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م٢٠١٥ مدرب مشارك معتمد من البورد الدوﱄ العرﰊ اﻷفريقي

IBCT

م٢٠١٥ مدرب معتمد ﰲ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اﳌنوفية
.م٢٠١٥ مدرب معتمد ﰲ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة السادات
.م٢٠١٦ مدرب معتمد ﰲ مركز الدراسات اﻹسﱰاتيجية بجامعة اﳌنوفية
.م٢٠١٧ مدرب معتمد ﰲ مركز اﻹبداع والتنمية التابع ﳌحافظة اﳌنوفية
.م٢٠١٨ مدرب معتمد ﰲ مركز التطوير والتعليم اﳌستمر بجامعة مدينة السادات سنة

م٢٠١٨  مدرس اللغة العربية لغﲑ الناطقﲔ ﲠا باعتﲈد اﳉامعة اﻷمريكية بالقاهرة 

 

١٤/١


 
 دورات اﳌرا جـع اﳋـارجي ﳌؤسـسات التعلـيم العـاﱄ مـن اﳍيئـة القوميـة لـضﲈن جـودة التعلـيم واﻻعـتﲈد ٢٠١٥م :٢٠١٦م.

 معــايﲑ اعــتﲈد كليــات ومعاهــد التعلــيم العــاﱄ )اﻹصــدار الثالــث – يوليــو  (٢٠١٥ورشــة عمــل معتمــدة مــن اﳍيئــةالقومية لضﲈن اﳉودة والتعليم ٢٠١٦م.
 -ورشـ ــة عمـ ــل تأهيـ ــل اﳌؤسـ ــسات لﻼعـ ــتﲈد اﳋـ ــارجي الـ ــدوﱄ بـ ــاعتﲈد  Clocksبعنـ ــوان :

a

Building

Sustainable Quality Culture: form Internal Quality Assurance to External
Accreditation

٢٠١٩م.

 
-Hard ware, soft ware, windows, office and c+
تدريب اﳌكفوفﲔ عﲆ استخدام اﳊاسوب وقراءة النصوص وتصفح اﻹنﱰنت.تصميم اﳌوا قع اﻹلكﱰونية.تدريب صيانة  pcسوفت وير وهارد وير. -الﱪﳎة وتصميم قــواعد البيانات.

 الفوتوشوب والفﻼش .
 

 
ليسانس آداب شعبة اللغة العربية وآداﲠا
السنة التمهيدية -شع ــبة لغ ـ ــوي ـ ــات
مـ ــاجست ـ ــﲑ ﰲ العلــوم اللغ ـ ـ ــوية
دك ـ ـ ـ ــتوراه ﰲ العلــوم اللغـ ـ ــوية

 
كلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية.
كلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية.
كلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية.
كلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية.

 

 

٢٠٠٦م

جيد جدا مع مرتبة الﴩف.

٢٠٠٧م

----------------

٢٠١٠م

ﳑتـ ـ ـ ـ ـ ــاز.

 ٢٠١٣م

مرتبة الﴩف اﻷوﱃ.

 
 

 

١٤/٢


 
 
 

 
معيد

 

 
قسم اللغة العربية ،كلية اﻵداب ،جامعة اﳌنوفية.

٢٠٠٦م.

مدرس مساعد قسم اللغة العربية ،كلية اﻵداب ،جامعة اﳌنوفية.

٢٠١٠م.

قسم اللغة العربية ،كلية اﻵداب ،جامعة اﳌنوفية.

٢٠١٣م.

مدرس
 

 
 

 
منسق للجودة عن قسم اللغة العربية كلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية.

٢٠١١ : ٢٠١٠م

نائب رئيس وحــدة اﻷزمــات والكوارث بكلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية.

٢٠١٤م.

مدير وحدة اﻻنتحال وكشف الﴪقات العلمية بكلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية.

٢٠١٤م.

عضو ﳉنة مندوﰊ اﻻتصال ﰲ اﳉامعات اﳌﴫية بوزارة التعليم العاﱄ

٢٠١٤م.

مدير وحدة اﳋدمات اﻻلكﱰونية) (I.Tبكلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية.

 ،٢٠١٦وحتى اﻵن.

نائب مدير وحدة اﳉودة واﻻعتﲈد بكلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية.

٢٠١٦م،وحتى اﻵن

 
 

 شهادة معتمدة من اﳌجموعة العربية للكمبيوتر واللغات ﰲ Windowsسنة ٢٠٠١م .
 شهادة معتمدة من  Microsoftﰲ  ASP.NET Web Applicationsسنة ٢٠٠٥م.
 شهادة معتمدة من جامعة اﳌنوفية ﰲ اللغة الفرنسية ،سنة ٢٠٠٨م.
 شهادة معتمدة من جامعة اﳌنوفية ﰲ اللغة اﻹنجليزية،سنة٢٠٠٩م.
 شهادة  ICTPمعتمدة من  Microsoft Egypt General Managerسنة ٢٠٠٩م.
 شهادة من جامعة اﳌنوفية ﰲ استخـدام اﳌكتبة الرقمية وقواعد البيانات العاﳌية سنة ٢٠٠٩م .
 شهادة معتمدة من  Microsoftﰲ Excel ٢٠٠٧سنة ٢٠١٠م.
 شهادة معتمدة من  Microsoftﰲ  MCITP:Server Administratorسنة ٢٠١١م.
 شهادة معتمدة من جامعة اﳌنوفية ﰲ اللغة الفرنسية )مستوى ثان  ٦٠ساعة( سنة ٢٠١٥م.
 حاصل عﲆ  ToT١ومدرب مشارك معتمد من البورد الدوﱄ العرﰊ سنة ٢٠١٥م.
 

١٤/٣


 التقــويم الــذاﰐ ﳌؤســسات التعلــيم العــاﱄ معتمــدة مــن اﳍيئــة القوميــة لــضﲈن اﳉــودة واﻻعــتﲈد ﰲ الفــﱰةمن -٢٨
.٢٠١٥/٩/٣٠
 توصيف الﱪامج واﳌقررات وتقويم نواتج التعلم ﳌؤسسات التعليم العاﱄ معتمدة من اﳍيئة القومية لضﲈن اﳉودة
واﻻعتﲈد ﰲ الفﱰةمن ٢٠١٥/١٠/٢٩-٢٧م.
 اﳌراجعــة اﳋارجيــة ﳌؤســسات التعلــيم العــاﱄ معتمــدة مــن اﳍيئــة القوميــة لــضﲈن اﳉــودة واﻻعــتﲈد ﰲ الفــﱰة مــن
٢٠١٥/١٢/١-١١/٢٩م.
 التخطيط اﻹسﱰاتيجي ﳌؤسسات التعليم العاﱄ معتمدة من اﳍيئة القومية لضﲈن اﳉودة واﻻعتﲈد ﰲ الفﱰة من -١
٢٠١٦/٢/٢م.
 بروتوكـ ـ ــوﻻت زيـ ـ ــارة اﳌراجعـ ـ ــة اﳋارجيـ ـ ــة :الـ ـ ــدورة التطبيقيـ ـ ــة ﳌؤسـ ـ ــسات التعلـ ـ ــيم العـ ـ ــاﱄ ﰲ الفـ ـ ــﱰة مـ ـ ــن -٧
٢٠١٦/٣/١٠م.
 معــايﲑ اعــتﲈد كليــات ومعاهــد التعلــيم العــاﱄ )اﻹصــدار الثالــث – يوليــو  (٢٠١٥ورشــة عمــل معتمــدة مــن اﳍيئــة
القومية لضﲈن اﳉودة والتعليم بتاريخ٢٠١٦/٤/١٦م.
 التحكيم ﰲ منازعات اﻻستثﲈر وصياغة العقود القانونية معتمدة من اﳍيئة الدولية للتحكيم سنة ٢٠١٥م.
 التحكـيم ﰲ منازعــات اﻻسـتثﲈر وصــياغة العقـود القانونيــة معتمــدة مركـز التــدريب والبحـوث والدراســات التــابع
لﻸمانة العامة ﳌجلس الوحدة اﻻقتصادية سنة ٢٠١٥م .


التحكيم ﰲ منازعات اﻻستثﲈر وصياغة العقود القانونية معتمدة من  GATEسنة ٢٠١٥م .

 التحكيم ﰲ منازعات اﻻستثﲈر وصياغة العقود القانونية معتمدة من  AiAسنة  ٢٠١٥م.
 برنامج تعرف إﱃ عاﱂ اﻷعﲈل  KABﰲ الفﱰة من ٢٠١٦/٩/٢٩ :١٨م التابع ﳌنظمة العمل الدولية.
 شهادة اللغة اﻹنجليزية  E٣معتمدة من  British Councilسنة ٢٠١٦م.


تدريس اللغة العربية للناطقﲔ بغﲑها باعتﲈد اﳉامعة اﻷمريكية بالقاهرة – مﴫ ٢٠١٨م.



.Mini Master in Business Administration ٢٠١٨

 ورشـ ــة عمـ ــل تأهيـ ــل اﳌؤسـ ــسات لﻼعـ ــتﲈد اﳋـ ــارجي الـ ــدوﱄ بـ ــاعتﲈد  Clocksبعنـ ــوان :

a

Building

Sustainable Quality Culture: form Internal Quality Assurance to External
Accreditation

٢٠١٩م.
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 مدينة السادات-اﳌنوفية

الﱰبي ــة

عام/ اﻷول ــى

اﳌنوفية

الﱰبية

أساﳼ/الرا ب ــعة

اﳌنوفية

اﻵداب – التعليم اﳌفتوح



 

 

 ثان/ أول
 اﻷوﱃ 

اﳌنوفية

اﳊاسبات واﳌعلومات

اﳌنوفية

اﻻقتصاد اﳌنزﱄ

اﻷول ــى

اﳌنوفية

الﱰبي ــة

طفولة/الثانية

اﳌنوفية

كلية الﱰبية النوعية

الثانية/ اﻷوﱃ

مدينة السادات

الﱰبية الرياضية

اﻷوﱃ

مدينة السادات

الﱰبية

 عام/الثالثة

مدينة السادات

الﱰبية

أساﳼ/ اﻷوﱃ

مدينة السادات

الﱰبية

أساﳼ/اﻷوﱃ

 

 مدينة السادات-اﳌنوفية

الﱰبية

عام/ الثانية

 

اﳌنوفية

اﻵداب

اﻷوﱃ

 

مدينة السادات

الﱰبية

عام/اﻷوﱃ

اﳌنوفية

كلية الﱰبية النوعية

اﻷوﱃ

مدينة السادات

كلية الﱰبية

الثانية

مدينة السادات

الﱰبية

أساﳼ/ الثالثة

اﳌنوفية

اﻵداب

الثانية

 مدينة السادات- اﳌنوفية

الﱰبية

الرابعة

اﻵداب – التعليم اﳌفتوح

ثان – ثان

اﻵداب – التعليم اﳌفتوح

أول – أول

اﻵداب – التعليم اﳌفتوح

ثان – أول

اﳌنوفية
اﳌنوفية
اﳌنوفية

 

 

 

 

 
 

 

١٤/٥


اﳌنوفية
 أكتوبر٦ جامعة

اﻷوﱃ

 

الدراسات العليا كلية اللغات والﱰﲨة

 

كلية اﻵداب

 
. اﲣاذ القرارات وحل اﳌشكﻼت
. أخﻼقيات وآداب اﳌهنة
. إدارة البﴩ ﰲ اﳌؤسسات اﳉامعية
. إدارة الوقت واﻻجتﲈعات
. التعلم اﻹلكﱰوﲏ
. تنظيم اﳌؤﲤرات العلمية
. مهارات العرض الفعال
.  معايﲑ اختيار القيادات اﻹدارية
. مهارات التعامل مع أعضاء هيئة التدريس
. التنمية الذاتية
.  الثبات اﻻنفعاﱄ
. مهارات التعامل مع اﳌواطنﲔ
. مهارة ﲢمل ضغوط العمل
. قيادة فرق العمل
. أخطاء عملية تقييم اﻷداء ومشكﻼﲥا
. إﴎاتيجيات اﻻتصال اﳌؤسﴘ اﻹقناعي الفعال
. اﳌدير الفعال
. التحفيز الذاﰐ وكﴪ اﻹحباط
. أدوات اﻻستذكار ووسائل النجاح
 إعداد القادة
H.R 
 فن اﻹتيكيت
. الكتابة وإعداد التقارير
 

١٤/٦



ً
لغويا ﰲ جامعة اﳌنوفية من سنة ٢٠٠٧م وحتى اﻵن.
 عضو فريق تصحيح الرسائل العلمية

 اﳌشاركة ﰲ أعﲈل كنﱰول الفرقة الرابعة – كلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية سنة ٢٠٠٧م وحتى اﻵن.
 عضو فريق عمل البوابة اﻹلكﱰونية لكلية اﻵداب-جامعة اﳌنوفية سنة ٢٠٠٩م.

 عضو فريق إعداد مناهج تعليم اللغة العربية لغﲑ الناطقﲔ ﲠا سنة ٢٠٠٩م ،وﱂ يتم استكﲈل اﳌﴩوع نظرا ً لظروف
اﳌؤسسة ا ادية.
 رئيس ﳉنتي اللغـات والكمبيـوتر بمكتـب رمـضان ﻻختبـار اﳌدرسـﲔ للعمـل بمـدارس الوسـام واﻷ جـال بﱪيـدة
بالقصيم باﳌملكة العربية السعودية صيف ٢٠١٠م.

ً
إلكﱰونيا من ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٩م.
 رصد نتائج الفرقة الرابعة بكلية اﻵداب-جامعة اﳌنوفية
 منسق للجودة عن قسم اللغة العربية لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م.
 عضو فريق اﳉودة عن كلية اﻵداب –جامعة اﳌنوفية عام ٢٠١٢م.
 اﳌ ــشاركة ﰲ أع ــﲈل كن ــﱰول الفرق ــة الرابع ــة كلي ــة اﳊق ــوق -جامع ــة ال ــسادات س ــنة ٢٠١٢ -٢٠١١م عـ ـن طري ــق
اﻻنتداب.
 ﳏرر تنفيذي ﳌجلة بحوث التابعة لكلية اﻵداب –جامعة اﳌنوفية ٢٠١٣م.
 أحـد أعـضاء ﳉنـة اﻻمتحـان ﰲ اﳌلتقـي اﻷول للقـرآن الكـريم واﻷربعـﲔ النوويـة والثقافـة اﻹســﻼمية عـﲆ مــستوى
اﳉامعات اﳌﴫية ﰲ الفﱰة من  ٢٣-٢٠نوفمﱪ ٢٠١٣م.
 نائب رئيس وحــدة اﻷزمــات والكوارث بكلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية سنة ٢٠١٤م.
 مدير وحدة اﻻنتحال وكشف الﴪقات العلمية بكلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية سنة ٢٠١٤م.
 منسق وحدة اﳋرجﲔ عن قسم اللغة العربية سنة .٢٠١٤
 عضو ﳉنة ﲢكيم اﳌسابقة الثقافية بمعهد إعداد القادة بحلوان والتابع لوزراة التعليم العاﱄ ﰲ الفﱰة من /٩ /٥
٢٠١٤م إﱃ ٢٠١٤ /٩ /١٠م.
 رائد فوج جامعة اﳌنوفية ﳌعسكر الطﻼب اﳌتميزين باﻷسكندرية ﰲ الفﱰة من ٢٠١٤ /٩/٢١م إﱃ /٩ /٢٦
٢٠١٤م.

 

١٤/٧


 عضو ﳉنة مندوﰊ اﻻتصال بﲔ اﳉامعات اﳌﴫية ووزارة التعليم العاﱄ بقرار وزاري رقم  ٤٧٤٨بتاريخ /٣٠
٢٠١٤ /١٠م .
 ﳏاﴐة بعنوان :البحث العلمي والتكنولوجيا اﳊديثة يوم اﻷربعاء  ٢٠١٥/١ /٢٨ضمن فقرات مبادرة ساينس
بقاعة اﳌؤﲤرات بكلية اﳊقوق جامعة اﳌنوفية والتي نظمتها ﲨعية أصدقاء زويــل.
 ﳏاﴐة عن اﻻنتخابات الﱪ انية ضمن برنامج قوافل جامعة اﳌنوفية ﰲ مركز تـﻼ بتاريخ ٢٠١٥ / ٩ /٢٠م.
 ﳏاﴐة عن العمل ﰲ اﻹسﻼم باﳌركز الثقاﰲ بدنشواي باﳌنوفية بتاريخ ٢٠١٥ / ٩ /٣٠م.
 مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اﳌنوفية ٢٠١٥م
 مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة السادات سنة ٢٠١٥م.
 مدرب معتمد بمركز الدراسات اﻹسﱰاتيجية بجامعة اﳌنوفية ٢٠١٦م.
 مستشار ﲢكيم دوﱄ بقوائم مستشاري ﲢكيم اﳍيئة الدولية للتحكيم سنة ٢٠١٥م.
 عضو النقابة العامة ﳌستشاري التحكيم الدوﱄ وخﱪاء أمن اﳌعلومات برقم .BC-٧-١٨٦
 عضو فريق ﲢكيم مسابقة دوري اﳌعلومات التابع ﻹدارة رعاية الشباب جامعة اﳌنوفية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦م.
 تدريب أفراد الداخلية بمحافظة اﳌنوفية عﲆ الثبات اﻻنفعاﱄ واﳌهارات الﻼزمة للتعامل مع اﳌواطنﲔ ومواجهة
ضغوط العمل يوم ٢٠١٨ : ٢٠١٦م.
 مقدم عيد جامعة اﳌنوفية سنة ٢٠١٦م.
 مقدم احتفال اﳉامعة باﻷمهات اﳌثاليات ٢٠١٧/٤/٩م.
 التحفيز الذاﰐ وكﴪ اﻹحباط ،ضمن فعاليات اﻷسبوع الثقاﰲ بكلية الصيدلة جامعة اﳌنوفية ٢٠١٧م.
 مقدم احتفالية كلية اﻵداب بعيدها الثﻼثﲔ يوم ٢٠١٧ /٥ /١٠م.
 مقدم عيد جامعة اﳌنوفية ٢٠١٧م.
 مدرب معتمد بمركز اﻹبداع والتنمية التابع ﳌحافظة اﳌنوفية ٢٠١٧م.
 تصميم وتنفيذ اﳌركز اﻻلكﱰوﲏ ﳋدمة الطﻼب بكلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية ٢٠١٧م.
 عضو ﳉنة ﲢكيم مسابقتي الطالب اﳌثاﱄ والطالبة اﳌثالية والقصة القصﲑة بأسبوع شباب اﳉامعات  ١١بجامعة
اﳌنوفية٢٠١٨م.
 أدوات النجاح ووسائل اﻻستذكار -كلية الصيدلة جامعة اﳌنوفية ٢٠١٨م.
 التحفيز الذاﰐ وكﴪ اﻹحباط  -كلية الﱰبية للطفولة اﳌبكرة جامعة مدينة السادات سنة ٢٠١٨م.
 التحفيز الذاﰐ وكﴪ اﻹحباط – كلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية ٢٠١٨م.
 

١٤/٨


 أدوات النجاح ووسائل اﻻستذكار -قسم اللغة الفارسية كلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية ٢٠١٨م.
 التحفيز الذاﰐ وكﴪ اﻹحباط – كلية الﱰبية النوعية بأشمون – جامعة اﳌنوفية ٢٠١٨م.
 التحفيز الذاﰐ وكﴪ اﻹحباط – كلية الزراعة جامعة اﳌنوفية٢٠١٨م.
 مقدم عيد جامعة اﳌنوفية ٢٠١٨م.
 مدرب معتمد بمركز التطوير والتعليم اﳌستمر بجامعة مدينة السادات سنة ٢٠١٨م.
 ﳏكم مسابقتي الطالب اﳌثاﱄ والطالبة اﳌثالية ودوري اﳌعلومات بأسبوع شباب اﳉامعات  ١٢بجامعة كفر الشيخ
سنة .٢٠١٩
 رئيس اللجنة اﻻجتﲈعية بأسبوع شباب اﳉامعات لذوي القدرات الفائقة بجامعة اﳌنوفية سنة ٢٠١٩م.
 ﳏكم مسابقتي الطالب اﳌثاﱄ والطالبة اﳌثالية واﻷ حاث اﻻجتﲈعية بأسبوع شباب اﳉامعة لذوي القدرات الفائقة
سنة ٢٠١٩م.



 عمل برنامج Height Fast shutdown and restart Pc
 اكتشاف أﴎع طريقة ﻹزالة الفﲑس من اﳊاسوب من غﲑ عمل .Scan
 برنامجAll word with ٢٠٠٣ :
 تصميم غﻼف ﳎلة بحوث التابعة لكلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية عام .٢٠١٣
 تصميم شعار وحدة اﳉودة واﻻعتﲈد بكلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية ٢٠١٣م.
 تصميم موقع وحدة اﳉــودة بكلية اﻵداب-جامعة اﳌنوفية ٢٠١٣م ،واﳌنشور عﲇ الرابط:
/http://art.menofia.edu.eg
 تصميم شعــار وحدة اﻷزمات والكوارث بكلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية عام٢٠١٤م.
 تصميم برنامج رصد النتائج اﳋاصة بكنﱰول الدراسات العليا بكلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية ٢٠١٤م.
 تصميم شعار قسم اللغة العربية بكلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية عام ٢٠١٥م.

 

١٤/٩


 

 إذاعة برنامج "باحث ورسالة" التابع ﳌحطة إذاعة القرآن الكريم اﳌﴫية رسالة ا اجستﲑ ،وذلك يـوم اﻷربعـاء
٢٠١٠/ ٣/٢م.
 أحد ضيوف برنامج "اﳌراقب" التابع لقناة النيل الثقافية يوم السبت  ٢٠١٠/١٢/٢٥ضمن احتفاﻻت القناة بـيوم
اللغة العربية.
 ضيف برنامج "يا تعليم يـا " التـابع ﳌحطـة راديـو حريتنـا يـوم اﻷحــد  ٢٠١١/١/٢ﳌناقـشة واقـع اللغـة العربيـة ﰲ
اﳌدارس واﳉامعات اﳌﴫية.

ً
ـصاديا واجتﲈعي ًـا  ،بالقـﴫ
 أحد ﳏاﴐي ندوة بعنوان :اﳌـستقبل اﳌـﴫي ومتطلبـات اﳌرحلـة اﳌقبلـة سياس ًـيا واقت
باﳌلكى بالباجور يوم اﳋميس ٢٠١١/٥/١٩م .
 ﳏاﴐ ندوة":العﻼقات اﻷﴎية واﻻجتﲈعية ﰲ ظل الثورة اﳌﴫية" التابعة ﳌكتب التوجيه واﻻستشارات اﻷﴎية
،يوم اﳋميس ٢٠١١/٥/٢٦م بالوحدة اﳌحلية ببهناي-الباجور.
 ضيف دائم لﱪنامج ":قصة ﳐطوط" التابع ﳌحطة الﱪنامج الثقاﰲ بالقاهرة.
 ض ــيف برن ــامج "شخ ــصيات تارﳜي ــة" الت ــابع ﳌحط ــة الﱪن ــامج الثق ــاﰲ بالق ــاهرة ي ــوم اﳉمع ــة ٢٠١١/٥/٢٠م.
وشخصية أﲪد لطفي السيد.
 ضيف برنامج "تكنولوجيا العلوم" التابع ﳌحطة الﱪنامج الثقاﰲ بالقاهرة يوم اﻻثنﲔ٢٠١١/٥ /٣٠م .وآخر ما
توصل إليه من ﳐﱰعات.

 ضيف برنامج " ً
معا نبني مصـر"التابع ﳌحطة إذاعــة وسط الدلتا بالغربية يوم الثﻼثـاء ٢٠١٣/١٠/٢٩م.
 إذاعـ ـ ــة برنـ ــامج"شهـ ـ ــادة تقـ ــدير" التـ ــابع ﳌحطـ ــة إذاعـ ــة وسـ ــط الـ ــدلتا بالغربيـ ــة رسـ ــالة الـ ــدكتوراه ،يـ ــوم اﻷربع ـ ــاء
٢٠١٣/١٠/٣٠م.
 ضيف برنامج "شارع اﳉامعة" التابع لقناة وسط الدلتا بالغربية يوم ٢٠١٤/٩/٢٩م.
 ض ــيف اﳌ ــﴫية الف ــضائية واﻷوﱃ وص ــدى البل ــد للتعلي ــق ع ــﲆ اﳌ ــؤﲤر ال ــدوﱄ الثال ــث)ال ــتعلم م ــن أج ــل اﳊ ــاﴐ
واﳌستقبل( يوم  ١٧و ٢٠أ ريل ٢٠١٦م.

 

١٤/١٠




 اﳌؤﲤر العلمي لتحسﲔ جودة برامج الدراسات العليا ﰲ مؤسسات التعليم العاﱄ )مواجهة التحديات وتوجه نحو
اﳌستقبل والتنمية(ﰲ الفﱰة من ٢٦-٢٥فﱪاير سنة ٢٠٠٩م )عقد بقاعة اﻻحتفاﻻت الكﱪى بجامعة اﳌنوفية(.
 الﱪنامج التدريبي التأهيﲇ للمهتمـﲔ بقـضايا ذوي اﻻحتياجـات اﳋاصـة ﰲ الفـﱰة مـن  ٢٨ -٢٧مـارس٢٠١٢م،
والتابع لﻺدارة العامة للتمكﲔ الثقاﰲ لذوي اﻻحتياجات اﳋاصة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة باﳌشاركة مع
جامعة اﳌنوفية.
 مقدم مؤﲤر  :هوية مﴫ ؛ اﳌنطلق نحو التنمية اﳌستدامة ﰲ الفﱰة من  ٦ – ٤نوفمﱪ ٢٠١٤م ،الـذي نظمتـه كليـة
اﻵداب -جامعة اﳌنوفية.
 مق ــدم اﳌ ــؤﲤر العلم ــي ال ــدوﱄ اﻷول لقــسم اللغ ــة العربيــة بكلي ــة اﻵداب جامع ــة اﳌنوفي ــة بعن ــوان :أس ــئلة البﻼغ ــة
والدراسات البينية ﰲ الفﱰة من  ٣١يناير حتى  ٢فﱪاير ٢٠١٥م.
 اﳌــؤﲤر الــدوﱄ الثالــث؛ ضــﲈن جــودة التعلــيم :الــتعلم مــن أجــل اﳊــاﴐ واﳌــستقبل ﰲ الفــﱰة مــن  ١٨ – ١٧أ ريــل
 ،٢٠١٦بتنظيم اﳍيئة القومية لضﲈن جودة التعليم واﻻعتﲈد.
 مقدم اﳌؤﲤر الدوﱄ اﻷول لكلية اﻵداب -جامعة اﳌنوفية بعنوان  :أزمة العلوم اﻹنسانية ﰲ ظل عاﱂ متغﲑ ﰲ الفﱰة
من  ٨ – ٦نوفمﱪ ٢٠١٦م.
 اﳌــؤﲤر العلمــي الثــامن الــدوﱄ الرا بــع لكليــة الﱰبيــة جامعــة اﳌنوفيــة بعنــوان :تربيــة الفئــات اﳌهمــشة ﰲ اﳌجتمعــات
العربية لتحقيق أهداف التنمية اﳌستدامة ،الفرص والتحديات ﰲ الفﱰة من  ١٢ -١١سبتمﱪ ٢٠١٨م.

 
 

 
معاجم الغريبﲔ ﰲ العربية دراسة لغوية معجمية.

 
إسهام اللغة ﰲ البناء اﳌعرﰲ لعلم مقارنة اﻷديان ﰲ تراث العربية دراسة لغوية ﰲ ضوء علم اللغة اﳊديث.

 
 اﳌدقق اللغوي اﳊاسوﰊ ؛ دراسة نقدية ،ﳎلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة ٢٠١٥م. -خصوصية اﳌكافئ العرﰊ عند الﱰﲨة اﻵلية؛ اﳌشكﻼت واﳊلول ،ﳎلة كلية اﻵداب جامعة اﳌنوفية ٢٠١٧م.

 

١٤/١١


 Contribution of Multiple Structures in Arabic into Human Resources ،Developmentﳎلة كلية اﻵداب – جامعة اﳌنوفية ٢٠١٨م.

 توظيف اللغة اﳌحوسبة ﰲ تنمية مهارات اﳌكفوفﲔ ،ﳎلة كلية الﱰبية جامعة اﳌنوفية ٢٠١٨م. العﻼقات بﲔ العامية اﳌﴫية اﳌعاﴏة واللهجات العربية الﱰاثية دراسة مستقبلية ﰲ اﻷصوا ت والبنية ،ﳎلة كليةاﻵداب – جامعة كفر الشيخ ٢٠١٨م.
 التكميم اللغوي عند اﳋليل بن أﲪد )ت ( ١٧٥مدخل مستقبﲇ ﳊل أزمة اﻹنسانيات( ﳎلـة كليـة دار العلـوم –جامعة القاهرة سنة ٢٠١٩م.

)د(  
 

 

 

 

١

اﻷصوات العربية بﲔ القديم واﳊديث.

٢٠١٤/٢٠١٣م

٢

خطوط عربية وإمﻼء.

٢٠١٤/٢٠١٣م

٣

ﳏاﴐات ﰲ اﳌهارات اللغوية.

٢٠١٤/٢٠١٣م

٤

ﳏاﴐات ﰲ علم اللغة.

٢٠١٥/٢٠١٤م

 -٥ﳏاﴐات ﰲ علم اللغة التطبيقي.

٢٠١٥/٢٠١٤م

 -٦علم العروض وسيلة نقد أم منفذ إبداع

٢٠١٤م٢٠١٥ /م

 -٧حوسبة اللغات واﻹنسانيات )مطابع دار اﳉمهورية للصحافة(

٢٠١٧/٢٠١٦م.

 -٨ابن اﳍيثم ﰲ اللغة العربية لغﲑ اﳌتخصصﲔ )اﳌستوى اﻷول(

٢٠١٨ /٢٠١٧م.

 
-اﳍجرة النبوية الﴩيفة )مركز شباب مدينة الباجور(.

دور اﻷم ﰲ تقدم اﳌجتمعات )مركز شباب مدينة الباجور(.حياة الرسول-صﲆ اﷲ عليه وسلم)-مركز شباب مدينة الباجور(.غزوات الرسول-صﲆ اﷲ عليه وسلم)-مركز شباب مدينة الباجور(.الطاقة وكيفية اﳌحافظة عليها).جهاز ﲣطيط الطاقة(.تلخيص كتاب أعجبني )مﴫ السﻼم().مركز شباب مدينة الباجور(. 

١٤/١٢


مقال عن دور اﳌكتبات ﰲ حياة اﻷمم).مديرية الشباب والرياضة(.دروس مستفادة من انتصارات أكتوبر )مركز شباب مدينة الباجور(.أﴐار اﻹدمان وطرق الوقاية منه)مركز شباب مدينة الباجور(.ً
واقعا)مركز شباب مدينة الباجور(.
القضية الفلسطينيةﳎلة حائط عن القدس )مركز شباب مدينة الباجور(.أﳘية اﳌكتبات ودورها ﰲ حياتنا وسبل تطويرها لعام ٢٠٠١م)فرع ثقافة اﳌنوفية( ٢٣يوليو دروس وعﱪ)فرع ثقافة اﳌنوفية(.-أ ر اﻹدمان عﲆ الفرد واﳌجتمع لعامي ٢٠٠٢م٢٠٠٣/م) .نادي الدفاع اﻻجتﲈعي بالباجور(.

 

 أ فية اﳍيثمية ﰱ القواعد النحوية )أ فية ﰲ النحو العرﰊ مثل :أ فية ابن مالك(. ﳏمد خﲑ اﳋالدين . الشعراوى اﻹمام والقدوة. خﻼصة العنﱪ ﰲ مقدمات خطب اﳌنﱪ. أقوال الشعراء فيﲈ يفيد عﲆ اﳌنﱪ اﳋطباء. -تفسﲑ سورة العلق .

ً
ً
وتراثيا )دراسة من خﻼل اﳌعاجم وكتب الﱰاث العربى(.
لغويا
رمضانمكتبة اﻷسكندرية دراسة تارﳜية معاﴏة.أسامة بن زيد القائد الصغ ــﲑ.-قلب نابض)ديوان شعــر(.

 

الكعكة الذهبية ﰲ أصوات العربية )مستوى أول().سنة ٢٠٠٩-٢٠٠٨م(.معجم اﳌصطلحات الصوتية )سنة ٢٠٠٩م(. مسلك اللبيب ﳌعرفة علم التجويد).سنة ٢٠٠٧م( ،نﴩ إلكﱰونيا ضمن منشورات موقع )كتب عربية(.-مسلك الثراء ﰲ قواعد اﻹمــﻼء)سنة ٢٠٠٦م(.

 
-إعجازية اﳊرف ﰲ القرآن الكريم )حرف الياء(.

 

١٤/١٣


:  رابط، منشور إلكﱰونيا ضمن مؤلفات مكتبة مشكاة اﻹسﻼمية
www.almeshkat.net/books/open.php?cat=٥٠&book=٥٢٣٦
:*وملتقى أهل اﳊديث رابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٢٠٩٩٩٢
:*وصفحاتك ت ـحت تصنيف اﻹعـ ـ ـجاز العلمي ﰲ ال ـ ـقرآن الـ ـكريم والسنة النبوية راب ـ ـ ـط
http://www.sfhatk.com/up/index.php?a...ewfile&id=٩٦٧٤:
: *وشبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية رابط
http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t٥٨٥٠٧.html
:  رابط، اﳉليس الصالح..*وموقع اﳌسك
http://www.almisk.net/ar/books.php?mod=one&id=٢٤٥٩
.()وجعلنا من ا اء كل ﳾء حي:رأي بﴩي ﰲ قول اﷲ تعاﱃ. العضل العلمي سمة من سﲈت اﳌجتمع اﳌﴫي اﳌستقبل اﳌﴫي وتطلعات اﳌرحلة اﳌقبلة-

 رابط، منشور آ ًيا ضمن مؤلفات مكتبة مشكاة اﻹسﻼمية

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=٥٠&book=٦٧٩٨
:و اﳌكتبة العربية رابط
http://arablib.com/component/arablib/?view=book&lid=٢&rand١=JUkkZChvTnl٠
MjBi&rand٢=N٠ZSNTFaNmZYekJ١
:وقصة إسﻼم رابط
http://www.islamstory.com



، أسـامة القـدوﳼ.د/ قمقم مـن حديـد "للـشاعر: اﳌراجعة اللغوية واﻹخراج الفني لسلسلة وجدانيات "الديوان اﻷول-

.م٢٠١١/١٥٥٣١ مودعة ﰲ دار الكتب اﳌﴫية ﲢت رقم
 وقد،م٢٠١٧  رغدة أ و الفتوح سنة.نور السبكي ود. د: ترﲨة،( اﳌراجعة اللغوية للنص اﳌﱰجم )جواسيس الفاتيكان.م٢٠١٨ حصل عﲆ جائزة اﳉامعة ﰲ الﱰﲨة عام

 

١٤/١٤


