
 ــة اآلدابيـرة العلميــة لتدريسيي كليـــالس

 طارق كامل حممد إسراء.م.د االسـم واللقب العلمي

والنقد العربي  األدباللغة العربية/ التخصص العام والدقيق

 القديم

 اإلليكرتونيالربيـد 
Esratarek123@yahoo.com 

ااا  الااحين جترسالة املاجستري:ا عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

احملدثن يف دراسة املقدمة 

 الطللية)الشعر اجلاالي امنوذجا(

اطروحة الدكتوراه)متلقي اخلطاب 

الشعري ومستوياته حتى نهاية القرن 

 الرابع للهجرة(

عصر ما قال  أدبـ مظاار الزواج يف 1 عنوان الاحوث العلمية املنشورة

 .اإلسالم

القاار ـ نقد الشعر اجلاالي عند عاد 2

 اجلرجاني



ـ االجتااا  النقدية عند شراح 3

 املعلقا  دراسة موازنة

يف شعر  واألخالقيةـ القيم االجتماعية 4

 مالك بن الريب

كتاب علمي بعنوان متلقي اخلطاب  عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

الشعري ومستوياته حتى نهاية القرن 

 الرابع للهجرة.

و  ،رئيس جامعة(1،و)وزير  (1(:)14عدد) كتب الشكر والتقدير

( 1، و )معاون عميد( 2،و )عميد (8)

 مدير مكتاة.(1)و رئيس قسم،

  اليت تقلداا اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف ايئا  حترير اجملال  العلمية 

 والفرق االستشارية

 

  العدد اإلمجالي لإلشراف على طلاة الدراسا  العليا

  للمشاركة يف املناقشا العدد اإلمجالي 



 

 

Esra tarek kamel mohamad Name and academic Title 

Arabic language / literature and 

ancient Arab Monetary 

Specialization (Major & Minor) 

Esratarek123@yahoo.com Email 

Master's thesis: Ajahat modern 

researchers in the study provided 

Tllih (pre-Islamic poetry a model) 

Doctoral thesis (the recipient of the 

speech and poetic levels until the 

end of the fourth century for 

Migration) 

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 

1 aspects of marriage in the 

literature of the era before Islam. 

  2 criticism of pre-Islamic poetry 

when Abdul omnipotent Jerjani 

3 monetary trends when 

commentators pendants study 

budget 

4 social and moral values in the hair 

Titles of Published Research  



Malik bin insecurities 

Scientific book entitled recipients of 

poetic discourse and levels until the 

end of the fourth century of 

migration 

Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

 Number (10) between the Minister 

and the President of the University 

and the dean and associate dean 

and director of the library. 

Letters of Appreciation & Recognition. 

 Professional Experience 

 
Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

 
Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

 
Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


