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ربية مدرس "دكتوراه" الدراسات المغوية بكمية اآلداب جامعة بنيا، مدرب معتمد لتدريس المغة الع

 ن والمغويين المصريين.الكبار. عضو جمعية المترجمي لمناطقين بيا وبغيرىا وتعميم
============================== 

 ةالعممي المؤىالت
 حاصل عمى ليسانس المغة العربية وآدابيا بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف -

 .2313األولى عام 

 حاصل عمى المركز الثالث عمى مستوى كمية اآلداب جامعة بنيا فى التفوق العممى. -

 "موقع القاموس المحيط من صناعة المعجم الحديثان "بعنو  صل عمى الماجستيراح -
 .بتقدير امتياز 2314تخصص الدراسات المغوية والنحوية عام  في

حاصل عمى الدكتوراه فى الدراسات المغوية من قسم المغة العربية بعنوان: "البناء  -
 .المغوى واإلقناع فى الخطاب الحوارى فى القرآن الكريم مقاربة تداولية"

 م.2339مى الطالب المثالى بكمية اآلداب جامعة بنيا لمعام الجامعى حاصل ع -
============================= 
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 تدريبيةالدورات ال
 المعتمدة من اليونسكو. I C D L شيادة -

 -مركز المغات األجنبية بكمية اآلدابرات في المغة اإلنجميزية )خمس مستويات( من دو  -
 جامعة بنيا.

" من مركز الخدمة العامة لمغات األجنبية بجامعة بنيا A"المستوى دورة المغة الصينية  -
 .Confucius Instituteبالتعاون مع 

تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا من مركز الخدمة الخدمة فى   (TOTدورة ) -
 العامة لمغات األجنبية بجامعة بنيا.

العامة الكبار من الييئة فى تعميم المغة العربية ومحو األمية وتعميم   (TOT)دورة  -
 م.2319يوليو لتعميم الكبار، المقامة بكمية التربية 

شيادة البرنامج التدريبيى "تأىيل معاونى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية فى  -
م بكمية 2319أبريل  33-27مجال محو األمية وتعميم الكبار" المقامة فى الفترة من 

 التربية.

 .بنياجامعة بية لغير الناطقين بيا من شيادة تعميم المغة العر  -

من مشروع التدريب عمى تكنولوجيا المعمومات  Advanced Spreadsheetsدورة  -
 م.2316/ 6/ 23واالتصاالت بجامعة بنيا بتاريخ 

جامعة -انية وخدمة البيئة بكمية اآلداباإلنسالدراسات دورة المغة العربية من مركز  -
 بنيا.

 جامعة بنيا. –عى من كمية التربية دورة إعداد المعمم الجام -

 العديد من دورات التنمية البشرية من معيد إعداد القادة بحموان. -

دورة إدارة المواقع اإللكترونية من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  -
 جامعة بنيا. –

لقيادات من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس وا دورة أخالقيات البحث العممى -
 جامعة بنيا. –
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من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  إدارة المؤسسة الجامعيةدورة  -
 جامعة بنيا. –

من مركز تنمية قدرات  المؤسسات الجامعيةالجوانب القانونية واإلدارية داخل دورة  -
 جامعة بنيا. –أعضاء ىيئة التدريس والقيادات 

جامعة  –ز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات من مرك النشر العممىدورة  -
 بنيا.

" من الدورة التدريبية فى مجال "أليات المتابعة وتحسين إنجاز الخطط االستراتيجية -
 م.2318أبريل  18الوحدة المركزية لمتخطيط االستراتيجى بجامعة بنيا بتاريخ 

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

 عمميةالخبرات ال
جامعة بنيا. تخصص الدراسات المغوية والنحوية عام  –عيدا بكمية اآلداب عمل م -

2313 -2311. 

 جامعة بنيا في التخصص المذكور آنفا. –شغل وظيفة مدرس مساعد بكمية اآلداب  -

يشغل وظيفة مدرس الدراسات المغوية بكمية اآلداب جامعة بنيا بتاريخ  -
 م.11/5/2318

 تى وقتنا ىذا.ح 2311منذ مارس العمل الجامعى ي -

لمطالب  2317-2316عمل فى تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا لمدة عام  -
 الصينيين الممتحقين بجامعة بنيا.

 عمى وضع مقررات المغة العربية لمناطقين بغيرىا بجامعة بنيا.المشرف  -

موم يدرس مقررات عمم المغة التطبيقى وعمم المغة التقابمى وتحميل األخطاء لطالب الدب -
 العام لشعبة المغة العربية لمناطقين بغيرىا بجامعة بنيا.

بكمية  فى مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئةلمقرر المغة والنحو  ايعمل محاضر  -
 جامعة بنيا. –اآلداب 

 جامعة بنيا. -قام بتدريس مقرر األصوات المغوية بقسم المغة العربية بكمية اآلداب -
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ة العربية ومصادر المغة لطالب قسم المغة العربية بكمية قام بتدريس مقرر المكتب -
 اآلداب جامعة بنيا.

 والتربية لطالب قسم المغة العربية بكمية اآلداب الميارات المغويةقام بتدريس مقرر  -
 جامعة بنيا.

قام بتدريس مقرر المغة العربية لألقسام العممية غير المتخصصة بكمية اآلداب جامعة  -
 بنيا.

نيات الحديثة بمرحمتى الدراسات العميا "الماجستير والدكتوراه" بكمية اآلداب درس المسا -
 جامعة بنيا.

و"مناىج البحث فى المغة درس مقررات "عمم المصطمح" و"صناعة المعجم الحديث"  -
االتجاىات المغوية المعاصرة" واألدب والدراسات اإلسالمية" و"تحقيق النصوص" و"

ت استشراقية فى المغة مم النص وتحميل الخطاب" و"دراساو"أنظمة المغة العربية" و"ع
 العربية"... فى مرحمتى الماجستير والدكتوراه بكمية اآلداب جامعة بنيا.

( TOTحاصل عمى شيادة تدريب المدربين فى تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا ) -
 من جامعة بنيا.

طقين بغيرىا من مركز الخدمة حاصل عمى شيادة خبرة فى تدريس المغة العربية لمنا -
 العامة والمغات األجنبية بجامعة بنيا.

" MCQحاصل عمى شيادة اجتيار دورة "كيفية وضع اختبارات االمتحانات واألسئمة  -
 من مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة والمجتمع بكمية اآلداب جامعة بنيا.

" فى الفترة العربية لمناطقين بغيرىا داد معممى المغةــعمل محاضرا ومدربا فى دورة "إع -
 م. بمركز الدراسات اإلنسانية بكمية اآلداب جامعة بنيا.2319يوليو  18-16من 

" فى الفترة من ميارات التصحيح المغوى وفن الكتابةعمل محاضرا ومدربا فى دورة " -
 م. بمركز الدراسات اإلنسانية بكمية اآلداب جامعة بنيا.2319يوليو  27-29

محاضرا ومدربا فى دورة "ميارات التصحيح المغوى وفن الكتابة" فى الفترة من عمل  -
 م. بمركز الدراسات اإلنسانية بكمية اآلداب جامعة بنيا.2319 فبراير 2-5
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 31"النحو العربى األسس والتطبيقات" فى الفترة من عمل محاضرا ومدربا فى دورة  -
م. بمركز الدراسات اإلنسانية بكمية اآلداب 2319يوليو واألول والثالث من أغسطس 

 جامعة بنيا.

المشاركة فى تحكيم العديد من رسائل الماجستير فى مجال تعميم المغة المغة العربية  -
 لمناطقين بغيرىا.

 العمل فى مجال تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا. عقد العديد من الورش ودورات -

المشاركة فى تصحيح الجزء الثانى من كتاب "معايير العربية لمناطقين بغيرىا" الذى  -
 م.2319أصدره المنتدى العربى التركى لمتبادل المغوى سنة 

خالل تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا من خالل المحاضرات أو عبر االنترنت من  -
 ".Zoom" وبرنامج "Skypeبرنامج "

 جامعة بنيا. –بكمية اآلداب العممية بالمجمة  ا لغويايعمل مصحح -

 جامعة بنيا. –بكمية اآلداب  أحد أعضاء فريق التصحيح المغوى بقسم المغة العربية -

 جامعة بنيا. –أحد أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكمية اآلداب  -

ى مختمف التخصصات: المغة العربية، عمم النفس، عممية ف رسالة 333 تصحيح -
 اإلعالم. االجتماع، التاريخ،

" التابعة لوزارة GIZ"التعاون اإلنماء األلمانى العمل كمصحح لغوى لدى شركة " -
 التربية والتعميم المصرية.

 عقد العديد من الدورات وورش العمل حول التصحيح المغوى وفن الكتابة. -

 واإلخراج النيائى لمكتابات المتنوعة. لتنسيق والتحرير المغوىالقدرة عمى ا -

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

 األخرى المغات

 .المغة العربية )المغة األم( -

 المغة اإلنجميزية. -

 المغة العبرية. -
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 لممبتدئين. "Aالمغة الصينية المستوى " -

========================== 
 والدوراتالتدريب 

 بمجمس مركز الدراسات اإلنسانية بكمية اآلداب جامعة بنيا.ضو عـ -

 لجنة شئون التعميم والطالب بكمية اآلداب جامعة بنيا.عضو  -

 18-16فى الفترة من  "مدربا لدورة "إعداد معممى المغة العربية لمناطقين بغيرىاعمل  -
 م.2319يوليو 

 3-يوليو  31فى الفترة من  "لنحو العربي األسس والتطبيقاتامدربا لدورة "عمل  -
 م.2319 غسطسأ

 يسمبرد 1-نوفمبر 24فى الفترة من  "ساسيات النحو العربيأمدربا لدورة "عمل  -
 م.2319

 برايرف 5-2فى الفترة من  "ميارات التصحيح المغوي وفن الكتابةمدربا لدورة "عمل  -
 م.2319

فى  "لمناطقين بغيرىام المغة العربية تعمي يور األلعاب المغوية فدمدربا لدورة "عمل  -
 م.2319 يسمبرد 6-3الفترة من 

فى  في مجال محو األمية وتعميم الكبار" TOTتدريب المدربين  مدربا لدورة "عمل  -
 م.2319يوليو  18-7الفترة من 

يوليو  29-27فى الفترة من  "ميارات التصحيح المغوي وفن الكتابةمدربا لدورة "عمل  -
 م.2319

الصحيحة فى األبحاث العممية" ألعضاء ىيئة التدريس بكمية  لدورة "الكتابة مدرباعمل  -
 اآلداب جامعة بنيا.

 مدربا لتعميم المغة العربية لطالب الماجستير والدكتوراه بكمية اآلداب جامعة بنيا.عمل  -
=========================== 
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 الندوات والمؤتمرات العممية

لمشاركة بالحضور والمناقشة فى ندوة "العربية الواقع والمستقبل" التى أقامتيا ا -
فى يوم  Universite Francaise D'EGYPTEالجامعة الفرنسية فى مصر 

 م.2314/ 23/12

 Applications ofالمشاركة فى مؤتمر "تطبيقات التكنولوجيا فى التعميم"  -

Technology in Education يا بالتعاون بين كمية التربية المقام بجامعة بن
 م.2317فبراير  13-12فى الفترة من  Macmillan eduction Egyptو

المشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى لتكريم األستاذ الدكتور/ محمد زغمول سالم المقام  -
 15بكمية اآلداب جامعة بنيا تحت عنوان: "محمد زغمول سالم القيمة واإلنجاز" فى 

 م.2313ديسمبر 

بعنوان: "الشعر  المشاركة فى إعداد وتنظيم المؤتمر العممى الدولى لقسم المغة العربية -
جامعة بنيا –الجاىمى فى الخطاب النقدى والمسانى المعاصر"، والمقام بكمية اآلداب 

 م.2311مايو  4-2فى الفترة من 

قام بكمية المشاركة فى أعمال مؤتمر "نجيب محفوظ مائة عام من اإلبداع الروائى" الم -
 م.2311ديسمبر  11اآلداب جامعة بنيا فى 

المشاركة فى مؤتمر االحتفال بــ "اليوم العالمى لمغة العربية" المقام بكمية اآلداب جامعة  -
 م.2313ديسمبر  18بنيا فى 

المشاركة فى االحتفال باليوم العالمى لمغة العربية بالجامعة الفرنسية الذى يقام يوم  -
 م.2314/ 12/ 23 الثالثاء الموافق

المشاركة فى االحتفال باليوم العالمى لمغة العربية بالجامعة الفرنسية الذى يقام يوم  -
 م.2316/ 12/ 27الثالثاء الموافق 

المشاركة فى احتفالية )الفصحى والعاميات، وفاق أم صراع( التى أقامتيا كمية المغات  -
اال باليوم العالمى لمغة العربية يوم التطبيقية بالجامعة األىمية الفرنسية فى مصر، احتف

 م.23/12/2318األربعاء الموافق 
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الذى يقام الموىبة واإلبداع بكمية اآلداب جامعة القاىرة مركز فى المؤتمر األول لشارك  -
نوفمبر  21-23فى الفترة من  : "اإلبداع والتنمية: مستقبمنا المشترك"،تحت عنوان

 م.2318

لثامن الدولى الرابع الذى تقيمو كمية التربية بشبين الكوم شارك فى المؤتمر العممى ا -
بجميورية مصر العربية بعنوان: "تربية الفئات الميمشة فى المجتمعات العربية 

 .م2318سبتمبر  12-11لتحقيق أىداف التنمية المستدامة". فى الفترة من 

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

 امعةالمشاركة اإلدارية والطالبية بالج

رئيس معيار "المعايير األكاديمية والبرامج التعميمية" بوحدة الجودة واالعتماد الخاصة  -
 م.2318/ 9/ 24( بتاريخ 439بكمية اآلداب جامعة بنيا، وفق القرار رقم )

م بكمية اآلداب 2319-2318أمين مجمس قسم المغة العربية وآدابيا لمعام الجامعى  -
 جامعة بنيا.

ة والحياة مع د/ أحمد صبرى سعد الدين" عمى الفيس بوك، لتقديم صاحب "ممتقى المغ -
 الكتب والمراجع العممية لمطالب مجانا.

المشاركة فى تنظيم وفرز نتائج انتخابات اتحاد الطالب بكمية اآلداب جامعة بنيا لمعام  -
 م.2312مارس  29-27فى الفترة من  2312-2311الجامعى 

فى لقسم المغة العربية بكمية اآلداب جامعة بنيا منذ المشاركة فى تنظيم الموسم الثقا -
 حتى اآلن. 2311عام 

المشاركة فى أعمال تنظيم حفل تخرج طالب السنة الرابعة "الميسانس" بكمية اآلداب  -
 .2316-2315جامعة بنيا عام 

 2311المشاركة فى أعمال كنترول االمتحانات لمفرقة الرابعة بكمية اآلداب منذ عام  -
 .حتى اآلن

المشاركة فى أعمال وحدة إدارة الكوارث ومواجية األزمات بكمية اآلداب جامعة بنيا  -
 م.2313-2312اعتبارا من 
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 حتى اآلن. 2311المشاركة فى "وحدة الجودة االعتماد" بكمية اآلداب جامعة بنيا من  -

 2311المشاركة فى أعمال الجودة بقسم المغة العربية بكمية اآلداب جامعة بنيا منذ  -
 حتى اآلن.

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

 المعرفون بصاحب السيرة الذاتية

 األستاذ الدكتور: محمد إبراىيم عبادة -1

األسبق،  اآلداب جامعة بنها كميةامعة بنها، وعميد جأستاذ الدراسات المغوية بكمية اآلداب 
 وعضو المجنة الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين.

 201111909061+رقم الهاتف: 

 األستاذة الدكتورة: ثناء محمد أحمد سالم.-2

 أستاذ الدراسات المغوية بكمية اآلداب جامعة بنها.

 201207099162+رقم الهاتف: 

 األستاذ الدكتور: رمضان محمد رمضان-3

أستاذ عمم النفس التربوى بكمية التربية جامعة بنها، ووكيل كمية التربية لمتعميم والطالب 
د كمية التربية النوعية بجامعة بنها سابقا، ومدير األكاديمية المهنية لممعمم سابقا، وعمي

بوزارة التربية والتعميم سابقا، ومدير المركز القومى لالمتحانات بوزارة التربية والتعميم 
 حاليا.

 201222499190+رقم الهاتف: 

 يمان محمد عبد الحقإالدكتورة: األستاذة -4

المغة اإلنجميزية بكمية التربية جامعة بنها، ووكيمة كمية  أستاذ المناهج وطرق تدريس
التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع جامعة بنها. ومدير مركز الخدمة العامة والمغات 

 األجنبية بجامعة بنها.

 201005336079+رقم الهاتف: 
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