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السٌرة الذاتٌة
لألستاذ الدكتور جودة مبروك محمد
أوال :انثٍاَاخ انشخصٍح:
االسم:

أ .د .جودة مبروك محمد

الدرجة العلمٌة

أستاذ بقسم اللغة العربٌة

التخصص

علوم اللغة

الوظٌفة:

عمٌد كلٌة اآلداب جامعة بنً سوٌف  .مصر

مكان العمل

كلٌة اآلداب -جامعة بنً سوٌف -مصر

تارٌخ المٌالد:

9191 /9 /91م

الجنسٌة:

مصري

البرٌد اإللكترونً:

g9m90@yahoo.com

الهاتف

11719199009900

***

ثاٍَا :انشهاداخ:
* الميسانس في المغة العربية وآدابيا بتقدير جيد جدا عام 1992م.
*الماجستير في المغة العربية وآدابيا بتقدير ممتاز عام 1997م.
* الدكتوراه في المغة العربية وآدابيا بمرتبة الشرف األولى عام 2000م
***

ثانثا :انجايعاخ وانكهٍاخ انتً درّس تها وانىظائف انقٍادٌح:
 .1كمية اآلداب جامعة القاىرة فرع بني سويف .
 .2جامعة اإلمارات العربية المتددة  ،من 1999م دتى 2002م.
 .3كمية الدراسات العربية واإلسالمية -دبي  ،من 2008دتى 2011م.

انىظائف انقٍادٌح:
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 .1عميد كمية اآلداب – جامعة بني سويف بقرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسي بتاريخ 2017 /12 /21م.
 .2قائم بعمل عميد كمية اآلداب جامعة بني سويف من 2015 /7 /27م دتى
تاريخو.
 .3قائم بعمل عميد كمية اآلداب جامعة بني سويف من 2013 /11 /24م /دتى
2014 /6 /1م.
 .4مشرف عمى كمية اآلثار جامعة بني سويف من 2016م دتى تاريخو.
 .5قائم بعمل وكيل كمية اآلداب جامعة بني سويف لشؤون التعميم والطالب دتى
تاريخو.
 .6قائم بعمل وكيل كمية اآلداب جامعة بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيبئة
من عام 2011 /8 /1دنى  2012 /2 /18دتى تاريخو.
 .7وكيل كمية اآلداب جامعة بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيبئة من /18
 2012 /2دتى تاريخو.
 .8نائب رئيس قسم المغة العربية وآدابيا جامعة القاىرة فرع بني سويف/2002.
2003م
 .9نائب رئيس قسم المغة العربية وآدابيا جامعة القاىرة فرع بني سويف /2006
2007م.
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.10

نائب رئيس قسم المغة العربية وآدابيا بكمية الدراسات اإلسالمية والعربية

بدبي لمعام الجامعي 2010 /2009م.

راتعا :اإلشراف عهى انرصائم انجايعٍح:
أشرف عمى عدد من الرسائل العممية الماجستير والدكتوراه .
***

خايضا :انًشاركح فً انًؤتًراخ تثحىث:
ً
شارك بؤوراق عمل فً كثٌر من المإتمرات العلمٌة منها:
 - -1ندو بناء إستراتيجية لمتنمية المعرفية لممجتمع المصري" المنعقد في الفترة من 6 -5
أبريل 2005م بكمية اآلداب ببني سويف.
" - -2االتجاىات المعاصرة لمعموم اإلنسانية"المنعقد في الفترة من  20-19أبريل2006م
بكمية اآلداب ببني سويف.
" - -3العموم العربية واإلسالمية واستشراف المستقبل ندو رؤية عممية منيجية" في الفترة
من  14 -13مارس بكمية دار العموم بجامعة الفيوم.
 - -4الدرية واإلبداع في العموم العربية واإلسالمية" في الفترة من  11 -10أبريل 2007
بكمية دار العموم بجامعة الفيوم.
" - -5التفكير المنيجي في العموم العربية واإلسالمية" الذي عقد في كمية دار العموم بالفيوم
في الفترة من  20 -19أبريل 2008م.
( - -6سيبويو إمام العربية)  :مؤتمر كمية دار العموم جامعة القاىرة .الذي عقد في الفترة
من  9 -8مارس 2010م.
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 - -7الدوار العربي الغربي :المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا  31 -29مارس
2010م.
 -8عمم المغة التطبيقي ،الذي عقد بكمية دار العموم جامعة القاىرة عام 2011م.
***

صادصا :انثحىث انًحكًح:
ً
 .1إشكالية الشاىد الشعري مجيول النسبة بين توجو النداة وتقنية العصر الدديث:
بدث قُدِّم إلى مؤتمر كمية دار العموم جامعة الفيوم ،المنعقد في الفترة 13
14،مارس 2006م" ،العموم العربية واإلسالمية واستشراف المستقبل ،ندو رؤية
عممية منيجية".
 .2تدديد الداللة لمقضايا المغوية في العبارة البن سينا :قُدِّم لمؤتمر كمية اآلداب
جامـعة بني سويف المنعقد في الفترة 19،20أبريل 2006م" ،االتجاىات
المعاصرة لمعموم اإل نسانية" ،وطُبـِع بمكتبة اآلداب عام 2007م.
 .3ما ال يفيد مع ًنى من الدركات والسكون في الندوُ :ن ِشر بمجمة كمية اآلداب
بجامعة القاىرة فرع بني سويف العدد الخامس ،أكتوبر 2003م.
 .4تعدد روايات موضع الشاىد الشعري وأثره في تنمية الفكر الندوي :قُدِّم لممؤتمر
الرابع لكمية اآلداب جامعة القاىرة فرع بني سويف عام " ،2005ندو بناء
إستراتيجية لمتنمية المعرفية لممجتمع المصري".
قديما ودديثًا ببميوجرافيا وتدميل :نشر بمجمة كمية دار العموم
 .5كتاب سيبويو
ً
بجامعة الفيوم 2007م.
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 .6فمسفة األصل والفرع في الكممة المركبة عند النداة :دراسة في ضوء التطور
المغوي ،بدث قدِّم لمؤتمر كمية دار العموم جامعة الفيوم المنعقد في الفترة 10
11،أبريل 2007م" ،الدرية واإلبداع في العموم العربية واإلسالمية".
قدم لمؤتمر
 .7التكرار وتماسك النص ،قصائد القدس لفاروق جويدة
نموذجا ،بدث ّ
ً
دار العموم بالفيوم الذي عقد في الفترة  20 -19أبريل 2008م.
 .8مقبولية ندو الشكل وأثر ممارسة الضغوط في أداء الداللة ،مقبول لمنشر بجامعة
الشارقة بتاريخ 2010 /3 /22م.
 .9ظاىرة الرواسب التركيبية 0واشكالية استيعاب النص عند سيبويو ،بدث قدم
لمؤتمر كمية دار العموم جامعة القاىرة (سيبويو إمام العربية) .الذي عقد في
الفترة من  9 -8مارس 2010م.
.10

ثالثية القارئ والنص والسياق :مقاربة لدراسة الشواذ الندوية تداوليا

نشر بمجمة كمية اآلداب جامعة المنوفية عدد أكتوبر 2009م.
.11

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

مجمة مجمع المغة العربية األردني عام 2011م.
.12

ثقافة االندياز في االستشياد الندوي والمغوي ،نشر بؤتمر عمم المغة

التطبيقي ،الذي عقد بكمية دار العموم جامعة القاىرة عام 2011م.
***
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صات ً
عا :انكتة انًحققح وانًؤنفح:
 .1اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين  ،البن األنباري_
تدقيق ودراسة  -مكتبة الخانجي بالقاىرة عام 2002م.
 .7الكناش فً النحو والتصرٌف ،ألبً الفداء ،تحقٌق ودراسة ،نشر مكتبة
اآلداب 7112م.
 .3البيان في غريب إعراب القرآن  ،البن األنباري -تدقيق ودراسة -مكتبة
اآلداب عام 2007م .
 .4الدرس الندوي عند ابن األنباري  ،طبع بمكتبة اآلداب بالقاىرة عام . 2002
 .5المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية  ،طبع بمكتبة اآلداب
بالقاىرة عام 2004م.
 .6الدراسات المغوية في الكناشُ ،ن ِشر بمكتبة اآلداب 2005م.
 .7تدديد الداللة،

نموذجا ،طبع
القضايا المغوية عند ابن سينا في العبارة
ً

بمكتبة اآلداب عام 2007
 .8إشكالية الشاىد الشعري الجيل بالنسبة وتعدد الروايةُ ،ن ِشر بمكتبة اآلداب
عام 2007م.
قديما ودديثًا :ببميوجرافيا وتدميلُ ،ن ِشر بمكتبة اآلداب عام
 .9كتاب سيبويو
ً
2007م.
.10

الوسيط في الندو ُنشر بمكتبة اآلداب عام 2007م.
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.11

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

2008م.
.12

نموذجاُ -ن ِشر
التكرار وتماسك النص ،قصائد القدس لفاروق جويدة
ً

بمكتبة اآلداب عام 2008م.
.13

المختصر في الندو طبع بمكتبة اآلداب عام 2011م.

.14

اإليضاح في عمم الصرف ،نشر بمكتبة اآلداب 2013م.

.15

في المسانيات المعاصرة ،طبع بمكتبة اآلداب عام 2014م.

.16

الشواىد الشعرية من متون شروح األلفية ،جمع وتدميل ودراسة مكتبة

اآلداب 2015م.
.99

النحو العربً  :قواعد وتدرٌبات ،مقرر تعلٌمً على طالب التعلٌم

المفتوح جامعة بنً سوٌف من عام  7119م.
.90

المغنً فً النحو -مكتبة اآلداب 7192م.

.91

إعراب ((جاء زٌد)) -مكتبة اآلداب 7190م.
***

ثايًُا :انذوراخ انتذرٌثٍح وورط انعًم :هً كثٍرج يُها:
 .1إعداد المعمم الجامعي" .جامعة القاىرة".
 .2تصميم مقرر دراسي" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
القاىرة فرع بني سويف".
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 .3التأليف والنشر الدولي" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
القاىرة فرع بني سويف".
 .4التدريس لمجموعات كبيرة من الطالب" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة
التدريس بجامعة القاىرة فرع بني سويف".
 .5إدارة الوقت وضغوط العمل" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
القاىرة فرع بني سويف".
 .6اتخاذ الق اررات ود ّل المشكالت" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة القاىرة فرع بني سويف".
 .7اقتصاديات البدث العممي" .مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
القاىرة فرع بني سويف".
 .8دورات مختمفة في الداسب اآللي ".جامعة اإلمارات العربية المتددة" -إجازة
من كمية الدسابات بجامعة القاىرة.
 .9دورات متعددة عمى استخدام اإلنترنت ".جامعة اإلمارات العربية المتددة".
.10

دورات مختمفة في المغة اإلنجميزية .

.99

ورشة عمل حول نظام االعتماد والجودة بجامعة القاهرة فرع بنً

سوٌف.
.97

نظم التقوٌم ونظام االمتحانات .عام 7197م.

.92

تنظٌم المإتمرات العلمٌة7197 .م.

.90

مهارات العرض الفعال.
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تاص ً
عا :األَشطح:
.11

عضو لجنة التقنيات بجامعة اإلمارات العربية عام 1999م.

.12

عضو لجنة التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلمارات

العربية عام2001م.
.13

األمين لقسم المغة العربية بآداب بني سويف فرع جامعة القاىرة عام

2003 /2002م.
.14

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

المنعقد بآداب بني سويف في الفترة من  31 -30أبريل عام 2003م.
.15

المستشار المغوي لمجمة كمية اآلداب ببني سويف ،جامعة القاىرة.

.16

األمين لقسم المغة العربية بكمية اآلداب جامعة بني سويف عام،2006

2007م.
.17

األمين العام لمؤتمر" ندو بناء إستراتيجية لمتنمية المعرفية لممجتمع

المصري" المنعقد في الفترة من  6 -5أبريل 2005م بكمية اآلداب ببني
سويف.
.18

األمين العام لمؤتمر"االتجاىات المعاصرة لمعموم اإلنسانية"المنعقد في

الفترة من  20-19أبريل2006م.
.19

األمين العام لمؤتمر "التدريب والدراسة الميدانية والعموم اإلنسانية" الذي

ُعقد في الفترة من  20 -19أبريل ،2007بكمية اآلداب ببني سويف.
.20

مدير تدرير المجمة المدكمة لكمية اآلداب بجامعة بني سويف.

10

.21

مساعد رئيس قسم المغة العربية وآدابيا بكمية الدراسات اإلسالمية

والعربية بدبي لمعام الجامعي 2010 /2009م.
.22

رئيس لجنة الندو والمغة بكمية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي لمعام

الجامعي 2011 /2010م.

عاشرًا  :تعض انُذواخ:
 .1مداضر بندوة التدرير الصدفي والتدقيق بكمية الدراسات اإلسالمية والعربية دبي
بتاريخ .2009/2 /19
 .2مداضر بندوة المغة العربية وتدديات العولمة الواقع واآلفاق بكمية الدراسات
اإلسالمية والعربية دبي 2009/3/25م.

حادي عشر :انُشاط اإلداري:
فً يجال تطىٌر انكهٍح :
-1

اإلشراف عهى إَشاء كهٍح اَثار.

-2

اإلشراف عهى إَشاء كهٍح األنضٍ.

-3

إَشاء قضى انهغح انفرَضٍح وآداتها.

-4

إَشاء قضى انهغح األنًاٍَح وآداتها.

-5

إَشاء قضى انهغاخ انشرقٍح.

-6

إَشاء قضى انهغح انصٍٍُح.

-7

إَشاء قضى اَثار (انًصرٌح – واإلصاليٍح).

-8

إَشاء قضى انذراصاخ انضكاٍَح.

-9

إَشاء قضى انًضرح وانذرايا.
 -انىحذاخ راخ انطاتع انخاص:
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 -1إَشاء يركز تعهٍى انعرتٍح نغٍر انُاطقٍٍ تها.
 -2يركز انتراث انحضاري وانثقافً.

فً يجال اإلَشاءاخ:
-1

إَشاء يعًم انهغاخ (يعًم انعقٍذ أركاٌ حرب
ٌحٍى حضٍ).

-2

تجذٌذ وصٍاَح يثُى انكهٍح.
اإلشراف عهى انًجالخ انعهًٍح:
 -رئٍش

يجهش

إدارج

يجهح

كهٍح

اَداب

تانجايعح (يجهح عهًٍح يحكًح تصذر يرتٍٍ
فً انعاو).
 رئٍش يجهش إدارج حىنٍح كهٍح اَدابتانجايعح ،تصذر يرج فً انعاو.
 رئٍش يجهش إدارج انًجهح انًصرٌح نعهىوانًعهىياخ .
 -رئٍش

يجهش

إدارج

يجهح

انذراصاخ

انتارٌخٍح.
فً يجال اإلثراء انثقافً واالجتًاعً:
اإلشراف عهى انفعانٍاخ انثقافٍح وورط انعًم ورئاصح
انًؤتًراخ اَتٍح:

*ندوة عن حرب أكتوبر 9192بتارٌخ 7197/91/90م:
ضٌوف الندوة :
اللواء /إبراهٌم شكٌب  -خبٌر استراتٌجً باألهرام
اللواء /باقً زكً ٌوسف
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*ورشة عمل للطالب الجدد للتعرف علً األقسام العلمٌة بتارٌخ 7197/91/90م.
*ندوة (نحو فهم أفضل للدستور) بتارٌخ 7197/91/92م
ضٌوف الندوة :
األستاذ الدكتور /هشام عبد المنعم – أستاذ القانون الدستوري
األستاذ /محمد سعد أمٌن -مدٌر مركز النٌل لإلعالم
*ندوة (كٌف تصبح أكثر حكمة) بتارٌخ 7197/91/77م
* ندوة (إدارة رأ س المال الفكري) بتارٌخ 7197/99/2م
* ندوة ( دور األخصائً النفسً فً العملٌة التعلٌمٌة مع الطالب األسوٌاء وذوى
االحتٌاجات الخاصة) بتارٌخ 7197/99/97م
* ندوة ( فاعلٌات العام الهجري الجدٌد) بتارٌخ 7197/ 99 /91م
* ندوة ( اإلعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم) بتارٌخ 7197/99/72م
ضٌوف الندوة :
األستاذ الدكتور /حسنً حمدان – األستاذ بكلٌة العلوم جامعة المنصورة
األستاذ  /أحمد ملٌجً – رئٌس قسم الجٌولوجٌا بالمركز القومً للبحوث القاهرة.
* ندوة كتاب الشهر بعنوان( اإلسالم فً أوروبا ) بتارٌخ 7197/99/79م
* ندوة ( ٌوم بؤلف سنة) بتارٌخ 7197/99/70م
ضٌوف الندوة  :فضٌلة الشٌخ  /محمد الصاوي – مدٌر الموقع اإللٌكترونً قرآن اون
الٌن ،وعضو الهٌئة الشرعٌة للحقوق واإلصالح.
* ورشة عمل لمناقشة مسودة الدستور بتارٌخ 7197/97/7م
* ندوة ( دار الكتب المصرٌة بعد ٌ 72ناٌر :واقع وطموحات) بتارٌخ
7197/97/0م
ضٌف الندوة  :األستاذ الدكتور /زٌن عبد الهادي – أستاذ المعلومات ورئٌس قسم
المكتبات بجامعة حلوان.
* ندوة (استعد لالمتحان ) بتارٌخ 7197/97/0م
ضٌوف الندوة  :المحاضر ومدرب التنمٌة البشرٌة الدكتور /أحمد شعبان
* ندوة التنمٌة البشرٌة( الطرٌق إلى التفوق) بتارٌخ 7197/97/99م
ضٌوف الندوة  :المدرب الدكتور /عمر القشالوي – المدرب المعتمد للبرمجة اللغوٌة
والعصبٌة والتنوٌم باإلٌحاء.

13

* ندوة ( دار الوثائق القومٌة فً ظل البٌئة الرقمٌة) بتارٌخ 7197/97 /99م
ضٌوف الندوة  :الدكتور /عبد الواحد النبوي – األستاذ المساعد بقسم الحضارة
والتارٌخ بجامعة األزهر ورئٌس اإلدارة المركزٌة لدار الوثائق القومٌة.
* ندوة (تسوٌق الكتاب المصري ) بتارٌخ 7192/ 2 /72-70م
* ندوة تعرٌفٌة بمشروع( Green IT Erasmus Mundus Action
 ) 2,Partnershipبتارٌخ 7192/7 /99م
* ندوة (بناء التجربة الحدٌثة ...من وحً التجربة الٌابانٌة) بتارٌخ 7192/2/97م
ضٌوف الندوة  :األستاذ الدكتور /عصام حمزة – أستاذ الدراسات الٌابانٌة بآداب
القاهرة
* ندوة ( الحلم والواقع  ...بٌن األدب وعلم النفس) بتارٌخ 7192/0/7م
* ندوة (حم أٌون  ...نموذج للعبقرٌة الهندسٌة فً العصر الفرعونً ) بتارٌخ /79
7192/ 0م
ضٌوف الندوة  :األستاذ الدكتور /وجدي رمضان – رئٌس قسم اآلثار بكلٌة اآلداب
جامعة المنٌا.
* ندوة عن (التصوف اإلسالمً) بتارٌخ 7192/ 0 /72م
ضٌوف الندوة  :األستاذ الدكتور /إبراهٌم أمٌن – األستاذ بجامعة األزهر.
* ندوة ( منحة مصر الخٌر) بتارٌخ 7192/ 0 /72م
ضٌوف الندوة  :أ /هنا فهمً  -مسإول أول بوحدة المنح الدراسٌة بمإسسة مصر
الخٌر.
* ندوة (دمج األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة ) بتارٌخ 7192/0/72م
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*ندوة (نحو بناء إستراتٌجٌة لمواجهة التطرف الفكري ) بتارٌخ 7192/99/92م:
*فاعلٌات ورشة عمل (توصٌف المقررات ) بتارٌخ 7192/99 /90م:
*ندوة (أبابٌل  -عرض فٌلم تسجٌلً عن حقٌقة الضربة الجوٌة ) بتارٌخ 7192/ 91/2م:
ضٌوف الندوة :
اللواء الطٌار/نصر موسً محمد-نائب قائد القوات الجوٌة المصرٌة األسبق
اللواء طٌار /سمٌر عزٌز – طٌار مقاتالت مٌج 79
أ/أٌمن محمد عٌد – عضو المجموعة  92مإرخٌن
*ندوة الدكتور /جودة مبروك عمٌد الكلٌة مع الطالب ذوى اإلعاقة البصرٌة بالكلٌة) بتارٌخ
7192/ 97/1م:
*ندوة ( الوطن فً عٌون الشباب):
ضٌوف الندوة :
الكاتبة الصحفٌة  /هالة فهمً – نائب رئٌس تحرٌر جرٌدة المساء
اإلعالمً الكبٌر/زٌنهم البدوي – نائب رئٌس اإلذاعة و التلٌفزٌون
*ندوة (األدب الشعبً  :بٌن الهوٌة واألمن القومً ) ضٌوف الندوة :
األستاذ الدكتور /خطري عرابً – أستاذ األدب الشعبً بجامعة القاهرة
األستاذ الدكتور /خالد أبو اللٌل – أستاذ األدب الشعبً والنقد األدبً بجامعة القاهرة.
*ملتقً (محو األمٌة وتعلٌم الكبار  :إعفاء من المصارٌف – دورات تدرٌبٌة مجانا – رحالت
علمٌة.
توفٌر  91أجهزة الب توب لخدمة الطالب ذوي اإلعاقة البصرٌة :بالتنسٌق مع مجموعة تٌتان
لألسمنت.
* *الٌوم الرٌاضً لكلٌة اآلداب بتارٌخ 7192/ 97/9م:
*السٌمنار الثقافً لقسم التارٌخ بعنوان (التارٌخ واآلثار اإلسالمٌة والقبطٌة ) بتارٌخ /70
7192/99م:
ضٌوف الندوة :
األستاذ الدكتور /أحمد عبد اللطٌف – رئٌس قطاع اآلثار اإلسالمٌة والقبطٌة بوزارة اآلثار.
األستاذ الدكتور /عبد الحمٌد حمودة – أستاذ التارٌخ اإلسالمً وعمٌد كلٌة اآلداب جامعة الفٌوم.
*ورشة التخطٌط اإلستراتٌجً بكلٌة اآلداب بتارٌخ 7192/ 99/70م:
*ندوة (آفاق التنمٌة فً صعٌد مصر ) بتارٌخ 7192/ 99/77م:
ضٌوف الندوة :
اللواء /أحمد زكً عابدٌن – وزٌر التنمٌة المحلٌة األسبق
*ورشة عمل لتدرٌب الطالب على كٌفٌة التعامل مع المكتبة بتارٌخ 7192/91/90م:
* تنظٌم اللقاء القمً الكشفً  79لجوالً وجواالت كلٌات اآلداب علً مستوي الجمهورٌة تحت
شعار ( مصر األمن واألمان)بتارٌخ 7190/2/9م:
*ندوة ( التطرف الفكري وكٌفٌة مواجهته  ،ودور علماء األزهر فً توعٌة الشباب) بتارٌخ
7190/ 7/72م:
ضٌوف الندوة :
الدكتور /حمد هللا الصفطً –عضو الرابطة العالمٌة لطالب جامعة األزهر
الدكتور /هانً تمام  -المدرس بجامعة األزهر.
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*ورشة عمل للتروٌج لمبادرة صبح على مصر بجنٌه .بتارٌخ 7190 /7/7م .
ندوة (المرأة الصعٌدٌة والمنجز الثقافً ) بتارٌخ 7190/ 2/ 7م:
*ندوة ( اللقاء العلمً بٌن الجمعٌة المصرٌة للمكتبات والمعلومات وقسم علوم المعلومات) بتارٌخ
7190/ 2/0م:
ضٌوف الندوة :
األستاذ الدكتور /أمانً مجاهد – رئٌس الجمعٌة المصرٌة للمكتبات والمعلومات
*المإتمر العاشر لكلٌة اآلداب تحت عنوان (نحو بناء إستراتٌجٌة للتنمٌة المستدامة فً صعٌد
مصر فً ظل العلوم اإلنسانٌة ) بتارٌخ 7190/2/90-92م:
*مإتمر األنشطة الطالبٌة ودورها فً تنمٌة اإلبداع والتفكٌر الرٌادي بتارٌخ 7190/ 2/92م:
*ندوة ( اآلثار اإلسالمٌة والقبطٌة – النشؤة والتطور) بنً سوٌف فً عٌون الرحالة والمإرخٌن
بتارٌخ 7190/ 2/79م:
ضٌوف الندوة :
األستاذ الدكتور/عبد هللا كامل – أستاذ اآلثار اإلسالمٌة والقبطٌة بجامعة جنوب الوادي
*ندوة (الشخصٌة المصرٌة وتحدٌات المستقبل ) بتارٌخ 7190/ 2/ 77م:
ضٌوف الندوة :
األستاذ الدكتور /أحمد خٌري حافظ – أستاذ علم النفس بكلٌة اآلداب جامعة عٌن شمس.
*المإتمر الطالب األول لكلٌة اآلداب تحت عنوان (األنشطة الطالبٌة ودورها فً تنمٌة اإلبداع
والتفكٌر الرٌادي ) بتارٌخ 7190/ 2/79م:
*فاعلٌات المهرجان الشعري السنوي لقسم اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب بتارٌخ 7190/0/2م:
ضٌوف المهرجان :
الشاعر الكبٌر/سامح محجوب
الشاعرة الكبٌرة /شٌرٌن العدوى
الشاعر الكبٌر/على عمران
*ندوة ( اللغة والتفكٌر) بتارٌخ 7190/0 /91م:
ضٌوف الندوة:
عالم اللغة الكبٌر األستاذ الدكتور/محمد عنانً – أستاذ األدب االنجلٌزي بكلٌة اآلداب جامعة
القاهرة.
*المإتمر العلمً الثانً لعلوم المعلومات بعنوان (التحول إلى مجتمع المعرفة ) بتارٌخ -97
7190/ 0/92م:
*السٌمنار الثقافً الثالث بقسم التارٌخ تحت عنوان (شباب الباحثين) بتارٌخ 7190/0 /90م:
*ندوة تثقٌفٌة حوارٌة بعنوان(حقوق المرأة بٌن الشرع والقانون ) بتارٌخ 7190/ 0/99م:
ضٌوف الندوة :
المستشار الدكتور /صالح سالم جودة -نائب رئٌس مجلس الدولة
فضٌلة الشٌخ /أحمد صبري-إمام وخطٌب بوزارة األوقاف
*ورشة عمل حول (مستقبل كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ) بتارٌخ 7190/0/77م:
* (االحتفال بؤعٌاد تحرٌر سٌناء ،وٌحً الحفل فرقة النٌل للفنون الشعبٌة التابعة لهٌئة قصور
الثقافة ) بتارٌخ 7190/ 0/70م:
*االحتفال بالٌوم العالمً للكتاب بعنوان (القراءة فً مجتمع المعرفة ) بتارٌخ 7190/ 2/0م:
*دورة تدرٌبٌة حول (كٌفٌة استخدام قاعدة بٌانات دار المنظومة – ضمن قواعد البٌانات المتاحة
ببنك المعرفة المصري ) بتارٌخ 7190/2 / 1م:
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*ورشة عمل عن جودة وتطوٌر الجهاز اإلداري بالجامعة طبقا ألحدث أنظمة األٌزو . 1119
ضٌوف الندوة :
الدكتور المهندس /عبده مصطفً – مدٌر عام الشركة العربٌة لالستشارات الهندسٌة والنظم.
* ورشة عمل لوضع خطة لتعلٌم لغات جدٌدة بكلٌة اآلداب بتارٌخ 7190/ 9/90م:

* ندوة ( ثقافة األمل وأمل ثقافة ) لإلعالمً  /مفٌد فوزي بتارٌخ 7190/99/71م.
* نــدوة(العبور والتحدي  ،،،،مستقبل وطن )بتارٌخ 7190/91/0م
ضٌوف الندوة -:
اإلشارة.
سالح
الخولً
سامً
العمٌد/
اللواء المهندس  /محمد ربٌع  -مهندس صوارٌخ حرب أكتوبر المجٌد.
الرائد /سمٌر نوح  -مجموعة 21
*ندوة ( القلب بٌن العلم والدٌن ) بتارٌخ 7190/91/79:م
ضٌوف الندوة -:
أ.د .جمال شعبان -أستاذ ورئٌس قسم كهرباء القلب بالمعهد القومً للقلب وزمٌل
كلٌة الطب األوربٌة واألمرٌكٌة .
* ندوة(المحمٌات الطبٌعٌة فً مصر كنوز قومٌة) بتارٌخ 7190/99/9:م
د/محمود
ضٌوف الندوة  :د /أبو الحجاج نصر
بغدادى
* ندوة( الطاقة الجدٌدة والمتجددة ...آمال وتحدٌات ) بتارٌخ 7190/97/0 :م
* ندوة المخطوطات  :قضاٌا وآراء للدكتور :راشد بن سعٌد القحطانً من السعودٌة.
* نــــدوة تعرٌفٌة حول المنح الدراسٌة المقدمة من السفارة البرٌطانٌة
(منحة تشٌفنج البرٌطانٌة) بتارٌخ 7190/1/72 :م..
* ندوة ( األمن الفكري وتصحٌح المفاهٌم ) بتارٌخ 7190/97/0:م
األستاذ الدكتور الوزٌر /محمد مختار جمعة.
* فاعلٌات ندوة قسم الجغرافٌا (البٌئة والتنمٌة فً محافظة بنً سوٌف) بتارٌخ
7199/0/1:م
* ندوة(دور الفتاة فً بناء
7199/2/1:م

مجتمع جدٌد ...خطوة نحو اإلصالح) بتارٌخ
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بالتعاون مع اإلدارة العامة لرعاٌة الشباب بالجامعة
* الندوة التً تنظمها كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة برئاسة سعادة األستاذ الدكتور
 /على عطٌة مسعود -عمٌد كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة
بعنوان( دور السٌاسة الخارجٌة المصرٌة فً العالقات الدولٌة) بتارٌخ
7199/0/79:م
ضٌوف الندوة:
السفٌر  /محمد حجازي
السفٌر  /سٌد أبو زٌد
* ندوة قسم علم النفس( سٌكولوجٌة االنتماء والمواطنة)بتارٌخ7199/0/90:م
* ندوة قسم علم النفس(علم نفس األدب( بتارٌخ 7199/0/99:م
*نــــدوة( بنً سوٌف ...تارٌخ...جغرافٌا...لغة) بتارٌخ:
في إطار احتفال كلية اآلداب بالعيد القومي لمحافظة بني سويف.
*نــــدوة(مهارات اختصاصً المعلومات فً القرن الواحد والعشرٌن)
ضيوف الندوة :
األستاذ  /محمد الزلباني
مدير شركة الرؤية المصرية األولى
*ندوة(الشباب ومواجهة الفكر المتطرف(
*حفل افتتاح قسم اللغة الفرنسٌة بكلٌة اآلداب بحضور سعادة األستاذ الدكتور /أمٌن
لطفً رئٌس الجامعة بتارٌخ 7190/91/90 :م
ضيوف الحفل :
خطاب
سلوى
أ/
بالقاهرة
الفرنسي
الثقافي
الملحق
سعادة
السيد  /ماثيو باتولو
سعادة سفير جمهورية أفريقيا الوسطي بالقاهرة
سعادة رئيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة األستاذة الدكتورة /تهاني عمر
* اٌإلشراف على احتفال جامعة الطفل تحت شعار (أطفال مصر ...أمل مصر)بتارٌخ :
7199/7/1م
* السٌمنار الثقافً لقسم التارٌخ للعام الجامعً 7199/7190م بمناسبة مرور 02
عا ًما على حرب أكتوبر المجٌد بتارٌخ 7190/91/71:م .
ضيوف السيمنار :
اللواء /حب الدٌن.
اللواء  /عبد الوهاب سٌد عبد العال.
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* السٌمنار الثقافً األول لقسم اللغة العربٌة تحت عنوان ((:التؤوٌل )) بتارٌخ :
7190/99/9م
* حفل استقبال الطالب الجدد بالكلٌة بتارٌخ 7190/91/0:م.
احتفالٌة كبرى ضمت عدة فقرات بمناسبة الذكرى  02النتصارات حرب أكتوبر
المجٌد أمام المبنً الرئٌسً للكلٌة.
دورة التحرٌر العلمً لطالب الدراسات العلٌا – تابعة لمركز خدمة المجتمع بتارٌخ
7190/1/91:م..

دورة اللغة الفرنسٌة لطالب قسم اللغة الفرنسٌة وآدابها بمعمل الدور السادس بالكلٌة
بتارٌخ 7190/91/9:م..
دورة فً (فن الكتابة للتحرٌر العلمً) لطلبة الدراسات العلٌا بمركز خدمة المجتمع
والبٌئة .
دورة حاسب آلً ( ٌ ) word – windowsحاضر فٌها د/خالد مرزوق بمركز خدمة
المجتمع والبٌئة 7190/99/9م..
ورشة عمل حول  :الشبكات البحثٌة على مستوى الجامعات المصرٌة بتارٌخ :
7190/91/72م..
طرق االستذكار الجٌدة قبل االمتحان.
تدشٌن نظام ممٌكن إلدارة أعمال الكنترول واالمتحانات بتارٌخ 7190/97/91:م.

*مإتمر( العلوم اإلنسانٌة ومكافحة اإلرهاب) بتارٌخ 7190/99/92 :م
بحضور سعادة األستاذ الدكتور /أمٌن لطفً رئٌس الجامعة
* مإتمر ( التطبٌقات البحثٌة فً مجال العلوم اإلنسانٌة ودورها فً نهضة المجتمع )
بتارٌخ 7199/0/0:م
*فاعلٌات مشروع( وطننا فً عقلنا ) بتارٌخ 7190/99/90:م
بالتعاون مع صندوق مكافحة وعالج اإلدمان
* الدورة التدرٌبٌة با للغة الفرنسٌة
أ/إٌزابٌل بوالي  -مدربة اللغة الفرنسٌة ،وقام عمٌد الكلٌة بتسلٌم شهادات للطالب الذٌن
اجتازوا الدورة بنجاح.
* فاعلٌات برنامج (التوعٌة ضد مخاطر اإلباحٌة) بالتعاون مع فرٌق فطرة وموقع
عالج إدمان اإلباحٌة؛وذلك فً أطار األسبوع العربً للتوعٌة ضد مخاطر اإلباحٌة .
* المشاركة فً قافلة جامعة بنً سوٌف إلى قرٌة طحا البٌشة بمركز ببا .
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بدورة الخط العربي على مستوى كليات الجامعة وذلك في الفترة من6112/8/1:م إلى
6112/8/01م .
إقامة ورشة عمل عن مهارات القيادة للشباب.
ورشة عمل لإلداريين عن (مهارات اإلدارة).
ورشة عمل لتأهيل الشباب لسوق العمل.
اإلشراف على مسابقة في اإلبداع (الفني – األدب – الرسم ).
اإلشراف على ورشة عمل عن (مهارة النقد).
تحريرا في 6112 /11 /16م

أ .د.
جودة مبروك محمد
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