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 م بتقدير جيد جدا.1983حصل على ليسانس دار العلوم في اللغة العربية دور مايو  •

 م بتقدير ممتاز.1989عامحصل على الماجستير في النحو والصرف والعروض  •

 م بمرتبة الشرف األولى.1993حصل على الدكتوراه في النحو والصرف والعروض عام  •

 م.2003حصل على درجة أستاذ مساعد في النحو والصرف والعروض عام  •

 م.2008حصل على درجة أستاذ في النحو والصرف والعروض عام •

 
 م 31/12/1983بكلية دار العلوم في قسم النحو والصرف والعروض من عين معيًدا  •

 م.1/6/1989عين مدرًسا مساعد من  •

 م.24/1/1994عين مدرًسا من  •

 م.27/9/2003عين أستاذ مساعًدا من  •

 م.20/7/2008عين أستاذًا من  •

من   • فترات  ثالث  لمدة  والطالب  التعليم  لشئون  للكلية  وكياًل  حتى  27/9/2009عين  م. 
 م.4/5/2015

 م 15/3/2015م، حتى 2009المنسق األكاديمي لبرنامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة من  •

 م.15/3/2015م حتى 2009عين مشرفًا على لجان االتحاد بالكلية من عام  •

 .20/9/2017م حتى  16/3/2015جامعة القاهرة من  –عين عميدا لكلية دار العلوم  •

 .20/9/2017حتى   24/5/2015قسم النحو والصرف والعروض بدًءا من  المشرف على •

 عضو مجلس مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة حتى اآلن. •

 :  العمل بالجامعات العربية معارا لتدريس مقررات النحو والصرف والعروض بها •
 العمل في جامعة اإلمارات العربية المتحدة. (أ

 العمل في جامعة السلطان قابوس بعمان.   (ب

العمل بكلية المعلمين بمكة المكرمة والباحة في المملكة العربية السعودية ـ رئيس   (ج
 م. 1999/2001قسم اللغة العربية بكلية المعلمين بالباحة بالمملكة العربية السعودية  

 كلية اللغة العربية بالسعودية. -العمل بالجامعة اإلسالمية   (د

  - 2009راف على أعمال االمتحانات النهائية بالتعليم المفتوح بالدول العربية من  اإلش (ه
 م.2015

 
كتـاب الكافي في القوافي، البن السـراج الشنتريني، تحقيق ودراسة، مجلة كلية المعلمين،   (1

المكرمة،   للنشر  1995مكة  الطالئع  بدار  نشره  عام  م.وأعيد  بالقاهرة  والتصدير  والتوزيع 
 م2003

 ثانيًا: الحالة الوظيفية 

 ثالثا: األبحاث العلمية



 م.2010اإلعراب وعالقته بالمعنى، مجلة كلية دار العلوم،  (2
اسم اإلشارة في القرآن الكريم بين النحويين والبالغيين الموقع والداللة، دار الثقافة العربية،   (3

 م.2002
دار   (4 ودراسـة،  تحقيق  الدهان،  البن  سيبويـه،  أبنية  شرح  والتوزيع،  كتـاب  للنشر  الطالئع 

 م.2003
مراعاة اإليقاع وأثره في مخالفة النظام اللغوي، دراسة في شعر شوقي، بحث محكم ومنشور   (5

 م.2003في كتاب مؤتمر اللغة العربية في قرن، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 
عة عين شمس،  ظاهرة التعلق في الدرس النحوي، بحث محكم ومنشور بمجلة كلية التربية جام (6

 م. 2005المجلد الحادي عشر العدد الثاني، 
التضمين في الدرس النحوي، مفهومه ودوره ومواضعه، بحث منشور في كتاب مؤتمر كلية   (7

 م.2005دار العلوم، جامعة الفيوم، 
شعر الشنفرى، دراسة نحوية، بحث محكم ومنشور بمجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة  (8

 م.2005هـ ـ1426إصدار
للقبائل العربية، دراسة تحليلية في كتاب شرح التسهيل البن   (9 الخصائص النحوية المنسوبة 

 م.2007هــ 1428مالك، بحث محكم ومنشور بمجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، إصدار  
أنماط الجملة االستئنافية ودالالتها في القرآن الكريم، باالشتراك مع د/ طارق مختار المليجي   (10

إبريل   11ـ10محكم ألقي في المؤتمر العلمي التاسع بجامعة الفيوم كلية دار العلوم من  بحث
 م.2007

الداللة النحوية لحروف المعاني وأثرها في توجيه األحكام واستنباطها. بحث محكم ومنشور   (11
 م.2006بمجلة كلية اآلداب جامعة المنيا عام 

 .م1998الدروس الوافية في علمي العروض والقافية  (12
دروس من النحو العربي )ما يعمل عمل الفعل( دار الثقافة العربية، السيدة زينب، القاهرة،  (13

 م.2001
متعلقات الجملة الفعلية( دار الثقافة العربية، السيدة زينب، القاهرة،  )دروس من النحو العربي   (14

 م.2002
انئ للطباعة  محاضرات ودروس من النحو العربي )األساليب النحوية( باالشتراك، دار اله (15

 م.2007ـ 2006والنشر، 
)المنصوبات(   (16 المكرمة،  بمكة  المعلمين  بكلية  العربية  اللغة  في  التقوية  دورة  محاضرات 

 هـ.1415
ـ   (17 النحو  )مقدمات  المكرمة  مكة  إمارة  لمنسوبي  العربية  اللغة  مهارات  دورة  محاضرات 

 هـ.1416وإعراب الفعل المضارع(، 
 م.2008ا لطالب التعليم المفتوح جامعة القاهرة باالشتراك كتاب الجملة الفعلية ومتعلقاته (18
 م.2009/2010دروس من النحو العربي )الجملة االسمية( دار الهانئ للطباعة والنشر،  (19
 م.2010/2011دروس من الصرف والعروض، دار الهانئ للطباعة والنشر،  (20
 .م2011( لطالب كلية اإلعالم جامعة القاهرة، 2مقرر اللغة العربية ) (21
 م.2010مقرر نحو الجملة لدبلوم التعليم المفتوح لمعلمي غير الناطقين باللغة العربية،  (22
 م.2011مقرر األساليب لدبلوم التعليم المفتوح لمعلمي غير الناطقين باللغة العربية،  (23
، مؤتمر قسم النحو والصرف والعروض الدولي المصطلح النحوي عند ابن جني في كتابه اللمع  (24

 م.2013جامعة القاهرة،    – ية دار العلوم  السابع، بكل 



 - ، حولية كلية دار العلومقراءة وتحليل  -   كتاب »سفر نامه روم ومصر وشام« لشبلي النعماني (25
 م.2014جامعة القاهرة، 

 
 
 
 

 

 
والعروض بكلية دار العلوم جامعة القاهرة لمرحلة الليسانس  تدريس مناهج النحو والصرف   •

 بفرقها األربع.

 التدريس في مرحلة الدراسات العليا )التمهيدي للماجستير(. •

 تدريس مقررات النحو بمرحلة الدبلوم بكلية دار العلوم. •

والصرف    التدريس في الدورات التدريبية إلعداد األئمة والدعاة بوزارة األوقاف في مجال النحو •
 في عدة دورات.

 التدريس لمقرر اللغة العربية واإللقاء لطالب كلية اإلعالم جامعة القاهرة الفرقة الرابعة. •

اإلشراف على عدد من الباحثين والمحاضرين في إعداد مناهج متطلبات اللغة العربية بجامعة   •
 م.1992ـ 1990اإلمارات من عام 

في دورة البابطين المقامة بكلية دار العلوم جامعة    التدريس لمقرري الجملة الفعلية والصرف •
 القاهرة.

التدريس في الدورات الخاصة بمهارات اللغة العربية التي نظمتها كلية المعلمين بمكة المكرمة   •
 هـ.1416ـ 1415لمنسوبيها ومنسوبي إمارة مكة المكرمة عام 

بالباحة   • المعلمين  بكلية  العربية  اللغة  قسم  من  رئاسة  السعودية  العربية  بالمملكة 
 م.2001ـ1999عام

بجامعة   • والحضارة اإلسالمية(  )اللغة العربية  المفتوح  التعليم  برنامج  في  القبول  أسئلة  إعداد 
 م.2007القاهرة، 

 م.2009التدريس والتدريب لمهارات اللغة العربية لمنسوبي وزارة التجارة واالستثمار  •

 م.2010العربية لمنسوبي مجلس الشعب  التدريس والتدريب لمهارات اللغة •

 م.2010التدريس والتدريب لمهارات اللغة العربية لمنسوبي هيئة الرقابة اإلدارية   •

 م.2010التدريس والتدريب لمهارات اللغة العربية لطالب الدراسات العليا بدولة أندونسيا  •

 م.2010/ 2009  التدريس والتدريب لمهارات اللغة العربية لطالب الجامعة الماليزية  •

 م.2011حتى  2009تدريس مقرري النحو والصرف لطالب دولة بروناي من عام  •

 عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة. •

 اإلشراف على عدد من األسر والريادة لها طوال عملي بالكلية. •

 رابعًا: الخبرات العملية واألكاديمية

 ( األعمال في مجال التخصص1



للغة العربية بجامعة مصر للعلوم عضو الهيئة االستشارية للنظر في المقررات المقترحة لقسم ا •
 والتكنولوجيا، كلية اللغات والترجمة.

األعلى   • بالمجس  وآدابها(  العربية  )اللغة  المساعدين  واألساتذة  األساتذة  ترقيات  بلجنة  عضو 
 (.2019 -2016للجامعات، الدورة الثانية عشرة )

بكلية دار المشرف والمنسق للدورات التدريبية في دورات اللغة العربية بفروع • ها المختلفة، 
 م.2011/ 2009العلوم، جامعة القاهرة، في الفترة من 

 
من  • الفترة  في  التربوية،  والبحوث  الدراسات  بمعهد  الجامعي،  المعلم  إعداد  :  دورة 

 .1993/ 10/ 17ـ 1993/ 9/ 26

أعضاء   • قدرات  تنمية  بمركز  المعتمدة،  الساعات  بجامعة  دورة  والقيادات  التدريس  هيئة 

 .2007/ 6/ 13ـ  2007/ 6/ 11:  القاهرة، في الفترة من 

التدريس   • هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  بمركز  التدريس،  في  التكنولوجيا  استخدام  دورة 

 .2007/ 6/ 27ـ  2007/ 6/ 25:  والقيادات بجامعة القاهرة، في الفترة من 

البحوث   • وتمويل  تسويق  اقتصاديات  هيئة  دورة  أعضاء  قدرات  تنمية  بمركز  العلمية، 

 .2007/ 6/ 27ـ  2007/ 6/ 25:  التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، في الفترة من 

والقيادات   • التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  بمركز  اإلدارية،  المهارات  تنمية  دورة 

 .2007/ 7/ 11ـ  2007/ 7/ 9:  بجامعة القاهرة، في الفترة من 

 .2007الجودة، بمركز اعتماد الضمان والجودة، بجامعة القاهرة، دورة اعتماد الضمان و  •

بجامعة  • القومية(  )الهيئة  والجودة  الضمان  اعتماد  بمركز  السنوي،  األداء  تقييم  دورة 

 .2007القاهرة، مايو،  

والقيادات   • التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  بمركز  الفعال،  العرض  مهارات  دورة 

 م.  2008/ 7/ 16ـ    2008/ 7/ 14:  الفترة من بجامعة القاهرة، في  

 
هيئة   • بنادي أعضاء  المنعقد  والمستقبل  الواقع  المصرية  الجامعات  في  الدراسة  مؤتمر مناهج 

 م.2002التدريس جامعة القاهرة عام 

ي والثالث بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وذلك ببحث بعنوان "  المؤتمر العلمي األول والثان  •
 م.2003مراعاة اإليقاع وأثره في مخالفة النظام اللغوي" عام 

"التضمين في الدرس النحوي :  المؤتمر الثامن بجامعة الفيوم كلية دار العلوم وذلك ببحث بعنوان •
 م.2005مفهومه ودوره ومواضعه" عام 

"أنماط الجملة االستئنافية  :  التاسع بجامعة الفيوم كلية دار العلوم وذلك ببحث بعنوان المؤتمر   •
 م.2007ودالالتها في القرآن الكريم عام 

 الدورات العلمية الحاصل عليها( 2

 المشاركة بالبحوث والحضور في عدد من المؤتمرات العلمية بالجامعات وغيرها (3



الثالث للبحوث العلمية وتطبيقاتها لجامعة القاهرة من الفترة من   •   5ـ3المؤتمر العلمي الدولي 
 م.2007مايو 

امس بعنوان " سيبويه إمام النحاة" بكلية دار العلوم رئيس جلسة في المؤتمر العلمي الدولي الخ •
 م.2010جامعة القاهرة، 

علماء   • لبرنامج  العمل  وورش  التدريبية  الدورات  في  وتدريب  محاضرات  بإلقاء  المشاركة 
 م.2010/ 21/3إلى 18/3/2010المستقبل بدعوة من وزارة األوقاف بدولة الكويت من  

 وحتى اآلن. 1/10/2010القاهرة ابتداء من  مستشار النشاط الرياضي لرئيس جامعة •

 

 
 رسالة ماجستير. الظواهر النحوية في سورة يوسف. للطالبة/ حنان شكري عنان. •

ونحوية   • دراسة صرفية  األبرص  بن  عبيد  شعر  أحمد  ـ  محمد  للطالب/ صبري  وعروضية. 
 يونس. رسالة ماجستير.

دور شواهد الشعر اإلسالمي في التقعيد النحوي حتى منتصف القرن الثامن الهجري. للطالب/  •
 أحمد محمد هاشم محمد. رسالة ماجستير.

الصيغة الصرفية وأثرها في تحديد المعنى الوظيفي، دراسة تطبيقية على صحيح البخاري،   •
 ة أسماء فرج إبراهيم. ماجستير.للطالب

 إبراهيم مصطفى وجهوده النحوية، الطالبة: حنان جمال السيد، ماجستير. •

التأثيرات اللهجية لظاهرة اللحن في البينة والتركيب حتى نهاية القرن الرابع. الطالبة: أحالم   •
 عبد العزيز البدوي. ماجستير.

 حمد علي السيد. دكتوراه.األصول النحوية في شرح الكافية، الطالب: يحي م •

كتاب مواهب األديب على مغني اللبيب من بداية حرف الباء إلى نهاية جلل تحقيق ودراسة،  •
 م  2009للطالب / محمد نافع العوفي، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية كلية اللغة العربية، 

تحقيق ودراسة،   • التوابع،  باب  عقيل،  ابن  السجاعي على شرح  للطالب /خضر  كتاب حاشية 
 م.2009الشنقيطي، رسالة دكتوراه، الجامعة اإلسالمية كلية اللغة العربية، 

دراسة وصفية تحليلية، للباحث/ مبروك يونس عبد الرؤوف   –أثر البنية الصرفية في التعريب   •
 .2017مرسي، دكتوراه 

روق حمزة  للباحث: فا  2017خالف النحاة مع سيبويه حتى القرن الثامن الهجري، دكتوراه،   •
 عبد المقصود سيد أحمد.

دراسة نحوية أسلوبية، ماجستير، للباحث: حواء    –األساليب اإلنشائية في ديوان النابغة الشيباني   •
 .2017مصباح سعد عمر أبو خشيم، 

 اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها (4

 من الرسائل العلمية التي أشرفت عليها ما يلي:   - أ 



دراسة تطبيقية على رسائل األمراء في العصر   –الروابط النحوية ودورها في تحقيق النصيّة   •
 .2017ثة: هيام إبراهيم عياد المقصبي  األموي، دكتوراه، للباح

ماجستير   • بُريِّّك،  محمد  يوسف  السيد  أحمد  المتنبي،  شعر  في  الداللي  وأثره  التركيبي  التقابل 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تاريخ الدرجة اسم الرسالة اسم الطالب  م

 م 2002 الماجستير العربية المعرب والدخيل في اللغة  كل محمد باسل  1

التوجيهات النحوية والصرفية لقراءة سيد القراء طلحة بن مصرن  محمود أبو العمايم يونس   2
 م 2005 الماجستير هـ( 112)ت

 ه 1427 الماجستير هـ( 980عجالة البيان في شرح الميزان لمحمد الشاشي التاشكندى )ت  محمد عبد الفتاح المشطاوى   3
 م 2006

 ه 1427 الماجستير القضايا واالتجاهات النحوية في تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني  فوزي بديني رمضان   4
 م 2006

 ه 1427 الدكتوراه داللة حروف المعاني في القرآن الكريم بين السياق وتحديد النحاة إبراهيم عوض إبراهيم حسين   5
 م 2006

 م 2006 الدكتوراه تطبيقية لمفاهيم علم النص نحو النص دراسة  إبراهيم محمد أحمد الدسوقي  6
 م 2007

ظاهرة المطابقة النحوية في نقائض جرير والفرزدق )دراسة نحوية  أسماء محمد محمود الجمل  7
 م 2006 الدكتوراه داللية( 

 م 2007

 م 2007 الماجستير الجملة الفعلية في نهج البالغة )دراسة داللية( رمضان ربيع خضري سليمان   8
 ه 1428

 م 2008 الماجستير موقف األنباري من الخالفات النحوية في كتابه اإلنصاف جمال عبد الحميد عبد العظيم  9
 ه 1429

 طاهر عبد الفتاح محمود   10
أوفى الوافية في شرح وإعراب الكافية لحاجى بابا بن إبراهيم بن عبد  

دراسة  الكريم بن عثمان الطوسي من علماء القرن التاسع الهجري 
 وتحقيق

 الماجستير
 م 1429
 م 2008

 م 2008 دكتوراه البنية النصية لقصة موسى عله السالم في القرآن الكريم رضوانه حبيب كياني  11

 التي ناقشتها من الرسائل العلمية    - ب 



 تاريخ الدرجة اسم الرسالة اسم الطالب  م

كتاب الغرة البن الدهان، من أول )باب معرفة ما يتبع االسم في إعرابه(   ماجد القرني   12
 إلى نهاية باب )الندبة( تحقيق ودراسة 

 م 2008 دكتوراه

اختيارات أبي حيان اللغوية في كتابه ارتشاف الضرب، دراسة لغوية،   عباس شمس الدين   13
 الجامعة اإلسالمية كلية اللغة العربية. 

 م 2008 دكتوراه

 إبراهيم الجهني  14
كتاب الغرة البن الدهان، من أول )باب التوابع( إلى نهاية )نهاية باب  

 م 2008 دكتوراه النكرة والمعرفة( تحقيق ودراسة.

 م 2009 الماجيستر صيغ المشتقات في دواوين أصحاب السبع )دراسة صرفية نحوية داللية(  محمد محمد عبد الحميد الغمري   15

 ه 1430 الماجستير أدوات التعليل في اللغة العربية جمعا ودراسة شميم إبراهيم محمد أبو العال   16
 م 2009

 ه 1430 الماجستير التوكيد في أدب الرافعي دراسة نحوية دالليةأساليب  فاطمة حسين السيد حسين  17
 م 2009

 حسن أبكر   18
كتاب مواهب األديب على مغني اللبيب من بداية "الحرف أم إلى نهاية  

 م 2009 ماجستير الحرف إذا" تحقيق ودراسة.

 ه 1430 الدكتوراه الكويتي المعطيات النحوية وتوظيفها الداللي في الشعر  حوراء عبد العزيز سفر   19
 م 2009

محمد عبد الفتاح حسن    20
 ه 1430 الدكتوراه تعليل الحكم الصرفي لدى الرضي  المشطاوى 

 م 2009

 ه 1430 الدكتوراه القصد ودوره في تفسير النص دراسة نحوية داللية نصية صالح الدين شعبان مطاوع  21
 م 2009

 ه 1430 الدكتوراه اإلفصاحية في )ديوان الحماسة( ألبى تمام األساليب  هيام عبد الفتاح حافظ   22
 م 2009

 ه 1430 الدكتوراه المخالفات الصرفية والنحوية وعالقتها بالتماسك النصى محمد عبد الحافظ محمد منصور   23
 م 2009

 م 2009 الماجستير التعادل في النحو العربي  أشرف عطية عبد المطلب   24

مجاالت الحذف ومسوغاته دراسة نحوية تطبيقية في القراءات القرآنية   ماهر سيد أحمد سبيكة  25
 م 2009 الماجستير هـ 2009/1430

 هـ 1430
 م 2009 الماجستير الظواهر النحوية ذات الطابع األسلوبي في مقامات الحريري  هذال نداء العتيبي   26

 م 2009 الدكتوراه الجملة العربية التحويل التركيبي في الداللي  ربيعة عبد السالم محمد هندي  27
 م 2010

اختيارات ابن هطيل النحوية في كتابة التاج المكلل بجواهر اآلداب على المفصل   فرج عبد هللا منصور   28
 م 2009 الماجستير في صنعة اإلعراب 

 م 2010
 م 2010 الماجستير الحروف في كتاب شرح المفصل في تحديد النحاة  خليلكامل لمياء محمد   29
 م 2010 دكتوراه العناصر غير اإلسنادية في الجملة القرآنية )دراسة نحوية داللية(  أمينة على عبد هللا   30

خالد عبد الرحيم عبدالاله    31
 عبدالرحيم 

الفكر النحوي عند نحاة األندلس فى القرنين السادس والسابع الهجريين  
 ه 1431 دكتوراه )دراسة وتحليل(

 م 2010

 م 2010 الماجستير اآلراء النحوية للفراء في ضوء كتابه معاني القرآن محمد ناجح كامل أحمد   32
 هـ 1431

مدحت محمد عبد المهيمن عبد   33
 الباقي 

تغير المبنى وتأثيره في العمل النحوي والداللة )دراسة تطبيقية على إن وأخواتها  
 م 2010 الماجستير في القرآن الكريم( 

 ه 1431



 تاريخ الدرجة اسم الرسالة اسم الطالب  م

 م 2010 الدكتوراه الظواهر الصرفية والنحوية في شعر إيليا أبي ماضي  منصور قناوى توفيق   34

 م 2010 الدكتوراه األساليب اإلفصاحية في المفضليات واألصمعيات  العليم السيد محمد عبد  35

األراء الصرفية البن عطية األندلسى وأثرها الداللى من خالل تفسيره   محمد حسن حسن سليمان طويلة  36
 م 2010 ماجستير الوجيزالمحرر 

 م 2011

 م 2010 ماجستير شعر عمرو بن شأس األسدى )دراسة نحوية صرفية(  فتح عبده صالح  37
 م 2011

الحى   38  رائد سعد فالح الشَّ
الكتاب الركني في تقوية الكالم النحوي لركن الدين على بن أبى بكر الحديثي  

النحو البن الحاجب  وهو شرح لكتاب الكافية في   – دراسة وتحقيق   -الموصلي  
 من المبنى حتى أفعال المدح والذم. 

 ه 1432 دكتوراه
 م 2011

 ه 1432 دكتوراه أنماط التركيب ودالاللتها فى ديوان الحماسة ألبى تمام. على محمد عبد اللـه الفقى  39
 م 2011

األنصاري: دراسة  حاشيتا األمير والدسوقي على كتاب )مغنى اللبيب( البن هشام   سيد جمال حسن على   40
 ه 1432 ماجستير تحليلة متوازنة 

 م 2011

 ه 1432 دكتوراه الوقف فى القرآن الكريم والشعر العربى ودوره فى بناء الجملة العربية فكرى عبد المنعم السيد النجار  41
 م 2011

 م 2011 دكتوراه الجملة في شعر فاروق جويدة "دراسة نحوية " نضال القطامينة   42

المظاهر النحوية فى الدرس النص دراسة من خالل نهاية اإليجاز فى دراسة   راضى على أيمن صالح   43
 ه 1432 دكتوراه اإلعجاز للرازى 

 م 2011

مبروك يونس عبد الرؤوف    44
 ه 1432 ماجستير تعدد التوجيه النحوى فى معانى القرآن للفراء مرسى

 م 2011

 ه 1433 دكتوراه دراسة نحوية دالليةديوان الرصافى  ميالد عبد السالم ميالد السلينى   45
 م 2012

 ه 1433 دكتوراه مقومات التحليل الصرفى فى كتاب سيوبيه  آمال الصيد بوعجيلة   46
 م 2012

صالح عبد الحميد مصيلحي    47
 ه  1434 دكتوراه أسلوب النهي عند األصوليين واللغويين وداللته على األحكام سنجر

 م 2013

 ه 1434 ماجستير المجال الداللي لخلق اإلنسان كما ورد في النصوص الدينية ابتسام حسن يس الجمل   48
 م 2013

تحقيق ودراسة مخطوط الكواكب الضوئية في شرح اآلجرومية ألبي   إبراهيم محمد إبراهيم الدلجموني  49
 ه 1434 ماجستير الحسن المنوفي

 م 2013

 ه 1434 دكتوراه ودورها الداللي في شعر محمد حسن فقي إطالة بناء الجملة العربية  بدر بن سودانا لمرشدي  50
 م 2013

 ه 1434 ماجستير شعر عمر بن لجأ التيمي« »دراسة نحوية صرفية«  علي عمر علي أبو جمرة   51
 م 2013

»دراسة المصطلح النحوي في ضوء علم المصطلح الحديث )نموذج من أبي   سيرون عبد العزيز ناوخاص  52
 ه 1434 ماجستير على الفارسي(« 

 م 2013

سليمان إبراهيم مصطفى أبو    53
 ه 1434  المركب الفعلي في الجملة العربية وداللته )دراسة تطبيقية(  نقيرة

 م 2013



 تاريخ الدرجة اسم الرسالة اسم الطالب  م

 م 2014 دكتوراه جهود النحاس النحوية في كتابه إعراب القرآن  ناجح كامل أحمد محمد   54
 مناقًشا 

للقراءات القرآنية بين الزمخشري وأبي حيان في ضوء  التوجيه النحوي  خميس عبده علي برل  55
 م 2015 ماجستير منهج القرائن النحوية

 م 2015 ماجستير دراسة نحوية داللية   –التوابع في موطأ اإلمام مالك   محمد رجب الليثي محمد   56
 مناقًشا 

 م 2015 ماجستير أسلوب النداء في القرآن الكريم بالغته وأسراره عمر إنجاي  57
 مناقًشا 

 م 2015 ماجستير إبراهيم مصطفى وتراثه النحوي دراسة تحليلية نقدية  ربيع أحمد صالح توفيق  58

 م 2015 دكتوراه عوراض التركيب في شعر أبي العالء المعري اللزوميات نموذًجا  عالء حامد البصيلي بدوي   59

 م 2014 ماجستير داللية نحويةديوان سقط الزند ألبي العالء المعري دراسة  أحمد حسن سليمان  60
 مناقًشا 

مبروك يونس عبد الرؤوف    61
 م 2017 دكتوراه دراسة وصفية تحليلية  – أثر البنية الصرفية في التعريب   مرسي

 مشرًفا 

فاروق حمزة عبد المقصود سيد    62
 م 2017 دكتوراه خالف النحاة مع سيبويه حتى القرن الثامن الهجري  أحمد

 مشرًفا 

سعد عمر أبو  حواء مصباح   63
 م 2017 ماجستير دراسة نحوية أسلوبية  –األساليب اإلنشائية في ديوان النابغة الشيباني  خشيم

 مناقًشا 

 
  20/2/2007عضو في وحدة ضمان الجودة منذ إنشائها في كلية دار العلوم جامعة القاهرة في   (1

 .30/12/2007وحتى 

 وحتى تاريخه. 1/10/2009عضو مجلس إدارة الوحدة اعتباًرا من  (2

 وحتى تاريخه.  15/9/2010عضو وحدة اإلرشاد والدعم األكاديمي للطالب اعتباًرا من  (3

 وحتى تاريخه.   18/5/2010عضو مكتب األزمات والكوارث اعتباًرا من  (4

وحتى    1/1/2011الجودة اعتباًرا من  عضو لجنة مراجعة الكتب الدراسية ومطابقتها بمعايير   (5
 تاريخه.

( بكلية دار العلوم، جامعة  QAAPعضو لجنة تسليم مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة ) (6
يهدف هذا المشروع إلى الوقوف على الموقف الحالي للكلية من خالل إعداد   م.2010القاهرة  

ر الفاعلية التعليمية ومحور  لالعتماد والمقسمة بين محو  16دراسة ذاتية حول المعايير الـ  
 القدرة المؤسسية.

وبعدها يتم وضع خطة استراتيجية للتغلب على نقاط الضعف التي ظهرت عند إعداد الدراسة الذاتية 
 للكلية.

( الذي فازت به كلية دار العلوم في منافسة مع ست  CIQAPعضو لجنة إعداد مشروع ) (7
الهدف منه تنفيذ خطة متكاملة للنهوض    م.2011وسبعين كلية جامعية من جامعات مصر،  

 الخبرات في مجال ضمان جودة التعليم واالعتماد (5



التي تحقق   األنشطة  من  المؤسسية من خالل مجموعة  والقدرة  التعليمية  الفاعلية  بمحوري 
 أهداف المشروع وتغطي معظم نقاط الضعف الموجودة في الدراسة الذاتية.

في المشروع بعد  18لـ وبعد االنتهاء منه يجب على الكلية التقدم لالعتماد في موعد غايته الشهر ا
استيفاء جميع نقاط الضعف وتطوير نقاط القوة سواء من ميزانية المشروع أو من أي تمويل  

 داخلي أو خارجي. 

 م.2/7/2007« مفاهيم وآليات –ضمان الجودة واالعتماد حضور دورة تدريبية بعنوان » (8

جودة واالعتماد في ضمان ال  بعنوان "حضور ندوة بعنوان " نظام الجودة "، وورشتي عمل   (9
ضمن فعاليات أسبوع الجودة   "آليات ضمان المصداقية واألخالقيات    -المؤسسات التعليمية  

 م.29/4/2010إلى  26/4األول الذي أقامته الوحدة بالكلية في الفترة من 

 .  10/1/2011يوم  " توصيف البرنامج والمقرر الدراسي" حضور ورشة عمل بعنوان  (10

 .11/4/2011يوم    "  الخطة االستراتيجية للمؤسسة التعليمية"  ان  حضور ورشة عمل بعنو (11

 م.26/9/2013( إدارة األزمات والكوارثحضور ورشة عمل بعنوان ) (12

 م.16/5/2013( نظم إدارة الجودةحضور ورشة عمل بعنوان ) (13

(، بمركز اعتماد الضمان والجودة، بجامعة القاهرة، اعتماد الضمان والجودةحضور دورة ) (14
2007. 

، بمركز اعتماد الضمان والجودة )الهيئة القومية( بجامعة  (تقييم األداء السنويحضور دورة ) (15
 .2007القاهرة، مايو، 

 .18/4/2011يوم  " توصيف البرنامج والمقرر الدراسي" حضور ورشة عمل بعنوان  (16

17) ( بعنوان  عمل  ورشة  األكاديحضور  القيادات  تخص  التي  والمالية  القانونية  (  ميةاألمور 
 م.2013

 .2012يونيو   28" يوم  إعداد مقرر دراسي إلكترونيحضور ورشة عمل بعنوان "  (18

 .2012إبريل  5" يوم  تصميم وتقييم برنامج دراسيحضور ورشة عمل بعنوان "  (19

"   مواصفات الورقة االمتحانية وقياس المخرجات التعليميةحضور ورشة عمل بعنوان "   (20
 .2012إبريل  29يوم 

دورة نواتج التعليم وخرائط المنهج  حاصل على شهادة حضور دورة تدريبية تحت عنوان » (21
 .2012« من الهيئة القومية لضمان التعليم واالعتماد أغسطس تعليم عال  

ع (22 تحت  حضور  شهاد  على  »نحاصل  التعليم وان:  لمؤسسات  الخارجية  المراجعة  دورة 
 .2012ومية لضمان التعليم واالعتماد أغسطس « من الهيئة القالعالي

تدريبية تحت عنوان: » (23 الذاتي المؤسسي  حاصل على شهادة حضور دورة  التقويم  دورة 
 .2012« من الهيئة القومية لضمان التعليم واالعتماد أغسطس لمؤسسات التعليم العالي

  



 


