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 المؤهالت العلمية :-  

   -:الدراسات اللغوية  - :أوالً 

قسم اللغة العربية  –كلية اآلداب  -، من جامعة اإلسكندرية  الدكتوراه في علوم اللغة -1
بي جعفر المدني ، من الظواهر النحوية في قراءة أ" وموضوعها م ، 1986وآدابها ، 

 " . كتاب البحر المحيط ألبي حيان األندلسي

قسم اللغة العربية  –كلية اآلداب  -، من جامعة اإلسكندرية  الماجستير في علوم اللغة -2
 " . األصوات في رواية ورش عن نافع" وموضوعها م ، 1982وآدابها ، 

اللغة العربية وآدابها  قسم –داب كلية اآل -، من جامعة اإلسكندرية  ليسانس اللغة العربية -3
 . م 1980

   -:الدراسات القرآنية  -:ثانياً 

معهد  –من األزهر الشريف ) ومدتها ثالث سنوات (  التخصص في القراءاتشهادة  -1
 .م 1989 –قراءات اإلسكندرية 

معهد  –من األزهر الشريف ) ومدتها ثالث سنوات (  في القراءات العاليةالشهادة  -2
 .م 1986 –سكندرية قراءات اإل



معهد قراءات  –، من األزهر الشريف ) ومدتها سنتان (  إجازة التجويدشهادة  -3
 .م 1983 –اإلسكندرية 

   - :الدراسات الطبية  - :ثالثاً 

  .م 1986 –كلية الطب  –جامعة اإلسكندرية  –بكالوريوس الطب والجراحة

  -:الدراسات الحاسوبية : رابعاً 

  .م 2002يونسكو من ال  ICDLشهادة      

  التدرج الوظيفي: -  
قسم اللغة والنحو والصرف  -، بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى  أستاذ علوم اللغة= 
  .م  2013 – 2003  -

جامعة اإلسكندرية ، فرع ) للطالب ، والدراسات العليا ، والبيئة (  وكيل كلية اآلداب= 
  .م 2003 -1999دمنهور ، من 

  .م 2003 -1999، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور ، من  لغة العربيةرئيس قسم ال= 

م  1999بقسم اللغة العربية ، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور ، ،  أستاذ علوم اللغة= 
 .وحتى اآلن 

 -1995، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور ، من  قائم بعمل رئيس قسم اللغة العربية= 
  .م 1999

بقسم اللغة العربية ، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور ، ،  علوم اللغةأستاذ مشارك = 
  .م 1999 –م 1994



التابع لجامعة والعربية ، بمعهد العلوم اإلسالمية  علوم اللغة) أستاذ مساعد ( مدرس = 
  .م 1995 - 1990–إندونيسيا  –اإلمام محمد ابن سعود في جاكرتا 

    ، بقسم اللغة العربية ، جامعة اإلسكندرية ، فرع  وم اللغةعل) أستاذ مساعد ( مدرس =         

  .م 1987دمنهور            

  ، بقسم اللغة العربية ، جامعة اإلسكندرية ، علوم اللغة)  محاضر ( مدرس مساعد =        

  .م 1986فرع   دمنهور ،          

  مشاركات دولية: - 

للتربية  الصادرة عن المنظمة العربية اإلسهام في تحرير موسوعة العرب والمسلمين
، وذلك بكتابة بحوث القراءات ) تونس ( والثقافة والعلوم ، التابعة لجامعة الدول العربية 

 –أبو جعفر المدني  –الكسائي  –نافع  –أبو شامة المقدسي  –ابن أشتة( القرآنية عن 
  ) . خلف –يعقوب الحضرمي 

  البحوث والمؤلفات : -   

عبد المجيد عابدين ضمن الكتاب التذكاري  0د0بحث منشور عن أ –والنحو عابدين  –أ 
  0م 1988 –اإلسكندرية  –عن سيادته بمناسبة بلوغه سن السبعين 

  0م 1989 –اإلسكندرية  –دار المعرفة الجامعية  –أساس اإلعراب  - ب

سكندرية جامعة اإل –بحث منشور بمجلة كلية اآلداب  –الفكر الصوتي عند الفارابي  –ج 
  0م 1990 –

  0م  1992 –إندونيسيا  –جاكرتا  –كتاب مطبوع  –أبو حيان ومنهجه في القراءات  -د



اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط –السوابق الثابتة في البنية العربية  -هـ 
  0م  1993 –

 –سكندرية اإل –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط -قانون التكامل في إدراك الكالم  –و 
  0م  1993

  م  1994 –اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط - إعراب األربعين النووية  –ز 

 –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط - األصوات العربية في القراءات القرآنية  –ح 
  0) وهو محتوى رسالة الماجستير ( م  1995 –اإلسكندرية 

 –اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط -دراسات في المكتبة العربية  –ط 
1996   

  0م  1996 –اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط -أبحاث في اللغة  –ي 

 –اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط -اللواحق الثابتة في البنية العربية  –ك 
  0م  1996

 –اإلسكندرية  –لشنهابي للطباعة والنشر ا– 1ط - ) صدر منه أجزاء ( النحو العربي  –ل 
  0م  1996

  0م  1996 –اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط -المقاطع العربية  –م 

 –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط -التخالف الصوتي وإبدال الصوامت العربية  –ن 
  0م  1997 –اإلسكندرية 

م  1998 –اإلسكندرية  –لطباعة والنشر الشنهابي ل– 1ط -عوائق العمل النحوي  –س 
0  



 –اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط -األثر اإلعرابي والبنية التحتية  –ع 
1998   

 –كلية اآلداب  - بحث منشور بمجلة اإلنسانيات  –تخالف الحذف في البنية العربية  –ف 
  0م  1998 –فرع دمنهور 

الشنهابي للطباعة – 1ط -يفه وإنتاجه وإدراكه طبيعته وتصن –المقطع الصوتي  –ص 
  0م 1999 –اإلسكندرية  –والنشر 

  0م 1999 –اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط - نغمات األشعار –ق 

  م 2011–اإلسكندرية  –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط - اللغة والدرس الحديث  –ر 

الشنهابي للطباعة – 1ط - عند الطفل دراسة الصوت اللغوي  –اكتساب اللغة  –ش 
  0م 2011–اإلسكندرية  –والنشر 

  الترجمة:-   

 –الشنهابي للطباعة والنشر – 1ط -نصوص لغوية مترجمة  –النصوص اللغوية  –أ 
    0م 1995 –اإلسكندرية 

 –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  –تأليف جورج يول ) معرفة اللغة ( ترجمة كتاب  –ب 
   THE STUDY OF LANGUAGE .   GEORGE YULEم  2001 –درية اإلسكن

   ًاالنتدابات والعمل زائرا :-   

 – 1994من  –) شريف هداية اهللا ( أستاذ منتدب لدى الجامعة اإلسالمية الحكومية  –أ 
  0إندونيسيا  –جاكرتا  – 1995

  0م 1994 –لعقد دورة للغة العربية  –تايالند  –زيارة مدينة بانكوك  –ب 



في مادورا ،  –عقد دورات للغة العربية في عدد من المعاهد والجامعات اإلندونيسية  –ج 
   0م 1995 – 1990وسيالويسي ، وجيوراكارتا ، وباندا آتشيه شمال سوماطرة من 

   مناقشة رسائل :-   

  - :جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب   -أ 

 –الفاء في القرآن الكريم ( عها ماجستير وموضو –الباحثة عبير رفعت رضوان  – 1
  0م  1996 –) دراسة نحوية وداللية 

فصيلة الجنس ( ماجستير وموضوعها  –الباحث رمضان عبد اهللا رمضان محمد  – 2
   0م  1996 –) المذكر والمؤنث في القصائد العشر 

مخطوط ( ماجستير وموضوعها   –الباحث عبد الحميد محمود رزق علي غانم  – 3
 1996 –) دراسة تحليلية  –لنظر لإلشراف على مقاصد السور لإلمام البقاعي مصاعد ا

  0م

 –النون في العربية ( ماجستير وموضوعها  –الباحث السيد محمد صالح داود  – 4
  0م 1996 –) دراسة لغوية 

الصيغ الصرفية ( ماجستير وموضوعها  –الباحثة كريمة مصطفى السيد األمير  – 5
   0م 1996 –) صرفية داللية في المعلقات العشر  دراسة –المشتركة 

التصحيف والتحريف ( ماجستير وموضوعها  –الباحثة فاتن عبد الاله إبراهيم محمد  – 6
  0م  1998) دراسة لغوية  –وأثره في التغيير الداللي 

فصيلة العدد في ( ماجستير وموضوعها  –الباحث حسين إبراهيم محمد مصطفى  – 7
  0م  1998 –) دراسة داللية  –م القرآن الكري



المواضع المشكلة ( ماجستير وموضوعها  –الباحث مصطفى محمد إسماعيل وتيد  – 8
  0م 1998 –) في إعراب القرآن الكريم وأسس التمييز فيها 

تفسير عبد اهللا بن ( ماجستير وموصوعها  –الباحثة رباب صالح الدين عبد العزيز  – 9
  0م  1999 –) جمع ودراسة  –عمر 

كتاب الفروق في ( ماجستير وموضوعها   -الباحثة سهير فؤاد عبد السالم محمود  – 10
  0م  2001 –) دراسة داللية  –اللغة ألبي هالل العسكري 

ماجستير وموضوعها  - الباحثة رانية أحمد عبد العزيز مرسي  – 11
)Developmental Articulation Test for Phonologically Disordered 

Egyptian Children   (–  0م 2002  - قسم الصوتيات    

الجملة الشرطية في شعر ( ماجستير وموضوعها  –الباحث عطية فرج سرحان  – 12 
  0م 2002 –دراسة داللية  –أبي تمام 

الظواهر التركيبية ( ماجستير وموضوعها  –رفت شفيق إسماعيل موسى يالباحثة م – 13
  0م  2002) في رسالة اإلمام الشافعي 

مشاهد القيامة في القرآن الكريم ( ماجستير وموضوعها  –الباحث عادل أحمد سعد  - 14
  0م  2002 –دراسة تركيبية داللية ) 

أثر القرآن ( ماجستير وموضوعها  –الباحث خميس حسين عبد اللطيف  –15
  0م  2002 –) الكريم في اكتساب العربية 



( ماجستير وموضوعها  –ف سليمان ءوالباحثة رحاب حسن عبد الر - 16
 –دراسة داللية ) طرق تفسير المعنى في شرح العكبري على ديوان المتنبي 

  م  2003

  :جامعة دمنهور  –ب 

التراكيب العربية بين االستعمال : ، رسالة ماجستير وموضوعها  محمد جميعيمحمد علي / الباحث  -  1

   .م  2015 – القرآني والتقعيد

خصائص األسلوب : محمد عبد الحليم عبد المنعم أبو عرب ، رسالة ماجستير وموضوعها / الباحث   -  2
   .م  2015 /ه 1436 – في أحاديث اللؤلؤ والمرجان

التركيبية خصائص ال: ، رسالة ماجستير وموضوعها  أشرف عبد الجيد أحمد شاهين/ الباحث   -  3
  .م  2015 /ه 1436 – ةدراسة تحليلي –لسورة األنبياء وعالقتها بالداللة 

   - :جامعة المنصورة بمصر  –ج 

  دكتوراه وموضوعها  –الباحث محمد رزق الشحات عبد الحميد   - 1

  دراسة بين النظرية والتطبيق  –) عالقات العمل النحوي ووظائفها الداللية ( 

  0م  2002 –

لداللي في الدرس ا( ماجستير وموضوعها  –حسين  الباحث محمد محمود السيد أبو - 2
  0م  2003 –) فتح الباري البن حجر العسقالني 

  -:بمصر جامعة المنيا  – د

ظاهرة : (دكتوراه في اآلداب وموضوعها ،  عطية عبد الرازق محمود صالح / الباحث  - 1
كلية دار  - )دراسة نحوية داللية من خالل الصحيحين - التوازي في الحديث النبوي الشريف

  . م 2015 - نيا  جامعة الم –العلوم 



مظاهر الوصفية في ( :وموضوعها  ماجستيررسالة محمد نصر كامل إبراهيم ، / الباحث  - 2
  .م 2015 - جامعة المنيا   –كلية دار العلوم  – أدوات الشرط نموذجا –نحو العربية 

  -:كليات اللغة بالسعودية  – ه

  ما لم يرد في القرآن( ها ماجستير وموضوع -الباحث طالل بن عمر بن أحمد بادحدح  –1

 –كلية اللغة العربية  –جامعة أم القرى  –) دراسة نحوية  –الكريم أو ورد على سبيل القلة  
  0هـ  1424

الزمن في شعر ( ماجستير وموضوعها  –الباحثة أمل بنت حميد محمد الطويرقي – 2
  0هـ 1328 / 27 –كلية اللغة العربية  –جامعة أم القرى  - ) زهير بن أبي سلمى 

ما يطرأ على صورة ( ماجستير وموضوعها  –الباحثة غادة أحمد سعيد العمري   – 3
كلية اللغة  –جامعة أم القرى  -) الكلمة وال أثر له في المعنى في غريب القرآن للخطابي 

    0هـ  1429 / 28 –العربية 

حمانية لطالب المواهب الر( دكتوراه وموضوعها  –الباحث أحمد بن محمد العضيب  – 4
من أول الكتاب إلى نهاية باب المبتدأ ) هـ  1019ت ( اآلجرومية ألبي بكر الشنواني 

 1428 –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض  –) دراسة وتحقيقاً  –والخبر 
  هـ 

كلية  –جامعة أم القرى  -ماجستير  –قضايا التراث عند الشيخ محمود محمد شاكر  – 5
   -  0هـ  1430 / 29 –العربية  اللغة

جامعة أم  - ماجستير  –طرق االستدالل االشتقاقي في كتاب غريب الحديث للخطابي  – 6
  0هـ  1432 / 31 –كلية اللغة العربية  –القرى 

  إشراف ومناقشة رسائل:-  



  -:جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب  -أ 

ألفاظ الزمن في العربية ( ماجستير وموضوعها  –الباحث علي سعد محمد الطنطاوي  – 1
  0م  2000 –) دراسة معجمية  –

مظاهر التركيب في ( ماجستير وموضوعها  –الباحثة هدى فتحي يوسف عبد العاطي  – 2
  0م  2001 -) الكلمة العربية 

ابن أبي إسحاق ( ماجستير وموضوعها  –الباحث الصافي محمد عبده األشقر  – 3
     0م  2001 –) اً ونحوياً الحضرمي قارئ

األلفاظ المتشابهة في ( ماجستير وموضوعها  –الباحث رضا محمد عبد السالم  – 4
    0م  2002 –) دراسة داللية  –القرآن الكريم 

  -: فرع دمنهور  –كلية اآلداب  –ب 

عيسى بن عمر ( دكتوراه وموضوعها  –الباحث مصطفى محمد إسماعيل وتيد  – 1
  0م  1998 –) اً ونحوياً الثقفي قارئ

دكتوراه وموضوعها  - الباحثة أسماء محمود شمس الدين عبد الفتاح سالم  – 2
دراسة لمنهجه األدبي والنقدي  –الجاحظ والتراث في كتابه الحيوان ( 

حلمي علي مرزوق أستاذ النقد والبالغة  0د0باالشتراك مع أ –) والتأسيسي 
  0م  1999 –بجامعة اإلسكندرية 

الدرس اللغوي في ( دكتوراه وموضوعها  –الباحث علي سعد محمد الطنطاوي  - 3  
  0م  2000 –) النهر الماد ألبي حيان األندلسي 



أبو عمر صالح ( دكتوراه وموضوعها  –الباحث محسن حسن محمد أبو زيادة  – 4
  0م  2001 –) الجرمي وآراؤه النحوية 

مرويات أبي موسى ( ر وموضوعها ماجستي –الباحث محمد معوض محمد ندا  – 5
  0م  2000 –) دراسة في المصادر واالتجاهات  –األشعري في التفسير 

أبنية ( ماجستير وموضوعها  –الباحث محمود السعيد إبراهيم خليل القصاص  – 6
  0م  2000 –) دراسة صرفية داللية  –األسماء الجامدة غي المعلقات العشر 

مناهج علماء ( ماجستير وموضوعها  - العشماوي الباحث سامح مصطفى قطب  – 7
  0م  2000 –) المسلمين في كتب القراءات الصحيحة 

  -:جامعة أم القرى  – د

المتشابه اللفظي في القرآن ( دكتوراه وموضوعها  –الباحث عبد اهللا السليماني  – 1
  0هـ  1428 –) دراسة صوتية صرفية  –الكريم 

( ماجستير وموضوعها  –ز بن عبيد اهللا المحمود الباحث غسان بن عبد العزي – 2
  0هـ  1428 –) عرض وتحليل وترجيح  –الخالف النحوي في باب التمييز 

المفردات الطبية في ( ماجستير وموضوعها  -الباحثة منال أبو بكر سعيد باوزير  – 3
  هـ  1429 –) دراسة داللية  –القاموس المحيط للفيروزابادي

األفعال الناسخة ( دكتوراه وموضوعها  - بنت مسلم بن محمد الجهني  الباحثة سميرة – 4
 اآلداب والعلوم اإلدارية للبنات كلية  –) دراسة نحوية تطبيقية  –في صحيح اإلمام مسلم 
  0 م2009/  هـ1431 بريع ذاخر بمكة المكرمة

   تقييم بحوث : -  



   0األردن و) الشارقة ( تقييم بحوث ترقية في مصر والكويت واإلمارات 

تحكيم اإلنتاج العلمي المقدم من الباحثين األساتذة المساعدين بمصر للترقية إلى درجة = 
  .م 2003 – 1999بمختلف كليات اآلداب ، ودار العلوم في الفترة من  –أستاذ مشارك 

صالحية النشر في حوليات ) لغات العرب في خزانة األدب للبغدادي ( تحكيم بحث = 
  .م 11/4/2004 – 1425 –الكويت  –م االجتماعية اآلداب والعلو

صالحية النشر ) دراسة وتطبيق  –التضمين واالقتباس في ضوء التناص( تحكيم بحث = 
  . م5/12/2004 –مركز البحوث والدراسات  –في المجلة العلمية التابعة لجامعة الشارقة 

ة النشر في المجلة العلمية صالحي) اإلذاعة المرئية وأثرها في لغة الطفل ( تحكيم بحث = 
  .م 9/4/2005 –مركز البحوث والدراسات  –التابعة لجامعة الشارقة 

صالحية النشر في المجلة العلمية ) رب واستعماالتها في لغة العرب ( تحكيم بحث = 
  . م 2009 - مجلة اإلنسانيات  –مصر  - التابعة لجامعة دمنهور 

دراسة وصفية تحليلية  –الصفير في العربية  اضطرابات النطق في أصوات(تحكيم بحث = 
 –مجلس النشر العلمي  –صالحية النشر في المجلة العلمية التابعة لجامعة الكويت ) 

  . م 23/2/2010 –المجلة العربية للعلوم اإلنسانية 

صالحية النشر في المجلة ) المسائل النحوية المترتبة على تنكير المعرفة ( تحكيم بحث = 
  .م 2010 -مجلة اإلنسانيات  –مصر  - التابعة لجامعة دمنهور العلمية 

فاتن خليل محجازي ، األستاذ المساعد بكلية / تحكيم اإلنتاج العلمي المقدم من الباحثة = 
المجلس العلمي  –جامعة الملك فيصل  –اآلداب للترقية إلى درجة أستاذ مشارك 

  .م 12/11/1432



صالحية النشر في المجلة العلمية ) بحور العروضية ظاهرة التشابه في ( تحكيم بحث = 
  .م 2011 - مجلة اإلنسانيات  –مصر  - التابعة لجامعة دمنهور 

صالحية النشر في المجلة العلمية ) ترتيب العطف في القرآن الكريم ( تحكيم بحث = 
  .م 2013 -مجلة آداب بنها  –مصر  - التابعة لجامعة بنها 

صالحية النشر في المجلة العلمية التابعة ) دراسة لغوية  –أنى وأين ( تحكيم بحث = 
  .م 2013 -مجلة اإلنسانيات  –مصر  - لجامعة دمنهور 

صالحية النشر ) اعتراضات بدر الدين على ابن مالك في شرح ابن الناظم (تحكيم بحث = 
  .م 2013 - مجلة آداب بنها  –مصر  -في المجلة العلمية التابعة لجامعة بنها 

صالحية النشر في المجلة العلمية التابعة ) دراسة لغوية  –لفظ المالئكة ( يم بحث تحك= 
  .م 2014 -مجلة اإلنسانيات  –مصر  - لجامعة دمنهور 

صالحية النشر في المجلة ) الذكر والحذف للواو في القرآن الكريم ( تحكيم بحث = 
  .م 2014 -مجلة اإلنسانيات  –مصر  - العلمية التابعة لجامعة دمنهور 

صالحية النشر في المجلة ) موقف أبي حيان من القراءات بين الدفاع والنقد ( تحكيم بحث =  
  .م 2014 -مجلة اإلنسانيات  –مصر  - العلمية التابعة لجامعة دمنهور 

صالحية النشر في  )أقسامه و الفصل بين العاطف و المعطوف -عطف النسق(تحكيم بحث = 
  .م 2015 -مجلة آداب بنها  –مصر  -لجامعة بنها المجلة العلمية التابعة 

  :المشاركة في المؤتمرات 

 للمؤتمر مقدم بحث - والتطبيق النظرية بين الدراما وتقنيات النحو(المشاركة ببحث = 
 -  العربية اللغة كلية )المهاري والتكوين العلمي التحصيل بين العربية لعلوم الدولي
  . ) هـ1434 / 5 / 29 – 27 ( السعودية المملكة – مكة - القرى أم جامعة



 البالغة أسئلة( مؤتمرل مقدم )الحديثة واأليديولوجيات مرزوق(المشاركة ببحث =      
   والدراسات

    . م2015 يناير -  المنوفية جامعة - اآلداب كلية -  )البينية      
 الفقه( لمؤتمر مقدم )والفقه الواقع بين اإلسالمية األقليات لغة(المشاركة ببحث  =     

  اإلسالمي
   سعود بن محمد اإلمام جامعة – الشريعة كلية – )اإلسالمية األقليات فقه الثالث الدولي     
 لتاريخ المؤجل ، )م11/2015/ 16 – 15( الموافق )ه2/1437/ 4-3( يومي – اإلسالمية    
     . م2016 / 10/ 31 – 30

  -: خدمة المجتمع  النشاط الجامعي و

والعربية التابع لجامعة اإلمام  إلقاء عدد من المحاضرات العامة بمعهد العلوم اإلسالمية =
إندونيسيا ، عن تاريخ القراءات ، والعدوى بين  –محمد بن سعود اإلسالمية في جاكرتا 

وأهل القرآن ، وعوامل القوة في اإلسالم الطب والشرع ، والصوم بين الصحة والشرع ، 
  .م 1995حتى  90من  ة اإلسالمية ،، ومالمح الشخصي

محكم بمسابقات القرآن الكريم بمعهد العلوم اإلسالمية والعربية التابع لجامعة اإلمام  =
  . م 1995حتى  90إندونيسيا في الفترة من  –محمد بن سعود اإلسالمية في جاكرتا 

 –جاكرتا في )شريف هداية اهللا ( أستاذ منتدب لدى الجامعة اإلسالمية الحكومية = 
  .م 1995حتى  94في الفترة من إندونيسيا 

مصر  –بكلية تربية دمنهور  –منتدب لتدريس بعض المقررات الجامعية في علوم اللغة  =
  .م 2001حتى  96، ومن  1990أعوام  –

مصر  –بكلية تربية مطروح  –منتدب لتدريس بعض المقررات الجامعية في علوم اللغة = 
  .م 2000 –



بإشراف وتنظيم معهد العلوم اإلسالمية  –تايالند  –رة اللغة العربية ببانكوك إقامة دو= 
إندونيسيا في  –والعربية التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في جاكرتا 

  م 1994

 عمل دورات اللغة العربية في عدد من المعاهد والجامعات اإلندونيسية في مادورا
بإشراف وتنظيم  معهد العلوم ) شمال سومطرا (  اندا أتشيهوجوكجاكارتا وب وسيالويسي

إندونيسيا  –اإلسالمية والعربية التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في جاكرتا 
  .  م 1995حتى  90في الفترة من 

  .م 1991 –محافظة البحيرة  –اإلشراف على تعليم اللغة بمركز ثقافة مدينة دمنهور = 

كلية اآلداب فرع دمنهور  –جامعة اإلسكندرية  –نة الدراسات العليا والبحوث رئيس لج= 
  .م 2003 - 1996

م 2003 -1996كلية اآلداب فرع دمنهور  –جامعة اإلسكندرية  –عضو اللجان الفنية = 
  م 2003 - 1996 -مصر  –محافظة البحيرة  –اإلشراف على موسوعة أعالم البحيرة = 

كلية اآلداب فرع دمنهور  –جامعة اإلسكندرية  –لغة العربية اإلشراف على أسرة ال=  
  .م 2003 - 1996

محاضرات عامة عن السكان وتنظيم األسرة في ضوء اإلسالم ، وتلوث البيئة ، وأثر = 
كلية اآلداب فرع دمنهور والمركز اإلعالمي  –جامعة اإلسكندرية  -الصوم في الصحة 

  .م 2003 -1996 - محافظة البحيرة  –بمدينة دمنهور 

  .م 1999لقاء إذاعي عن مراحل تطور الخط العربي بإذاعة اإلسكندرية = 

جامعة  -المشاركة في تنظيم مؤتمر عن تطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة = 
  .م 2001كلية اآلداب فرع دمنهور  –اإلسكندرية 



القناة ( درية تليفزيون اإلسكن –لقاء تلفزيوني عن وسائل النهوض باللغة العربية = 
  .م 2001)الخامسة 

كلية  –جامعة اإلسكندرية  - ة في ندوة شعرية بمناسبة المولد النبوي الشريف المشارك= 
  .م  2002اآلداب فرع دمنهور 

وحدة التطوير  –) وصف درجات االختبار وتفسيرها ( المشاركة في البرنامج التدريسي = 
  .هـ 15/10/1428 – الجامعي والجودة النوعية بجامعة أم القرى

وحدة التطوير الجامعي والجودة  –) التعليم البنائي ( المشاركة في البرنامج التدريسي =  
  .هـ 8/11/1428 –النوعية بجامعة أم القرى 

وحدة التطوير  –) تقويم األداء باستخدام القواعد ( المشاركة في البرنامج التدريسي = 
  .هـ  17/6/1429 –القرى  الجامعي والجودة النوعية بجامعة أم

وحدة التطوير  –)  التقويم الذاتي وتقويم األقران( المشاركة في البرنامج التدريسي = 
  .هـ 3/7/1429–الجامعي والجودة النوعية بجامعة أم القرى 

وحدة التطوير الجامعي والجودة  –)  تقارير البرامج والمقررات( المشاركة في دورة = 
  .هـ 22/4/1434–القرى النوعية بجامعة أم 

وحدة التطوير الجامعي  –)  كتابة تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج( المشاركة في دورة = 
  .هـ 28/4/1434–والجودة النوعية بجامعة أم القرى 

وحدة التطوير الجامعي  –)  إجراء الدراسة الذاتية للبرنامج( المشاركة في دورة = 
  .هـ 4/6/1434–قرى والجودة النوعية بجامعة أم ال

عمادة التعلم –) أساسيات التعلم اإللكتروني ( المشاركة في الورشة التدريبية = 
  .هـ 1/7/1434–اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى 



عمادة التعلم اإللكتروني  –) نظام إدارة المقررات ( المشاركة في الورشة التدريبية = 
  .هـ 2/7/1434–القرى  والتعليم عن بعد بجامعة أم

عمادة  –) أدوات االختبارات والتقييم اإللكتروني ( المشاركة في الورشة التدريبية = 
  .هـ 4/7/1434–التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى 

عمادة  –) بيئة التعلم اإللكتروني وبناء المحتوى ( المشاركة في الورشة التدريبية = 
  .هـ 10/7/1434 -  9–كتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى التعلم اإلل

عمادة التعلم اإللكتروني  –) الفصول االفتراضية ( المشاركة في الورشة التدريبية = 
  .هـ 11/7/1434–والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى 

سمبر المشاركة في ندوة اليوم العالمي للغة العربية ، المنعقدة في دمنهور في دي= 
  .)العربية خلود وحضارة(، بورقة عمل بعنوان  م 2015

  ،،،،،،        هذا وباهللا التوفيق ،

  فراج محمود فراج عبد الحافظ 0د0أ        

   دمنهور بجامعةالمتفرغ أستاذ علوم اللغة         

  مصر                                                                       

 


