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 وعمليت سرية علميت
 األستاذ الدكتىر/ حممىد سليمان اجلعيدي

 ساسيت األبياناث ال 
  .االسم: زلمود زلمد سليمان اجلعيدي 

 :مصري. الجنسية  

 :مسلم. الديانة 

  :م.  11/6/1166تاريخ الميالد 

 :ادلنصورة –طناح  محل الميالد. 

 :  مجهوريةةم مصةةر ايعر يةةم العنووناا الوودا(-  
أو  ادلنصةةةةةةةةةورة   جامعةةةةةةةةةم -كليةةةةةةةةةم ا دا 

   . ايدقهليم –ادلنصورة  –طناح )

  31140416000  )31363106000): (الجونا )الشخصو   رق  الهوات   
(1550001000  
   53035506666): تالثابالمنزل  رق  الهات  الشخص+ . 
 :53035535466) رق  ىات  الكلية+.  
 :53035535466) فاكس الكلية+.  
 :ويعول.متزوج  الحالة االجتماعية 
 اينحو وايصرف أستاذوكيل كليم ا دا  يشئون ايتعليم وايطال  و : النظيفة الحالية  

 .قسم ايلغم ايعر يم وآداهبا
 ة.قسم ايلغم ايعر يم وآداهبا  كليم ا دا   جامعم ادلنصور : مكاا العمل 
 : البريد اإللكترون  

(gmail.comdrmsalgeady@ . 
 

mailto:drmsalgeady@gmail.com


 -5- 

 أوال  التعليم والتعلم

  املؤهالث العلميت 
درجم ايدكتوراه يف ا دا   من قسم ايلغم ايعر يم وآداهبا  كليم ا دا   جامعم ادلنصورة   -1

)ظناىر التركيب ف  الشوعر المسور   عنود  والح م  يف موضوع: 54/1/5331 تاريخ: 
 لغويات    تقدير: )مرتبم ايشرف األوىل .ختصص: )اي  عبد الصبنر، دراسة نحنية داللية(

درجةةةةةم ادلاجسةةةةةت  يف ا دا   مةةةةةن قسةةةةةم ايلغةةةةةم ايعر يةةةةةم وآداهبةةةةةا  كليةةةةةم ا دا   جامعةةةةةم  -5
  )الزمن ف  القرآا الكري ، دراسوة لونيوة(م  يف موضوع: 01/6/1110ادلنصورة   تاريخ: 

 : )ممتاز .عام     تقديرايلغوياتيف ختصص: )
 ا دا   قسةةم ايلغةةم ايعر يةةم وآداهبةةا  كليةةم ا دا   جامعةةم ادلنصةةورة  درجةةم ايليسةةا   يف -0

 . جيد) تقدير عام:   م1166دور مايو  
  الىظيفي العلمي والتدرج 

 .01/6/5316م وحىت 54/13/5316مشرف على قسم اإلعالم  دءا من  -1
ىت م  وحةةة53/11/5316  ةةةدءا مةةةنوايالتينيةةةم ا يةةةم  مشةةةرف علةةةى قسةةةم ايدراسةةةات اييو   -5
   م.01/6/5316
  م56/1/5316وكيل كليم ا دا  جامعم ادلنصةورة يشةئون ايتعلةيم وايطةال    ةدءا مةن  -0

 وإىل ا ن.
 وإىل ا ن. م51/6/5314 كليم ا دا   جامعم ادلنصورة  من أستاذ اينحو وايصرف   -4
م ادلنصةورة  أستاذ مساعد اينحو وايصرف  قسم ايلغم ايعر يم وآداهبا  كليم ا دا   جامع -0

 . 53/6/5314م  وحىت: 56/6/5331 دًءا من 
 قسم ايلغم ايعر يم وآداهبةا  كليةم ا دا   جامعةم ادلنصةورة   ةدًءا   اينحو وايصرف مدرس -6

 م.56/6/5331م  وحىت 56/11/5331من 
 قسةةةةم ايلغةةةةم ايعر يةةةةم وآداهبةةةةا  كليةةةةم ا دا   جامعةةةةم   اينحةةةةو وايصةةةةرف مةةةةدرس مسةةةةاعد -6

 م.50/11/5331م وحىت: 01/6/1116ًءا من: ادلنصورة   د
 م.03/6/1116وحىت 50/6/1116زلاضر جبامعم اإلمارات ايعر يم ادلتحدة من:  -6
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  اخلرباث التدريسيت 
م وإىل ا ن )مدرسةا مسةاعدا  1116ايتدري   كليم ا دا   جامعم ادلنصورة  مةن عةام  -1

 مث مدرسا  مث أستاذا مساعدا  مث أستاذا .
-5334ي  جبامعةةةةم ادللةةةةا مايةةةةد  ادلملكةةةةم ايعر يةةةةم ايسةةةةعوديم مةةةةالل اي ةةةة ة مةةةةن ايتةةةةدر  -5

 م مدرس )أستاذ مساعد  يلنحو وايصرف.5331
)زلاضةةر  .م1116-1116ايتةةدري  جبامعةةم اإلمةةارات ايعر يةةم ادلتحةةدة مةةالل اي ةة ة مةةن  -0

 .يغم عر يم 
 وإىل ا ن. 5313ايتدري   أكادمييم اينيل يلعلوم وايتكنويوجيا  ادلنصورة من  -4
 م.5316وحىت  5313ايتدري   ادلعهد ايعايل يلغات  ادلنصورة من  -0

  املقرراث التي مت تدريسها 
  مر لة الليسانس:أوال: 

مصةةادر ايةة اث ايعةةره ومنةةاى  و   وايقافيةةم وايعةةرو )كةةل ادلسةةتويات    اينحةةو وايصةةرف  -1
ايعةةام  وعلةةم ايلغةةم ادلقةةارن  وفقةةو  وعلةةم ايلغةةم منةةاى  ايبحةة  ايلغةةوي ولقيةة  ايةة اث ايبحةة   

وايلغةةةم ايعر يةةةم يغةةة  وعلةةةم ايداليةةةم وادلعةةةاجم  ايلغةةةم  وعلةةةم األوةةةوات  وعلةةةم ايلغةةةم واي اكيةةة   
   جبامعم ادلنصورة وجامعم ادللا مايد.ادلتخصصني يألقسام غ  ادلتخصصم

م اإلمةةارات   جبامعةةمتطلةة  اجلامعةةم ) 0  5  1ادلسةةتو   ايلغةةم ايعر يةةماينحةةو وايصةةرف  و  -5
   وجامعم ادللا مايد  أهبا.ايعر يم ادلتحدة

ايلغةةةةم ايعر يةةةةم يغةةةة  اينةةةةاطقني هبةةةةا  مركةةةةز تعلةةةةيم ايلغةةةةم ايعر يةةةةم يغةةةة  اينةةةةاطقني هبةةةةا  جبامعةةةةم  -0
 .  وجامعم اإلمارات ايعر يم ادلتحدةادلنصورة  وجامعم ادللا مايد

 مر لة الدراسات العليا:ثانيا: 
يسةنم   اقية  اية اث ايعةره ومنةاى  ايبحة   وعلةم ايلغةم ايتطبيقة ايدراسةات اينحويةم  ول -1

 ايتمهيديم يلماجست .
 .واي ر سيم د لوم اي مجم اي وريم قسم ايلغم اإلجنليزيمايلغم ايعر يم   -5
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 احملكم واملنشىر العلمي اإلنتاجثانيا  

  
 
 م اإلنتاج العلمي احملك

 محكمة:مية دوريات علالمنشنرة ف  العلمية األبحاث  -أ 
   حبةة  زلكةةم بحوو : )الفا وولة القرآنيووة ، دراسووة فوو  لوونا علوو  اللوووة النصوو  -1

منشةةور لةلةةم كليةةم ا دا   جامعةةم ادلنصةةورة  ملحةة   ايعةةدد ايسةةا   واي ال ةةني  أغسةةط  
 م.5330

ظواىرة اإل وال  فو   ويوة: )فلع يول( فو  القورآا الكوري ، دراسوة  ورفية )بح :  -2
   حبةة  زلكةةم منشةةور لةلةةم كليةةم ا دا   تختيووار األسوولنب دالليووة فوو  لوونا نلريووة اال

 م.5336جامعم ادلنصورة  ملح   ايعدد ايتاس  واي ال ني  أغسط  
أثوور االسووتفهاى علووي البنيووة النحنيووة للجملووة، دراسووة تةبيقيووة علووي بنيووة )بحوو :  -3

م علميةم حبة  زلكةم منشةور لةلةم اي قافةم وايتنميةم  دوريةاالستفهاى ف  القرآا الكري (، 
 م.5336زلكمم  أ ريل 

بح : )مشاريع  نسبة علنى اللوة العربية دراسة و فية تحليلية ف  لنا عل   -4
  40  ايعدد 11  حب  زلكم منشور رللم علوم ايلغم  ايقاىرة  اجمللد: اللوة الحاسنب (

 م.5336
الفعل المضارع المجزوى ف  جناب الةلب ف  القورآا الكوري ، دراسوة )بح :  -5

حب  زلكم منشةور لةلةم كليةم ا دا   جامعةم ف  العالقة بين البنية النحنية والداللة( 
 م.5331يناير  44ادلنصورة  ايعدد 

حب  بح : )األسس النحنية لتضعي  النجو اإلعراب  ف  الدر المصنا(،  -6
 م.5311أغسط   41زلكم منشور لةلم كليم ا دا  جامعم ادلنصورة  ايعدد 

ريووة األ ول والفوورع عنوود عبود القوواىر الجرجووان  فو  كتابووو: المقتصوود بحو : )نل -7
حبةة  زلكةةم منشةةور لةلةةم كليةةم ا دا   جامعةةم ادلنصةةورة  ايعةةدد فوو  حوورح اإليضوواح(، 

 . 5315أغسط   01
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بحوو : )أسوولنب االحووتوا  فوو  القوورآا الكووري ، دراسووة فوو  العالقووة بووين البنيووة  -8
 05م كليةم ا دا   جامعةم ادلنصةورة  ايعةدد حبة  زلكةم منشةور لةلةالنحنية والداللة(، 

 .  5310أغسط  
حبة  زلكةم منشةور لةلةم  بح : )األبعواد التداوليوة فو  الخصوا ن البون جنو (،  -9

 م. 5314يناير  6كليم ا دا   جامعم ك ر ايشيخ  ايعدد 
حبة  (، الدالل  الس  الفاعول فو  الحودي  النبونش الشوري  التحنيلبح : ) -11

 م. 5314يناير  0  ايعدد  ور سعيدةلم كليم ا دا   جامعم زلكم منشور ل
 المنشنرة ف  واقع المؤتمرات: العلميةاألبحاث  -ب 
التنازش ف  ديناا: )أغوان  الحيواة( ألبو  القاسو  الشواب  دراسوة نحنيوة )بح :  -1

    حبةةة  زلكةةةم مقبةةةول يلنشةةةر ضةةةمن وقةةةال : )ادلةةة، ر اي ةةةا  يلغةةةم واألد    كليةةةم دالليوووة
 م. 16/6/5330-16ا  وايعلوم  جامعم إر د  ادلملكم األرد يم اذلامشيم  ا د

 األبحاث المقبنلة للنشر ف  واقع المؤتمرات: -ج 
حبةة  زلكةةم بحوو : )المعوورب فوو  الحوودي  النبوونش الشووري ، دراسووة ت  وويلية(،  -1

قسةةم ايلغةةات ايشةةرقيم     تعريةة  األي ةةامل وادلصةةطلحاتمقبةةول يلنشةةر ضةةمن وقةةال  مةة، ر 
 م.5335مارس  15  ادلنصورةجامعم يم ا دا   كل
بح : )التْمثيُل الذش ل  يُوتلكلْ  بو ف  الكتاب، دراسٌة ت  يليٌة لمنهج  سيبنيو   -2

حب  زلكم مقبول يلنشر ضمن وقال  م، ر: )سيبويو إمام ف  التحليل  النحنشِّ(، 
مارس  1-6ايقاىرة  جامعم   دار ايعلومكليم اينحو وايصرف وايعرو    قسم ايعر يم   
 م.5313

حبة  بح : )الجذور التراثية لنحن النن ، دراسة ت  يلية فو  كتواب سويبنيو(،  -3
زلكةةةم مقبةةةول يلنشةةةر ضةةةمن وقةةةال  مةةة، ر: )ادلةةة، ر ايسةةةادس يقسةةةم ايلغةةةم ايعر يةةةم وآداهبةةةا   

 م.5313 يسان إ ريل  51-56جامعم إر د األىليم  ادلملكم األرد يم اذلامشيم  
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 نشىرة املكتب ال 
دار األوةةدقاء يلطباعةةم واينشةةر )قناعوود اإلمووالا والتوورقي  بووين النلريووة والتةبيوو (،  -1

 م.5310م  وايطبعم اي ا يم 5330وايتوزي   ادلنصورة  
دار احلةار   يلطباعةم واينشةر وايتوزية   )إعراب األساليب الثابتة ف  النحن العرب (، -2

  م.5330   ادلنصورة
دار اإلميةةان يلطباعةةم واينشةةر (، 1اب القوورآا الكووري  المجلوود المنتخووب فوو  إعوور ) -3

 .5336وايتوزي   ادلنصورة  
   دار األودقاء يلطباعم واينشر مدتخل إلي دراسة المنصنبات ف  النحن العرب ) -4

 م.5313وايتوزي   ادلنصورة  
ر دار شةةعاع يلطباعةةم واينشةة )موون األتخةوواا الشووا عة فوو  اللوووة العربيووة المعا وورة(، -5

 م.5311 ادلنصورة  
دار شةةعاع يلطباعةةم واينشةةر )موودتخل إلووي دراسووة المرفنعووات فوو  النحوون العربوو (،  -6

 م.5311 ادلنصورة  
دار شةةةةعاع يلطباعةةةةم واينشةةةةر وايتوزيةةةة  )نحوووون اإلعووووراب بووووين النلريووووة والتةبيوووو (،  -7

 م.5315 ادلنصورة  
ايتوزيةةةةة   ادلنصةةةةةورة    دار األوةةةةةدقاء يلطباعةةةةةم واينشةةةةةر و  )مهوووووارات اللووووووة العربيوووووة( -8

 م.5310
  دار اي قافةةةم ايلغويةةةم  )الفا ووولة القرآنيوووة، دراسوووة فووو  لووونا علووو  اللووووة النصووو ( -9

 م.5316  مصر
 م.5316دار شعاع يلطباعم واينشر  ادلنصورة  (، الصرف)مدتخل إلي دراسة  -11
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  املؤمتراث والندواث 
 م اإلمةةارات ايعر يةةم ادلتحةةدة جامعةةاللوووة العربيووة فوو  التعلووي  قبوول الجووامع ،  مةة، ر -1

  ادلشاركم  ورقم عمل.،  مؤتمر دول ) م.1116مارس 
جامعةم قسةم ايلغةات ايشةرقيم  كليةم ا دا     تعريب األلفاظ والمصةلحات م، ر -2

 . ادلشاركم  بح .م5335مارس  15  ادلنصورة
ملكةم األرد يةةم دل  اجامعةم إر ةةد  كليةةم ا دا  وايعلةوم   الموؤتمر الثووان  للووة واألدب -3

    ادلشاركم  بح مؤتمر دول . )م16/6/5330-16  اذلامشيم
  جامعةةم اإلمةةام زلمةةد  ةةن سةةعود نوودوة تقنيووة المعلنمووات والعلوونى الشوورعية والعربيووة -4

 .م5336مةارس  6-6ىةة  1456وة ر  16-16اإلسالميم  ادلملكم ايعر يةم ايسةعوديم  
 بم علوم ايلغم ايعر يم .   ادلشاركم  ورقم عمل حول: )حوسمؤتمر دول )
مةةةةةارس  1-6  كليةةةةم دار ايعلةةةةوم  جامعةةةةم ايقةةةةاىرة  مووووؤتمر: سوووويبنيو إموووواى العربيووووة -5

    ادلشاركم  بح .مؤتمر دول م. )5313
قضةةةيم ادلةةةنه  يف ايلغةةةم واألد  السوووادس لقسووو  اللووووة العربيوووة، الووودول  الموووؤتمر  -6

-56ملكةةةةم األرد يةةةةم اذلامشيةةةةم  واينقةةةةد  كليةةةةم ا دا  واي نةةةةون  جامعةةةةم إر ةةةةد األىليةةةةم  ادل
    ادلشاركم  بح .مؤتمر دول م. )51/4/5313
)الخليووول عبقووورش ، النحووون والصووورف والعووورو لقسووو  الووودول  السوووابع الموووؤتمر  -7

مةةارس  53-11كليةةم دار ايعلةةوم  جامعةةم ايقةةاىرة  )ا ةةن جةةر فيلسةةوف ايعر يةةم  العربيووة( 
 م  ادلشاركم  بح .5310
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  واإلشراف عليها ومناقشتها  العلميتمنح الدرجاث 

 الممنن ة بإحراف : (الدكتنراه)و (الماجستير)رسا ل  -أ
 المجنة المشكمة تاريخ ال الكمية الباحث عنواف الرسالة

ظواىر بناء النص في  -1
عامريات ابف دراج دراسة نحوية 

 .)ماجستير( .داللية

عبدالرحمف 
صبري 
 أحمد

اآلداب، 
 المنصورة

4/9/
2112 

 ود الجعيديأ.د/ محم
 أ.د/ إبراىيـ بركات

 أ.د/ أحمد كشؾ
خصائص التركيب في ديواف  -2

أحمد رفيؽ الميدوي دراسة نحوية 
 .)ماجستير(.داللية 

ىناء عبد 
اليادي 
 الميف

 اآلداب،
 المنصورة

23/2/
2113 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ ىاني الفرنواني
 أ.د.ـ/ وائؿ البرعي

، اسـ الفاعؿ في كتاب سيبويو -3
 .دراسة في الوظائؼ النحوية

 .)ماجستير(

شيماء عبد 
 القادر غيث

اآلداب، 
 المنصورة

26/8/
2113 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ إبراىيـ بركات

 أ.د/ أحمد أبو الخير
التوجيو النحوي وأثره الداللي  -4

في تفسير أبي السعود العمادي، 
 .)دكتوراه( .ىػ982ت

أيمف عبد 
الفتاح 
 غازي

اآلداب، 
 لمنصورةا

3/12/
2113 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ إبراىيـ بركات

               أ.د/ محمد العمروسي
الشواىد الشعرية بيف الفراء  -5

 وكتب معاني القرآف. )ماجستير(
ياسر 
محمود 
 دبور

اآلداب، 
 المنصورة

18/2/
2114 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 ىاني الفرنواني أ.د/

 أ.د.ـ/ وائؿ البرعي
خالؼ النحوي عند المفسريف ال -6

مف خالؿ الشواىد القرآنية في 
 .)دكتوراه( .اإلنصاؼ لألنباري

عمي نور 
 الديف كمبة

اآلداب، 
 المنصورة

19/3/
2114 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 / مصطفى إبراىيـأ.د

 أ.د/ سيد أبو حطب
خصائص التركيب في ديواف  -7

ىػ( 125نابغة بني شيباف )ت
 .دكتوراه(دراسة نحوية داللية. )

عبد العظيـ 
 عمي الواعر

اآلداب، 
 المنصورة

6/4/
2114 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد العمروسي
 أ.د./ مصطفى إبراىيـ

ظواىر التركيب في ديواف أبي  -8
إسحاؽ اإللبيري، دراسة نحوية 

 .داللية. )ماجستير(

مرواف 
 محمد أحمد

اآلداب، 
 المنصورة

21/4/
2114 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ إبراىيـ بركات

 أ.د/ فتح اهلل المصري
عوارض التركيب في قصيدة  -9

المدح عند الصنوبري دراسة نحوية 
 .)ماجستير( .داللية

محمد 
عبدالمنعـ 
 محمد فودة

كمية اآلداب، 
جامعة 
 المنصورة

 أ.د/ محمود الجعيدي 
 أ.د/ عبده زيداف
 أ.د/ وائؿ البرعي

األبنية الصرفية ودالالتيا  -11
ديواف ابف الحداد األندلسي،  في

 .)ماجستير( .دراسة صرفية داللية

سميماف 
حمد 

 مصطفى

اآلداب، 
 المنصورة

25/9/
2114 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد سعد

 أ.د.ـ/ وائؿ البرعي
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الجممة اإلنشائية في  -11
موشحات ابف سيؿ اإلندلسي، 

 دراسة نحوية داللية. 
 .)ماجستير(

أياد أحمد 
 بياء الديف

اآلداب، 
 المنصورة

11/
2114 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 .د/ ندى الحسيني

 أ.د.ـ/ محمد الواقدي

الظواىر التركيبية في خطاب  -12
الييود في القرآف الكريـ، دراسة 

 .نحوية داللية. )دكتوراه(

خميؿ 
إسماعيؿ 
 األسمر

اآلداب، 
 المنصورة

12/7/
2115 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ سمير حسوف

 مد سعدأ.د/ مح
اختيارات الشيرازي النحوية  -13

والصرفية في كتابو: الموضح في 
 .وجوه القراءات. )دكتوراه(

محمد حامد 
 نوح

اآلداب، 
 المنصورة

2/9/
2115 

 يديأ.د/ محمود الجع
 أ.د/ إبراىيـ بركات.

 أ.د/
القيود الصرفية والداللية في  -14

بناء الجممة عند النحاة. 
 .)دكتوراه(

ىدى محمد 
 يرةقر 

اآلداب، 
 المنصورة

4/8/
2115 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ ندا الحسيني
 أ.د/ وائؿ البرعي

أثر السبؾ والحبؾ النحوييف  -15
في التماسؾ النصي في المعمقات 

 السبع.)ماجستير(.

رويدة أحمد 
 صالح

اآلداب، 
 المنصورة

1/12/
2115 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ إبراىيـ بركات

 بيميلموافي الأ.د/ ا
الجمؿ ات المحؿ اإلعرابي  -16

في األحاديث القدسية في صحيح 
 .البخاري. )ماجستير(

سوز محمد 
 كريـ

اآلداب، 
 المنصورة

16/1/
2116 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ إبراىيـ بركات

 أ.د/ عبدالكريـ جبؿ
المسائؿ النحوية والصرفية  -17

في كتاب التقريب في التفسير 
 .)دكتوراه( .لمفالي

محمد 
سيدي 
 الزروؽ

اآلداب، 
 المنصورة

11/4/
2116 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد العمروسي
 أ.د/ مصطفى إبراىيـ

صناعة المعجـ العامة ثنائية  -18
 .المغة

 .)دكتوراه(

إسماعيؿ 
 مصطفى
 إبراىيـ

اآلداب، 
 المنصورة

24/7/
2116 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ وفاء كامؿ

 أ.د/ حمدي شاىيف
 أ.د/ عبد الكريـ جبؿ

 أ.د/ محمد العبد
الجمؿ المتوازية في أحاديث  -19

 .صحيح مسمـ دراسة نحوية داللية
 .)ماجستير(

شيماء 
 حسف محمد

اآلداب، 
 المنصورة

31/8/
2116 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ ندا الحسيني

 وائؿ البرعيأ.د/ 
البنية الصرفية وأثرىا  -21

الداللي في تفسير اليداية إلى بموغ 
 .النياية لمكي بف أبي طالب

 .)دكتوراه(

إبراىيـ 
 مفتاح عمي

اآلداب، 
 المنصورة

3/12/
2116 

 / محمود الجعيديأ.د
 أ.د/ ندا الحسيني

 أ.د/ محمد الواقدي
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االختزاؿ في بنية الجممة  -21
طأ اإلماـ مالؾ العربية مف خالؿ مو 
 .)دكتوراه( .دراسة نحوية داللية

عبد اليادي 
أحمد عبد 

 الحميد

اآلداب، 
 المنصورة

5/12/
2116 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 فيأ.د/ شعباف كفا

 أ.د/ وائؿ البرعي
الشاىد النحوي بيف كتابي  -22

 .فتح الباري وعمدة القاري
 .)دكتوراه(

إبراىيـ 
محمد 
 فضيؿ

اآلداب 
 المنصورة

9/8/
2116 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ مصطفى إبراىيـ

 أ.د/ محمد سعد
صناعة المعجـ العامة ثنائية  -23

 .المغة
 .)دكتوراه(

إسماعيؿ 
 مصطفى
 إبراىيـ

اآلداب، 
 المنصورة

24/7/
2116 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ وفاء كامؿ

 أ.د/ حمدي شاىيف
 أ.د/ عبد الكريـ جبؿ

 أ.د/ محمد العبد
مع في قضايا اإلفراد والج -24

كتاب النشر في القراءات العشر 
 .)ماجستير(. البف الجزري

ىالؿ محمد 
 شياوي

كفر  –اآلداب 
 الشيخ

8/2/
2117 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد العمروسي

 أ.د/ وائؿ البرعي
ألفاظ الحضارة في آثار ابف  -25

 .المقفع، معجـ ودراسة داللية
 .)دكتوراه(

أحمد عبد 
العظيـ 
 خميس

 اآلداب،
 المنصورة

12/7/
2117 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ خالد فيمي

 د/ محمد الواقديأ.
ظواىر التركيب في شعر  -26

راشد زبير السنوسي دراسة نحوية 
 .)دكتوراه( .داللية

أمد اهلل 
 السنوسي

اآلداب، 
 المنصورة

1/8/
2117 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ أحمد وديع

 أ.د/ وائؿ البرعي
بوية البف إسحاؽ، السيرة الن -27

 .)ماجستير( .دراسة تداولية
عبد العزيز 
رأفت عبد 

 العزيز

اآلداب، كفر 
 الشيخ

17/8/
2117 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد العمروسي

 أ.د/ وائؿ البرعي
معجـ شعر الحماسة بيف  -28

العصريف الجاىمي وصدر اإلسالـ 
 .دراسة وصفية داللية تاريخية

 .)ماجستير(

فوزي عبد 
المنعـ 
 مبروؾ

اآلداب، 
 المنصورة

23/8/
2117 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 د حمادأ.د/ محم

 أ.د/ عبده زيداف

قضايا التذكير والتأنيث في  -29
كتاب النشر في القراءات العشر 

 (.)ماجستير .البف الجزري

عبد العزيز 
موسى 

 دمحم

اآلداب، كفر 
 الشيخ

28/9/
2117 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد العمروسي

 أ.د/ محمد الواقدي
عوارض التركيب في كتاب  -31

المؤلؤ والمرجاف دراسة نحوية 
  .داللية

 .)ماجستير(

سعد جماؿ 
 أحمد

اآلداب، 
 المنصورة

31/1/
2118 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ صبحي الفقي
 أ.د/ وائؿ البرعي
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التوجيو النحوي والصرفي  -31
وأبعاده الداللية، دراسة في تفسير 

  .رفةابف ع
 .)دكتوراه(

عائشة 
محمد 
 صالح

اآلداب، 
 المنصورة

17/2/
2118 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد الطويؿ

 أ.د/ سيد خضر

الموصوؿ وصمتو في صحيح  -32
 .البخاري دراسة نحوية داللية

 .)ماجستير(

حمزة صالح 
 عمر

اآلداب ، 
 المنصورة

24/3/
2118 

 أ.د/ محمود الجعيدي 
 أ.د/ وائؿ البرعي

 د/ عبده زيدافأ.
ألفاظ الحضارة في جريدة  -33

الوقائع المصرية معجـ ودراسة 
 )دكتوراه(. .داللية

محمد عبد 
 الحسيب

اآلداب ، 
 المنصورة

26/3/
2118 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد راضي الزيني

 أ.د/ محمد الواقدي
األدوات في تفسير اليداية  -34

لمكي بف أبي طالب دراسة نحوية 
 )دكتوراه(. .ةداللي

صالح أبو 
 شعالة

اآلداب، 
 المنصورة

14/4/
2118 

 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد العمروسي 

 أ.د/ محمد الواقدي
 

 :دكتنراهالو  ماجستيرلل رسا لالمشاركة ف  مناقشة  -ب
 المجنة المشكمة تاريخ ال الكمية الباحث عنواف الرسالة

القضايا النحوية والصرفية في  -1
ىػ. 963 تإلماـ الخروبي، تفسير ا

 )ماجستير(.

ىيثـ محمد 
 أحمد السيد

المغة العربية 
 بالزقازيؽ

 جامعة األزىر

28/9/
2111 

 أ.د/ أحمد الزيف العزازي
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ محمد يحيى إبراىيـ
األسس المغوية لألحكاـ  -2

الفقيية التكميفية المستنبطة مف 
 صحيح مسمـ. )ماجستير(.

إبراىيـ 
الصادؽ أبو 

 شادي

اآلداب، 
 المنصورة

5/11/
2111 

 أ.د/ مصطفى إبراىيـ
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ الموافي البيمي

اآليات الكونية في القرآف  -3
 الكريـ، دراسة داللية. )ماجستير(.

نورة سالمة 
 العدؿ

اآلداب، 
 المنصورة

14/11/
2111 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ فتح اهلل المصري

التركيب الشرطي عند يحيى  -4
 الصرصري. )ماجستير(.

صامد ىزاع 
 وجالف

اآلداب، 
 المنصورة

12/9/
2111 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ فتح اهلل المصري

التماسؾ النصي في كميمة  -5
 ودمنة. )ماجستير(.

أحمد 
عبدالفتاح 
 فرغمي 

اآلداب، 
 المنصورة

1/11/
2111 

 أ.د/ محمود أحمد نحمة
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د.ـ/ زكريا الفقي
القواعد النحوية بيف الخالصة  -6

األلفية وميمية القرطاجني.  
 )ماجستير(.

نغـ 
عبدالحافظ 

 عمي 

اآلداب، 
 اإلسكندرية

14/1/
2112 

 أ.د.ـ/ زكريا الفقي
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د.ـ/ محمد جبر
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ع في النحو خوارؽ اإلجما -7
 العربي. )ماجستير(.

حسيف 
عبدالنبي 
 سميماف

المغة العربية 
 بالقاىرة

 جامعة األزىر

15/9/
2112 

 أ.د/ محمد محمد سعيد
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د./ فايز زكي دياب

مختصر السباعي في النحو،  -8
 تحقيؽ ودراسة. )ماجستير(.

أحمد 
 صبري 

المغة العربية 
 بالزقازيؽ

 جامعة األزىر

19/11/
2112 

 أ.د./ فاروؽ بدير
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د./ محمد يحيى إبراىيـ
القواعد الكمية لتوجيو األبنية  -9

العربية عند رضي الديف 
 االستراباذي. )ماجستير(.

عبد العزيز 
 عياد محمد

المغة العربية 
 بالزقازيؽ

 جامعة األزىر

 أ.د/ محمد يحيى  2112
 أ.د/ محمود الجعيدي

 لطنطاوي جبريؿ أ.د/ ا
)العالقات التركيبية في آيات  -11

القتاؿ، دراسة نحوية داللية(. 
 )ماجستير(.

عمى أحمد 
يحيى 
 المعنقي

اآلداب، 
 المنصورة

5/1/
2113 

 أ.د./ إبراىيـ بركات.
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد حماسة 

)الوسائؿ المغوية لتكميؿ  -11
الجممة في السور المكية(. 

 (.)ماجسستير

عبد اليادي 
أحمد 

 عبدالحميد

اآلداب، 
 المنصورة

2/4/
2113 

 أ.د./ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ أحمد أحمد غريب
)آراء نحاة الكوفة في شرح  -12

ىػ(. 749الكافية لألصبياني ت
 )ماجستير(.

محمود 
حسف 
 مرسي

المغة العربية 
 بالزقازيؽ

 جامعة األزىر

13/5/
2113 

 ابأ.د/ شكري دي
 أ.د/ محمود الجعيدي  

 أ.د/ عبد العظيـ ىالؿ
)لغة الصحابة، معجـ ودراسة  -13

 داللية(. )دكتوراه(.
أحمد 
محمود 
 زكريا

اآلداب، 
 المنصورة

29/6/
2113 

 أ.د/ مصطفى إبراىيـ
 أ.د/ محمود الجعيدي  

 أ.د/ الموافي البيمي
ىػ  661)اإلماـ الرسعني ت  -14

 ة فيوجيوده النحوية والصرفي
 كتابػػػػػو رموز الكػػنوز(.

 )ماجستير(.

أحمد محمد 
 حسيف

المغة العربية 
 بالزقازيؽ

 جامعة األزىر

12/8/
2113 

 أ.د/ جابر محمد البراجة
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ محمد يحيى إبراىيـ

)التوجييات النحوية  -15
والتصريفية لمقراءات القرآنية في 

 البسيط لمواحدي(. )ماجستير(.

كي سعد الز 
 عمى العزب

المغة العربية 
 بالمنصورة

 جامعة األزىر

13/11/
2113 

 أ.د/ إبراىيـ اإلسناوي
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ رمضاف القسطاوي
)الحد النحوي بيف الوظيفة  -16

 واألداء(. )ماجستير(.
فكرية عزت 

 محمد
اآلداب، 
 المنصورة

21/1/
2114 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي

 / جابر مبارؾأ.د
اختيارات ابف عنقاء في  -17

كتاب غرر الدرر الوسيطية جمعا 
 (ماجستير)وتحميال. 

محمود 
مصطفى 

 سميـ

المغة العربية 
بالقاىرة، 

 جامعة األزىر

31/5/
2114 

 أ.د/ عبد العظيـ فتحي
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ صبحي عبد الحميد
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القضايا النحوية في شرح  -18
متبريزي. ديواف الحماسة ل

 )ماجستير(.

نياد أحمد 
محمد 
 سميماف

دراسات 
إسالمية 

بالمنصورة، 
 جامعة األزىر

12/11/
2114 

 أ.د/ خالد أبو جندية.
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ عمى محمد فاخر

الخالؼ النحوي بيف  -19
البصرييف والكوفييف في اليداية 

 لمقيسي. )دكتوراه(.

عبد العزيز 
فرج 
 رمضاف

اآلداب، 
 صورةالمن

 أ.د/ إبراىيـ بركات  2114
 أ.د/ محمود الجعيدي

اختيارات ابف عادؿ الحنبمي  -21
النحوية والتصريفية في )المباب في 

 عموـ الكتاب(.  )دكتوراه(.

أحمد 
عشماوي 
 عبد الغني

المغة العربية 
بشبيف الكوـ 
 جامعة األزىر

21/12/
2114 

 أ.د/ أحمد محمد عبد اهلل
 أ.د/ محمود الجعيدي

 د/ عبد الحميد الوكيؿ أ.
ظواىر التركيب اإلفرادي بيف  -21

بردة البصيري ونيجيا ألحمد شوقي 
 دراسة نحوية داللية. )ماجستير(.

بسنت 
محمد زكي 

 الشريؼ

اآلداب، 
 المنصورة

7/2/
2115 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ الموافي البيمي 

الجممة ذات الوظيفة النحوية  -22
ديواف الراعي النميري.  في

 )ماجستير(.

عمراف 
محمد عبد 

 الرازؽ

اآلداب، 
 المنصورة

2/11/
2115 

 أ.د/ سمير حسوف
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ عزة غراب
المعجـ المغوي لديواف عمى  -23

جناح نورس لعبدالمولى البغدادي، 
 دراسة نحوية داللية. )دكتوراه(.

اآلداب،  
 المنصورة

22/11/
2115 

 مصطفى إبراىيـ  أ.د/
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ الموافي البيمي 

الظواىر التركيبية لمجممة  -24
الفعمية في شعر أبو سطاش. 

 )دكتوراه(.

فاطمة عبد 
القادر 
 مخموؼ

اآلداب، 
 المنصورة

3/5/
2116 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ السيد شحاتو
 الظرؼ في القرآف الكريـ مف -25

 خالؿ تفسير فتح القدير.
 )ماجستير(.

محمد عمي 
 عبد الحميد

اآلداب، كفر 
 الشيخ

26/5/
2116 

 أ.د/ محمد العمروسي
 أ.د/ محمود الجعيدي 

 أ.د/ سيد أحمد حطب
الربط المفظي وأثره في  -26

تماسؾ النص، السور المدنية 
 مثاال. )دكتوراه(.

محمد 
امحمد سالـ 

 عبداهلل

اآلداب، 
 المنصورة

4/6/
2116 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ سيد أبو حطب 

عوارض التركيب في بردة  -27
البوصيري ومعارضاتيا المصرية 

 دراسة نحوية داللية. )ماجستير(.

غضباف 
حسيف 
 غضباف

كمية اآلداب، 
جامعة 
 المنصورة

 أ.د/ وائؿ البرعي  8/8/211
 أ.د/ محمد الجعيدي

 أ.د/ محمد العمروسي 
ألفاظ الحياة االجتماعية  في  -28

 أحاديث صحيح البخاري
رضا عبد 
الحميـ عبد 

 العاؿ

كمية اآلداب 
جامعة 
 المنصورة

16/8/
2116 

 أ.د/ مصطفى إبراىيـ 
 أ.د/ محمود الجعيدي 

 أ.د/
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ألفاظ الحياة االجتماعية  في  -29
 أحاديث صحيح

كمية اآلداب  
جامعة 
 المنصورة

21/8/
2116 

 راىيـ أ.د/ مصطفى إب
 أ.د/ محمود الجعيدي 

 أ.د/ محمد سعد 
قضايا السياؽ الداللية عند  -31

المفسريف دراسة في تفسير التحرير 
والتنوير البف عاشػػػػػػػػػور. 

 )دكتوراه(.

عدناف 
قحطاف عبد 

 اهلل

كمية اآلداب، 
جامعة 
 المنصورة

23/8/
2116 

 أ.د/ مصطفى إبراىيـ 
 أ.د/ محمود الجعيدي 

 عد أ.د/ محمد س

الظرؼ في القرآف الكريـ مف  -31
خالؿ تفسير فتح القدير دراسة 

 نحوية داللية

محمد عمي 
 عبد الحميد

كمية اآلداب، 
جامعة كفر 

 الشيخ

 أ.د/ محمد العمروسي 
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ سيد أبو حطب 

لفظتا الفوز والخسارة تركيبيا  -32
ودالليا في القرآف الكريـ دراسة 

 لية. )ماجستير(.نحوية دال 

أكو ستار 
 محمد

كمية اآلداب 
جامعة 
 المنصورة

11/9/
 ـ2116

 أ.د/ وائؿ البرعي
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ الموافي البيمي 

آراء الفراء النحوية في  -33
تفسير اليداية إلى بمو النياية 

 ىػ(. )دكتوراه(. 437لمقيسي )ت: 

محمد رجب 
 عبد العزيز

كمية اآلداب، 
جامعة 

 نصورةالم

3/12/
2116 

 أ.د/ محمد الواقدي
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ ندا الحسيني ندا 
بناء التركيب وقضاياه في  -34

المقالة األدبية عند محمود شاكر. 
 )دكتوراه(.

عبد 
الرحمف 
 صبري

كمية اآلداب 
جامعة 
 المنصورة

11/12/
2116 

 أ.د/ إبراىيـ بركات 
 أ.د/ محمود الجعيدي

 ي ندا أ.د/ ندا الحسين 
التوجيو النحوي لمقراءات  -35

القرآنية في تفسير الثعمبي 
 ىػ(. )ماجستير(427)ت:

محمد جالؿ 
 إبراىيـ

كمية اآلداب، 
جامعة بور 

 سعيد

27/12/
2116 

 أ.د/ محمد سعد محمد
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ ندا الحسيني ندا 
فرائد التبييف عمى شرح قطر  -36

 الندى وبؿ الصدى لمدمنيوري
 دراسة وتحقيقا. )ماجستير(.

عاصـ 
محمد عبد 

 القادر

المغة العربية 
 بالمنصورة

29/1/
2117 

 أ.د/ صالح عبد العزيز 
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ سيد شحاتة.
تنوير الحوالؾ لمسيوطي  -37

دراسة في ضوء عمـ المغة النصي. 
 )ماجستير(.

محمد 
عيسى عبد 

 العاطي

 -اآلداب 
 كفر الشيخ

8/2/
2117 

 أ.د/ محمد العمروسي 
 أ.د/ محمود الجعيدي 

 أ.د/ أسامة عبد العاطي
المصطمح النقدي والعروضي  -38

والبالغي في تاج العروس. 
 )دكتوراه(.

عاطؼ عبد 
 الرحمف

/16/2 اآلداب، طنطا
2117 

 أ.د/ عبد الكريـ جبؿ
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ أسامة محمد
اعتراضات المورقي عمى  -39

ف خالؿ كتابو المحصؿ الزمخشري م
 في شرح المفصؿ. )دكتوراه(.

مصطفى 
محمد 
 مفتاح

اآلداب، 
 المنصورة

22/3/
2117 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي 

 أ.د/ محمد العمراوي
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المسائؿ النحوية والصرفية  -41
في كتاب النكت في القرآف 

 مقيػػػػػػػػػػػػػرواني. ل
 )دكتوراه(

عمي 
مصباح 
 زلطوـ

داب، اآل
 المنصورة

22/3/
2117 

 أ.د/ إبراىيـ بركات 
 أ.د/ محمود الجعيدي
 أ.د/ محمد العمراوي 

الحذؼ في شعر ابف الفارض  -41
 دراسة نحوية داللية. )ماجستير(.

اآلداب،  
 دمياط

6/4/
2117 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ أحمد وديع 
البنية النحوية وداللتيا في  -42
 العدناني. )دكتوراه(. شعر

إسحاؽ 
 الجعبري

 ، دار العمـو
 القاىرة

27/7/
2117 

 أ.د/ محمد العمراوي
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ مصطفى عبد العميـ
عوارض التركيب ووسائؿ  -43

التماسؾ النص في الرسائؿ 
 السياسية لمجاحظ. )دكتوراه(.

خضر 
محمد 
 خضر

اآلداب، 
 المنصورة

11/9/
2117 

 بركات أ.د/ إبراىيـ
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ ندى الحسيني
الصيغ الصرفية المزيدة  -44

وعالقتيا بالداللة في ديواف ابف 
 المعتز دراسة تحميمية. )دكتوراه(.

محمد خميؿ 
 إبراىيـ

/7/11 اآلداب، طنطا
2117 

 أ.د/ عبد الكريـ جبؿ
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ محمود ياقوت
في آراء الخميؿ بف أحمد  -45

كتاب إعراب القرآف لمنحاس، دراسة 
 لغوية. )دكتوراه(.

معمر 
مصطفى 

 محمد

اآلداب، 
 المنصورة

31/12/
2117 

 أ.د/ إبراىيـ بركات
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ ندا الحسيني
األفعاؿ المزيدة في أحاديث  -46

صحيح البخاري، دراسة صرفية 
 داللية. )ماجستير(.

عبداهلل 
 حممي

اآلداب 
 المنصورة

6/2/
2118 

 أ.د/ عبد الكريـ جبؿ
 أ.د/ محمود الجعيدي

 أ.د/ وائؿ البرعي
 
 رسا ل الماجستير والدكتنراه المسجلة بإحراف : -ج

رسةةايم  مخسةةني علةةىايرسةةالل ادلسةةةلم  يفشةةرايف يلماجسةةت  وايةةدكتوراه ودلةةا تنةةاق   عةةد تزيةةد 
جامعةم ك ةر   كليةم ا دا   و يف قسم ايلغةم ايعر يةم وآداهبةا  كليةم ا دا   جامعةم ادلنصةورة

  ايشيخ.
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 ثالثا  خدمت اجملتمع

 وورش العمل الدوراث التدريبيت  

  جامعةةةةةم ادلنصةةةةةورة  ايةةةةةدورة ايسادسةةةةةم واي ال ةةةةةون  )برنوووووامج إعوووووداد المعلووووو  الجوووووامع ( دورة: -1
 م. 11/4/1111-م6/0/1111
يزيةةةةم    جامعةةةم ادلنصةةةورة  مركةةةز ايلغةةةم اإلجنل Toefl preparation course)دورة  -5
 م.54/6/5331 -م56/4/5331
  جامعةةةةةةم ادللةةةةةةا مايةةةةةةد  ادلملكةةةةةةم ايعر يةةةةةةم ايسةةةةةةعوديم  (تنميووووووة مهووووووارة الحاسووووووب ا لوووووو )دورة  -0
 ىة.10/13/1456-50/13/1456
   .م )وباح  56/5/5331-56  جامعم ادلنصورة  )اإلدارة الجامعية( دورة: -4
-5  جامعةةةةةةةم ادلنصةةةةةةةورة  معيوووووووة()الجنانوووووووب الماليوووووووة والقانننيوووووووة فووووووو  األعموووووووا  الجا دورة: -0
   .م )وباح  4/6/5331
   .م )مسال  4/6/5331-5جامعم ادلنصورة    (معايير الجندة ف  العملية التدريسية) دورة: -6
   .م )وباح  11/6/5331-1  جامعم ادلنصورة  (نل  االمتحانات وتقني  الةالب) دورة: -6
   .)وباح   م16/6/5331-16رة    جامعم ادلنصو (نلاى الساعات المعتمدة) دورة: -6
 م )مسال  . 16/6/5331-16جامعم ادلنصورة    (إدارة النقت واالجتماعات) دورة: -1
  كليةةةم المشوووروعات التنافسوووية لبووورامج تةووونير التعلوووي  واالعتموووادورشةةةم عمةةةل يف موضةةةوع:  -13

 م.0/11/5331ايتةارة  جامعم ادلنصورة  اخلمي  
 م. 5/15/5310-1  جامعم ادلنصورة  ج ()التخةيط االستراتي دورة: -11
 م. 6/1/5314-0  جامعم ادلنصورة  )إدارة الفري  البحث ( دورة: -15
 م. 51/1/5314-56  جامعم ادلنصورة  )مشروعات البحنث التنافسية( دورة: -10
   م.56/4/5314-56  جامعم ادلنصورة  (تنلي  المؤتمرات العلمية) دورة: -14
-51  جامعةةةةةةةةم ادلنصةةةةةةةةورة  (لمعووووووووايير األكاديميووووووووة للبرنووووووووامج التعليموووووووو تةبيوووووووو  ا) دورة: -10
   م.03/6/5314
   م.4/6/5314-0  جامعم ادلنصورة  (أتخالقيات البح  العلم ) دورة: -16
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 الداخليت عضىيت اجملالس واللجان  
-5331صةةورة  مةةن عةةام   جامعةةم ادلنعضةةو رللةة  قسةةم ايلغةةم ايعر يةةم  كليةةم ا دا  -1

 إىل ا ن.م و 5331من و م  5334
م ايعر يةةم وآداهبةةةا  كليةةم ايعلةةةوم اإل سةةا يم جبامعةةةم ادللةةا مايةةةد عضةةو رللةةة  قسةةم ايلغةةة -5

 يف أ ناء ف ة اإلعارة. .م5331-5334 ادلملكم ايعر يم ايسعوديم من 
 كليةةةم ا دا   جامعةةةم ادلنصةةةورة  مةةةن عةةةام وآداهبةةةا   أمةةةني رللةةة  قسةةةم ايلغةةةم ايعر يةةةم -0

 م.5335-5330
 م.5334-5335ادلنصورة  عضو ايلةنم اي قافيم   كليم ا دا   جامعم  -4
-5330منسةةة  ايتعلةةةيم اإليكةةة و    كليةةةم ايعلةةةوم اإل سةةةا يم  جامعةةةم ادللةةةا مايةةةد   -0

 م.5336
 سةةةا يم  كليةةم ايعلةةةوم اإلقسةةم ايلغةةةم ايعر يةةم وآداهبةةةا   أمةةني جلنةةةم ايتعلةةيم اإليكةةة و     -6

 .م5331-5336جامعم ادللا مايد  
 سةةةا يم جبامعةةةم ادللةةةا مايةةةد  ادلملكةةةم ايعر يةةةم عضةةةو جلنةةةم ايتعاقةةةدات  كليةةةم ايعلةةةوم اإل -6

 م.5331-5336ايسعوديم  
 م. 5313-5331عضو جلنم متا عم اجلودة  كليم ا دا  جامعم ادلنصورة يعام  -6
 م.5313-5331كن ول قسم اإلعالم يلعام اجلامع  أعمال  ادلشرف على  -1
  اي صةةةةل ايلغةةةةم ايعر يةةةةملويةةةةل مقةةةةرر: )اينحةةةةو  يل رقةةةةم األوىل قسةةةةم ادلشةةةةرف علةةةةى  -13

 إىل وورة إيك و يم. ايدراس  اي ا   
  يلعةةةةام   جامعةةةةم ادلنصةةةةورةعضةةةةو جلنةةةةم مراجعةةةةم أعمةةةةال ايكنةةةة والت  كليةةةةم ا دا  -11

 تةةةةةةةةةةاريخ:  15  اي صةةةةةةةةةةل ايدراسةةةةةةةةةة  األول   ةةةةةةةةةايقرار رقةةةةةةةةةةم: م5313-5331اجلةةةةةةةةةامع  
 م.56/5/5313
وآداهبةةةةا  كليةةةةم ا دا  جامعةةةةم عضةةةةو جلنةةةةم ايتطةةةةوير واجلةةةةودة  قسةةةةم ايلغةةةةم ايعر يةةةةم  -15

 م.5313-5331ادلنصورة  يعام 
عضةةو جلنةةم مراجعةةم ايتماسةةات روةةد درجةةات ايطةةال  يف اي صةةل ايدراسةة  األول   -10
 م.56/4/5313 تاريخ:  164   ايقرار رقم: م5313يناير 
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  دور مةةةايو  ودور م5313-5331رلةةةي  كنةةة ول ايدراسةةةات ايعليةةةا  ايكليةةةم يعةةةام  -14
 م.5313سبتمرب 

عضةةةو جلنةةةم إعةةةداد  ةةةرام  ايتعلةةةيم ادل تةةةوح  كليةةةم ا دا   جامعةةةم ادلنصةةةورة  يلعةةةام  -10
 م.5313-5331اجلامع   

عضةةةو جلنةةةم إدارة ادلوقةةة  اإليكةةة و  يكليةةةم ا دا   جامعةةةم ادلنصةةةورة   ةةةايقرار رقةةةم:  -16
 م.55/6/5313 تاريخ:   560
اي صةةل ايدراسةة  اي ةةا   عضةةو جلنةةم مراجعةةم ايتماسةةات روةةد درجةةات ايطةةال  يف  -16
 م.5/6/5313   تاريخ: 011م   ايقرار رقم: 5313مايو 
أمةةةةني رللةةةة  قسةةةةم ايلغةةةةم ايعر يةةةةم وآداهبةةةةا   كليةةةةم ا دا  جامعةةةةم ادلنصةةةةورة  يلعةةةةام  -16

 م.6/1/5313 :م   قرار رلل  ايقسم ادلنعقد يف5311-5313اجلامع  
-5313  كليةم ا دا  يعةام: عضو جلنم شئون ايتعليم وايطال  ادلنب قةم عةن رللة -11

 م.5311
عضةةةةو جلنةةةةم مراجعةةةةم أعمةةةةال ايكنةةةة والت  كليةةةةم ا دا   جامعةةةةم ادلنصةةةةورة  يلعةةةةام  -53

 )ايعام اي ا  على ايتوايل . م  اي صل ايدراس  األول.5311-5313اجلامع  
م  دور مةةةايو  ودور 5311-5313رلةةةي  كنةةة ول ايدراسةةةات ايعليةةةا  ايكليةةةم يعةةةام  -51

 )ايعام اي ا  على ايتوايل  م.5311سبتمرب 
ادلشةةرف ايعةةةام علةةةى ا تخا ةةةات كليةةم ا دا  يلةنةةةم اال تخا يةةةم وا تخا ةةةات ايعمةةةداء  -55

 ) ايتزكيم .
نصةةةةورة  يلعةةةةام أمةةةةني رللةةةة  قسةةةةم ايلغةةةةم ايعر يةةةةم وآداهبةةةةا   كليةةةةم ا دا  جامعةةةةم ادل -50

 )ايعام اي ا  على ايتوايل  ايتزكيم  .5315-5311اجلامع  
-5311ضو جلنم شئون ايتعليم وايطال  ادلنب قةم عةن رللة  كليةم ا دا  يعةام: ع -54

 )ايعام اي ا  على ايتوايل  م.5315
 .م5315عام    ومايورلي  كن ول ايلغم اإلجنليزيم وا  ار اإلسالميم يدور يناير -50
 علةةى ايتةةوايل  وايرا ةة  واخلةةام رلةةي  كنةة ول ايدراسةةات ايعليةةا  ايكليةةم يلعةةام اي ايةة  -56

 م.5314-5310حىت ايعام ايدراس  
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رلةةي  كنةة ول ايدراسةةات ايعليةةا  ايكليةةم يلعةةام اي ايةة  وايرا ةة  واخلةةام  علةةى ايتةةوايل  -56
 .5316-5310حىت ايعام ايدراس  

منس  ايكليم يتطوير قدرات أعضاء ىيئم ايتدري  يد  مركز تطوير قدرات أعضةاء  -56
 ة.ىيئم ايتدري  جبامعم ادلنصور 

 م.56/1/5316جامعم ادلنصورة ا تداء من  وكيل كليم ا دا  -51
 وإىل ا ن.  م13/5316جامعم ادلنصورة  دءا من عضو رلل  كليم ا دا   -03
 ا تةةةةداء مةةةةندا  جامعةةةةم ادلنصةةةةورة م شةةةةئون ايتعلةةةةيم وايطةةةةال   كليةةةةم ا رلةةةةي  جلنةةةة -01
 . وإىل ا نم13/5316
 م  وإىل ا ن.13/5316ا تداء من  عضو رلل  شئون ايتعليم وايطال  -05
 :ا تةةةةةةةةداء مةةةةةةةةن عضةةةةةةةةو رللةةةةةةةة  وةةةةةةةةندو  اخلةةةةةةةةدمات ايتعليميةةةةةةةةم جبامعةةةةةةةةم ادلنصةةةةةةةةورة -00
 م.13/5316  وحىت م11/5316
 عضو جلنم دراسم مق ح اللحم كليم علوم اإلعاقم جبامعم ادلنصورة. -04
 جبامعم ادلنصورة.مركز تقومي ايطال  واالمتبارات عضو جلنم دراسم مق ح  -00
 كليةةةةةم    ر ةةةةةام  اإل سةةةةةا يات وايتنميةةةةةم ايبشةةةةةريم عضةةةةةو جلنةةةةةم دراسةةةةةم مقةةةةة ح اللحةةةةةم -06

  ا دا   جامعم ادلنصورة.
 كليةم   يك و  ادلدم ايدامليم يرب ام  ايتعليم اإل اللحمايعضو جلنم دراسم مق ح  -06

  ا دا   جامعم ادلنصورة.
ايةد لوم ادلهةر يف أعمةال شةركات ايسةياحم وايطة ان  كليةم  عضو جلنم دراسةم مقة ح -06

 .ايسياحم واي ناد  جبامعم ادلنصورة
 إدارة اي ناد  وادلنتةعات ايسياحيمايد لوم ادلهر يف  عضو جلنم دراسم مق ح -01

   . كليم ايسياحم واي ناد  جبامعم ادلنصورة
 إدارة اي ناد  وادلنتةعات ايسياحيمايد لوم ادلهر يف  عضو جلنم دراسم مق ح -43

  . كليم ايسياحم واي ناد  جبامعم ادلنصورة
األسةاتذة  األساتذة واألساتذة ادلساعدين جبامعم طنطا  قيماخلماسيم يلةنم ايعضو  -41

 م.5316يعام  واألساتذة ادلساعدين جبامعم طنطا
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  خدمت اجملتمع 

 االش اك يف: 
 ت )لليل اينصوص   مركز اخلدمم ايعامم  كليم ا دا   جامعم ادلنصورة.دورا -1
   مركز اخلدمةم ايعامةم  كليةم ا دا   يطال  ايكليم دورات )تنميم مهارات اإلعرا  -5

 جامعم ادلنصورة.
دورات )تنميةةم مهةةارات أعضةةاء ىيئةةم ايتةةدري  يف قواعةةد ايلغةةم ايعر يةةم   مركةةز اخلدمةةم  -0

 ي  يم  جامعم ادلنصورة.ايعامم   كليم ا
اإلشراف على فري  كليم ا دا   جامعم ادلنصورة يف: )أسبوع  ظافم ايبيئم  لحافظةم  -4

 ايدقهليم.
يناير  مركز شبا  طناح  50ادلشاركم لحاضرة  قافيم  عنوان: )قيم مكتسبم من  ورة  -0

 :  مسةلم على اينت على ايرا ط ا يت ادلنصورة
(http://tanahelyoum.hooxs.com/t267-topic  

(http://tanahcity.com/vb/showthread.php?t=27671&page=5  
دورات )تنميةةم مهةةارات اإلعةةرا  دلدرسةة  ادلرحلةةم اإلعداديةةم   مديريةةم اي  يةةم وايتعلةةيم  -6

  ادلنصورة.
ادلشةةةاركم يف اراضةةةرات اي قافيةةةم جلامعةةةم ادلنصةةةورة  موجةةةودة علةةةى اينةةةت علةةةى ايةةةرا ط  -6

 :ا يت
(http://www.youtube.com/watch?v=-NOMRaJzJpA  

ادلشاركم يف ايبة  احلة  يلمحاضةرات عةرب موقة  جامعةم ادلنصةورة  اراضةرات ادلسةةلم  -6
 موجودة على اينت على ايرا ط ا يت:

(http://www.youtube.com/watch?v=9cnqL1AtUTM  
  .5315-5311يعام  ورةم،س  أسرة آدا  أون الين  كليم ا دا  جامعم ادلنص -1

 وكذيا أسرة  دايم.
  .ي  ات متتاييمم و 5331من شبا  طناح رلي  مركز  -13
 عضو رلل  ا  اء دلدرسم زلمد مجال سليم اإلعداديم  ادلنصورة. -11


