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  .محمود دسوقي خليفة يحيى: االســـــم   
  . الجيزة  –    م٦/٥/١٩٦٧: تاريـخ ومحل  الميـالد  

   .متزوج : الحالة االجتماعية  
  . مصري: الجنسيـــــة 
  . مسلـــــم: الــديــانـة  
  .الجيزة–ة جامعة القاهر –كلية دار العلوم   :عنــوان العمـل
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  . التحق بمكتب تحفيظ القرآن الكريم وهو في الرابعة من عمره  -
م وكان أول المدرسة، وحصل علـى  ٨٠/١٩٨٠حصل على الشهادة االبتدائية في العام الدراسي -

 ١٩٨٦وكان أول المدرسة، وحصل على الثانوية العامة في م١٩٨٤/ ٨٣الشهادة اإلعدادية في 
  .م
م بتقدير عـام   ١٩٩٠م وتخرج فيها سنة  ١٩٨٦في ) جامعة القاهرة ( التحق بكلية دار العلوم  -

  .جيد جدا مع مرتبة الشرف
 .م وكان أول دفعته  ١٩٩٢حصل على السنة التمهيدية للماجستير في الدراسات األدبية في   -

 .يةم مدرسا بوزارة التربية والتعليم المصر١٩٩٥ -٩١عمل في الفترة من  -

عين في وظيفة معيد بقسم الدراسات األدبية بكلية دار العلوم بجامعة القـاهرة  سـنة    -
إعالن نشر في الجرائد الرسمية عن الوظيفة وحصل على المركـز األول بـين   بم ١٩٩٦

 .لهاالمتقدمين 

األديـب   عـن وكانت الرسالة " ممتاز " م بتقدير  ٢٠٠١حصل على الماجستير في األدب في  -
  عبد اللطيف / بإشراف األستاذ الدكتور " محمد خليفة التونسي " مترجم الصحفي الشاعر ال

دبية في مصـر  الدراسات األ ،  وناقشه في رسالته علمان من أعالم"أبوهمام"عبد الحليم   
أستاذ األدب العربي بكلية دار العلـوم    مكيأحمد الطاهر  /األستاذ الدكتور: والعالم العربي هما

أستاذ األدب العربي بكلية اآلداب جامعـة   محمود علي مكي/، واألستاذ الدكتور  جامعة القاهرة
�. القاهرة �

الموشحات األندلسية  منذ ظهورها " م في موضوع بعنوان  ٢٠٠٢سجل رسالة الدكتوراه في   -
"   أبـو همـام  " مع رئيس قسم الدراسات األدبية الشاعر الناقد  –" حتى نهاية عصر المرابطين

 . عبد اللطيف عبد الحليم  / لدكتور األستاذ ا
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في األدب األندلسي عن رسالته في الموشـحات األندلسـية سـنة     الدكتوراه درجة حصل على -
، مكيأحمد الطاهر / وناقشه فيها العالم الكبير األستاذ الدكتور بمرتبة الشرف األولى، م ،٢٠٠٦

عـين   لعربي بكليـة اآلداب جامعـة   أستاذ األدب ا صالح فضل/ والناقد الكبير األستاذ الدكتور
 . شمس
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عمل بوزارة التربية والتعليم المصرية في تدريس اللغة العربية في المرحلـة اإلعداديـة مـن     -

 . م١٩٩٥م إلى  ١٩٩١

م معيدا بقسم الدراسات األدبية ؛  ١٩٩٦في ) عة القاهرة جام( انتقل إلى العمل بكلية دار العلوم  -
  . إعالن عن تعيين معيدين وكان ترتيبه األول على المتقدمين لشغل الوظيفة عقبذلك 

  .م٢٠٠١عين مدرسا مساعدا بقسم الدراسات األدبية فور حصوله على الماجستير سنة  -
وال يزال يعمل في القسم ذاته   م٢٠٠٦/ ٦/  ٤بتاريخ عين مدرسا بقسم الدراسات األدبية  -

 .حتى اآلن

عمل أستاذا زائرا في قسم اللغة العربية بجامعة قطر في الفصل الدراسـي الثـاني ربيـع     -
 . م٢٠٠٩

جامعـة الباحـة    -أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية بكلية العلوم واآلداب بـالمخواة  يعمل -
 .اآلنم حتى ٢٠١٠-.هـ١٤٣٢منذ بالمملكة العربية السعودية 

ـ ١٤٣٤/١٤٣٥ جامعة الباحة -بكلية العلوم واآلداب بالمخواةرئيس قسم اللغة العربية  -  هـ
 .حتى اآلن
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  .م١٩٩٧اجتاز دورة في الحاسب اآللي في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة سنة  -
العربي للدراسات العليا التابع لجامعة القاهرة سنة اجتاز دورة في اللغة اإلنجليزية في المجلس  -

 .م١٩٩٧

بجامعة القـاهرة سـنة    تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مركز فيتربوية حصل على دورة  -
 .عن إعداد المعلم الجامعي م٢٠٠٥

حصل على شهادة التويفل في اللغة اإلنجليزية من مركز اللغات والترجمة الفورية بكلية اآلداب  -
 .م٢٠٠٦عة القاهرة سنة بجام

 .م٢٠٠٢، ٢٠٠١حضر دورتين تثقيفيتين في معهد إعداد القادة بحلوان سنة  -

 حصل على شهادة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عن سلوكيات المهنة -
 .م٢٠٠٨سنة 

ضمان حصل على شهادة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عن  معايير ال -
 .م٢٠٠٨سنة  والجودة في العملية التعليمية

 في اإلدارة الجامعيـة حصل على شهادة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة  -
 .م٢٠٠٨سنة 
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في الساعات المعتمدة  حصل على شهادة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة  -
 .م٢٠٠٨سنة 

سنة  إدارة الوقت قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في  حصل على شهادة في تنمية -
 .م٢٠٠٨

فـي المشـروعات   حصل على شهادة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القـاهرة   -
 .م٢٠٠٨سنة  التنافسية

حصل على شهادة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التـدريس بجامعـة القـاهرة فـي اسـتخدام       -
 ا.م٢٠١٠تدريس سنة التكنولوجيا في ال

جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية من . دورة تقييم مخرجات التعلمحصل على شهادة في  -
 .م٢٠١٠ديسمبر  ٢٠-١٨

من شـعبان   ٥ -١دورة تدريب المتدربين بجامعة الباحة في الفترة من حصل على شهادة في  -
 .م٢٠١١/ ٦ -٢الموافق . هـ١٤٣٢
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عضو نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، عضو جماعة فضفضة األدبية بمتحف أحمد  -

  .، وعضو جمعية حماة العربية"كرمة ابن هانئ " شوقي 
فـي   المشـاركات شارك في تنظيم العديد من الندوات والمهرجانات الشعرية وألقى العديد من  -

  . "طه وادي " ن إسماعيل، والدكتور ود حسمؤتمرات عن أحمد شوقي، ومحمود غنيم، ومحم
- ملبالثقافة العربية والمصرية خاصة ، من خالل حضور معرض الكتاب السنوي بالقاهرة على  م

" عاما وحضور ندوات المجلس األعلى للثقافة، وندوات المراكز الثقافية بمصـر   ينمدار عشر
  ". رامتان  –متحف شوقي  –األتيلييه  –اتحاد الكتاب 

سجل العديد من البرامج في اإلذاعة المصرية والتليفزيون المصري، ونشر العديد من المقاالت  -
  . في الجرائد القومية والمجالت الثقافية

  .يسهم بدور فعال في األنشطة الثقافية في جامعة القاهرة ، وكلية دار العلوم -
 .م٢٠٠٦/٢٠٠٧الجامعي في العام " بداية"اشترك في النشاط الطالبي، وكان رائدا ألسرة  -

 ،أحمـد شـوقي  : سجل عشرين حلقة في التليفزيون المصري عن عشرين أديبا معاصرا مثـل  -
 ،وعباس محمـود العقـاد   ،ومحمود حسن إسماعيل ،ومحمود سامي البارودي ،وحافظ إبراهيم

 ،رفاعـة رافـع الطهطـاوي   و ،عبد القادر المازني   وإبراهيم ،وطه حسين ،ويوسف إدريس
وعبـد   ،وصالح عبد الصـبور  ،ومصطفى صادق الرافعي، ومحمود تيمور ،باعيويوسف الس

ونعمان  ،والشاعر عزيز أباظة ،وثروت أباظة ،ومحمد عبد الحليم عبد اهللا ،الحميد جودة السحار
 .وغيرهم..... وعلي محمود طه المهندس ،عاشور

 ١٢ – ١٠مـن   ئة لمولدهشارك بالحضور في احتفالية العقاد بمناسبة الذكرى السابعة بعد الما -
ية إقليمية لمنطقة العالم العربي في إطار االحتفاالت باختيار القاهرة عاصمة ثقاف م ١٩٩٦يونية 
 .م في المجلس األعلى للثقافة بالزمالك بالقاهرة١٩٩٦لعام 



 ٤

يونيـة   ٢ ،١: شارك في االحتفال بالذكرى الخمسين لوفاة شاعر العروبة علي الجارم يـومي  -
 .جلس األعلى للثقافة بالقاهرةم بالم١٩٩٨

مفيد / تدريس اللغة العربية في كليات الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور: شارك في ندوة -
م بمركز المؤتمرات ١٩٩٩مايو  ١١، ١٠شهاب وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في  

 بجامعة القاهرة 

اون الدولي وهو المـؤتمر السـنوي التاسـع    شارك بالحضور في مؤتمر اللغة العربية في التع -
عمرو موسى أمـين عـام   / لجمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية تحت رعاية معالي السيد

 – ٢٩جامعة الدول العربية بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة مـن  
 .م٢٠٠٢أكتوبر  ٣١

م وكـان بعنـوان اللغـة    ٢٠٠٤فبراير  ١٨، ١٧لثاني في مؤتمر علم اللغة ا شارك بالحضور -
 .وعقد المؤتمر بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ،العربية في التعليم العام

اللغة العربية وتحديات العصر الذي عقد فـي كليـة دار العلـوم    : شارك بالحضور في مؤتمر -
 .م٢٠٠٨جامعة القاهرة في نوفمبر 

�:وא����ط�א�ط&���א��!�ن:	�د	�� �
 .عدة سنواتبكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في لجنة إعداد الجدول الدراسي  عضو -

  .بكلية دار العلوم جامعة القاهرةعضو مجلس قسم الدراسات األدبية  -
  .بالكلية في لجنة المكتبة عضو -
  .ريادة األسر والرحالت والمعسكرات في يشارك في األنشطة الطالبية -
 .، ورئيس لجنة الوعي  والتدريب بهادار العلوم عضو بوحدة ضمان الجودة بكلية -

 .١٤٣٣ رئيس اللجنة اإلعالمية بكلية العلوم و اآلداب بالمخواة -

 عضو لجنة توصيف المقررات الدراسية بقسم اللغة العربية بكليـة العلـوم واآلداب بـالمخواة    -
١٤٣٢. 

 .١٤٣٢ بكلية العلوم و اآلداب بالمخواةعضو بلجنة االختبارات  -

 .نة اإلرشاد األكاديمي بكلية العلوم واآلداب بجامعة الباحةعضو لج -

 .ثالث سنوات بكلية العلوم و اآلداب بالمخواة أمين قسم اللغة العربية ب -

�����	�:���  �:א���طوط��א��'�
  .م٢٠٠١رسالة ماجستير مخطوطة سنة   .حياته وأدبه –محمد خليفة التونسي  -
                        ."دراسـة تاريخيـة فنيـة    ....هاية عصر المرابطينالموشحات األندلسية منذ ظهورها حتى ن" -

 . م٢٠٠٦رسالة دكتوراة مخطوطة سنة 
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                 .مدخل في دراسة األدب الجاهلي -

  .م٢٠٠٦سنة  مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر 
 ."باالشتراك " من روائع األدب العربي المعاصر     -
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  .م٢٠٠٧سنة  مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر 
 .اتنصوص ودراس... األدب في صدر اإلسالم  -

  .م ٢٠٠٧سنة  مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر  
 .النثر الفني في عصر صدر اإلسالم وبني أمية -

 .م٢٠٠٧سنة  كتبة دار الهاني للطباعة والنشرم 

  .      األدب األندلسي نصوص ودراسات -

 .م٢٠٠٨سنة مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر

                            ."باالشتراك"األدب الجاهلي نصوص ودراسة   -

 . م٢٠٠٨مطابع جامعة القاهرة سنة 

 .في تاريخ األدب العربي صدر اإلسالم وبني أمية -

 .م٢٠٠٨سنة  القاهرة مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر 

 ."الشتراكاب"من كنوز األدب العربي في عصوره المختلفة  -

  .م٢٠٠٨هرة سنة مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر القا              
 ).باالشتراك(من روائع األدب العربي  -

  .م٢٠٠٩مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر القاهرة سنة 
  .في أدب صدر اإلسالم وبني أمية -

  .م٢٠٠٩مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر القاهرة سنة 
 .تاريخ األدب العربي عصر صدر اإلسالم -

  .م٢٠١٠ ة سنةمكتبة دار الهاني للطباعة والنشر القاهر
  .قصيدة الجبل نموذجا.. مالمح القلق الوجودي وتجلياته في شعر ابن خفاجة -

  .م٢٠٠٩جامعة القاهرة  -مجلة كلية دار العلومبحث منشور ب
 نُونية ابن زيدون..مرثية الحب الضاِئع  -

 .م٢٠٠٨-.هـ١٤٢٩مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر القاهرة سنة 

  .ة الذات في عينية أبي ذؤيب الهذليفن تعزي -
  .م ٢٠٠٧مكتبة دار الهاني للطباعة والنشر سنة 

�:"����(���א���	��س�א��د��س�:��	�� �
 .م مادة التدريبات األدبية٢٠٠١منذ تعيينه حتى سنة  الرابعة في كلية دار العلوم درس للفرقة -

 .آلنم حتى ا٢٠٠١درس للفرقة الثالثة مادة التدريبات األدبية منذ  -

م، ٢٠٠٦سنة " انتساب موجه" بكلية دار العلوم درس مادة األدب الجاهلي لطالب الفرقة األولى -
 .م٢٠٠٩

 بكليـة دار العلـوم   درس مادة النصوص في األدب اإلسالمي واألموي لطالب الفرقة الثانيـة  -
 .م٢٠٠٧سنة " انتظام"

 .م٢٠٠٧سنة    دار العلومب "انتظام" درس مادة تاريخ األدب األموي لطالب الفرقة الثانية -

 .م٢٠٠٨بدار العلوم   " انتظام"درس مادة النصوص في األدب األندلسي لطالب الفرقة الثالثة  -
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، م٢٠٠٨ بجامعـة القـاهرة   درس مادة األدب الجاهلي لطالب الفرقة األولى بالتعليم المفتـوح  -
 .م٢٠١٠، ٢٠٠٩

 الفرقة الثانية بكلية دار العلـوم  درس األدب العربي في عصر صدر اإلسالم وبني أمية لطالب  -
  .م٢٠١٠، م٢٠٠٩، م٢٠٠٨سنة في الفصل الدراسي األول 

 .هـ١٤٣٢درس مادة مناهج البحث لطالب كلية العلوم واآلداب بالمخواة جامعة الباحة سنة  -

 .هـ١٤٣٢درس مادة األدب الجاهلي لطالبات كلية العلوم واآلداب بالمخواة جامعة الباحة سنة  -

األدب في صدر اإلسالم وبني أمية لطالب كلية العلوم واآلداب بـالمخواة جامعـة    درس مادة -
 .هـ١٤٣٢الباحة سنة 

 .هـ١٤٣٢درس مادة األدب اإلسالمي لطالبات كلية التربية بالمخواة سنة  -

 .درس مادة األدب العباسي لطالب وطالبات كلية العلوم واآلداب بالمخواة بجامعة الباحة -

 .هـ١٤٣٢تابة البحث والمقال لطالب االنتساب المطور بجامعة الباحة درس مادة مهارات ك -

 .هـ١٤٣٣،١٤٣٤ بجامعة الباحة درس مادة العروض والقافية بكلية العلوم واآلداب -

،  ١٤٣٤،١٤٣٣ بجامعـة الباحـة   درس مادة األدب العربي الحديث بكليـة العلـوم واآلداب   -
 .هـ١٤٣٥

 .هـ١٤٣٣لتحضيرية بجامعة الباحة درس مادة مهارات التعلم لطالب السنة ا -

 .هـ١٤٣٣درس مادة أدب عصور الدول المتتابعة بجامعة الباحة  -

�:א��د��س�"����(���א�د�א	���א�����:�,���א �
بكلية دار  وقضاياه في العصور المختلفة لطالب الدبلوم الخاص العربي درس مادة تاريخ األدب -

 .م٢٠١٠،  م٢٠٠٩، م٢٠٠٨م ،٢٠٠٧سنة  العلوم بجامعة القاهرة 

سـنة  بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة  درس مادة أعالم ومصادر أدبية لطالب الدبلوم الخاص -
 .م٢٠١٠،  م٢٠٠٩، م٢٠٠٨م، ٢٠٠٧

 .هـ١٤٣٣ بجامعة الباحةدرس مادة فن القراءة لطالب التجسير  -

 .هـ١٤٣٣ بجامعة الباحةدرس مادة فن الكتابة لطالب التجسير  -

 .هـ١٤٣٤ بجامعة الباحةلعربي لطالب دبلوم الحاسب اآللي درس مادة التحرير ا -

 .هـ١٤٣٥درس مادة مهارات لغوية لطالبات دبلوم الحاسب اآللي بجامعة الباحة  -

��:א��د��س�"����א�.�����:�(�د-�,�� �
قام بالتدريس في برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للطالب الوافدين مـن مختلـف    -

تحت إشراف مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ووزارة التعليم  أنحاء العالم
 .م٢٠٠٨،  ٢٠٠٧ عامين متتاليين العالي إدارة الوافدين

أعـوام   شارك في التدريس في برنامج التعليم المفتوح بمركز التعليم المفتوح بجامعة القـاهرة   -
 .م٢٠١٠، م٢٠٠٩، م٢٠٠٨، ٢٠٠٧

 .هـ١٤٣٣ لطالب االنتساب المطور بجامعة الباحةالجاهلي درس مادة األدب  -

 لطالب االنتسـاب المطـور بجامعـة الباحـة    درس مادة أدب عصر صدر اإلسالم وبني أمية  -
 .هـ١٤٣٤



 ٧

درس لطالب االنتساب المطور والتجسير بكلية الدراسات التطبيقية والتعليم المسـتمر بجامعـة    -
 .الباحة

لبات االنتساب المطور بكلية الدراسـات التطبيقيـة والتعلـيم    درس مادة علم البيان لطالب وطا -
 .المستمر بجامعة الباحة

�:א��3א�1�,�2א��	�0ل:�,������� �
بكليـة دار العلـوم    على عدد من طالب الدراسات العليا في درجة الماجستير مشارك مشرف -

 .بالقاهرة

حمـدة  : ه  للباحثـة  ١٤٣٢دة ناقش رسالة ماجستير بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بج -
 .ـحسين العمري 

 :א����4א��א�����:����)�,��
  .استخدام الحاسوب -
 .القدرة على االتصال الجيد باللغة االنجليزية  -

 البروجيكتور -Data Showالداتا شو -الشفافيات(استخدام وسائل التكنولوجيا في التدريس -

 over head projector ( 

 :�א���وאن�
  .الجيزة -منشأة القناطر –منشاة رضوان  :عنوان المنزل

-  ٠١٠٦٧٦٨٣٦٦ – ٠١٠٦٣٨٤٩٦٥/          ٣٨٧٩١٧١٢:  ت 
٠٥٩٤٨٤٤٣٨٨  
  : زةيالج/         بين السرايات/ جامعة القاهرة/ كلية دار العلوم: عنـوان العمـل

  ٣٥٧٢٧٤٧٧:فاكس      ٣٥٧٢٧٠٤٨ - ٣٥٧٢٧١٣٩- ٣ ٥٦٧٥٠٧٥: ت    
  كلية العلوم واآلداب -محافظة المخواة -إمارة الباحة -يةالمملكة العربية السعود

٠٠٩٦٦٥٣٦٨٨١٠٦٦ -٠٠٩٦٦٥٩٤٨٤٤٣٨٨  
e.mail:mahmouddisuki@yahoo.com                                                

 Albasel67@hotmail.com  


