بسـم اهلل الرحـمن الرحيم
سرية ذاتية

ً
أول ـ البيانات الشخصية :

ـ السم  :يوسف عبد اللطيف يوسف محمد رمضان.
ـ الوظيفة  :أستاذ.

ـ تاريخ التعيني 1122. :م

2341ه

ـ احلالة الجتماعية  :متزوج وأب.
ـ الديانة  :اإلسالم.

ـ اجلنسية  :المصرية.
ً
ثانيا ـ املؤهالت (الدرجات) العلمية:
الدكتوراه


ً
ثالثا ـ البيانات الوظيفية :

1ـ الدرجة العلمية ( :أستاذ مساعد).

 2ـ التخصص الدقيق  :البالغة والنقد.

 4ـ اخلربات العلمية والوظائف التي تدرج منها (التدرج الوظيفي):

نوع العمل
مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد

مكان العمل

من

إىل

جامعة األزهر فرع دسوق
جامعة األزهر فرع دسوق
جامعة جازان

2002

2002م
2022م

 3ـ جهة العمل  :جامعة األزهر

ً

2002
2022

فرع دسوق كلية الدراسات العربية للبنين

رابعا ـ اإلنتاج العلمي :
1

أ ـ األحباث املنشورة
( -2االستطراد مصطلح بالغي )
( -2خطبة الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في توزيع غنائم حنين بين اإلمتاع واإلقناع )
( -3ثنائية التضاد في المفردة القرآنية )
ب ـ أحباث قيد الطبع والنشر:
 -1جـ ـ الكتب:
ً

سادسا ـ اإلشراف العلمي على الرسائل العلمية :
ً
سابعا ـ التدريس
درست المقررات التالية :البالغة القديمة ،والنقد األدبي القديم ،التحرير العربي ،المهارات
اللغوية ،التذوق األدبي.

ً
ثامنا ـ األعمال واألنشطة :
 2ـ النشاط الداخلي  :المشاركة في أنشطة القسم والكلية والجامعة.
 1ـ النشاط اخلارجي  :املشاركة يف املؤمترات العلمية

ً
تاسعا ـ عضوية اللجان :

 عضو لجنة الجودة لمدة عامين
 أمين ورشة البالغة النقد بالقسم
 عضو لجنة تظلمات الطلبة.

ً
عاشرا ـ الدورات:









دورة أساسية في تشغيل الحاسب اآللي (ويندوز واالنترنت).
دورة في إعداد مفردات المقرر
ثالث دورات في نظام جسور (التعليم عن بعد) جامعة جازان .
أربع دورات في نظام ( )jumpجامعة جازان .
خمس دورات في الجودة
دورة في التحفيز
دورة في التقويم
دورة في إعداد االختبارات واألسئلة.

احلادي عشر ـ املنح وشهادات التقدير :
2

الثاني عشر ـ العنوان :
 1ـ يف بلدك :بهوت نبروه الدقهلية مصر جوار نادي بهوت الرياضي
 2ـ يف اململكة العربية السعودية قسم اللغة العربية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مجمع أبو عريش جامعة جازان.
ـ الربيد اإللكرتوني dryousef34@yahoo.com :
**************.
*******.
***.

3

