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  :الدرجة الوظيفة 

 تاريخ الحصول على الدرجة اسم الدرجة 

 بتاريخ 302قرار رقم  كلية اآلداب جامعة حلوان -شعبة اللغة العربية  –معيد بقسم اللغات الشرقية 
 7 /2 /2001 

 بتاريخ 127قرار رقم  كلية اآلداب جامعة حلوان  -شعبة اللغة العربية  –مدرس مساعد بقسم اللغات الشرقية 
 17 /6  /2010 

 قرار رقم  بتاريخ  كلية اآلداب جامعة حلوان -شعبة اللغة العربية  –مدرس بقسم اللغات الشرقية 
31/3/2016 

 
 الدرجات العلمية :

 
 جهة الدرجة تاريخ الحصول على الدرجة اسم الدرجة

 جامعة املنوفية –كلية اآلداب  1999 -مايو  ليسانس اآلداب 
 اللغة العربية ( -)قسم اللغات الشرقية 

 كلية االداب جامعة عني مشس       26/12/2009 ماجستري ىف علم اللغة العربية
 كلية اآلداب جامعة حلوان 2/11/2015 ىف علم اللغة العربية هدكتورا

 
 : األبحاث العلمية

 

 نوعه مجال البحث اسم البحث

سلوبية ىف ضوء أدراسة  -طوف رواية ابن من انت ياولد حلانوخ بر 
 علم النص.

 رسالة املاجستري علم اللغة العربية

دراسة لغوية حتليلية  –اللغة العربية الدارجة ىف القصة القصرية املعاصرة 
 من خالل جمموعات قصصية خمتارة .

 درجة الدكتوراة علم اللغة العربية
 

 علم اللغة العربية ميائيةيدراسة لغوية س- الصحافة العربية االلكرتونية لغة اإلعالنات يف
4/2017 

مؤمتر: الدراسات البينية العربية واليهودية 
 م2017والسامية  القاهرة 

الرتكيبية للصفة يف اللغة العربية املعاصرة من خالل الصرفية و البنية 
 يل مشعوين"ف( ليو  הדיו ביתاجملموعة القصصية  " احملربة )

 جامعة األزهر –مؤمتر كلية اللغات والرتمجة  2/2017
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 المؤتمرات العلمية :اللجان و
 

 مكان  انعقاد المؤتمر تاريخ االنعقاد اسم المؤتمر

 

 طبيعة المشاركة

املؤمتر الدوىل للعالقات املصرية الصينية 
كاى باالشرتاك مع جامعة تان  والعربية 

 الصينية

 حلوانجامعة  2013مارس    17-18
 قاعة حسن حسىن للمؤمترات

 ملؤمترا أمانة
 واالستقبال ( جلنة التسجيل)

 مؤمتر الدراسات البينية 
 2016القاهرة 

 والرتمجة كلية اللغات 2-2017 – 18/29
 جامعة األزهر

 مشارك ببحث

مؤمتر: الدراسات البينية العربية واليهودية 
والسامية                                                             

 م2017القاهرة 
 

 مشارك ببحث جامعة عني مشس 26-27-4/2017

    
 

 المشارك فيها :اللجان 
 

 مقرها اسم اللجنة

 كلية اآلداب جامعة حلوان جلنة التقومي واالمتحانات
 جامعة حلوان –كلية اآلداب  اللجنة الثالثية للقسم املتصلة بوحدة ضمان اجلودة

 
 الدورات التدريبية:

 

 مقر انعقادها تاريخ انعقادها نوع الدورة اسم الدورة م
مركز تنمية قدرات هيئة  تنمية قدرات هيئة التدريس العملية التعليميةمعايير الجودة فى  6

 التدريس بجامعة حلوان
 0262ابريل  8:  7

 0266فبراير 

مركز تنمية قدرات هيئة  تنمية قدرات هيئة التدريس إدارة الوقت واالجتماعات 0
 التدريس بجامعة حلوان

 0262ابريل  60:  66
 0266فبراير 

مركز تنمية قدرات هيئة  تنمية قدرات هيئة التدريس ث التنافسيةمشروع األبحا 3
 التدريس بجامعة حلوان

 0262أبريل  65:  64

مركز تنمية قدرات هيئة  تنمية قدرات هيئة التدريس مهارات العرض الفعال 4
 التدريس بجامعة حلوان

 0262أبريل  69:  68

مركز تنمية قدرات هيئة  تنمية قدرات هيئة التدريس الساعات المعتمدة 5
 التدريس بجامعة حلوان

 0262ابريل  00: 06
 0266فبراير 

مركز تنمية قدرات هيئة  تنمية قدرات هيئة التدريس تنظيم المؤتمرات واالجتماعات 6
 التدريس بجامعة حلوان

 0262مارس  66:  62

مركز تنمية قدرات هيئة  تنمية قدرات هيئة التدريس االتيكيت 7
 بجامعة حلوان التدريس

 0266فبراير 

مركز تنمية قدرات هيئة  تنمية قدرات هيئة التدريس توصيف البرامج األكاديمية 8
 التدريس بجامعة حلوان

 0266فبراير 

 


