم بد للكاتك المبري  تقفيل   •
الباحفة:   امس ،دريةف  لام ة  اآلدابف  كلية  مرارنةرف  دراسة  ر  شق  رن  للروائية  الكا ،ة 

 دصي،ية .  MAYUQIأسماء 
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 عاشًرا: من المؤلفات العلمية: 

في   • نائك  ويقميات  مقيان  البي،ي  للكاتك  الذئك  بين  الذاتية  السيرة  د  عن  مالستير 
امس ،دري لام ة  اآلدابف  كلية  مرارنةرف  دراسة  ر  الح يم  لتقفيل  الباحث:  اورياو  ةف 

 دصي،ي .   MAHEعيسى 

دراسة   • ر  عطقطة  ابن  ورحلة  محنقا  ل،بيك  فطقمة  ابن  رحلة  بين  د  عن  مالستير 
 دصي،ية .   Li Manshuمقازنةر ف كلية اآلدابف لام ة امس ،دريةف الباحث: كريمة  

اآلدابف   • كلية  نرديةر  ف  تحليلية  دراسة  ر  ال رابية  الفقرة  حقن  ال  ر  د  عن  مالستير 
 مد عرابي عبدالبالحين.لام ة امس ،دريةف  الباحفة: عس،ت مح

مالستير عن د قضايا المرآة بين روايتي بروكلين  ايتس لميران الطحاوي و رفق سانغر   •
  Yang weisiدراسة مرارنة ف كلية اآلدابف لام ة امس ،دريةف الباحفة: ذكية    –ليان  

 دصي،ية . 

بين   • أ.د/ محمد مبطنى  دارة  وال  ري ع،د  الروائي  امبداو  د  ال،ظرية  مالستير عن 
 والتطبيل ف كلية اآلدابف لام ة امس ،درية. 

الفامن   • ورالربيع  عبدالردوس  محسان  حرة  أنا   : الروايتين  في  ال،سقية  د  عن  مالستير 
 ع رر لت انغ آي لي،غ رددراسة مرارنة  ف كلية اآلدابف لام ة امس ،درية. 

 
 

 

 

 

  .2018الحديثأ مطبعة الوادي دمنهورأ دراسات فا الشعر العربا  •
  . 2018فا األدب المقارن أ مطبعة الوادي دمنهورأ  •
  .2015أيمان العرب فا ال اهلية  مطبعة الوادي  •
  . 2019الفكر التربوي عند ابن المقفع مطبعة ال امعة باإلسكندرية  •
 اإلسال  والسلم الم تمعا ) مؤلف تحت اإلعداد(.  •
  . 2020أ م لة كلية اآلدابأ جامعة اإلسكندرية اولو كويلوالشيطان بين العقاد وب •
 . النقد األدبا الحديث •
  . 2018المدخل إلا الدراسة األدبيةأ مكتبة باينيرأ   •


