
 

 كمال سعد محمد خليفة

 

٨/١١/١٩٦٢: تاريخ الميالد  

مصري: الجنسية  

أسيوط/القوصية : محل الميالد  

أستاذ مشارك: الدرجة العلمية  

  اللغة العربية وآدابها:التخصص العام

 (  الرواية)أدب حديث : التخصص الدقيق

المؤهالت العلمية والتدرج الوظيفي   

 

من كلية اللغة ) شعبة عامة (  في اللغة العربية) الليسانس( اإلجازة العالية -  ١

 .م١٩٨٦ في عام   ،" يد ج"بتقدير عام . فرع أسيوط ، " جامعة األزهــر" العربية 

" لعربية من كلية اللغة ا"األدب والنقد" دبلومان في الدراسات العالية في تخصص – ٢

  .، فرع أسيوط" جامعة األزهر    



ية اللغة من كل" األدب والنقد"للغة العربية ؛ في  في ا)الماجستير ( درجة التخصص – ٣

. م١٩٩٢في عام"داً جيد ج" بتقدير عام   ،وط فرع أسي "جامعة األزهر"العربية 

                                                                                                                     

 من كلية اللغة   "داألدب والنق"عربية؛ فيفي اللغة ال) هالدكتورا( درجة العالمية -  ٤   

   في عام" مرتبة الشرف األولى"بتقدير عام   ،فرع أسيوط" جامعة األزهر" العربية

  . م١٩٩٦

من جامعة األزهر بالقرار رقم " أستاذ مشارك= أستاذ مساعد "الحصول على درجة  – ٥

  .م ٣٠/٦/٢٠٠٤م اعتبارا من ٩/٨/٢٠٠٤بتاريخ )١٨٩(

  :تدرج الوظيفيال :ثالثا *

  :عمل

  م١/١٠/١٩٨٧ ( من )التعليم الثانوي(لمعاهد األزهريةباإلدارة العامة ل) مدرسا* (

  ).م١٢/٥/١٩٩٣  إلى

 والعربية للبنين ـ جامعة بكلية الدراسات اإلسالمية )مدرسا مساعدا لألدب والنقد ( *

  .م٤/١١/١٩٩٦م إلى ٢٩/٤/١٩٩٣(من) األزهر

 والعربية للبنين بكلية الدراسات اإلسالمية )لألدب والنقد امدرس، عضو هيئة تدريس* (

  .م٢٩/٦/٢٠٠٤م إلى ٥/١١/١٩٩٦ (   من  )ـ جامعة األزهر

 والعربية للبنين ـ جامعة لألدب والنقد بكلية الدراسات اإلسالمية) ستاذًا مساعداأ* (

  . وحتى تاريخه م٣٠/٦/٢٠٠٤ (   من )األزهر



/ م٢٠٠١/ ٩/ ١٥( من جامعة أم القرىفي )أستاذا مساعدا ـ معارا * (

  ..وما يزال على رأس العمل حتى تاريخه ،   هـ٢٧/٦/١٤٢٢

  .عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية* 

الكتب المطبوعة   

 

 .م١٩٩٢سنة ) الماجستير(  بحث لنيل درجة التخصص" ني أديبانجيب الكيال " – ١

بحث "  الحديثة وقيمتها في العمل الفنيالشخصية اإلسالمية في الرواية المصرية "-٢

  .م١٩٩٦)."الدكتوراة( درجة العالميةلنيل

 سلسلة إصدارات في،"تحليل ونقد:  الرواية المصريةالشخصية اإلسالمية في " - ٣

دار العبيكان ـ الرياض ـ المملكة العربية  )٢٨(رقم ب" اإلسالمي العالمية رابطة األدب

  .السعودية 

تير هذا البحث بواسطة لجنة علمية؛ لينشر ضمن اخ.  اللغة وتقنيات البناء القصصي-٤

  ."قرى في المملكة العربية السعوديةجامعة أم ال"مطبوعات 

   لتصفح الكتاب اضغط هنا .دراسة نقدية: الرواية اإلسالمية حركة البطل في - ٥

نجيب "قراءة نقدية في رواية النداء الخالد لـ:  اليهودي في الرواية المصرية-٦

  ."الكيالني

 تحليلية في ضوء التصور دراسة نقدية :مصرية الحديثةالمرأة في القصة ال -٧

  .اإلسالمي



  . مصادر اإلبداع وآليات التشكيل في شعر حافظ إبراهيم االجتماعي-٨

  ".دراسة فنية"معاناة الواقع ووهج التمرد :  الباحث عن الحقيقة-٩

  .)حليلية دراسة ت( دراسات في أوزان الشعر العربي وموسيقاه -١٠

  . دراسات في األدب اإلسالمي ونقده– ١١

  .مالية في نصوص من األدب األندلسيدراسة ج:  دراسات تحليلية لقصائد شعرية-١٢

    . دراسات في تاريخ األدب األندلسي-١٣

     .ع ودورها في تشكيل وجدان الداعيةجمالية اإلبدا  ــ ١٤

  .عر الجاهلي حركية اإلبداع في تشكيل بنية الش-١٥

البحوث المنشورة   

 

ذو ) ٣٣٣(د السعوديةـ عد" الفيصل"دراسة نشرت في مجلة " اللغة القصصية "-١

 .م١٩٩٦أبريل -مارس / هـ ١٤١٦القعدة 

دراسة نشرت في مجلة  "إلبداع في األدب اإلسالمي وآفاقهمجاالت ا "-٢

 /هـ١٤١٥ رمضان ٣٤٩(ددين متتاليين الكويتية ـ في ع "اإلسالمي الوعي"

  .م ١٩٩٥مارس/هـ ١٤١٥ شوال٣٥٠، وم١٩٩٥فبراير

 دراسة نشرت في مجلة"  رؤية فنية: ة في األدب اإلسالميااللتزام والحري "– ٣

  .م١٩٩٣أكتوبر / هـ١٤١٤جمادى األولى ) ٣٣٣(ة عددالكويتي "إلسالميالوعي ا "



 دراسة نشرت في مجلة" قات الفنيةدراسة في العال: المسرح العربي والتاريخ "– ٤

  .م١٩٩٣سبتمبر / هـ ١٤١٤ربيع األول ) ٢٠١(السعودية ـ عدد " الفيصل"

دية ـ السعو" الفيصل"في مجلة دراسة نشرت " مالية اإلبداع في األدب اإلسالميج "– ٥

  .م١٩٩٣مارس/هـ١٤١٣رمضان )١٩٥(عدد

منار "راسة نشرت في مجلة د"  رائد األدب اإلسالمي:مصطفى صادق الرافع "– ٦

ربيع / صفر) ٢٠(السنة ) ٣، ٢(في عددين متتاليين "  أبو ظبي -اإلماراتية" اإلسالم

  .م ١٩٩٤أغسطس / هـ ـ يوليو ١٤١٥األول 

" المصريون"نشرت في جريدة " ارية لألمةالعربية والهوية الحضاللغة  "    – ٧

    م٢٩/٣/٢٠٠٨ اإللكترونية، في

" المنار الجديد"في مجلة  نشرت دراسة" إيمان القدوسي وواقعية األدب "     – ٨

  .م٢٠٠٨  صيف/ربيع) ٤٢/٤٣(رية عدد المص

العدد " كن داعيا"منشور بمجلة " سالميةنحو رؤية منهجية إبداعية للدعوة اإل " -١

صادرة عن معهد البحوث العلمية و إحياء التراث اإلسالمي باالشتراك  .......  األول

 المملكة العربية – جامعة أم القرى –مع كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية 

  .هـ ١٤٢٩شره بمجلة الرابطة في عدد رمضان وأعيد ن. السعودية

 صادرة -م ٢٠٠٢مايو / العدد الثاني " كن داعيا"منشور بمجلة " األديب الداعية "-٢

عن معهد البحوث العلمية و إحياء التراث اإلسالمي باالشتراك مع كلية أصول الدين 

   . المملكة العربية السعودية– جامعة أم القرى –والدعوة اإلسالمية 



فبراير / العدد الثالث" كن داعيا"منشور بمجلة " الداعية في اإلبداع األدبي "-٣

إحياء التراث اإلسالمي باالشتراك مع كلية  صادرة عن معهد البحوث العلمية و-م٢٠٠٤

  . المملكة العربية السعودية–لقرى  جامعة أم ا–أصول الدين والدعوة اإلسالمية 

 /العدد السادس" كن داعيا"منشور بمجلة " شكالية دعويةإ : بناء اإلنسان المسلم "-٤

إحياء التراث اإلسالمي باالشتراك  صادرة عن معهد البحوث العلمية و -م ٢٠٠٥يوليو 

 المملكة العربية – جامعة أم القرى –مع كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية 

  .السعودية

العدد السابع " كن داعيا"جلة منشور بم" وجهة نظر..........لخطاب الدعوي ا "-٥

إحياء التراث اإلسالمي باالشتراك  صادرة عن معهد البحوث العلمية و-م ٢٠٠٦/أبريل 

  .المملكة العربية السعودية–لقرى  جامعة أم ا–مع كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية 

 


