
           

         

          

          

          

 
                  

 البيانات الشخصية
 

  

 

                  

                        
   

 ناهد احمد السيد شعراوى
 

 

 اسم العضو بالعربية 
 

  

                        

   

Nahed ahmed  elsayed sharaawy 
 

  

 اسم العضو باالنجليزية 
 

 

                        

    

 استاذ  متفرغ
 

 

 الدرجة الوظيفية الحالية
 

  

          

                           

               

 قائم بالعمل
 

 

 الحالة الوظيفية الحالية 
 

  

                           

                 

 اللغة العربية وآدابها
 

    

 القسم  
 

  

                           

    

 
 

  

 
 

     

 اللغة العربية وادابها
 

  

 التخصص العام
 

  

                           

  

 ادب عربى
 

        

   

 التخصص الدقيق
 

   

                       
                           

                           

         

             

     

 بيانات المؤهالت
 

  

            

 

 الدولة الجامعة التقدير
علي  تاريخ الحصول
 المؤهل

 م المؤهل

جيد جدا مع مرتبة 
 الشرف

جامعة االسكندرية/ كلية 
االّداب/ قسم اللغة العربية 

 وادابها

 1 ليسانس ۱٩٧۵/۰۵/۰۱ يةجمهورية مصر العرب

 امتياز

جامعة االسكندرية/ كلية 
االّداب/ قسم اللغة العربية 

 وادابها
 2 ماجستير ۱٩٨۰/۰۵/۰۱ جمهورية مصر العربية

جامعة االسكندرية/ كلية  مرتبة الشرف الثانية

االّداب/ قسم اللغة العربية 

 وادابها

 3 دكتىراه ۱٥٨٩/۰٨/۰٤ جمهىرية مصر العربية

 

 

            

        

 التدرج الوظيفي
 

  

            

 

 م الدرجة الوظيفية تاريخ شغل الوظيفة

 1 معيد ۱٩٧۵/۱۰/۱۱

 2 مدرس مساعد ۱٩٨۰/۰۴/۲٨

 3 مدرس ۰۲/۱٩٨۵/۰٩

 4 استاذ مساعد ۲٩/۲۰۰۴/۰٧

 5 استاذ ۱۲/۳۰/۲۰۰٩

 6 استاذ  متفرغ ۲۰۱۲/۱۱/۲۴
 

 

            

       

 بيانات البعثات 
 

  

            

 

 م نوع البعثه الدولة الجامعة االجنبية تاريخ  بدء البعثه تاريخ نهاية البعثه

 1 بعثه داخليه  كلية االّداب ۱٩٨۳/۰۴/۱۶ ۱٩٨۴/۰۵/۱٩
 

 

            

    

 بيانات الدورات التدريبية 
 

 

            

 

 م الدورة نوع الدورة الدولة الجهة الفتره من الفترة الى

1٧٩٩/۱1/۱1 1٧٩6/1۱/۱1 
جامعة االسكندرية/ 

 كلية التربية

جمهورية مصر 
 عربيةال

دورة تأهيلية 
 داخلية

اعداد المدرسين المساعدين 
 والمعيدين للتدريس

1 

2۱۱6/۱3/23 2۱۱6/۱1/۱1 

جامعة االسكندرية/ 
كلية االّداب/ قسم اللغة 

 العربية وادابها

جمهورية مصر 
 العربية

دورة تأهيلية 
 داخلية

مشروع  PDLFدورات 
تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس

2 

 

 

            

      

 الجوائز 
 

  

            

 

 الدولة الجهة/الجامعة قيمة الجائزه

 تاريخ الحصول
 على الجائزه 

 

 م الجائزه

 جامعة اإلسكندرية 
جمهورية مصر 

 العربية
 1 جائزة الجامعة للتشجيع العلمى ۲۰۰۵/۰۵/۰۱

 

 

            

  

 قائمة بالبحوث للعضو 
 

 

            

 

 م البحث نوع البحث تاريخ البحث

 1 االغتراب والحنين فى شعر مالك بن الريب ,دراسة نصيه منفرد ۰۱/۰۱/۲۰۰٩

 2 الخمر فى شعر ابى محجن الثقفى _رؤية نقديه تحليلية منفرد ۰۱/۰۱/۲۰۰٩

 



           

         

          

          

          

 منفرد ۰۱/۰۱/۲۰۰٨
قراءة نقدية االبعاد االجتماعية والنفسية فى غزل عروة بن اذنية_

 فى مقطعاته الغزلية
3 

 4 فى نظرية االدب للدكتور عثمان موافى _ قراءة نقدية منفرد ۱۲/۰٨/۲۰۰٧

 5 المتنبى بين طه حسين وبالشير _ دراسة ادبية مقارنه منفرد ۰۲/۲۳/۲۰۰٧

 6 يائيه سحيم_دراسة نقدية تحليلية منفرد ۲۰۰۶/۰۱/۰۱

 ٩ الطبقات "تقويم نقدى " منهج ابن سالم فى منفرد ۲۰۰۵/۱۱/۲٧

 ٨ عميديات المتنبى وعضدياته "قراءه نقدية" منفرد ۲۰۰۳/۰۱/۰۱

 ٧ صورة الطير فى شعر الهذليين "دراسة ادبية تحليلية" منفرد ۲۰۰۲/۰۱/۰۱

 1۱ مرثية جرير فى زوجه وصداها فى شعر النقائض :دراسة نقدية منفرد ۲۰۰۱/۰۱/۰۱

 11 يد الطائى : دراسة تحليليةشعر ابى زب منفرد ۱٩٩۵/۰۱/۰۱
 

            

   

 الوظائف اإلشرافية و اإلدارية
 

  

            

 

 م الدرجه الوظيفية الوظيفة تاريخ بدء الوظيفة نهاية تاريخ الىظيفة

 1 استاذ رئيس القسم ۰۱/۲۰۱۰/۰٨ 
 

 

            

         

 وسائل األتصال
 

  

            

 

 م وسيلة االتصال البيان

 ۱ تليفىن 034203511

 ۲ محمىل 01111233511

dralsharawy@yahoo.com ۳ بريد الكتروني 
 

 

            

 

        
 

   



           

         

          

          

          

 


