السٌرة الذاتٌة
لألستاذ الدكتور جودة مبروك محمد
أوال :البياناث الشخصيت:
االسم:

أ .د .جودة مبروك محمد

الدرجة العلمٌة

أستاذ

التخصص

علوم اللغة

الوظٌفة:

عمٌد كلٌة اآلداب جامعة بنً سوٌف  .مصر
ومشرف على كلٌة اآلثار

مكان العمل

كلٌة اآلداب -جامعة بنً سوٌف -مصر

تارٌخ المٌالد:

9191 /9 /91م

الجنسٌة:

مصري

البرٌد اإللكترونً:

g9m90@yahoo.com

الهاتف

11719199009900

***

ثانيا :الشهاداث:
* الميسانس في المغة العربية وآدابيا بتقدير جيد جدا عام 9117م.
*الماجستير في المغة العربية وآدابيا بتقدير ممتاز عام 9119م.
* الدكتوراه في المغة العربية وآدابيا بمرتبة الشرف األولى عام 7111م
***

ثالثا :الجامعاث والكلياث التي درّس بها والىظائف القياديت:
 .9كمية اآلداب جامعة القاىرة فرع بني سويف .
 .7جامعة اإلمارات العربية المتددة  ،من 9111م دتى 7117م.
 .3كمية الدراسات العربية واإلسالمية -دبي  ،من 7110دتى 7199م.
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الىظائف القياديت:
 .9قائم بعمل عميد كمية اآلداب جامعة بني سويف من 7192 /9 /79م دتى
تاريخو.
 .7قائم بعمل عميد كمية اآلداب جامعة بني سويف من 7193 /99 /70م /دتى
7190 /0 /9م.
 .3قائم بعمل وكيل كمية اآلداب جامعة بني سويف لشؤون التعميم والطالب دتى
تاريخو.
 .0قائم بعمل وكيل كمية اآلداب جامعة بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيبئة
من عام 7199 /0 /9دنى  7197 /7 /90دتى تاريخو.
 .2وكيل كمية اآلداب جامعة بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيبئة من /90
 7197 /7دتى تاريخو.
 .0نائب رئيس قسم المغة العربية وآدابيا جامعة القاىرة فرع بني سويف/7117.
7113م
 .9نائب رئيس قسم المغة العربية وآدابيا جامعة القاىرة فرع بني سويف /7110
7119م.
 .0نائب رئيس قسم المغة العربية وآدابيا بكمية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي
لمعام الجامعي 7191 /7111م.

رابعا :اإلشراف على الرسائل الجامعيت:
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أشرف عمى عدد من الرسائل العممية الماجستير والدكتوراه بكمية اآلداب بجامعة القاىرة فرع
بني سويف.
***

خامسا :المؤتمراث:
ً
شارك بأوراق عمل فً كثٌر من المؤتمرات العلمٌة منها:
 - -9ندو بناء إستراتيجية لمتنمية المعرفية لممجتمع المصري" المنعقد في الفترة من 0 -2
أبريل 7112م بكمية اآلداب ببني سويف.
" - -7االتجاىات المعاصرة لمعموم اإلنسانية"المنعقد في الفترة من  71-91أبريل7110م
بكمية اآلداب ببني سويف.
" - -3العموم العربية واإلسالمية واستشراف المستقبل ندو رؤية عممية منيجية" في الفترة
من  90 -93مارس بكمية دار العموم بجامعة الفيوم.
 - -0الدرية واإلبداع في العموم العربية واإلسالمية" في الفترة من  99 -91أبريل 7119
بكمية دار العموم بجامعة الفيوم.
" - -2التفكير المنيجي في العموم العربية واإلسالمية" الذي عقد في كمية دار العموم بالفيوم
في الفترة من  71 -91أبريل 7110م.
( - -0سيبويو إمام العربية)  :مؤتمر كمية دار العموم جامعة القاىرة .الذي عقد في الفترة
من  1 -0مارس 7191م.
 - -9الدوار العربي الغربي :المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا  39 -71مارس 7191م.
 -0عمم المغة التطبيقي ،الذي عقد بكمية دار العموم جامعة القاىرة عام 7199م.
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***

سادسا :البحىث المحكمت:
ً
 .9إشكالية الشاىد الشعري مجيول النسبة بين توجو النداة وتقنية العصر الدديث:
بدث قُدِّم إلى مؤتمر كمية دار العموم جامعة الفيوم ،المنعقد في الفترة 93
90،مارس 7110م" ،العموم العربية واإلسالمية واستشراف المستقبل ،ندو رؤية
عممية منيجية".
 .7تدديد الداللة لمقضايا المغوية في العبارة البن سينا :قُدِّم لمؤتمر كمية اآلداب
جامـعة بني سويف المنعقد في الفترة 91،71أبريل 7110م" ،االتجاىات المعاصرة
لمعموم اإلنسانية" ،وطُبـِع بمكتبة اآلداب عام 7119م.
 .3ما ال يفيد مع ًنى من الدركات والسكون في الندوُ :ن ِشر بمجمة كمية اآلداب
بجامعة القاىرة فرع بني سويف العدد الخامس ،أكتوبر 7113م.
 .0تعدد روايات موضع الشاىد الشعري وأثره في تنمية الفكر الندوي :قُدِّم لممؤتمر
الرابع لكمية اآلداب جامعة القاىرة فرع بني سويف عام " ،7112ندو بناء
إستراتيجية لمتنمية المعرفية لممجتمع المصري".
قديما ودديثًا ببميوجرافيا وتدميل :نشر بمجمة كمية دار العموم
 .2كتاب سيبويو
ً
بجامعة الفيوم 7119م.
 .0فمسفة األصل والفرع في الكممة المركبة عند النداة :دراسة في ضوء التطور
المغوي ،بدث قدِّم لمؤتمر كمية دار العموم جامعة الفيوم المنعقد في الفترة 91
99،أبريل 7119م" ،الدرية واإلبداع في العموم العربية واإلسالمية".
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قدم لمؤتمر
 .9التكرار وتماسك النص ،قصائد القدس لفاروق جويدة
نموذجا ،بدث ّ
ً
دار العموم بالفيوم الذي عقد في الفترة  71 -91أبريل 7110م.
 .0مقبولية ندو الشكل وأثر ممارسة الضغوط في أداء الداللة ،مقبول لمنشر بجامعة
الشارقة بتاريخ 7191 /3 /77م.
 .1ظاىرة الرواسب التركيبية 1واشكالية استيعاب النص عند سيبويو ،بدث قدم
لمؤتمر كمية دار العموم جامعة القاىرة (سيبويو إمام العربية) .الذي عقد في
الفترة من  1 -0مارس 7191م.
.91

ثالثية القارئ والنص والسياق :مقاربة لدراسة الشواذ الندوية تداوليا

نشر بمجمة كمية اآلداب جامعة المنوفية عدد أكتوبر 7111م.
.99

ظاىرة التالزم التركيبي دراسة في منيجية الندو العربي ،نشر في مجمة

مجمة مجمع المغة العربية األردني عام 7199م.
.97

ثقافة االندياز في االستشياد الندوي والمغوي ،نشر بؤتمر عمم المغة

التطبيقي ،الذي عقد بكمية دار العموم جامعة القاىرة عام 7199م.
***

ساب ً
عا :الكتب المحققت والمؤلفت:
 .9اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين  ،البن األنباري_
تدقيق ودراسة  -مكتبة الخانجي بالقاىرة عام 7117م.
 .7الكناش فً النحو والتصرٌف ،ألبً الفداء ،تحقٌق ودراسة ،نشر مكتبة
اآلداب 7113م.
.3
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 .0البيان في غريب إعراب القرآن  ،البن األنباري -تدقيق ودراسة -مكتبة
اآلداب عام 7119م .
 .2الدرس الندوي عند ابن األنباري  ،طبع بمكتبة اآلداب بالقاىرة عام . 7117
 .0المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية  ،طبع بمكتبة اآلداب
بالقاىرة عام 7110م.
 .9الدراسات المغوية في الكناشُ ،ن ِشر بمكتبة اآلداب 7112م.
 .0تدديد الداللة،

نموذجا ،طبع
القضايا المغوية عند ابن سينا في العبارة
ً

بمكتبة اآلداب عام 7119
 .1إشكالية الشاىد الشعري الجيل بالنسبة وتعدد الروايةُ ،ن ِشر بمكتبة اآلداب
عام 7119م.
.91

قديما ودديثًا :ببميوجرافيا وتدميلُ ،ن ِشر بمكتبة اآلداب عام
كتاب سيبويو ً

7119م.
.99

الوسيط في الندو ُنشر بمكتبة اآلداب عام 7119م.

.97

األصل والفرع في الكممة المركبة عند النداةُ -ن ِشر بمكتبة اآلداب عام

7110م.
.93

التكرار وتماسك النص ،قصائد القدس لفاروق جويدة نموذ ًجاُ -ن ِشر

بمكتبة اآلداب عام 7110م.
.90

المختصر في الندو طبع بمكتبة اآلداب عام 7199م.
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.92

اإليضاح في عمم الصرف ،نشر بمكتبة اآلداب 7193م.

.90

في المسانيات المعاصرة ،طبع بمكتبة اآلداب عام 7190م.

.99

الشواىد الشعرية من متون شروح األلفية ،جمع وتدميل ودراسة مكتبة

اآلداب 7192م.
.90النحو العربً  :قواعد وتدرٌبات ،مقرر تعلٌمً على طالب التعلٌم المفتوح
جامعة بنً سوٌف من عام  7119م.
.91المغنً فً النحو -مكتبة اآلداب 7192م.
.71إعراب ((جاء زٌد)) -مكتبة اآلداب 7190م.
.79فً دراسة اللغة العربٌة – عام 7190م.
***

ثامنًا :الذوراث التذريبيت وورش العمل :هي كثيرة منها:
 .9إعداد المعمم الجامعي" .جامعة القاىرة".
 .7تصميم مقرر دراسي" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
القاىرة فرع بني سويف".
 .3التأليف والنشر الدولي" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
القاىرة فرع بني سويف".
 .0التدريس لمجموعات كبيرة من الطالب" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة
التدريس بجامعة القاىرة فرع بني سويف".
 .2إدارة الوقت وضغوط العمل" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
القاىرة فرع بني سويف".
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 .0اتخاذ الق اررات ود ّل المشكالت" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة القاىرة فرع بني سويف".
 .9اقتصاديات البدث العممي" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
القاىرة فرع بني سويف".
 .0دورات مختمفة في الداسب اآللي ".جامعة اإلمارات العربية المتددة" -إجازة
من كمية الدسابات بجامعة القاىرة.
 .1دورات متعددة عمى استخدام اإلنترنت ".جامعة اإلمارات العربية المتددة".
.91

دورات مختمفة في المغة اإلنجميزية .

.99ورشة عمل حول نظام االعتماد والجودة بجامعة القاهرة فرع بنً سوٌف.
.97نظم التقوٌم ونظام االمتحانات .عام 7197م.
.93تنظٌم المؤتمرات العلمٌة7197 .م.
.90مهارات العرض الفعال.

تاس ً
عا :األنشطت:
 .1عضو لجنة التقنيات بجامعة اإلما ارت العربية عام 9111م.
.91

عضو لجنة التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلمارات

العربية عام7119م.
.99

األمين لقسم المغةالعربية بآداب بني سويف فرع جامعة القاىرة عام

7113 /7117م.
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.97

رئيس لجنة اإلعالم بمؤتمر "تدديث مصر من منظور العموم اإلنسانية"

المنعقد بآداب بني سويف في الفترة من  39 -31أبريل عام 7113م.
.93

المستشار المغوي لمجمة كمية اآلداب ببني سويف ،جامعة القاىرة.

.90

األمين لقسم المغة العربية بكمية اآلداب جامعة بني سويف عام،7110

7119م.
.92

األمين العام لمؤتمر" ندو بناء إستراتيجية لمتنمية المعرفية لممجتمع

المصري" المنعقد في الفترة من  0 -2أبريل 7112م بكمية اآلداب ببني سويف.
.90

األمين العام لمؤتمر"االتجاىات المعاصرة لمعموم اإلنسانية"المنعقد في

الفترة من  71-91أبريل7110م.
.99

األمين العام لمؤتمر "التدريب والدراسة الميدانية والعموم اإلنسانية" الذي

ُعقد في الفترة من  71 -91أبريل ،7119بكمية اآلداب ببني سويف.
.90

مدير تدرير المجمة المدكمة لكمية اآلداب بجامعة بني سويف.

.91

مساعد رئيس قسم المغة العربية وآدابيا بكمية الدراسات اإلسالمية

والعربية بدبي لمعام الجامعي 7191 /7111م.
.71

رئيس لجنة الندو والمغة بكمية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي لمعام

الجامعي 7199 /7191م.

عاشرًا  :بعض النذواث:
 .9ندوة التدرير الصدفي والتدقيق بكمية الدراسات اإلسالمية والعربية دبي بتاريخ
.7111/7 /91
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 .7ندوة المغة العربية وتدديات العولمة الواقع واآلفاق بكمية الدراسات اإلسالمية
والعربية دبي 7111/3/72م.
.3

أ .د .جودة مبروك محمد
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