
 شلبي طارق سعد

  .شلبي إسماعيل  طارق سعد: االسم ••••

  م،24/4/1969ولد بالجيزة في مصر بتاريخ  ••••

  مسلم :الديانة ••••

  مصري:الجنسية ••••

  :الوظيفة ••••

جامعة عين - كلية اآلداب   أستاذ البالغة والنقد األدبي بقسم اللغة العربية وآدابها

  .شمس

أم القرى بدءا من أكتوير كلية اللغة العربية بجامعة بقسم البالغة والنقد بستاذ األ
2010  

  المؤهالت العلمية

الليسانس الممتازة في اآلداب في اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد جدا مع  •

  1990.جامعة عين شمس/ كلية اآلداب – مرتبة الشرف

شعبة الدراسات األدبية  –الماجستير في اآلداب في اللغة العربية وآدابها   · •

/ كلية اآلداب -بتقدير ممتاز " دراسة أسلوبية -األبرص شعر عبيد بن:"عن البحث

 1994جامعة عين شمس

شعبة الدراسات األدبية عن – الدكتوراة في اآلداب في اللغة العربية وآدابها   •

–  بتقدير مرتبة الشرف األولى"دراسة أسلوبية -االستفهام في القرآن الكريم:"البحث

 1997جامعة عين شمس/كلية اآلداب 

 ج الوظيفي بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب جامعة عين شمسالتدر 



  1991في فبراير   معيد بالقسم •

 1994سبتمبر في مدرس مساعد بالقسم •

 1997ديسمبر في مدرس بالقسم  •

 2003أكتوبر في أستاذ مساعد بالقسم  •

 2008أستاذ بالقسم في أكتوبر  •

  النشاط العلمي)1( 

  رةأوال الكتب والبحوث المنشو 

 :الكتب

  .قراءة في جماليات البيان القرآني - محمد والفتح- 1

  .الجماليات والتجليات-بالغة الصورة القرآنية - 2

  .شعر الشنفرى نموذجا - توظيف البناء الصرفي قي الشعر الجاهلي- 3

  .شعر الدعوة عند حسان بت ثابت - 4

  .مات التشكيل اللغويدراسة في تحوالت الداللة وس- الوحدة في شعر ابن قيس الرقيات - 5

  .الدرس التطبيقي في النقد العربي - 6

  .دراسات في لغة النص - 7

  .في صحبة النص - 8

  .دراسات في الشعر األندلسي - دروب النص - 9



  .قراءة في شعر محمد إسماعيل جوهرجي - فضاءات بوح الذات- 10

  .النحو المفهوم - 11

 .لغة السرد عند نجيب محفوظ فصول في تحليل- في التحليل اللغوي للنص القصصي - 12

 :من البحوث والمقاالت •

  2002مجلة الرافد  - االستفهام والبالغة والتلقي    -1

  2002مجلة المنتدى  - نحو تحليل لغوي للنص القصصي    -2

مجلة منار اإلسالم  -براعة االستهالل في سورة محمد    -3

  2005مايو 

لقي وجماليات ديوان شلوم يا عرب لمنصور الحازمي الت     -4

صالون غازي الثقافي   "هؤالء قالوا كلماتهم"كتاب  - "التساؤل

  2005العربي

مجلة  - طريق نجيب محفوظ بين األسطورة والتصوف    -5

  2006خريف /فصول صيف

قراءة في شعر محمد إسماعيل  –رؤى فوق الشفق     -6

صالون غازي الثقافي " مدار األفكار"ضمن كتاب  - جواهرجي

  2006العربي 

كرمة "ضمن كتاب  - "شعر الطبيعة وطبيعة الشعر"    -7

 



  2008صالون غازي الثقافي العربي " الحكماء

رؤية أستاذ  –المدرسة العلمية لعز الدين إسماعيل   -8 

  2008شتاء -  مجلة فصول - وأبحاث تالميذ

تجليات الجدلي والجمالي قراءة في مسرحية محاكمة رجل    -9

  2008شتاء -  مجلة فصول - .مجهول

قضايا اللغة وجمالياتها في كتاب الضياء للعوتبي    - 10

جامعة األزهر  مجلة قطاع كليات الدراسات اإلنسانية - الصحاري
2008  

من األنساق العامة إلى  - ركائز الدرس اللغوي عند العقاد  - 11

مجلة فيلولوجي الصادرة عن كلية األلسن  - .الجماليات الدالة

 2008يناير 

  اف العلمي ومناقشة الرسائل لطالب الماجستير والدكتوراةاإلشر : ثانيا

رسالة ماجستير ودكتوراة في كلية  43المشاركة في اإلشراف والمناقشة لنحو  •

وكلية األلسن جامعة عين شمس ومعهد الدراسات العربية ومعهد    اآلداب

  الدراسات العربية واإلسالمية

  أذربيجانفي كلية التربية جامعة القوقاز ب: وخارج مصر

  ثالثا في مجال التحكيم العلمي

كتاب علمي محكم صادر عن جامعة "لدراسات عن األدب العباسي "محكم علمي   )1

  أسيوط



  .محكم علمي في لجنة الترقية ألحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة ديالة بالعراق  )2

  جامعة عين شمس –محكم علمي بحوليات كلية اآلداب   )3

  ركة في المؤتمرات والندواتفي مجال المشا:رابعا

  داخل مصر

في مؤتمر "من ظواهر الفاعلية والتأثير في لغة الشعر"المشاركة ببحث عنوانه- 1

خدمة الدعوة الذي نظمته رابطة األدب اإلسالمي العالمية   األدب اإلسالمي في

  1998 األزهر جامعة مع

في المؤتمر الذي "أخطاء الكتابة لدى طالب الجامعة"المشاركة ببحث عنوانه   -2

  1999.جامعة الدول العربية  نظمنه جمعية لسان العرب وعقد بمقر

" الجامعية   القيم واألعراف" الجلسات في ندوة   مقرري  فريق  ضمن  العمل  -3

    1999جامعة القاهرة  /نظمنها كلية اآلداب    التي

الجامعات  العمل ضمن فريق مقرري الجلسات في ندوة تدريس اللغة العربية في  -4

  .2000 جامعة القاهرة/العربية التي نظمتها كلية اآلداب 

في الندوة " المنهج النقدي عند الدكتور عبد القادر القط:"المشاركة ببحث عنوانه  -5

  2001مايو   المجلس األعلى للثقافة  التي نظمها

مهدي  المشاركة في أعمال الندوة التي نظمتها كلية اآلداب لتكريم الدكتور  -6

  2003جامعة عين شمس- كلية اآلداب ضمن سلسلة ندوات أعالم  عالم

في مؤتمر التراث العربي قراءات " النص األبعاد والوعي:"المشاركة ببحث عنوانه   -7

  2005مارس  جامعة القاهرة فرع بني سويف  جديدة الذي نظمته



في الندوة  "قراءة التراث النقدي عند الدكتور محمد مندور:"المشاركة ببحث عنوانه  -8

  2005مايو   المجلس األعلى للثقافة  التي أقامها

قراءة في أبعاد  - دراسة لغة النص في سر الفصاحة:"المشاركة ببحث عنوانه  -9

أزمة المنهج في الدراسات اإلنسانية الذي نظمته كلية  في مؤتمر"المنهج

  2005نوفمبر   سكندريةجامعة اإل  اآلداب

يئة وتشكيل النص من رصد المعالم إلى إثارة الب"المشاركة ببحث عنوانه   - 10

جامعة  الذي نظمته كلية اآلداب"العلوم اإلنسانية وقضايا البيئة"في مؤتمر"القضايا

  2008أبريل .سكندريةاإل

مقرر اللغة العربية لطالب الثانوية العامة بين الواقع :"المشاركة ببحث عنوانه   - 11

، وزارة التربية والتعليم لثانوي الذي نظمتهالقومي للتعليم ا  في المؤتمر "والمأمول

  2008مايو

المنهج :"ببحث عنوانه  بدار الكتب المصرية  المشاركة في الصالون الثقافي  - 12

  2009يناير " النقدي عند الدكتور شكري عياد

للكتاب بمحاضرة  بمعرض القاهرة الدولي  في فعاليات المقهى الثقافي  المشاركة  - 13

        2009فبراير  –د علي محمود طه حول مفهوم الشعر عن

القراءات القرآنية قراءة في    األسلوب في تراث  قضايا:"المشاركة ببحث عنوانه  - 14

القضايا األدبية واللغوية في الدراسات اإلسالمية في القرن "بمؤتمر "نماذج مخنارة

  2009فبراير   جامعة القاهرة – اآلداب  كلية الذي نظمته"العشرين



قراءة في قص نجيب –التحليل اللغوي للنص القصصي :"ركة ببحث عنوانهالمشا  - 15

 – التربية بالعريش  كلية الذي نظمته"آفاق جديدة في السرد الروائي"بمؤتمر "محفوظ

  2009مارس   جامعة قناة السويس

بنجيب محفوظ بمحاضرة  الهيئة العامة للكتاب   في فعاليات احتفالية  المشاركة  - 16

  2009 ديسمبر –جيب محفوظسحر اللغة عند ن

في شعر "مصاحباته"شواغله و   التعليم:"المشاركة ببحث عنوانه  - 17

هيئة قصور  الذي نظمته"العالقة بين التعليم والخطاب األدبي"بمؤتمر  "شوقي

  2010يناير  مصر –بور سعيد الثقافة

دب األ"بمؤتمر"صورة اآلخر فى الشعر العربي المعاصر:"المشاركة ببحث عنوانه  - 18

المعهد  ،جامعة األزهر-كلية اللغات والترجمة الذي نظمه"وتواصل الثقافات والترجمة

  2009 أبريل والمعهد العالي للغات مساكن شيراتون، أكتوبر6العالي للغات 

  خارج مصر

مقرر لغة الصحافة واإلعالم أهميته وتدريسه لغير  "المشاركة ببحث عنوانه   -1

الذي نظمه   آفاق تدريس اللغة العربية في أوزبكستان في مؤتمر" الناطقين بالعربية

- المركز الثقافي المصري بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية وجامعة االستشراق طشقند

  2008يناير أوزبكستان

قضايا اللغة وجمالياتها في كتاب الضياء للعوتبي  "المشاركة ببحث عنوانه   -2

 التي نظمتها وحدة الدراسات العمانية"ية العوتبي الصحاري الدول"في ندوة " الصحاري

  2008مارس  األردن  -المفرق  .بجامعة آل البيت



فاعلية برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها :"المشاركة ببحث عنوانه  -3

بمؤتمر االتجاهات الحديثة لتعليم اللغة العربية لغير "معوقاتها وسبل النهوض بها

كلية التربية بجامعة القوقاز بالتعاون مع المركز الثقافي   الناطقين بها الذي نظمته

  2008مايو أذربيجان/المصري باكو

بالمؤتمر "صورة بيروت فى الشعر المصري المعاصر:"المشاركة ببحث عنوانه    -4

- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الذي نظمه"قراءات متعددة لمدينة بيروت"الدولي

  2009  أبريل ،بيروت، ون مع وزارة الثقافة بلبنانبالتعا  الجامعة اللبنانية

قراءة في فكر ابن  - من درس الحرف إلى تأمل الوجود:"المشاركة ببحث عنوانه   -5

الذي "الشرق والغرب عالقات روحية وصالت علمية"بالمؤتمر الدولي "عربي وٕابداعه

كاديمية الوطنبة للعلوم بأذربيجان بالتعاون مع جمعية ابن عربي األ  نظمته

  2009أكتوبر  أذربيجان– باكو بأكسفورد

في الندوة المقامة "أذربيجان في وجدان الشعر العربي:"بمحاضرة بعنوان  المشاركة  -6

اإلسالمية بالمركز الثقافي المصري  ةحتفال باختيار باكو عاصمة للثقافلال

  2009أكتوبر  أذربيجانباكو 

 

  

 النشاط التعليمي)2(

  التدريس الجامعي النظامي:أوال 

  )جامعة عين شمس -كلية اآلداب(في مرحلة الليسانس-أ



تدريس مقررات النصوص القرآنيةو الشعر الجاهلي والنقد القديم والنحو 

  لطالب قسم اللغة العربية والصرف

دب األموي والنقد األدبي والنحو وتدريس مقررات البالغة العربية واألدب الجاهلي واأل

اإلعالم واللغات الشرقية والحضارة األوروبية واللغة : والصرف لطالب األقسام اآلتية

  العبرية واللغة اإلنجليزية والتاريخ

  )جامعة عين شمس -خارج كلية اآلداب(

 تدريس مقرر قراءات باللغة العربية لطالب الفرقتين األولى والثانية بكلية التربية

  النوعية

تدريس مقرر النقد القديم ومقرر األدب المقارن لطالب الفرقة الثانية والرابعة بكلية 

  )2003- 2002فصل دراسي واحد العام الجامعي (التربية جامعة قناة السويس

  جامعة عين شمس -كلية اآلداب(في مرحلة الدراسات العليا -ب

  دية للماجستير قسم اللغة العربيةتدريس مقرر اللغويات الحديثة لطالب السنة التمهي

  تدريس مقرر النحو والصرف ومقرر األدب العربي لدبلوم الترجمة بقسم اللغة العبرية

تدريس مقرر اللغة العربية ومقرر األدب العربي والنقد األدبي لدبلوم الصحافة ودبلوم 

  اإلذاعة ودبلوم العالقات العامة بقسم اإلعالم

  بالتعليم المفتوح التدريس الجامعي: ثانيا 

بالمستوى األول في   إعداد المادة العلمية لمقرر اللغة العربية     -

  صورة مادة مسموعة

 المشاركة في تأليف كتاب األدب العربي المعاصر للمستوى الثاني -



إعداد المادة العلمية لمقرر التدريبات اللغوية في اللغة العربية لطالب  -

 دبلوم الترجمة المهنية

 ر األدب العربي المعاصر للمستوى الثانيتدريس مقر  -

تدريس مقرر التدريبات اللغوية في اللغة العربية لطالب دبلوم  -

 الترجمة المهنية

  ثالثا في مجال وضع المقررات وتصميم برامج الدراسة

المشاركة في تأسيس شعبة تدريب ودراسات اللغة العربية كلية اآلداب جامعة     )1

  )26/11/2006تأسست في (   عين شمس

اإلسهام في وضع البرامج الدراسية للطالب الوافدين الذين يدرسون مقررات     )2

  .خاصة في اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة عين شمس

وضع المقررات الدراسية، وتحديد محتواها العلمي، والمشاركة في تدريسها     )3

ورية التابع لوزارة التعليم لطالب أقسام اللغات بالمعهد العالي للغات والترجمة الف

يضم المعهد  2004/2005الدفعة األولى من المعهد العام الجامعي  تخرجت. العالي

  .أقسام اللغة اإلنجليزية واأللمانية والفرنسية

مراجعة الالئحة العلمية وخطة الدراسة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا     )4

  .أذربيجانبكلية التربية جامعة القوقاز بدولة 

  .المشاركة في وضع الالئحة العلمية لمعهد مصر المحروسة لآلداب والتربية    )5

  اللغة العربية لغير الناطقين بها  في مجال تدريس: رابعا

  التدريس واكتساب الخبرات -أ



التدريس بدورات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالمركز المصري      )1

  1994حتى اغسطس1991وبحوث العالم التركي من يولية للدراسات العثمانية

وزارة التعليم العالي من - التدريس بمركز تعليم اللغة العربية للطالب الوافدين    )2

  .2007يناير  حتى 2001أكتوبر 

التدريس بمركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس في البرنامج الدولي لتعليم     )3

  حتى اآلن 1998اللغة العربية من أكتوبر 

معهد ( حضور الدورة التدريبية إلعداد مدرسي اللغة العربية لغير الناطقين بها     )4

  2005مايو  )ربية الجامعة األمريكية بالقاهرةاللغة الع

المسئولة عن تنظيم دورات تعليم العربية (رئيس شعبة اللغة والثقافة العربية     )5

حتى  2008بجامعة عين شمس من نوفمبر  بمركز الخدمة العامة) لغير الناطقين بها

  2010أكتوبر 

  األبحاث العلمية في المؤتمرات - ب 

مقرر لغة الصحافة واإلعالم أهميته وتدريسه لغير   "المشاركة ببحث عنوانه  )1

الذي نظمه   في مؤتمر آفاق تدريس اللغة العربية في أوزبكستان" الناطقين بالعربية

- ون مع الجامعة اإلسالمية وجامعة االستشراق طشقندالمركز الثقافي المصري بالتعا

  2008يناير أوزبكستان

فاعلية برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها :"المشاركة ببحث عنوانه  )2

بمؤتمر االتجاهات الحديثة لتعليم اللغة العربية لغير "معوقاتها وسبل النهوض بها

بجامعة القوقاز بالتعاون مع المركز الثقافي كلية التربية   الناطقين بها الذي نظمته

  2008مايو أذربيجان/المصري باكو



  وضع البرامج الدراسية وتقديم االستشارة العلمية -ج

مراجعة المقررات التدريسية في برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها     )1

  .لحةبمعهد اللغات بالقوات المس  الصادرة عن جناح اللغة العربية

وضع خطط الدراسة وتحديد محتواها العلمي وتقديم المشورة العلمية والفنية     )2

  .لبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالمعهد األمني للتنمية البشرية

وضع الئحة جديدة لشعبة اللغة والثقافة العربية بمركز الخدمة العامة بجامعة      )3

  عين شمس

  ثقافي العامالنشاط ال)3( 

  في مجال الرعاية الثقافية لطالب الجامعة: أوال

بمركز الخدمة العامة    محاضر بدورات التأهيل للعمل بالسلك الدبلوماسي    )1

  .حتى اآلن 1998من أكتوبر. والتنمية االجتماعية جامعة عين شمس

العام  شمس  بكلية اآلداب جامعة عين الثقافية مستشار اللجنة     )2

  2007/2008 الجامعي

تحكيم المسابقة الثقافية بكلية التجارة جامعة عين شمس العام الجامعي من     )3

  2006/2007حتى العام الجامعي  2004/2005العام الجامعي 

تحكيم المسابقة الثقافية للجنة األسر بكلية اآلداب جامعة عين شمس العام     )4

2007/2008  

قافية التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون المشاركة في تحكيم المسابقة الث    )5

  2005وزارة الصحة والسكان نوفمبر   مع



  2009المشاركة في تحكيم المسابقة األدبية ألسبوع شباب الجامعات فبراير     )6

  2009المشاركة في تحكيم المسابقة الثقافية األدبية لطالب جامعة عين شمس     )7

  2009دبية لطالب كلية الحقوق جامعة عين شمس تحكيم المسابقة الثقافية األ    )8

  في مجال التعاون مع المؤسسات الثقافية: ثانيا

أصوات "المشاركة في تحكيم األعمال األدبية المقدمة للنشر في سلسلة      )1

  هيئة قصور الثقافة"أدبية

 عضو لجنة التحكيم لمنح التفرغ فرع الدراسات األدبية المجلس األعلى للثقافة    )2

  2010-2009لعام 

المجلس األعلى للثقافة  عضو لجنة التحكيم لمنح التفرغ فرع الرواية     )3

  2010- 2009لعام

  عضوية الهيئات    )4

  م1998/هـ 1419عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية   -

  .عضو الجمعية المصرية للنقد األدبي -     

  .عضو جمعية لسان العرب -  

       .رعضو اتحاد كتاب مص -  

  التدريب واكتساب الخبرات)4( 



معهد اللغة ( الدورة التدريبية إلعداد مدرسي اللغة العربية لغير الناطقين بها     )1

  2005مايو  )ربية الجامعة األمريكية بالقاهرةالع

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (دورة اتخاذ القررات وحل المشكالت     )2

  2005يوليو )شمس والقيادات بجامعة عين

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (دورة مهارات العرض الفعال      )3

  2005يوليو ) والقيادات بجامعة عين شمس

مشروع تنمية قدرات (دورة مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية      )4

  2008يوليو ) أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس

مشروع تنمية قدرات (الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية   دورة      )5

  2008أغسطس ) أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (دورة نظام الساعات المعتمدة      )6

  2008أغسطس ) والقيادات بجامعة عين شمس

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (علمي دورة النشر ال     )7

  2008سبتمبر ) بجامعة عين شمس

  الجوائز)5(

  1997جائزة المسابقة الثقافية في فكر اإلمام النورسي  •

 2007جائزة المسابقة األدبية مجمع اللغة العربية بالقاهرة  •

 :االتصال •
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