السيرة الذاتية
أوال  :البيانات الشخصية :
االسم  :أميرة أحمد يوسف سليمان .
الدرجة  :أستاذ النحو والصرف – كلية البنات – جامعة عين
شمس .
تاريخ الميالد . 1974/10/1 :
الرقم القومي . 27410010101081 :
تاريخ التعيين . 1996/5/11 :
العنوان  :المقطم – الهضبة الوسطى – قطعة . 6422
البريد اإللكترونى . amirayoussef30@gmail.com :

ثانيا :التدرج الوظيفي :
معيد 2000/5/27-1996/5/11 :
مدرس مساعد . 2003/12/29 – 2000/5 /27 :
مدرس . 2009/ 3/30 -2003/12/29 :
أستاذ مساعد . 2014/9/28-2009/3/30 :
أستاذ . 2014/ 9/ 28 :
ثالثا  :المهام العلمية :
( )1التدريس:

 تدريس مقررات النحو والصرف والعروض لفرق قسم اللغة العربيةالمختلفة بجميع شعبها .
 تدريس اللغة العربية لغير المتخصصين من أقسام الكلية المختلفة . تدريس مادة التخصص لدراسات العليا بقسم اللغة العربية . -تدريس اللغة العربية للدراسات العليا لشعب الكلية غير المتخصصة .

( )2اإلشراف
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة في تخصص النحووالصرف .
 المشاركة في اإلشراف على رسائل الماجستير تخصص الدراساتاللغوية .
 المشاركة في اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة في قسم اللغةاإلنجليزية .

( )3المناقشات
 مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بكلية البنات  -جامعةعين شمس .
 مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بكلية دار العلوم  -جامعةالقاهرة .
 مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بكلية البنات جامعةاألزهر فرع القاهرة .

( )4تحكيم علمى
 تحكيم العديد من األبحاث في مجالت علمية محكمة ؛ مثل مجلة كليةالبنات  ،ومجلة فكر وإبداع  ،ومجلة جامعة األقصى بغزة .
 -تحكيم رسائل علمية بجامعة عمان وجامعات ليبيا وجامعة األقصى .

رابعا  :المهام الوظيفية :
 -1رئيس مجلس اللغة العربية منذ  2015/9/28وحتى تاريخه.
 -2المستشار الثقافي لرعاية الشباب – بكلية البنات جامعة عين
شمس .
 -3عضو في رابطة المشاركين في إصدار مجلة فكر وإبداع .
 -4عضو في اللجنة المشكلة لتحكيم األعمال األدبية لجائزة اد /
حسن البنداري أستاذ البالغة والنقد بكلية البنات جامعة عين شمس.

خامسا  :المؤلفات الدراسية :
 -1تأليف كتب تدريسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس  ،في النحو
والصرف وموسيقا الشعر .
 -2المشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في تأليف كتاب
اللغة العربية بمستوييه لتدريسه على مستوى أقسام وفرق وشعب كلية
البنات عين شمس .
 -3المشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في تأليف كتاب
المكتبة العربية .
سادسا  :المنشورات
 -1الفاعل في الجملة بين الصنعة واالستعمال دراسة استقرائية نقدية /
نشر في مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،جامعة المنيا  ،عدد  58أكتوبر
 2005م .
 -2الضرورة الشعرية في خصائص ابن جنى في ضوء الملجئات
والمفسرات والضوابط  ،نشر في مجلة اآلداب  ،عدد يناير 2008م .

 -3االضطرار المنهجي في ضوء البناء واإلعراب  ،نشر في مجلة فكر
وإبداع ،الجزء الثالث واألربعين يناير  2008م .
 -4العنوانات النحوية بين المعنى اللغوى والمعنى االصطالحي  ،نشر في
مجلة دار العلوم جامعة القاهرة  ،عدد أبريل 2008م .
 -5مراعاة األصل دراسة صرفية نحوية داللية  ،نشر في مجلة دار العلوم
جامعة المنيا  ،عدد يناير 2009م.

 -6القرينة الشرعية وأثرها في توجيه األحكام النحوية عند ابن
جني  ،مقبول للنشر في  :مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 ،مجلة علمية محكمة  ،اإلمارات العربية المتحدة  2014 ،م.
 -7العاطفة اإلنسانية والصنعة النحوية الخصائص أنموذجا ،
منشور في :مجلة فكر وإبداع  ،إصدار خاص ،عدد مارس
2013م .
 -8أثر مراعاة مقصود المتكلم في الصنعة النحوية  ،منشور في :
حولية دار العلوم ،عدد أبريل( رقم ، ) 78 :لعام 2015 :م
 -9أوصاف الرسول – عليه الصالة والسالم – في القرآن  ،دراسة
نحوية صرفية  ،منشور في  :مجلة فكر وإبداع ،عدد  :مايو (،رقم
 ، ) 93لعام 2015 :م .
 -10خطاب هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم دراسة نحوية تطبيقية
على أسلوب التوكيد،منشور في حولية دارالعلوم ،عدد:يونيو (،رقم
 2015 ) 79م.

سادسا :الدورات
 -1الحصول على دورة التويفل في اللغة اإلنجليزية بتاريخ 2001م.وذلك
بكلية التربية جامعة عين شمس .
 -2الحصول على دورة تدريبية في إعداد المدرس الجامعي ،بتاريخ
 1997-1996بكلية البنات جامعة عين شمس .
 -3دورة ( الساعات المعتمدة )  ،بتاريخ  ، 2006 / 8 / 24-12بمركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس .
 -4دورة ( مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية )  ،بتاريخ 3-1
 ، 2007/ 9 /بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة عين شمس .
 -5دورة ( نظم االمتحانات وتقويم الطالب )  ،بتاريخ ، 2008 /8 / 4-2
بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس .
 -6دورة ( معايير الجودة في العملية التدريسية )  ،بتاريخ -29
 ، 2008/7/31بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة عين شمس .
 -7دورة ( مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة )  ،بتاريخ -30
 2008 / 9/1م  ،بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة عين شمس .
 -8دورة ( أخالقيات البحث العلمى )  ،بتاريخ  2008/9/11-9م ،
بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس .
 -9دورة إعداد االختبارات الموضوعية  ،بتاريخ  2014-2013بكلية
البنات  ،جامعة عين شمس .

سابعا المشاركة في أنشطة على مستوى الجامعة والكلية والقسم :
 -1العضوية بلجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم عن عام 2007م 2008/م
 ،بكلية البنات – جامعة عين شمس .
 -2القيام بعمل نائب أسرة لغتنا الجميلة في الفترة من . 2009-2003:
 -3مشاركة رعاية الشباب بالكلية منذ عام  2009وحتى االن في تقييم
الطالبات في مسابقات أدبية وعلمية وفنية .
 -4شاركت في إقامة العديد من المعارض الخيرية التابعة لألسرة أو
لرعاية الشباب بالكلية .
 -5تولية مسئولية اإلشراف األكاديمي على طالبات الفرقة األولى بقسم
اللغة العربية منذ عام  2007وحتى . 2011
 -6شاركت بالنيابة عن القسم في عضوية اللجان التالية :
 اللجنة الثقافية للعام الجامعي  2007-2006م لجنة شئون التعليم والطالب لألعوام الجامعي .2008 – 2007 لجنة المعامل للعام الجامعي . 2011-2010 لجنة شئون تعليم وطالب . 2012-2011 -7شغل مهمة أمين مجلس قسم اللغة العربية في الفترة من 2014-2010
 -8المشاركة في تحكيم أبحاث وإدارة جلسة في مؤتمر المرأة المقام تحت
رعاية اد  /رقية شلبى عميدة كلية البنات  ،وذلك عام . 2017-2016
 -9المشاركة في الملتقى األول لالحتفال باليوم العالمى للغة العربية  ،للعام
الجامعى . 2016-2015
 -10المشاركة في إعداد مشروع الئحة الدراسات العليا نظام الساعات
المعتمدة عام . 2014

 -11المشاركة في وضع برنامج للتعليم المفتوح شعبة الدراسات اإلسالمية
. 2015
 -11المشاركة في إعداد الئحة الدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة
عام . 2017
 -12إعداد قوائم المحكمين لمجلة كلية البنات .
 -13إعداد اختبار في اللغة العربية للطلبة المتقدمين لبرامج التعليم المفتوح
على مستوى جامعة عين شمس للعام الدراسي . 2018-2017

