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 هيثم زينهم مرسى برغوث. د  
  ـــية اآلداب يف قسم اللغة العربـمدرس   جامعة املنوفيةـية بكلـ

  علوم لغويةlinguistics  
 م١٣/١٢/١٩٨٥  

 
وبديوى املتفرع م    املنوفية–ن شارع كامل الشاذيل، الباجور شارع أ

 ٠٤٨ /٣٨٨٧٠١٦ ، ٣٨٩٥١١٧  
 ٠١٠٠٠٩٤٢٢٣٧  

 com.yahoo@waldelsaker 

 مرصي  
 متزوج  

 
 العربية    

 انية- العربية - الفرنسية  - اإلنكليزية    األ

 
IBCT  م٢٠١٥ي  البورد الدويل العريب األفريق مشارك معتمد من مدرب  

  م٢٠١٥اء هيئة التدريس بجامعة املنوفية مركز تنمية قدرات أعض يف مدرب معتمد   

  . م٢٠١٥مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة السادات  يف مدرب معتمد   

  .م٢٠١٦مركز الدراسات اإلسرتاتيجية بجامعة املنوفية يف   مدرب معتمد  

  .م٢٠١٧مركز اإلبداع والتنمية التابع ملحافظة املنوفية يف مدرب معتمد   

  .م٢٠١٨مركز التطوير والتعليم املستمر بجامعة مدينة السادات سنة يف  معتمد مدرب  

  م٢٠١٨مدرس اللغة العربية لغري الناطقني هبا باعتامد اجلامعة األمريكية بالقاهرة  
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: م ٢٠١٥ يـة لـضامن جـودة التعلـيم واالعـتامدوماهليئـة القسات التعلـيم العـايل مـن ؤسـملدورات املراجـع اخلـارجي  -

 .م٢٠١٦

ورشــة عمــل معتمــدة مــن اهليئــة ) ٢٠١٥ يوليــو –اإلصــدار الثالــث (معــايري اعــتامد كليــات ومعاهــد التعلــيم العــايل  -

  .م٢٠١٦القومية لضامن اجلودة والتعليم 

 Building a : بعنــــوان Clocks الــــدويل بــــاعتامد  اخلــــارجيورشــــة عمــــل تأهيــــل املؤســــسات لالعــــتامد -

Sustainable Quality Culture: form Internal Quality Assurance to External 

Accreditation  م٢٠١٩.  

 
Hard ware, soft ware, windows, office and c+- 

  .نصوص وتصفح اإلنرتنتتدريب املكفوفني عىل استخدام احلاسوب وقراءة ال-

  .قع اإللكرتونيةتصميم املوا- 

  . سوفت وير وهارد وير pcتدريب صيانة - 

  . الربجمة وتصميم قــواعد البيانات- 

. الفوتوشوب والفالش-  

  
 

    
  ليسانس آداب  شعبة اللغة العربية وآداهبا

  . جامعة املنوفية–كلية اآلداب 
  .مع مرتبة الرشفجيد جدا   م٢٠٠٦

ــــــات شعــ- التمهيديةسنة ال ــوي   ـبة لغـــ
  . جامعة املنوفية–كلية اآلداب 

  ----------------   م٢٠٠٧

ــري يف العلــوم اللغـــــــوية ـــاجستـــ   مــ
  . جامعة املنوفية–كلية اآلداب 

ـــاز  م٢٠١٠ ـــــــ ـــ   .ممتــ

ــــتوراه يف العلــوم اللغـــ ــــ   ــــويةدكـــ
  . جامعة املنوفية–كلية اآلداب 

  .مرتبة الرشف األوىل   م٢٠١٣
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  .م٢٠٠٦  .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة املنوفية  معيد

  .م٢٠١٠  .نوفيةقسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة امل  مدرس مساعد

  .م٢٠١٣  .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة املنوفية  مدرس
 

 
  

  م٢٠١١ : ٢٠١٠  . كلية اآلداب جامعة املنوفيةمنسق للجودة عن قسم اللغة العربية 

  .م٢٠١٤  .نائب رئيس وحــدة األزمــات والكوارث بكلية اآلداب جامعة املنوفية

  .م٢٠١٤   . جامعة املنوفية–بكلية اآلداب  ير وحدة االنتحال وكشف الرسقات العلمية مد

  .م٢٠١٤  عضو جلنة مندويب االتصال يف اجلامعات املرصية بوزارة التعليم العايل 

  .، وحتى اآلن٢٠١٦  . جامعة املنوفية– بكلية اآلداب )I.T(مدير وحدة اخلدمات االلكرتونية

  م،وحتى اآلن٢٠١٦  . جامعة املنوفية–ودة واالعتامد بكلية اآلداب نائب مدير وحدة اجل

 
 

  شهادة معتمدة من املجموعة العربية للكمبيوتر واللغات يفWindows  م ٢٠٠١سنة. 

  شهادة معتمدة منMicrosoft يف ASP.NET Web Applications م٢٠٠٥ سنة.  

 م٢٠٠٨ملنوفية يف اللغة الفرنسية ،سنة شهادة معتمدة من جامعة ا. 

 م٢٠٠٩،سنةشهادة معتمدة من جامعة املنوفية يف اللغة اإلنجليزية. 

  شهادةICTP معتمدة من Microsoft Egypt General Manager  م٢٠٠٩ سنة.  

 م٢٠٠٩ العاملية سنة  الرقمية وقواعد البياناتةاملكتباستخـدام  شهادة من جامعة املنوفية يف.  

 دة معتمدة من شهاMicrosoft يف Excel م٢٠١٠سنة ٢٠٠٧. 

  شهادة معتمدة منMicrosoft يف MCITP:Server Administrator م٢٠١١ سنة. 

  م٢٠١٥سنة )  ساعة٦٠مستوى ثان (شهادة معتمدة من جامعة املنوفية يف اللغة الفرنسية. 

  حاصل عىلToTم٢٠١٥ ومدرب مشارك معتمد من البورد الدويل العريب سنة ١. 
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 ٢٨ يف الفــرتةمن التقــويم الــذايت ملؤســسات التعلــيم العــايل معتمــدة مــن اهليئــة القوميــة لــضامن اجلــودة واالعــتامد-

٣٠/٩/٢٠١٥. 

 معتمدة من اهليئة القومية لضامن اجلودة  وتقويم نواتج التعلم ملؤسسات التعليم العايلتوصيف الربامج واملقررات 

 .م٢٩/١٠/٢٠١٥-٢٧يف الفرتةمن واالعتامد 

 مـــناملراجعـــة اخلارجيـــة ملؤســـسات التعلـــيم العـــايل معتمـــدة مـــن اهليئـــة القوميـــة لـــضامن اجلـــودة واالعـــتامد يف الفـــرتة  

 .م١/١٢/٢٠١٥-٢٩/١١

 ١يف الفرتة من  معتمدة من اهليئة القومية لضامن اجلودة واالعتامد  ملؤسسات التعليم العايلالتخطيط اإلسرتاتيجي -

 .م٢/٢/٢٠١٦

 ٧الــــــدورة التطبيقيـــــــة ملؤســــــسات التعلــــــيم العــــــايل يف الفــــــرتة مـــــــن : ة املراجعــــــة اخلارجيــــــةبروتوكــــــوالت زيــــــار-

 .م١٠/٣/٢٠١٦

  ورشــة عمــل معتمــدة مــن اهليئــة ) ٢٠١٥ يوليــو –اإلصــدار الثالــث (معــايري اعــتامد كليــات ومعاهــد التعلــيم العــايل

 .م١٦/٤/٢٠١٦القومية لضامن اجلودة والتعليم بتاريخ

 م٢٠١٥ستثامر وصياغة العقود القانونية معتمدة من اهليئة الدولية للتحكيم سنة التحكيم يف منازعات اال. 

  يف منازعــات االسـتثامر وصــياغة العقـود القانونيــة معتمــدة مركـز التــدريب والبحـوث والدراســات التــابع التحكـيم

 .م ٢٠١٥لألمانة العامة ملجلس الوحدة االقتصادية سنة 

 ياغة العقود القانونية معتمدة من  التحكيم يف منازعات االستثامر وصGATE م ٢٠١٥ سنة. 

 من التحكيم يف منازعات االستثامر وصياغة العقود القانونية معتمدة AiA م٢٠١٥ سنة . 

  برنامج تعرف إىل عامل األعاملKAB م التابع ملنظمة العمل الدولية٢٩/٩/٢٠١٦: ١٨ يف الفرتة من. 

  شهادة اللغة اإلنجليزيةEمعتمدة  من ٣ British Council م٢٠١٦ سنة. 

   م٢٠١٨ مرص –تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها باعتامد اجلامعة األمريكية بالقاهرة. 

 Mini Master in Business Administration ٢٠١٨ . 

 الــــدويل بــــاعتامد  اخلــــارجيورشــــة عمــــل تأهيــــل املؤســــسات لالعــــتامد Clocks بعنــــوان : Building a 

Sustainable Quality Culture: form Internal Quality Assurance to External 

Accreditation  م٢٠١٩. 
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ــى  ـــة  عام/األولـ    مدينة السادات - املنوفية  الرتبيـ

ـــعة ب   نوفيةامل  الرتبية   أسايس/الرا

 

  ثان/ أول 
   التعليم املفتوح–اآلداب 

  املنوفية 

  املنوفية  احلاسبات واملعلومات  األوىل

ــى    املنوفية   االقتصاد املنزيل  األولـ

ـــة  طفولة/الثانية   املنوفية   الرتبيـ

  املنوفية  كلية الرتبية النوعية  الثانية/األوىل 


 

  مدينة السادات  الرتبية الرياضية   األوىل 

  مدينة السادات  الرتبية   عام / الثالثة 

  مدينة السادات  الرتبية   أسايس/األوىل 

 مدينة السادات  الرتبية  أسايس/األوىل  

  مدينة السادات- املنوفية  الرتبية   عام/الثانية   

  املنوفية  اآلداب  األوىل  

  مدينة السادات  الرتبية  عام/األوىل

  املنوفية  كلية الرتبية النوعية   األوىل

  مدينة السادات  كلية الرتبية   الثانية

 

  مدينة السادات  الرتبية  أسايس/الثالثة 

  املنوفية  اآلداب   الثانية 

بعةا    مدينة السادات- املنوفية   الرتبية   لرا

 

   التعليم املفتوح–اآلداب    ثان –ثان 
  املنوفية 

  التعليم املفتوح–اآلداب    أول –أول   
  املنوفية 

  التعليم املفتوح–اآلداب    أول–ثان   
  املنوفية 
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  املنوفية   داب كلية اآل  األوىل  

  أكتوبر ٦جامعة   اللغات والرتمجة ة كلي  العلياالدراسات   

 
 اختاذ القرارات وحل املشكالت. 

 ةأخالقيات وآداب املهن. 

 إدارة البرش يف املؤسسات اجلامعية. 

 إدارة الوقت واالجتامعات. 

 التعلم اإللكرتوين. 

 تنظيم املؤمترات العلمية. 

 مهارات العرض الفعال. 

 لقيادات اإلدارية معايري اختيار ا. 

 مهارات التعامل مع أعضاء هيئة التدريس. 

  الذاتيةالتنمية. 

  الثبات االنفعايل. 

 مهارات التعامل مع املواطنني.  

 مهارة حتمل ضغوط العمل.  

 قيادة فرق العمل. 

 أخطاء عملية تقييم األداء ومشكالهتا. 

 تيجيات االتصال املؤسيس اإلقناعي الفعال  .إرسا

 املدير الفعال. 

 التحفيز الذايت وكرس اإلحباط. 

 أدوات االستذكار ووسائل النجاح. 

  القادة إعداد 

 H.R 

  تيكيتاإلفن 

  وإعداد التقاريرالكتابة.  
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 م وحتى اآلن٢٠٠٧يف جامعة املنوفية من سنة  ًل العلمية لغوياعضو فريق تصحيح الرسائ. 

  بعة   .م وحتى اآلن٢٠٠٧ جامعة املنوفية سنة – كلية اآلداب –املشاركة يف أعامل كنرتول الفرقة الرا

 بة اإللكرتونيةعضو   .م٢٠٠٩جامعة املنوفية سنة -  لكلية اآلداب  فريق عمل البوا

 ًومل يتم استكامل املرشوع نظرا لظروف  ،م٢٠٠٩سنة   العربية لغري الناطقني هباعضو فريق إعداد مناهج تعليم اللغة

ادية  .املؤسسة ا

  جـال بربيـدة  رئيس جلنتي اللغـات والكمبيـوتر بمكتـب رمـضان الختبـار املدرسـني للعمـل بمـدارس الوسـام واأل

 .م٢٠١٠بالقصيم باململكة العربية السعودية صيف 

  بعة   .م٢٠١٩م وحتى ٢٠١٠ من ً إلكرتونياجامعة املنوفية-بكلية اآلدابرصد نتائج الفرقة الرا

  م٢٠١١ و م٢٠١٠منسق للجودة عن قسم اللغة العربية لعامي. 

  م٢٠١٢جامعة املنوفية عام –عضو فريق اجلودة عن كلية اآلداب. 

 ـــة احلقـــوق بعـــة كلي ن طريـــق م عـــ٢٠١٢ -٢٠١١ جامعـــة الـــسادات ســـنة -املـــشاركة يف أعـــامل كنـــرتول الفرقـــة الرا

 .االنتداب

  م٢٠١٣جامعة املنوفية –حمرر تنفيذي ملجلة بحوث التابعة لكلية اآلداب. 

  أحـد أعـضاء جلنـة االمتحـان يف امللتقـي األول للقـرآن الكـريم واألربعـني النوويـة والثقافـة اإلســالمية عـىل مــستوى

 .م٢٠١٣ نوفمرب ٢٣-٢٠اجلامعات املرصية يف الفرتة من 

 م٢٠١٤زمــات والكوارث بكلية اآلداب جامعة املنوفية سنة نائب رئيس وحــدة األ. 

  م٢٠١٤ جامعة املنوفية سنة –بكلية اآلداب  مدير وحدة االنتحال وكشف الرسقات العلمية. 

  ٢٠١٤وحدة اخلرجني عن قسم اللغة العربية سنة منسق. 

 ٩/ ٥زراة التعليم العايل يف الفرتة من عضو جلنة حتكيم املسابقة الثقافية بمعهد إعداد القادة بحلوان والتابع لو /

 .م٢٠١٤/ ٩/ ١٠م إىل ٢٠١٤

  ٩/ ٢٦م إىل ٢٠١٤/ ٢١/٩رائد فوج جامعة املنوفية ملعسكر الطالب املتميزين باألسكندرية يف الفرتة من /

 .م٢٠١٤
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  ٣٠اريخ  بت٤٧٤٨عضو جلنة مندويب االتصال بني اجلامعات املرصية ووزارة التعليم العايل بقرار وزاري رقم /

 .م ٢٠١٤/ ١٠

 ضمن فقرات مبادرة ساينس ١/٢٠١٥/ ٢٨البحث العلمي والتكنولوجيا احلديثة يوم األربعاء : حمارضة بعنوان 

 .بقاعة املؤمترات بكلية احلقوق جامعة املنوفية والتي نظمتها مجعية أصدقاء زويــل

 انية ضمن برنامج قوافل جامعة املنوف  . م٢٠١٥ / ٩/ ٢٠ية يف مركز تـال بتاريخ حمارضة عن االنتخابات الرب

 م٢٠١٥ / ٩/ ٣٠ بتاريخ  باملنوفية العمل يف اإلسالم باملركز الثقايف بدنشوايحمارضة عن. 

  م٢٠١٥مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة املنوفية 

 م٢٠١٥نة مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة السادات س . 

  م٢٠١٦مدرب معتمد بمركز الدراسات اإلسرتاتيجية بجامعة املنوفية. 

  م٢٠١٥مستشار حتكيم دويل بقوائم مستشاري حتكيم اهليئة الدولية للتحكيم سنة. 

  عضو النقابة العامة ملستشاري التحكيم الدويل وخرباء أمن املعلومات برقمBC-١٨٦-٧. 

 م٦/٣/٢٠١٦لومات التابع إلدارة رعاية الشباب جامعة املنوفية بتاريخ عضو فريق حتكيم مسابقة دوري املع. 

  د الداخلية بمحافظة املنوفية عىل الثبات االنفعايل واملهارات الالزمة للتعامل مع املواطنني ومواجهة تدريب أفرا

 .م٢٠١٨ : ٢٠١٦ضغوط العمل يوم 

  م٢٠١٦مقدم عيد جامعة املنوفية سنة. 

  م٩/٤/٢٠١٧مقدم احتفال اجلامعة باألمهات املثاليات. 

  م٢٠١٧التحفيز الذايت وكرس اإلحباط، ضمن فعاليات األسبوع الثقايف بكلية الصيدلة جامعة املنوفية. 

  م٢٠١٧/ ٥/ ١٠مقدم احتفالية كلية اآلداب بعيدها الثالثني يوم. 

  م٢٠١٧عيد جامعة املنوفية مقدم. 

 م٢٠١٧اع والتنمية التابع ملحافظة املنوفية مدرب معتمد بمركز اإلبد. 

  م٢٠١٧تصميم وتنفيذ املركز االلكرتوين خلدمة الطالب بكلية اآلداب جامعة املنوفية. 

 بجامعة ١١باب اجلامعات عضو جلنة حتكيم مسابقتي الطالب املثايل والطالبة املثالية والقصة القصرية بأسبوع ش 

 .م٢٠١٨املنوفية

 م٢٠١٨جامعة املنوفية كلية الصيدلة  -ئل االستذكارأدوات النجاح ووسا. 

  م٢٠١٨ كلية الرتبية للطفولة املبكرة جامعة مدينة السادات سنة -التحفيز الذايت وكرس اإلحباط. 

  م٢٠١٨ كلية اآلداب جامعة املنوفية –التحفيز الذايت وكرس اإلحباط. 



 
  

 

٩/١٤ 
  

 م٢٠١٨ة اآلداب جامعة املنوفية  قسم اللغة الفارسية كلي-أدوات النجاح ووسائل االستذكار. 

  م٢٠١٨  جامعة املنوفية– كلية الرتبية النوعية بأشمون –التحفيز الذايت وكرس اإلحباط. 

  م٢٠١٨ كلية الزراعة جامعة املنوفية–التحفيز الذايت وكرس اإلحباط . 

  م٢٠١٨مقدم عيد جامعة املنوفية. 

 م٢٠١٨ة مدينة السادات سنة مدرب معتمد بمركز التطوير والتعليم املستمر بجامع. 

  بجامعة كفر الشيخ ١٢حمكم مسابقتي الطالب املثايل والطالبة املثالية ودوري املعلومات بأسبوع شباب اجلامعات 

 .٢٠١٩سنة 

  م٢٠١٩اللجنة االجتامعية بأسبوع شباب اجلامعات لذوي القدرات الفائقة بجامعة املنوفية سنة رئيس. 

  حاث االجتامعية بأسبوع شباب اجلامعة لذوي القدراحمكم ت الفائقة مسابقتي الطالب املثايل والطالبة املثالية واأل

 .م٢٠١٩سنة 

  

  عمل برنامجHeight Fast shutdown and restart Pc 

 س من احلاسوب من غري عمل اكتشاف أرسع طريقة إلزالة الفريScan.   

 برنامج:All word with ٢٠٠٣  

  ٢٠١٣تصميم غالف جملة بحوث التابعة لكلية اآلداب جامعة املنوفية عام. 

  م٢٠١٣تصميم شعار وحدة اجلودة واالعتامد بكلية اآلداب جامعة املنوفية. 

 ملنشور عيل الرابط، وام٢٠١٣جامعة املنوفية - لية اآلدابتصميم موقع وحدة اجلــودة بك: 

eg.edu.menofia.art://http/ 

  م٢٠١٤ جامعة املنوفية عام–تصميم شعــار وحدة األزمات والكوارث بكلية اآلداب. 

  م٢٠١٤ جامعة املنوفية –بكلية اآلداب تصميم برنامج رصد النتائج اخلاصة بكنرتول الدراسات العليا. 

  م٢٠١٥تصميم شعار قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة املنوفية عام.  



 
  

 

١٠/١٤ 
  

 
  اجستري" باحث ورسالة"إذاعة برنامج ، وذلك يـوم األربعـاء التابع ملحطة إذاعة القرآن الكريم املرصية رسالة ا

  .م٢٠١٠ /٢/٣

  يوم ـ ب  ضمن احتفاالت القناة٢٥/١٢/٢٠١٠ يوم السبت  الثقافيةالتابع لقناة النيل" املراقب"أحد ضيوف برنامج

  .اللغة العربية

  ملناقـشة واقـع اللغـة العربيـة يف  ٢/١/٢٠١١التـابع ملحطـة راديـو حريتنـا يـوم األحــد " يا تعليم يـا " ضيف برنامج

  .املدارس واجلامعات املرصية

  ن  ، بالقـرص ً واجتامعيـاً واقتـصادياًرحلـة املقبلـة سياسـيااملـستقبل املـرصي ومتطلبـات امل:أحد حمارضي ندوة بعنوا

  .م ١٩/٥/٢٠١١بامللكى بالباجور يوم اخلميس 

 التابعة ملكتب التوجيه واالستشارات األرسية "  الثورة املرصيةيف ظلالعالقات األرسية واالجتامعية :"حمارض ندوة

  .الباجور-م بالوحدة املحلية ببهناي٢٦/٥/٢٠١١،يوم اخلميس 

 التابع ملحطة الربنامج الثقايف بالقاهرة" قصة خمطوط:"ف دائم لربنامج  ضي.  

  م٢٠/٥/٢٠١١يــــوم اجلمعــــة بالقــــاهرة التــــابع ملحطــــة الربنــــامج الثقــــايف " شخــــصيات تارخييــــة" ضــــيف برنــــامج.  

  . أمحد لطفي السيدوشخصية

  وآخر ما  .م٥/٢٠١١/ ٣٠م االثنني يو بالقاهرةالتابع ملحطة الربنامج الثقايف" تكنولوجيا العلوم" ضيف برنامج

 .توصل إليه من خمرتعات

 م٢٩/١٠/٢٠١٣ يوم الثالثـاء التابع ملحطة إذاعــة وسط الدلتا بالغربية"ًمعا نبني مصـر "ضيف برنامج. 

 التــــابع ملحطــــة إذاعــــة وســــط الــــدلتا بالغربيــــة رســــالة الــــدكتوراه، يــــوم األربعـــــاء " شهــــــادة تقــــدير"إذاعــــــة برنــــامج

 .م٣٠/١٠/٢٠١٣

  م٢٩/٩/٢٠١٤التابع لقناة وسط الدلتا بالغربية يوم " شارع اجلامعة"ضيف برنامج. 

 الـــتعلم مـــن أجـــل احلـــارض (ضـــيف املـــرصية الفـــضائية واألوىل وصـــدى البلـــد للتعليـــق عـــىل املـــؤمتر الـــدويل الثالـــث

ريل ٢٠ و١٧ يوم )واملستقبل   .م٢٠١٦ أ
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 مواجهة التحديات وتوجه نحو ( جودة برامج الدراسات العليا يف مؤسسات التعليم العايل املؤمتر العلمي لتحسني

 ).عقد بقاعة االحتفاالت الكربى بجامعة املنوفية(م ٢٠٠٩ فرباير سنة ٢٦-٢٥يف الفرتة من)املستقبل والتنمية

 م٢٠١٢ مـارس٢٨ -٢٧ن الربنامج التدريبي التأهييل للمهتمـني بقـضايا ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف الفـرتة مـ ،

والتابع لإلدارة العامة للتمكني الثقايف لذوي االحتياجات اخلاصة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة باملشاركة مع 

 .جامعة املنوفية

 نظمتـه كليـة الـذي م، ٢٠١٤ نوفمرب ٦ – ٤ املنطلق نحو التنمية املستدامة يف الفرتة من ؛هوية مرص :  مؤمتر مقدم

 . جامعة املنوفية-اآلداب

  أســـئلة البالغـــة :  املـــؤمتر العلمـــي الـــدويل األول لقـــسم اللغـــة العربيـــة بكليـــة اآلداب جامعـــة املنوفيـــة بعنـــوانمقـــدم

 .م٢٠١٥ فرباير ٢ يناير حتى ٣١والدراسات البينية يف الفرتة من 

 ريــل ١٨ – ١٧ الفــرتة مــن الــتعلم مــن أجــل احلــارض واملــستقبل يف: املــؤمتر الــدويل الثالــث؛ ضــامن جــودة التعلــيم  أ

 .، بتنظيم اهليئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد٢٠١٦

 أزمة العلوم اإلنسانية يف ظل عامل متغري يف الفرتة :  جامعة املنوفية بعنوان -  املؤمتر الدويل األول لكلية اآلدابمقدم

 .م٢٠١٦ نوفمرب ٨ – ٦من 

 بــع ل تربيــة الفئــات املهمــشة يف املجتمعــات : كليــة الرتبيــة جامعــة املنوفيــة بعنــواناملــؤمتر العلمــي الثــامن الــدويل الرا

  .م٢٠١٨ سبتمرب ١٢ -١١العربية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، الفرص والتحديات يف الفرتة من 

 
 

 
  .معاجم الغريبني يف العربية دراسة لغوية معجمية

 
  . إسهام اللغة يف البناء املعريف لعلم مقارنة األديان يف تراث العربية دراسة لغوية يف ضوء علم اللغة احلديث

 

  .م٢٠١٥املدقق اللغوي احلاسويب ؛ دراسة نقدية، جملة كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة  -

  .م٢٠١٧  كلية اآلداب جامعة املنوفيةجملة لرتمجة اآللية؛ املشكالت واحللول، خصوصية املكافئ العريب عند ا -



 
  

 

١٢/١٤ 
  

- Contribution of Multiple Structures in Arabic into Human Resources 

Development م٢٠١٨ جامعة املنوفية –، جملة كلية اآلداب.  

  .م٢٠١٨بية جامعة املنوفية توظيف اللغة املحوسبة يف تنمية مهارات املكفوفني، جملة كلية الرت -

ت والبنية، جملة كلية رصة واللهجات  العربية الرتاثية دراسة مستقبلية يف األصواالعالقات بني العامية املرصية املعا -

  .م٢٠١٨  جامعة كفر الشيخ–اآلداب 

 –دار العلـوم جملـة كليـة ) مدخل مستقبيل حلل أزمة اإلنسانيات) ١٧٥ت(التكميم اللغوي عند اخلليل بن أمحد  -

  .م٢٠١٩ سنة جامعة القاهرة

 )د(  
  

   
  م٢٠١٣/٢٠١٤  .األصوات العربية بني القديم واحلديث  ١

  م٢٠١٣/٢٠١٤  .مالءخطوط عربية وإ  ٢

ت يف املهارات اللغوية  ٣   م٢٠١٣/٢٠١٤  .حمارضا

ت يف عل  ٤   م٢٠١٤/٢٠١٥  .م اللغةحمارضا

ت يف علم اللغة التطبيقي  - ٥   م٢٠١٤/٢٠١٥  .حمارضا

  م٢٠١٥/ م٢٠١٤  وسيلة نقد أم منفذ إبداععلم العروض   - ٦

  .م٢٠١٦/٢٠١٧  )مطابع دار اجلمهورية للصحافة(حوسبة اللغات واإلنسانيات   - ٧

  .م٢٠١٨/ ٢٠١٧  )املستوى األول(ابن اهليثم يف اللغة العربية لغري املتخصصني   - ٨
 

 
  .)مركز شباب مدينة الباجور     (اهلجرة النبوية الرشيفة-

  .)مركز شباب مدينة الباجور (دور األم يف تقدم املجتمعات-

  .)مركز شباب مدينة الباجور(-صىل اهللا عليه وسلم-حياة الرسول-

  .)مركز شباب مدينة الباجور(-سلمصىل اهللا عليه و-غزوات الرسول-

  ).جهاز ختطيط الطاقة(.الطاقة وكيفية املحافظة عليها-

  .)مركز شباب مدينة الباجور.()مرص السالم(تلخيص كتاب أعجبني -
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  ).مديرية الشباب والرياضة.(دور املكتبات يف حياة األمممقال عن -

  ).اجورمركز شباب مدينة الب (دروس مستفادة من انتصارات أكتوبر-

ر اإلدمان وطرق الوقاية منه-   ).مركز شباب مدينة الباجور(أرضا

  ).مركز شباب مدينة الباجور(ًواقعاالقضية الفلسطينية -

  ).مركز شباب مدينة الباجور(جملة حائط عن القدس -

  )فرع ثقافة املنوفية(م٢٠٠١ حياتنا وسبل تطويرها لعام أمهية املكتبات ودورها يف-

                                      .)فرع ثقافة املنوفية(وعرب يوليو دروس ٢٣-

ر اإلدمان عىل الفرد واملجتمع لعامي -   .)نادي الدفاع االجتامعي بالباجور (.م٢٠٠٣/م٢٠٠٢أ

 
فية اهليثمية ىف القواعد النحوية - فية يف النحو العريب مثل (أ فية ابن مالك:أ   ). أ

  .خري اخلالدين  حممد -

   . الشعراوى اإلمام والقدوة-

   . مقدمات خطب املنرب خالصة العنرب يف-

ء فيام يفيد-   . اخلطباء عىل املنرب أقوال الشعرا

  . تفسري سورة العلق -

ثياًرمضان لغويا-   .)دراسة من خالل املعاجم وكتب الرتاث العربى (ً وترا

  .مكتبة األسكندرية دراسة تارخيية معارصة-

  .أسامة بن زيد القائد الصغـــري-

  ).ديوان شعــر(قلب نابض-

 
  ).م٢٠٠٩-٢٠٠٨سنة (.)مستوى أول (الكعكة الذهبية يف أصوات العربية-

  ).م٢٠٠٩سنة (معجم املصطلحات الصوتية -

  .)كتب عربية(يا ضمن منشورات موقع ، نرش إلكرتون)م٢٠٠٧سنة .( مسلك اللبيب ملعرفة علم التجويد-

ء يف قواعد اإلمــالء-   .)م٢٠٠٦سنة (مسلك الثرا

 
 .)حرف الياء(إعجازية احلرف يف القرآن الكريم -
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   :منشور إلكرتونيا ضمن مؤلفات مكتبة مشكاة اإلسالمية ، رابط 

www.almeshkat.net/books/open.php?cat=٥٠&book=٥٢٣٦   

   :وملتقى أهل احلديث رابط*

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٢٠٩٩٩٢  

  :طــــــكريم والسنة النبوية رابـــقرآن الــــجاز العلمي يف الـــــت تصنيف اإلعحــوصفحاتك ت*

:http://www.sfhatk.com/up/index.php?a...ewfile&id=٩٦٧٤   

  :  رابط وشبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية*

 http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t٥٨٥٠٧.html  

  : رابط اجلليس الصالح ،..سكاملوموقع *

http://www.almisk.net/ar/books.php?mod=one&id=٢٤٥٩  

اء كل يشء حي:(رأي برشي يف قول اهللا تعاىل-   ).وجعلنا من ا

  . العضل العلمي سمة من سامت املجتمع املرصي-

  املقبلةاملستقبل املرصي وتطلعات املرحلة  -

يا      ضمن مؤلفات مكتبة مشكاة اإلسالمية ، رابطًمنشور آ

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=٥٠&book=٦٧٩٨  

  :  املكتبة العربية رابطو

http://arablib.com/component/arablib/?view=book&lid=٢&rand١=JUkkZChvTnl٠

MjBi&rand٢=N٠ZSNTFaNmZYekJ١  

  :وقصة إسالم رابط

http://www.islamstory.com  

  

أسـامة القـدويس ، .د/للـشاعر"قمقم مـن حديـد  :الديوان األول" لسلسلة وجدانيات املراجعة اللغوية واإلخراج الفني -

  .م١٥٥٣١/٢٠١١دار الكتب املرصية حتت رقم مودعة يف 

و الفتوح سنة . نور السبكي ود.د: ، ترمجة)جواسيس الفاتيكان ( املراجعة اللغوية للنص املرتجم- م، وقد ٢٠١٧رغدة أ

   .م٢٠١٨حصل عىل جائزة اجلامعة يف الرتمجة عام 
  


