رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================
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الســــــيرة الذاتية
االسم  /محمد محمود عبد الحميد أبو علي
تاريخ الميالد 9179 / 7 / 91 /م

التدرج الوظيفى والمهنى :

معيد بقسم اللغة العربية بآداب دمنهور 1991/11/32م .
مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بآداب دمنهور 3222/5/31م .
مدرس النقد والبالغة بقسم اللغة العربية بآداب دمنهور 3222/1/35م .
مدير وحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب بدمنهور 3212/12/1م .
أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلية اآلداب بدمنهور أكتوبر 3211م .
مستشار الغرفة التجارية  ،وزميل منظملة اتحلاد التحكليم اللدولي ببروكسل  ،ومحكلم فلي المنازعلا المدنيلة والتجاريلة ،
وادارة عمليا التحكيم  ( ،مستشار تحكيم دولي معتمد من عدة جها ) .
رئيس النادي األدبي المركزي بمحافظة البحيرة ساب ًقا .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================

مراجع خارجي معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .
القائم بعم رئيس قسم اللغة العربية بكلية آداب دمنهور يناير 3212م .
نائب مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور مارس 3212م .
مدرب بمركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور .
مدرب دولي معتمد من األكاديمية الكندية للتنمية البشرية ونيويورك وكامبردج .
نائب أو مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور يناير 3219م .

التدرج العلمى :

تاريخ الحصو على الماجستير 3222/ 3 / 31 /م .
تاريخ الحصو على الدكتوراة 3225 / 12 / 35 /م .
موضوع الماجستير » تجاوز عبد القاهر الجرجاني للتراث النقد البالغي « إشراف  /أ.د /محمد زكي العشماوي
موضوع الدكتوراه » منلاه المحلدنين فلي دراسلة الشلعر الجلاهلي دراسلة تحليليلة تقويميلة « إشلراف  /أ.د /محملد زكلي
العشماوي  +أ.د /حلمي علي مرزوق
الوظيفة  /أستاذ مساعد النقد والبالغة بآداب دمنهور

الشهادا

الحاص عليها :

 -1ليسانس آداب بتقدير جيد جد ا مع مرتبة الشرف األولى آداب دمنهور جامعة اإلسكندرية 1992م .
 -3دبلوم في تحقيق التراث من مركز تحقيق التراث بالقاهرة 1995م .
 -2درجة الماجستير في اآلداب من آداب اإلسكندرية  3222م  ،بتقدير ممتاز .
 -1درجة الدكتوراة في اآلداب من آداب اإلسكندرية فرع دمنهور  3225م  ،بمرتبة الشرف األولى .
 -5دورا في الكمبيوتر (. )Windows – Word – Internet
 -2اجتياز دورة (التدريس الفعا  ، )T1مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة اإلسكندرية  ،في
الفترة من  32 – 32إبري 3225م .
 -7اجتياز دورة اإلعداد والتأهي لشهادة ( (ICTPفي مهارا الحاسب اآللي  ،المجلس األعلى للجامعا ،
3227م .
 -2دورة المراجعين المعتمدين بكلية الهندسة 3229م  ،وادارة التدريب بكلية الطب عين شمس  3212م .
 -9دورا مدرب دولي معتمد ( )ITOTمن الجها اآلتية :
أ -كلية نيويورك للتدريب .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art
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ب -جامعة كامبردج .
 جامعة بوسطن .ث -مركز البحوث والدراسا السياسية ب كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .
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ح -المجلس العربي للدراسا العليا والبحث العلمي .
خ -المركز الدولي للتحكيم والوساطة وحقوق الملكية الفكرية .
د -منظمة منهاتن الدولية للتدريب واالستشارا .
ذ -األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارا .
ر -مركز التطوير واإلبداع .
ز -مركز اإلرشاد النفسي .
 - 12الدبلومة المهنية للتحكيم في المنازعا المدنية والتجارية  ،وقُ ّيد اسمى ضمن جدو محكمي الغرفة التجارية
"ب"  ،بصفتي أحد مستشاري الغرفة التجارية  ،وزمي منظمة اتحاد التحكيم الدولي ببروكس  ،وقد حصل على
تصريح ممارسة مهنة التحكيم  ،والعم كمحكم في المنازعا المدنية والتجارية  ،وادارة عمليا التحكيم على نحو
ملتزما في ك األحوا بالقواعد القانونية لمسؤولية المحكم واللوائح الداخلية للغرفة التجارية .
فردى
ً
وقد تم اعتماد الدبلومة المهنية للتحكيم من الجها اآلتية :
 جامعة القاهرة . الغرفة المصرية للوساطة والتحكيم والمنظمة العربية لحماية حقوق الملكية الفكرية (.عضو االتحاد العربيلحماية حقوق الملكية الفكرية  ،وعضو االتحاد السويسري للتحكيم  ،وعضو االتحاد العالمي للقضاة ) .
 اتحاد التحكيم الدولي ببروكس ( منظمة دولية ) . -11دبلومة في االتصا الفعا من المركز الكندي  ،المدرب د  .إبراهيم الفقي .
 -13اجتياز دورة آداب وأخالقيا المهنة  ،مركز المؤتمرا  ،جامعة اإلسكندرية .
 -12اجتياز دورة استخدام التكنولوجيا الحدينة في التدريس  ،مركز المؤتمرا  ،جامعة اإلسكندرية .
 -11برنام تدريبي عن (تصميم المقرر)  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة اإلسكندرية  ،في الفترة
من  11 – 13يونيو 3227م .
 -15برنام تدريبي عن (النشر الدولي للبحوث العلمية)  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة
اإلسكندرية  ،في الفترة من  12 – 12يونيو 3227م .
 -12اجتياز دورة مهارا العرض الفعا  ،مركز المؤتمرا  ،جامعة اإلسكندرية والهيئة القومية لضمان الجودة
واالعتماد  ،في الفترة من  3229/9/39إلى 3229/12/1م .
 -17دبلومة في مهارا القائد الناجح من األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارا .
 -12دبلومة في مها را العرض الفعا من األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارا .
 -19برنام تدريبي عن (تنظيم المؤتمرا العلمية)  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة اإلسكندرية ،
في الفترة من  35 – 32فبراير 3212م .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .
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 ،في الفترة من -32

 -32دبلوم المدرب الدولي المحترف ( ، )I.T.O.Tاألكادي مية الكندية للتدريب واالستشارا
 22يونيو 3213م .
 -31دبلومة في التكيف األسري والصحة النفسية من األكاديمية الكندية 3213م .
 -33برنام تدريبي عن (نظم الساعا المعتمدة)  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة دمنهور  ،في | Page
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الفترة من  2 – 3يوليو 3211م .
 -32برنام تدريبي عن (أساليب البحث العلمي)  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة دمنهور  ،في
الفترة من  11 – 12سبتمبر 3211م .
 -31برنام تدريبي عن (اتخاذ الق اررا وح المشكال )  ،مركز تنمية مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس ،
جامعة اإلسكندرية  ،في الفترة من  12 – 15سبتمبر 3211م .
 -35برنام تدريبي عن (نظم إدارة المراجع البحنية العلمية)  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة
اإلسكندرية  ،في الفترة من  12 – 17سبتمبر 3211م .
 -32برنام تدريبي عن (إدارة الوق واالجتماعا )  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة دمنهور ،
في الفترة من  12 – 17سبتمبر 3211م .
 -37الحصو على شهادة الل ( )Training Of Trainers ( )TOTفي الفترة من  35 -31مارس 3215م  ،مركز
تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس والقيادا جامعة دمنهور .
العلمي لعام 3215م .
 -32الحصو على جائزة جامعة دمنهور للتشجيع
ّ
 -39دبلومة في استراتيجيا إدارة العق من األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارا .
 -22دبلومة في لغة الجسد من األكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا .
 -21دبلومة في إدارة األولويا من مركز اإلرشاد النفسى .
 -23دبلومة في استراتيجيا ح المشكال مركز اإلرشاد النفسى .
 -22دبلومة في مهارا التفكير واتخاذ القرار من مركز التطوير واإلبداع .
 -21دبلومة في مهارا التفاوض واإلقناع من مركز التطوير واإلبداع .
 -25دبلومة في مهارا الحوار العام من األكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا .
 -22دبلومة في المهارا الشخصية من األكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا .
 -27برنام تدريبي عن (الجوانب المالية والقانونية في األعما الجامعية)  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة
التدريس  ،جامعة دمنهور  ،في الفترة من  12 – 17يناير 3212م .
 -22اجتياز دورة مهارا التعلم اإللكتروني المدم  ،مركز تنمية قدرا أعضاء هيئة التدريس والقيادا  ،جامعة
دمنهور  ،في الفترة من 3212/2/12م إلى 3212/2/19م .
 -29الحصو على المركز النالث بمتوسط تقييم  12.53للبرنام التدريبي (أساليب البحث العلمي)  ،وذلك على
مستوى التدريب أكنر من مرة خال عام 3212م .
 -12الحصو على المركز الناني بمتوسط تقييم  12.25للبرنام التدريبي (أخالقيا البحث العلمي)  ،وذلك على
مستوى التدريب مرة واحدة خال عام 3212م .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .
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 -11برنام تدريبي عن (معايير الجودة في العملية التعليمية)  ،مركز تنمية قدرا
دمنهور  ،في الفترة من  35 – 31يونيو 3219م .

أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة

المؤلفا :
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 -1تاريخ النقد األدبي عند العرب في القرن الرابع الهجري  ،باالشتراك مع أ.د /عيد بلبع األستاذ بجامعة المنوفية ،
مركز إبداع للطباعة الحدينة 3222م .
 -3تاريخ النقد األدبي عند العرب حتى نهاية القرن النالث الهجري  ،باالشتراك مع أ.د /حلمي علي مرزوق  ،مركز
إبداع للطباعة الحدينة 3222م .
 -2اللغة األدبية  ،مشروع قراءة في نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني  ،باالشتراك مع أ.د /حلمي علي مرزوق
 ،مركز إبداع للطباعة 3227م .
 -1النقد األدبي الحديث ؛ أعالمه ومناهجه  ،باالشتراك مع أ.د /حلمي علي مرزوق  ،مركز إبداع للطباعة 3227م.
 -5الوافي في العروض والقوافي  ،مركز إبداع للطباعة الحدينة 3222م .
 -2دراسا في الشعر الجاهلي  ،مركز إبداع للطباعة الحدينة 3222م .
 -7في تذوق الشعر  ،قراءا تحليلية فى عيون الشعر العربى  ،الرائد للطباعة 3212م .
 -2في أصو الكتابة العربية الصحيحة  ،الرائد للطباعة 3212م .
 -9مناه النقد األدبي الحديث ( األصو النظرية )  ،الرائد للطباعة 3212م .
 -12التوه النوري في الشعر والمسرح  ،دورية االنسانيا  ،آداب دمنهور 3211 ،م .
 -11أنر المرض في شعر ابن الرومي  ،دورية آداب المنوفية 3213م .
 -13السخرية بين إشكالية الداللة والتناو الفني  ،دراسة نقدية  ،دورية كلية آداب بنها  ،أكتوبر 3213م .
 -12الرؤى الغائبة  ،قراءة نانية في موقف طه حسين من الشعر الجاهلي  ،الوادي للطباعة 3213 ،م .
 -11اتجاها الشعر العربي الحديث  ،الوادي للطباعة 3212م .
 -15في أصو الكتابة العربية الصحيحة  ،الوادي للطباعة 3212م .
 -12في أصو البحث األدبي  ،وكيفية تحقيق التراث  ،الوادي للطباعة 3212م .
 -17اإليقاع في شعر أم دنق بين التقليد والتجديد  ،دورية االنسانيا  ،آداب دمنهور 3212 ،م .
 -12تجليا الرومانسية عند شعراء البحيرة  ،دورية كلية التربية بدمنهور  ،مقبو للنشر  ،يناير 3211م .
 -19شعرية الفكر في تجربة صالح اللقاني اإلبداعية  ،مقبو للنشر فى آداب المنوفية إبري 3211م .
 -32المذاهب األدبية بين العرب والغربيين  ،دراسة مقارنة  ،الوادى للطباعة 3211 ،م .
 -31تجليا المكان في السرد  ،مؤتمر اليوم الواحد  ،قصر نقافة مطروح .
نموذجا ؛ دراسة نقدية  ،المؤتمر العلمي الدولي األو
 -33االتجاه النفسي عند حلمي مرزوق ؛ المتنبي وشوقي
ً
لقسم اللغة العربية بعنوان (أسئلة البالغة والدراسا البينية)  ،كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية  ،يناير 3215م .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==================== ======================================================
ت -3500033540 :فاكس 3500044540
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.DamanhourArts.com
E-mail:info@DamanhourArts.com

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================

ِ
ِ
شوِقي  ،المؤتمر العلمي األو لقسم اللغة العربية  ،كلية اآلداب  ،الوادي
ص ِريَّة ِفي ِش ْع ِر َ
اله ِويَّة الم ْ
َ -32مالمح ُ
الجديد  ،جامعة أسيوط  ،تح عنوان (اللغة العربية  :األزمة – التحديا – الهوية)  37 -32 ،إبري 3215م .
 -31جماليا التصوير الفني عند أحمد شلبي  ،كلية اآلداب  ،جامعة الفيوم  ،العدد الناني عشر  ،يونيو 3215م ،
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ِ
اءة ُم َغا ِي َرة  ،دورية اإلنسانيا  ،كلية اآلداب  ،جامعة دمنهور  ،العدد
 -35المية العرب في ضوء النقد البيئي ؛ ق َر َ
السادس واألربعون  ،يناير 3212م .
 -32خديوي فاروق بين التنوير واالدعاء  ،المؤتمر الدولي عن األدب والنورة المنعقد بكلية اآلداب  ،جامعة القاهرة ،
مارس 3212م .
ي  ،مؤتمر إسهاما بالد ما وراء النهر في الحضارة اإلسالمية  ،المؤتمر
 -37المنه
التحليلي في تفسير الزمخشر ّ
ّ
الدولي الناني بالشراكة مع مكتبة اإلسكندرية  ،كلية اآلداب بالوادي الجديد  ،جامعة أسيوط  ،إبري 3212م .
ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
اءة نَ ِان َية  ،دورية اإلنسانيا  ،كلية اآلداب  ،جامعة دمنهور  ،العدد السابع
المتََن ِّبي ؛ ق َر َ
 -32أَنَر الن ْرجسيَّة في ش ْع ِر ُ
واألربعون  ،يوليو 3212م .
ِ
ِ
ِ
اج ِّ ِ
وب ِ
َم ُد ْن ُق  ،مجلة الدراسا العربية  ،كلية دار العلوم  ،جامعة المنيا  ،العدد
اإل ْخ َر ِ
ُسلُ ُ
 -39أ ْ
السين َمائ ِّي في ش ْع ِر أ َ
السادس والنالنون  ،يونيو 3217م  ،الترقيم الدولي (. )ISSN 1112 -2229
ضا إِ َمام  ،مجلة سرديا  ،الجمعية المصرية للدراسا السردية
ص َ ..ه ْم َزة َق ْ
ِ -22ش ْع ِرَّي ُة القَ ِّ
ص ِفي َ
ط ِع) لِ ِر َ
(ه ْم َزة َو ْ
 ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،جامعة قناة السويس  ،العدد الخامس والعشرون ( ،يوليو – أغسطس – سبتمبر
3217م).
الشع ِر الج ِ
َّة ِفي الممارس ِة َّ ِ ِ
اهي ِ
الش َف ِ
 -21أَنَُر َّ
اه ِل ِّي أُْن ُموَذ ًجا)  ،بحث مقبو للنشر في مجلة
َ
اصا ُم َد َّوَنة ِّ ْ
النصيَّة (تََن َ
َُ َ َ
الدراسا العربية  ،كلية دار العلوم  ،جامعة المنيا  ،العدد السابع والنالنون  ،يناير 3212م  ،الترقيم الدولي
(. )ISSN 1112 -2229
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المح ال َف ْل ِ
ِ
وء َّ
ض ِ
وديَّة في ش ْع ِر َم ْح ُم ِ
الو ُج ِ
الن ْقد النَّ َقاف ّي  ،مجلة سياقا اللغة
اءة في َ
َ -23م ُ
ود َد ْر ِويش ؛ ق َر َ
س َفة ُ
َ
والدراسا البينية  ،كلية التربية  ،جامعة اإلسكندرية  ،المجلد النالث  ،العدد األو  ،إبري 3212م  ،الترقيم الدولي
(. )ISSN 3527 -2552
 -22علم القوافي  ،مركز إبداع للطباعة الحدينة 3212م .
 -21اللغة العربية  ،مركز إبداع للطباعة الحدينة 3212م .
الس َل ِ
ين أ ْ ِ ِ
اهلل ال َغ َّذ ِ
 -25ع ْب ُد ِ
الح َدانَ ِة َو ُمتُ ِ
ف  ،مجلة بحوث كلية اآلداب  ،كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية ،
ون َّ
ام ّي َب َ
َغل َفة َ
َ
اإلصدار رقم  ، 112شهر يناير 3219م  ،الترقيم الدولي (. )ISSN 3292 -3952
السي ِ
ِ
الن ْزع ُة ِ ِ ِ ِ ِ
اس ّي  ،مجلة سياقا اللغة والدراسا البينية  ،كلية التربية  ،جامعة
الج ْنس َّي ُة في ش ْع ِر ن َز ِار قَبَّاني ِّ َ
َ َّ -22
اإلسكندرية  ،المجلد الرابع  ،العدد األو  ،إبري 3219م  ،الترقيم الدولي (. )ISSN 3527 -2552

األ نشطة وعضوية اللجان :
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==================== ======================================================
ت -3500033540 :فاكس 3500044540
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.DamanhourArts.com
E-mail:info@DamanhourArts.com

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================

 )1االشتراك في تحكيم األنشطة النقافية على مستوى محافظة البحيرة 3221 -3223م .
 )3رائد اللجنة االجتماعية والرحال بآداب دمنهور 3227 / 3222م .
 )2عضو لجنة البيئة بكلية اآلداب بدمنهور 3227 / 3222م .
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 )5اإلشراف على مؤتمر البيئة والتربة الجافة المقام في آداب دمنهور مارس 3227م .
 )2عضو لجنة النشر االلكتروني بكلية اآلداب بدمنهور 3227م .
 )7المراجع اللغوي والمشرف على إكما اإلخراج الصوتي لمتحف كلية اآلداب بدمنهور .
 )2اإلشراف على إقامة العديد من المهرجانا الشعرية والندوا النقافية بآداب دمنهور .
 )9تحكيم األنشطة النقافية بكلية آداب دمنهور  ،وعلى مستوى كليا فرع دمنهور .
 )12االشتراك في تحكيم مسابقة الطالب المنالي على مستوى فرع دمنهور .
 )11عضو برنام التخطيط بالمشاركة لتطوير قرى (أبو حمص)  ،بالتعاون مع المعونة األمريكية 3227م .
 )13المدير التنفيذي لدورية اإلنسانيا  ،دورية علمية محكمة تصدرها كلية اآلداب بدمنهور منذ 3227م .
 )12المراجع اللغوي للمجلة المصرية للتغير البيئي ( دورية علمية محكمة ) تصدرها جمعية التنمية البيئية .
 )11عضو هيئة تحرير مجلة سياقا  ،مجلة علمية محكمة تصدرها كلية اآلداب جامعة المنوفية منذ 3222م.
 )15عضو لجنة الجودة على مستوى فرع دمنهور 3222/3222م .
 )12رئيس لجنة تحكيم مهرجان القراءة للجميع بمحافظة البحيرة 3222/3227م .
 )17عضو وحدة الحاسب اآللي بآداب دمنهور  3229/3222م .
 )12عضو المكتبة المركزية بفرع دمنهور  3229/3222م .
 )19عضو فريق الدراسة الذاتية بكلية اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندرية فبراير  3212م .
 )32رئيس معيار الهيك التنظيمي بكلية اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندرية .
 )31رئيس لجنة البرام والمقررا وتطوير االمتحانا المنبنقة من وحدة الجودة بداية من يونيو 3212م .
 )33المسؤو عن الدعم الفني لمحور الفاعلية التعليمية بمعاييرها النمانية يونيه 3212م .
 )32رئيس لجنة التدريب واإلعالم المنبنقة من وحدة الجودة حتى يونيو 3212م .
 )31رئيس لجنة مراجعة ملفا برام التقييم وتطوير االمتحانا على مستوى فرع دمنهور مايو 3212م .
 )35ميسر الكلية في الزيارة النهائية لمشروع تأسيس نظام داخلي للجودة ) (qaap2نوفمبر 3212م .
 )32أمين قسم اللغة العربية بكلية اآلداب بدمنهور 3212 / 3229 – 3227 / 3222م .
 )37رائد اللجنة النقافية بآداب دمنهور  3212 / 3229 – 3229/3222 -3222/3227م .
 )32عضو لجنة شؤون الطالب بكلية اآلداب بدمنهور 3211 / 3212 3222 / 3227م .
 )39نائب مدير وحدة النتائ اآللية بكلية اآلداب بدمنهور  3213 /3211م .
 )22نائب مدير وحدة تقويم الطالب بكلية اآلداب بدمنهور  3213 /3211م .
 )21نائب منسق عام األنشطة الطالبية بجامعة دمنهور  3213 /3211م .
 )23نائب مد ير وحدة الجودة بكلية اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندرية من فبراير 3212م حتى يوليو 3213م.
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================

 )22واضع الالئحة اإلدارية بدورية معهد الخدمة االجتماعية بدمنهور وعضو بهيئة تحرير الدورية  3213م .
 )21اشللترك فلي تللدريب المعلمللين بفئللاتهم المختلفللة ( إسللتراتيجيا الللتعلم النشللط ) بأكاديميللة التللدريب بللدمنهور ،
محافظة البحيرة 3211م 3213 /م .
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 )22مدير وحدة الجودة بكلية اآلداب بدمنهور 3212 /12 /1م .
 )27عضو مجلس مديري وحدا الجودة بجامعة دمنهور 3211/3212م .
 )22عضو بمجلس كلية آداب دمنهور 3211م .
 )29عضو بلجنة شؤون طالب كلية آداب دمنهور 3211 /3212م .
 )12عضو مركز اللغة بجامعة دمنهور  3211حتى  3211م .
 )54عضو لجنة المراجعة المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 8340 -8342م .
 )13عضو في اللجنة التنظيمية في مؤتمر الدراسا القبطية المنعقد في كلية اآلداب جامعلة دمنهلور يلوم األربعلاء
الموافق 3219/2/13م .

االنتدابا :

 -4االنتداب للتدريس بجامعة المنوفية في الفصلين الدراسيين األو والناني 3227 / 3222م .
 -8االنتداب للتدريس بجامعة اإلسكندرية ،كلية التربية بمطروح  3222/3227م .
 -0االنتداب للتدريس بجامعة المنوفية في الفص الدراسي الناني 3229/3222م .
 -5االنتداب للتدريس بجامعة اإلسكندرية ،كلية التربية بمطروح 3229 -3222م .
 -0تدريس دورة اللغة العربية لفئا مختلفة بمكتبة مبارك بدمنهور 3229م .
 -5االنتداب للتدريس بجامعة اإلسكندرية ،كلية التربية باإلسكندرية 3212 -3229م .
 -4االنتداب للتدريس بجامعة اإلسكندرية ،كلية التربية بمطروح 3212 -3229م .
 -2تدريس أسس النطق واإلمالء لطالب شعبة اإلعالم بآداب دمنهور  ،دورة اإلعالم بمكتبة مبارك يوليو3212م
.
 -0تدريس مقرر الل غة العربية لطالب كلية العلوم بدمنهور (ساعا معتمدة )  3212م .
 -12االنتداب لتدريس مقرر الدراما ومسرح الطف  ،كلية التربية  ،جامعة دمنهور  3213 /3211م .
 -11االنتداب لتدريس مقرر اللغة العربية  ،كلية رياض األطفا  ،جامعة دمنهور 3213 /3211م .
 -13تدريس دورة مهارا اللغة العربية لطالب الدراسا العليا بمختلف كليا جامعة دمنهور 3212-3211م .

الدو ار وورش العم في مجا الضمان والجودة :
 - 1عضو لجنة النشر اإل لكتروني بكلية اآلداب بدمنهور 3227م .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==================== ======================================================
ت -3500033540 :فاكس 3500044540
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.DamanhourArts.com
E-mail:info@DamanhourArts.com

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================

 - 3عضو لجنة اإلشراف على تنظيم ندوة مفهوم الضمان والجودة  3227بكلية آداب دمنهور .
 - 2عضو لجنة الجودة على مستوى فرع دمنهور 3222/3222م .
 -1المشرف على لجنة الرسالة الخاصة بضمان الجودة بالكلية من 3222/11/39م .
 -5عضو الكلية لحضور المؤتمر األو لمركز الضمان والجودة واالعتماد الذي كان بعنوان ( الجودة واالعتماد بين | Page
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الواقع والطموحا ) المنعقد بمركز المؤتمرا يوم 3222/1/15م  ،جامعة القاهرة 3222م .
 -2حضور ورشة العم التمهيدية -مع بعض األعضاء من الكلية  -بكلية الزراعة جامعة القاهرة يناير 3222
عن الضمان والجودة .
 - 7عضو لجنة الجودة بكلية اآلداب بدمنهور 3222/3227م .
 - 2عضو ورشة عم عن (الضمان والجودة)  ،كلية التمريض  ،جامعة اإلسكندرية  3222م .
 -9دورة المراجعين الخارجيين لمؤسسا التعليم العالي  ،الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  ،في الفترة
من  39 -35يناير 3229م .
 -12دورة المراجعين المعتمدين بكلية الهندسة  ،الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  ،في الفترة من
 37 -31مايو 3229م .
 -11دورة المراجعين الخارجيين للتعليم العالي – نماذج المحاكاة  ،الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،
في الفترة من  37 -31مايو 3229م .
 - 13عضو لجنة مراجعة الخطة اإل ستراتيجية عن الكلية ( المجلس األعلى للجامعا 3229م) .
 - 12المشرف على تنظيم ندوة الدراسة الذاتية للكلية فى ضوء معايير االعتماد والجودة 3229م .
 - 11دورا مدرب دولي معتمد 3213م .
 -15عقد ورشة عم بآداب دمنهور عن توصيف المقررا مارس 3211م .
 -12اال شتراك مع مراجعين خارجيين فى عقد ورشة عم بآداب دمنهور عن المعايير األكاديمية .
 -17ورشة عم عن (معايير اعتماد كليا ومعاهد التعليم العالي)  ،الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 ،اإلصدار النالث  ،يوليو 3215م .
 -12المشاركة الفعالة والبناءة في إ لقاء محاضرا ألفراد الشرطة والعاملين المدنيين في دورا التنمية وتعدي
السلوك في األعوام التدريبية 3212/3217 -3217/3212م  ،مركز تدريب الشرطة  ،إدارة التدريب  ،مديرية أمن
البحيرة .
 -19ورشة عم عن (مهارا فن التعام وحسن االستقبا )  ،كلية اآلداب  ،جامعة دمنهور3212/9/1 ،م .
 -32ورشة عم عن (استيفاء معايير الجودة طبقًا لإلصدار النالث لهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد ؛ معيار
المشاركة المجتمعية 3212/9/19 ،م .
 -31ورشة عم عن (مواصفا األسئلة اإللكترونية طبقًا لمعايير الجودة واالعتماد)  ،كلية اآلداب  ،جامعة
دمنهور3212/11/19 ،م .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================

 -33المشاركة الفعالة والمتميزة في البرنام األو لتنمية قيادا الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار  ،محافظة
البحيرة  ،خال الفترة من  32 – 31يناير 3219م .

االشتراك فى وضع واعداد بعض الكتيبا فى مجا الجودة :
-4
-8
-0
-5
-0
-5
-4

ُكتَِّيب دلي الطالب في الجودة .
كتيب الهيك التنظيمي لكلية اآلداب بدمنهور .
كتيب وحدة الكوارث واألزما .
كتيب الالئحة التنفيذية والهيك التنظيمى لوحدة الضمان والجودة بالكلية .
كتيب اإلرشاد األكاديمى .
كتيب دلي الباحنين إلى الدراسا العليا .
كتيب البحث العلمى فى آداب دمنهور .

االشتراك فى المؤتم ار :

 -4االشتراك في تنظيم مؤتمر التربة الجافة بكلية اآلداب بدمنهور مارس 3227م .
 -8االشتراك ببحث عن توظيف التراث عند شعراء البحيرة  ،مؤتمر اليوم الواحد  ،قصر نقافة دمنهور 3229م.
 -0ندوة عن اللغة واإلعالم  ،بمكتبة مبارك بدمنهور 3229م .
 -5رئيس مؤتمر (تجليا المكان فى السلرد علن أدبلاء مطلروح)  ،قصلر نقافلة مطلروح  12 -17 ،إبريل 3212م
أيض ا ببحث عن تجليا المكان فى السرد  .تم طباعة البحث فى صدارة الكتاب الخاص بالمؤتمر .
 ،واشترك
ً
 -0االشتراك ببحث عن ( العرب والمسرح ) فى مؤتمر اإلقليم بمطروح مايو 3212م .
 -5المساهمة ال َف َّعالة في أنشطة بي الشعر باألقصر .
 -4مؤتمر األدب والنورة  ،بحث التوه النوري في مسرح اإلقليم  ،هيئة النقافة يونيو 3213م .
 -2تقديم ديوان نداء من خلف النقاب للشاعر أحمد سمير  3213م .
 -0نلدوة باتحلاد كتلاب اإلسلكندرية علن الشلاعر الكبيلر محملود الفحلام الحلائر بل ين التقليلد والتجديلد السلب الموافللق
3213 /5 /19م .
أديبا .
 -12ندوة باتحاد كتاب اإلسكندرية عن األستاذ الدكتور  /حلمى على مرزوق ً ،
ناقدا و ً
 -11تقديم ديوان النورة للشاعر محمود عقاب 3212م .
 -13االشتراك ببحث عن اللغة  ..النقافة  ..الهوية  ،مؤتمر اليوم الواحد  ،قصر نقافة دمنهور 3211م .
 -12االشتراك ببحث عن شعر صالح اللقانى  ،مؤتمر اليوم الواحد  ،قصر نقافلة دمنهلور  ،قصلر اإلبلداع بلدمنهور
ضمن احتفالية هيئة قصور النقافة بالشاعر صالح اللقانى 3211م .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================

 -11االشتراك ببحث في مؤتمر اليوم الواحد بعنوان (األصالة والحدانة في األدب البحراوي) .
 -15االشللتراك ببحللث عللن (التأمل فلي شللعر الهجللرة ؛ قلراءة فلي معجللم قلراءة فلي مللنه معجللم البللابطين)  ،نللدوة
معجم البابطين لشعراء القرنين .
 -12اإلشراف على فاعليا قسم اللغة العربية (سمينار) بعنلوان (اإلبلدا التلاريخى لأصلوا بلين اللغتلين العربيلة | Page
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والعبرية) .
 -17االشتراك ببحث عن االتجاه النفسى فلى كتابلا اللدكتور حلملى ملرزوق فلى الملؤتمر اللدولى اللذى انعقلد فلى
المنوفية عن البالغة والدراسا البينية يناير  3215م .
 -12المسلاهمة الفعاللة فللي إخلراج مللؤتمر األنلا واآلخللر (حلوار أم صللدام)  ،المنعقلد يللوم  9ملارس 3215م  ،كليللة
اآلداب  ،جامعة دمنهور  ،في إطار التعاون العلمي بين جامعة سجد المجرية وجامعة دمنهور .
 -19المشاركة الفعالة في حف تخرج وتكريم الدفعة األولى ملن الماجسلتير المصلغر فلي التنميلة البشلرية المعتملدة
من جامعة يوسطن األمريكية وأكاديمية باراداي للتدريب واالستشارا  ،يوليو 3215م .
الم َعلِّللم المصللري  ،الللذي تقيملله األكاديميللة المهنيللة للمعلمللين ،
 -32المشللاركة فللي الملتقللى األو لتعزيللز مهنيللة ُ
بالتعاون مع نقابة المهن التعليمية  ،المنعقد يوم االننين 3215/9/11م .
 -31االشتراك ببحث عن ( الننائيا الضدية فى روايتى د .حسلن البنلدارى فلوق األحلزان وتحل األحلزان )  ،ملؤتمر
السرد  ،األربعاء  12مارس 3212م .
 -33حضور المؤتمر الدولي النالث بعنوان ( ضمان جودة التعليم  :التعليم من أجل الحاضلر والمسلتقب )  ،المنعقلد
في فندق كونراد بالقاهرة  ،في الفترة من  12 -17إبري 3212م .
 -80المؤتمر العلمي الدولي األول لك لية اآلداب  :البحيرة عبر العصور ؛ رؤية تنمويةة ومتةتلبلية 48 -44إبريةل
8342م كلية اآلداب جامعة دمنهور .
 -85رئاسة الجلتة العلمية الثالثة في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي األول لكلية التربية جامعة مطروح (إسهامات
بالد ما وراء النهر في إثراء الحضارة اإلسالمية) الدورة الثانية  85-80إبريل 8340م .

المقر ار التي قُ ْم ُ بتدريسها :

البالغة العربية  ،علم البيان
البالغة العربية  ،علم البديع
البالغة العربية  ،علم المعانى
البنيوية – علم األسلوب
مناه النقد األدبى الحديث
النقد األدبى حتى القرن النالث الهجرى
النقد األدبى فى القرن الرابع الهجرى
النقد األدبى فى القرنين الخامس والسادس الهجريين
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================
علم اللغة
اللغة العربية لغير المتخصصين
الدراما ومسرح الطف
أدب األطفا
القراءة التحليلية
األدب الجاهلى
األدب الحديث
الننر العربى القديم
الحضارة اإلسالمية
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مجاال الخب ار السابقة :

 -1التدريس الجامعى ( مقررا متنوعة كما هو مذكور بعاليه )
 -3التنمية البشرية والتدريب لمعلمى التربية والتعليم ( أكاديمية التدريب بدمنهور)
 -2إعداد اللوائح المالية واإلدارية للدوريا العلمية .
 -1اإلشراف الفنى واللغوى على نالث دوريا علمية محكمة .
 -5مراجع خارجى معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .
 -2إعداد بعض الكتيبا فى مجا الجودة ( مرحلة التعليم الجامعى )
 -7إعداد الهيك التنظيمى لكلية آداب دمنهور .
 -2إعداد الئحة الكوارث واألزما لكلية آداب دمنهور .
 -9إعداد مقترح الالئحة المالية واإلدارية لمركز ضمان الجودة – جامعة دمنهور  3212م .
 -12إقامة العديد من الندوا النقافية المتنوعة بعدة جها .
 -11اإلش لراف علللى تحكلليم المسللابقا األدبيللة ( شللعر – قصللة قصلليرة – روايللة – مسللرحية – مقللا ) علللى
مستوى جامعة دمنهور  ،وعلى مستوى كلية آداب دمنهور  ،وعلى مستوى مراكز الشباب بمحافظة البحيرة
 - 13إعللداد وتنظلليم دورا تدريبيللة فللى مجللاال متنوعللة ( تنميللة بشللرية – لغللة عربيللة – إعللداد معلللم اللغللة
العربية أكاديميا – علم العروض والقافية).
 -12إعداد المؤتمرا وتنظيمها .
 - 11المشللاركة فللي التقللديم واإلشللراف علللى الفعاليللا اآلتيللة بقسللم اللغللة العربيللة وبكليللا جامعللة دمنهللور
 3212 /3215م :
أ -يوم اليتيم .
ب -يوم الشهيد
 ذكرى تحرير سيناءرسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================
ث -يوم عيد األم بكلية التمريض .
ج -يوم االبتكار بكلية التجارة .
ح -يوم الوفاء بكلية اآلداب أ .رشاد غالب وسن المعاش .
خ -يوم الوفاء بكلية التجارة أ .عبد المنعم الصفتى وسن المعاش .

الرسائ العلمية التي اشترك في مناقشتها :

 )1دكتوراه عن (الخطاب القرآني لبنى إسرائي ؛ دراسة أسلوبية)  ،كلية اآلداب  ،جامعة حلوان .
 )3ماجستير عن (المشك في كتاب الحماسة)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
 )2ماجستير عن (الصورة الفنية في شعر إيليا أبى ماضي)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
 )1ماجستير عن (سورة الشعراء  ،دراسة نصية)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
 )5دكتوراه عن (التفضي في أحاديث صحيح البخاري ؛ دراسة أسلوبية مقارنة )  ،كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية .
 )2ماجستير عن (صورة المجتمع في شع ر لسان الدين بن الخطيب ؛ دراسة موضوعية فنية)  ،كلية دار العلوم ،
جامعة المنيا .
 )7ماجستير عن (شعر ابن سه األندلسي ؛ دراسة أسلوبية)  ،كلية دار العلوم  ،جامعة المنيا .
 )2ماجستير عن( شعر علي بن موسى األندلسي الجياني الملقب بشاعر الحكماء حكيم الشعراء ابن أرفع رأسه
األندلسي (515هل 592 -هل 1197 – 1131/م) ؛ جمع ودراسة وتحقيق)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
الع ْق َبى) ألحمد بن يوسف الكاتب ( 212هل) ؛ دراسة
الم َكافَأة ُ
وح ْ
سن ُ
 )9ماجستير عن (بنية الحكاية في كتاب ( ُ
تحليلية نقدية )  ،كلية اآلداب  ،جامعة طنطا .
 )12ماجستير عن ( االغتراب في شعر فاروق جويدة ؛ دراسة في الرؤية والتشكي )  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية
.
 )11ماجستير عن ( تجليا المرأة في أدب إحسان عبد القدوس الروائي ؛ الرؤية والتشكي الفني)  ،كلية اآلداب ،
جامعة اإلسكندرية .
 )13ماجستير عن (ظاهرة األلوان في شعر نازك المالئكة ودالالتها النفسية والفنية)  ،كلية اآلداب  ،جامعة
اإلسكندرية .
وء تَ َداولِيَّة ِ
ِ
ِ
ِ
الخطَاب)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية
اسة ِفي ُ
ض ِ ُ
صص ؛ د َر َ
ورِة القَ َ
 )12ماجستير عن (الح َجاج في ُ
س َ
.
ِ
ِ
صف ّي الدِّين الحلِّ ّي ؛ دراسة موضوعية فنية)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية
 )11ماجستير عن (الطبيعة في شعر َ
 )15ماجستير عن ( الطبيعة في شعر ابن حمديس ؛ اتجاهاتها وخصائصها الفنية)  ،كلية اآلداب  ،جامعة
اإلسكندرية.
 )12ماجستير عن ( صورة المجتمع في أدب ابن دانيا ؛ الرؤية والتشكي الفني)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية
 )17ماجستير عن ( االغتراب في شعر نزار قباني ؛ دراسة تحليلية)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد مكانة
مرموقة بين نظائرما وتصد بأساتذتها وخريجيها إلى مستوى المنا سة
محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليسانس
والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التنمية المستدامة للمجتم .

كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

======================================================

 )12ماجستير عن (شعر فهد العسكر ؛ دراسة أسلوبية)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
 )19ماجستير عن ( االغتراب في شعر فاروق جويدة ؛ دراسة في الرؤية والتشكي )  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية
.
 )32ماجستير عن (االتجاه الوجداني في شعر الجابري  ،دراسة أسلوبية)  :جهاد على فوزى  ،كلية اآلداب  ،جامعة | Page
14
اإلسكندرية .
 )31ماجستير عن ( تجليا المرأة في أدب إحسان عبد القدوس الروائي ؛ الرؤية والتشكي الفني)  ،كلية اآلداب ،
جامعة اإلسكندرية .
نموذجا)  ،كلية
 )33ماجستير عن (المعاجم الشعرية ؛ دراسة تحليلية  ،معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين
ً
اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
الد ْكتُور َف ِ ِ
 )32دكتوراة عن ( َم ْن َه ُ الد َّْر ِ
س األ ََد ِب ِّي ِفي ِكتَ َابا ِ ُّ
يسى َن ُموَذ ًجا)  ،كلية دار العلوم  ،جامعة المنيا .
وزي ع َ
الحجاج ِفي ِشع ِر األَح َزاب ِّ ِ ِ
ِ
ي)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
ْ
 )31ماجستير عن ( َ
ُم ِو ّ
الع ْ
ْ
الس َياسيَّة في َ
ص ِر األ َ
صيَّة ِفي ِروايا ِ إِسم ِ
الش ْخ ِ
اء َّ
اعي َولِ ّي الدِّين)  ،كلية دار العلوم  ،جامعة المنيا .
ََ
 )35ماجستير عن ( ِب َن ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الواقع في ش ْع ِر ن َزار قَ َّباني)  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية .
 )32دكتوراة عن (ا َلب َ
ط ُ َب َ
ين المنَال َّية َو َ

الرسائ العلمية المشارك في اإلشراف عليها :

 )1ماجستير عن (الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين)  :شيماء سعد محمد قطب .
 )3ماجستير عن ( تطور نظرية النظم في التراث النقدي والبالغي)  :أحمد سمير عالم .
 )2ماجستير عن ( التناص بين سوفوكليس وتوفيق الحكيم في أسطورة أوديب مل ًكا)  :ماضي عبد المجيد ماضي
الجنايني .
 )1ماجستير عن (خصائص البنية الفنية لقصيدة الرناء فى الشعر الجاهلى)  :أحمد عيد محمد زيدان
 )5ماجستير عن (الصورة الفنية في شعر ابن النبيه المصري)  :حسين محمد إبراهيم أبو عيسى .
نموذجا)"دراسة تحليلية نقدية")  :سماح
 )2ماجستير عن (قصص األطفا في األدب العربي الحديث (المكتبة الخضراء
ً
عبد العزيز عيساوي عمر العبد .
 )7ماجستير عن (األصوا المعارضة للسلطة السياسية في الشعر األندلسي ؛ دراسة فنية)  :عمرو صالح محمد
الهلب .
الس ِ
االج ِتم ِ
ِ
َّ
ي)  :هينم جما السيد الصديق .
اع ُّي َّ
اخ ُر َب َ
الم َع ِّر ّ
ين ال َغ َاز َو َ
 )2ماجستير عن (الن ْق ُد ْ َ
ِ ِ ِ
 )9ماجستير عن (أَنَُر َقلَ ِ
اجة األَ ْن َدلُ ِس ّي)  :عايدة عبد العزيز علي حسن .
المو في ش ْع ِر ْاب ِن َخفَ َ
ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العا َلمي للطِّ ْف ِ َو َّ
الناش َئة ؛ دراسة تحليلية)  :إيمان حلمي سعد
 )12ماجستير عن (ق َي ُم التَّ َ
سُ
ام ِح في س ْلس َلة األ ََدب َ ّ
ملوك.
الشع ِر العرِب ِّي ِ ِ
 )11ماجستير عن (رم ِزَّي ُة الطُّي ِ ِ
ِّيو ِ
ان أُْن ُموَذ ًجا)  :دينا فتياني عبد العاطي
الحديث ؛ َج َم َ
َ
ُ
اعة الد َ
َْ
ور في ِّ ْ َ َ
غانم .
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج مجزاد اآلداب والعلزوم ابنسزانية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير
الجودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولوجية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين ،و إتاحة ال فرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتياجزات المجتمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالد إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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