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  ةرسالة الكلي
وم اإلنسانیة     ا      تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
لتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة استنادًا إلى معاییر الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك با

الجدید من  و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة
اء    يالمساھمة ف  ، و تلبیة احتیاجات المجتمع ،و   العلوم و المعارف و الخبرات اء و       حل مشكالتھ ، و بن یم االنتم ة ق الشخصیة المصریة و تنمی

 .ي والمستمر المواطنین من خالل إجراءات تتسم باالستقاللیة و التعاون و التقویم الذات

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل مكانة 

لمنافسة مستوى ا بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھا
محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى مرحلتى اللیسانس 

 .  والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة المستدامة للمجتمع

  cvسیرة ذاتیة 
  

   PERSONAL DATAالـبـیـانـات الـشـخـصـیـة: أوًال 
   إيمان عبد السميع محمد إسماعيل :االسم

 .3+ ةمتزوج :الحالة االجتماعية
 .مدرس :الدرجة العلمية

  .اآلداب :الكلية
 .وآدابها اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية:القسم

  .النقد األدبي والبالغة:التخصص
  yahoo.com@5ahmedattya االلكتروني لبريدا

 مصر -البحيرة -كفر الدوار: العنوان
 :الـعـلـمـيـة الـبـيـانـات: ثـانـيـاً
 م2001مايو: الليسانس :الدرجـة
 اإلسكندرية:الجامعة

 .دمنهور آداب:الكلية
 .اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها:القسم

 .جداً  جيد:التقدير
 .م2008أغسطس :الماجســــتيـر:ةالدرج

 .اإلسكندرية:الجامعة
 .دمنهور آداب:الكلية
 .اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها: القسم

   .النقد األدبي والبالغة :التخصص
  .ممتاز: التقدير
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  12/2/2008 :تسجيل دكتوراه
 .اإلسكندرية آداب:الكلية

  النقد األدبي والبالغة :التخصص
  الدكتوراة: رجة الد
 .دمنهور: الجامعة  

 .دمنهور آداب: الكلية 
 .اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها: القسم 

   .النقد األدبي والبالغة: التخصص 
  .مرتبة الشرف األولى: التقدير 

  
 :السجل الوظیفي: ثـالـثـًا

  .معيد: الوظيفة
  وراآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنه كلية

 .2007ديسمبر - 2002أغسطس
 مساعد مدرس: الوظيفة

   دمنهوركلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع 
 .م2007ديسمبر
 .مدرس: الوظيفة

  .حتى اآلن م2013/ 10/ 30  .كلية اآلداب جامعة دمنهور
 :البحوث والدورات التدريبية: رابعاً

  بتقدير  ،مصر فيالحديث  ربىلعالرومانسية فى األدب ا الخصائص :بحث الماجستير بعنوان -1
 .حلمى على مرزوق.د.ممتاز،إشراف أ     

  :وبيانها كالتالى 2008العالى وزارة التعليم -مستويات6لقيادة الحاسب اآللي  I.C.T.P دورة -2
  دورة المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات،فى الفترة من  -أ   

  .التربية بدمنهور،بمعمل كلية 11/9/2007حتى 1/9/2007     
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  استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات فى الفترة من  دورة -ب    
  .بمعمل كلية التربية بدمنهور 23/10/2007تىح 9/2007/ 15         
  حتى 15/9/2007فى الفترة من  wordمعالجة النصوص دورة  -ج   

  .بمعمل كلية التربية بدمنهور .20/11/2007      
  في الفترة من EXCELمعالجة جداول البياناتدورة  -د    

   .بمعمل كلية التربية بدمنهور .25/12/2007حتى 24/11/2007       
  في الفترة من  POINT POINTدورة العروض التقديمية  - هـ     

  .بمعمل كلية التربية بدمنهور .5/2/2007حتى 29/12/2007        
  الفترة من في  ACCESSدورة قواعد البيانات  -و    

  .بمعمل كلية التربية بدمنهور .4/3/2008حتى9/2/2008       
  مقدمة عن حماية وصيانة الحاسب الشخصي في الفترة من  -ز    

  .بمعمل كلية التربية بدمنهور .25/3/2008حتى 22/3/2008       
  فى الفترة مندورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  -ح   

 .بمعمل كلية التربية بدمنهور .18/3/2008 حتى8/3/2008       
  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة -دورة أساليب البحث العلمى - 3

 .م2005  أغسطس2يوليو وحتى 30فى الفترة من .جامعة اإلسكندرية -التدريس     
 7-2.جامعة اإلسكندرية   -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -دورة التدريس الفعال -4
  ليو يو

 .م2005    
  -9.جامعة اإلسكندرية - التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة -دورة مهارات االتصال الفعال -5

 .م2005يوليو  12    
 19-16، جامعة اإلسكندرية التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة - دورة مهارات التفكير -6

  يوليو 
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    2005. 
 .جامعة اإلسكندرية - التدريس كز تنمية قدرات أعضاء هيئةمر -دورة مهارات العرض الفعال -7

16 -  
 .2005يوليو 19      

  – 24ة فى جامعة اإلسكندري  -التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة -دورة أخالقيات المهنة -8
  .م2005يوليو 26     

  عة جام –من مركز خدمة المجتمع )  TOEFL PROGRAM(الحصول على برنامج التويفل -9
  .23/6/2003حتى  23/4/2003الفترة من  فياإلسكندرية     

    
   :اإلداریة األنشطة: خامسا

 .2010دمنهور أبريل  عضو لجنة االستبيانات والمعلومات بمشروع ضمان الجودة بكلية آداب-1 
 .2009دمنهور أكتوبر  بمشروع ضمان الجودة بكلية آداب معيار أعضاء هيئة التدريسعضو -2
 .اآلن م حتى 2003ضو معاون فى كنتروالت كلية آداب دمنهور منع-3
 .م2010بالكلية راعةالينائب رائد أسرة  -4
  مارس /حضورمؤتمر قسم اللغة العربية الخاص بوضع الئحة جديدة للقسم بكلية اآلداب بدمنهور -5

  .م 2009    
 .دمنهور  ببآدا قسم اللغة العربيةسيمنارات التسجيل فى  حضور العديد من -6
 2010-2009الجودة بالكلية  العديد من ورش العمل والندوات الخاصة بمشروع ضمان حضور -7
 م
 .2010عضو لجنة اإلعالم والتدريب بالكلية  سبتمبر  - 8 
   –بكلية اآلداب بدمنهور  " المعايير األكاديمية " ورشة عمل خاصة بضمان الجودة عن حضور  -9 

  .م20/7/2009االثنين     
  .م2013/2014عضو كنترول الفرقة األولى قسم اللغة العربية -10 

  .م2014حتى  2012تقويم االمتحانات والطالب  وحدةعضو  - 11
  .م2013/2014دة عن قسم اللغة العربية للعام الجامعي منسق الجو - 12
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  .م2013/2014عضو لجنة المراجعة الفصل الدراسي األول  - 13
  .م2014/2015ثانية قسم اللغة العربية عضو كنترول الفرقة ال- 14
  .حتى تاريخه م2014عضو معيار الهيكل التنظيمي بالكلية - 15
  .م2014عضو لجنة المختبرات والمعامل بالكلية - 16
  .م2014/2015عضو مجلس قسم اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها   - 17
  .م2014/2015عضو وحدة الحاسب اآللي بالكلية - 18
  .م2015/2016رئيس كنترول الفرقة الثالثة قسم اللغة العربية - 18
 

  :المقررات التى قمت بتدریسھا  :سادًسا 
  .البالغة العربية ، علم البيان-1
  .البالغة العربية ، علم المعانى-2
  .مناهج النقد األدبى الحديث-3
  .النقد األدبى حتى القرن الثالث الهجرى-4
  .رن الرابع الهجرىالنقد األدبى فى الق-5
  .النقد األدبى فى القرنين الخامس والسادس الهجريين-6
  .الحضارة اإلسالمية-7
  .قاعة بحث ومكتبة عربية-8
  .نصوص أوربية وترجمة -9

  .علم العروض-10
  

  :سابًعا المؤلفات 
 .م2013-هـ1435مكتبة الوادي ،  من أعالم النقد األدبي ؛ قراءة في كتب التراث العربي ، -1
 .م2013-هـ1435لحجج النقدية حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، ا-2
في نقد القرن الرابع الهجري ؛ قراءة في موازنة اآلمـدي ووسـاطة القاضـي الجرجـاني ،     -3

  .م2014/2015
  .م2015/2016من سمات االتجاه الوجداني في الشعر العربي الحديث في مصر ، -4
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 .م2015/2016ين ، في نقد القرنين الخامس والسادس الهجري -5
  المقر بما فيه                                                                  

 إيمان عبد السميع محمد                  / د                                                             


