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  27/5/2000-11/5/1996معيد : 

 . 29/12/2003 – 5/2000/ 27مدرس مساعد : 

 . 2009/ 30/3 -29/12/2003مدرس : 

 . 28/9/2014-30/3/2009أستاذ مساعد : 

 . 2014/ 9/ 28أستاذ : 

 المهام العلمية : ثالثا : 

 ( التدريس:1)
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تدريس مقررات النحو والصرف والعروض لفرق قسم اللغة العربية  -

 المختلفة بجميع شعبها . 

 تدريس اللغة العربية لغير المتخصصين من أقسام الكلية المختلفة . -

 لدراسات العليا بقسم اللغة العربية .تدريس مادة التخصص  -

 تدريس اللغة العربية للدراسات العليا لشعب الكلية غير المتخصصة . -

 ( اإلشراف2)

على رسائل الماجستير والدكتوراة في تخصص النحو اإلشراف  -

 والصرف .

المشاركة في اإلشراف على رسائل الماجستير تخصص الدراسات  -

 اللغوية .

اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة في قسم اللغة  المشاركة في -

 اإلنجليزية .

 ( المناقشات 3)

جامعة  -ير والدكتوراة بكلية البنات مناقشة العديد من رسائل الماجست -

 .عين شمس 

جامعة  -مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بكلية دار العلوم  -

 القاهرة .

ن رسائل الماجستير والدكتوراة بكلية البنات جامعة مناقشة العديد م -

 . فرع القاهرة  األزهر

 ( تحكيم علمى 4)

تحكيم العديد من األبحاث في مجالت علمية محكمة ؛ مثل مجلة كلية  -

 البنات  ، ومجلة فكر وإبداع ، ومجلة جامعة األقصى بغزة .

 األقصى . تحكيم رسائل علمية بجامعة عمان وجامعات ليبيا وجامعة -



 رابعا : المهام الوظيفية : 

 وحتى تاريخه. 28/9/2015رئيس مجلس اللغة العربية منذ  -1

بكلية البنات جامعة عين  –المستشار الثقافي لرعاية الشباب  -2

 شمس .

 عضو في رابطة المشاركين في إصدار مجلة فكر وإبداع . -3

لجائزة اد /  عضو في اللجنة المشكلة لتحكيم األعمال األدبية -4

 حسن البنداري أستاذ البالغة والنقد بكلية البنات جامعة عين شمس.

 

 : ا : المؤلفات الدراسيةخامس

تأليف كتب تدريسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس ، في النحو  -1

 والصرف وموسيقا الشعر .

كتاب المشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية  في تأليف  -2

اللغة العربية بمستوييه لتدريسه على مستوى أقسام وفرق وشعب كلية 

 البنات عين شمس .

المشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في تأليف كتاب  -3

 المكتبة العربية .

 سا : المنشورات ساد

الفاعل في الجملة بين الصنعة واالستعمال دراسة استقرائية نقدية /  -1

أكتوبر  58نشر في مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة المنيا ، عدد 

 م . 2005

الضرورة الشعرية في خصائص ابن جنى في ضوء الملجئات  -2

 م .2008والمفسرات والضوابط ، نشر في مجلة اآلداب ، عدد يناير 



االضطرار المنهجي في ضوء البناء واإلعراب ، نشر في مجلة فكر  -3

 م . 2008،الجزء الثالث واألربعين يناير  وإبداع

العنوانات النحوية بين المعنى اللغوى والمعنى االصطالحي ، نشر في  -4

 م .2008مجلة دار العلوم جامعة القاهرة ، عدد أبريل 

مراعاة األصل دراسة صرفية نحوية داللية ، نشر في مجلة دار العلوم  -5

 م.2009جامعة المنيا ، عدد يناير 

القرينة الشرعية وأثرها في توجيه األحكام النحوية عند ابن  -6

جني ، مقبول للنشر في : مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 م. 2014، مجلة علمية محكمة ، اإلمارات العربية المتحدة ، 

العاطفة اإلنسانية والصنعة النحوية الخصائص أنموذجا ،  -7

، إصدار خاص ،عدد مارس  منشور في :مجلة فكر وإبداع

 م .2013

أثر مراعاة مقصود المتكلم في الصنعة النحوية ، منشور في :  -8

 م 2015( ، لعام:  78حولية دار العلوم ،عدد أبريل) رقم: 

في القرآن ، دراسة  –عليه الصالة والسالم  –أوصاف الرسول  -9

رقم  نحوية صرفية ، منشور في : مجلة فكر وإبداع ،عدد : مايو،)

 م .2015( ، لعام :  93

خطاب هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم دراسة نحوية تطبيقية  -10

على أسلوب التوكيد،منشور في حولية دارالعلوم ،عدد:يونيو،) رقم 

 م. 2015(      79
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 . 2014المعتمدة عام 
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