
 
 :ًـًًالبياناثًالشخصيتً:ًأولًا

 االسم  :  د . محروس محمد إبراىيم عمي  
 الجنسية : مصري                                        4191/  41/ 41تاريخ الميالد :   
 ـ مدينة بني سويف الجديدة جميورية مصر العربية ـ محافظة بني سويف عنوان المراسمة  :   

 ــ في مواجية تقاطع بنك اإلسكان والتعمير 471الحي الثالث ــ فيال                               
 00201115809339/  00201115735076 التميفونات         الحالة االجتماعية : متزوج 

 mahrous1969@hotmail.com اإللكتروني   البريد

ًرانياً:ًـًالمؤهالثًالعلميتً:

ً:ًأكاديميتًمؤهالث)ًأً(ًـًً
 جيد جدًّا ( من كمية اآلداب جامعة  ) بتقدير المغة العربية وآدابيا اآلداب الممتازة في حاصل عمى ليسانس

 م1991فرع بني سويفالقاىرة 
 فرع بني ن كمية اآلداب جامعة القاىرة مى السنة التمييدية لمماجستير في الدراسات المغوية  محاصل ع

 م1991 سويف
  فرع  سات المغوية من كمية اآلداب جامعة القاىرةا( في الدر  ) ممتازقدير بتحاصل عمى درجة الماجستير

 وي عند العرب في القرن الرابع اليجري ( سالة  ) النقد المغوموضوع الر  م1991بني سويف

 حاصل عمى درجة الدكتوراه ) بمرتبة الشرف األولى ( في الدراسات المغوية من كمية اآلداب جامعة القاىرة 
) البنية الصرفية وأثرىا في تغير الداللة ـ دراسة تطبيقية  لة وموضوع الرسام 1222 يففرع بني سو 

  عمى قراءة اإلمام عاصم (

  م19/1/1212( بتاريخ مساعدحاصل عمى المقب العممي )أستاذ 

  م19/1/1212حاصل عمى المقب العممي ) أستاذ ( بتاريخ 

ًرفعًالكفاءةًالمهنيتً:دوراثًًًً)ًبً(ًـ
 ( حاصل عمى دورة The Art of Online Learning  )  ممك فيد لمبترول من جامعة ال

 م8002 السعوديةالمممكة العربية ب والمعادن 

 حاصل عمى دورة   (Blended Learning    ) من جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن 
 م8002 بالسعودية

 ( حاصل عمى الرخصة الدولية لمكمبيوترICDL   ) م11-2009 -5سكو معتمدة  من منظمة اليون 

 



 2 

 

 ( حاصل عمى شيادةTOT) Training of Trainers مشروع الطرق  إعداد مدربين ، من
كمية اليندسة جامعة القاىرة  مركز تطوير الدراسات العميا والبحوثل المؤدية لمتعميم العالي التابع

  م8002

  حاصل عمى دورة )اإلدارة الجامعية( من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس جامعة بني سويف
 م8002

  إدارة فريق البحث( من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس جامعة بني سويف حاصل عمى دورة(
 م8002

   حاصل عمى )دورة الجوانب المالية في العمل الجامعي( من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
 8002جامعة بني سويف 

  وحدة الجودة  ) وضع االمتحانات وتقويم الطالب ( من فيحاصل عمى شيادة بحضور ورشة عمل
  م8002/  ىـ0220المممكة العربية السعودية ، ببجامعة تبوك 

  8002حاصل عمى دورة ) تصميم المقرر الدراسي (  من جامعة الفيوم 

  8002حاصل عمى دورة ) إدارة الوقت (  من جامعة بني سويف 

  8002حاصل عمى دورة ) إعداد مشروع بحثي  (  من جامعة بني سويف 

  8002ة ) إعداد البحوث ونشرىا دوليًا (  من جامعة بني سويف حاصل عمى دور 

  8002حاصل عمى دورة ) التدريس لألعداد الصغيرة والكبيرة  (  من جامعة بني سويف 

  8002حاصل عمى دورة ) الجوانب القانونية بالجامعات (  من جامعة الفيوم 

 العربية بمرور خمس سنوات في العمل  حاصل عمى شيادة تقدير بالكفاءة والخبرة من جامعة اإلمارات
 8002 بوحدة المتطمبات الجامعية العامة

 1222اسب اآللي بجامعة القاىرة تعميم  المغات والح ) الحاسب اآللي (  من مركز حاصل عمى دورة 

 ( من مركز تعميم  المغات والحالمغة اإلنجميزيةحاصل عمى دورة ) 1222اسب اآللي بجامعة القاىرة 

 1222دورة إعداد المعمم الجامعي في أساليب التقويم وطرق التدريس من جامعة القاىرة  حاصل عمى 

  حاصل عمى دورة المغة اإلنجميزية التي كان ينظميا برنامج المغة العربية بالتعاون مع برنامج المغة
 .8002اإلنجميزية بوحدة المتطمبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 

  نظميا برنامج المغة العربية بوحدة المتطمبات الجامعية  التي الحاسوب والتقنية ( الياتفع) حضور
توظيف الوسائط المتعددة في عمميات التعميم واالختبارات والتقويم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة حول 

يبات واالختبارات في التدر  CGEاستخدام برنامج :  مثل ، ، وذلك طيمة فترة العمل بالوحدة واألنشطة 
 . تصميم المنياج عمى الحاسوبو ات الطالب ، واستبان
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 ـًالخذرسًالىظيفيًوسنىاثًالخبرةً:ًـً:رالزاً
    1991ُعيِّنُت معيًدا بقسم المغة العربية بكمية اآلداب جامعة القاىرة ـ فرع بني سويف 
 1991القاىرة ـ فرع بني سويف  ُرقِّيُت مدرًسا مساعًدا بقسم المغة العربية بكمية اآلداب جامعة 
 1221فرع بني سويف  اآلداب جامعة القاىرةبية كميةبقسم المغة العر ()عضو ىيئة تدريسرقيت مدرًسا   

  ُعيِّنُت محاضر لغة عربية بوحدة المتطمبات الجامعية العامة / جامعة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ
 8002/ 8002إلى العام الجامعي   1221/ 8/ 11

  حتى العام  8002/ 11/12بجامعة الممك عبد العزيز فرع تبوك بتاريخ  أستاًذا مساعًداُعيِّنُت
 م1229_  1228الجامعي 

  م1212/  1/ 1في  بني سويفجامعة قسم المغة العربية كمية اآلداب ب مساعًداأستاًذا ُرقِّيُت. 

   م1212/  1/ 19في  بني سويفجامعة قسم المغة العربية كمية اآلداب بأستاًذا ُرقِّيُت . 

دا  رية : ـرابًعا : ميام وظيفية وا 
حتى  م1212عام ـ  أعمل نائب رئيس قسم المغة العربية بكمية اآلداب جامعة بني سويف ، منذ  1

 تاريخو 
امعة بني سويف ، منذ يناير بكمية اآلداب ج( خدمة المجتمع و  التدريب مركزـ ) مديرًا ل عممتـ   1
 م1212حتى  1211م
حتى  1211، منذ أبريل ة بني سويف ـ  عضو لجنة الشكاوى والمقترحات عمى مستوى جامع 3

1213 
بجمستو ـ عضو مجمس إدارة المدن الجامعية بجامعة بني سويف بموافقة مجمس الجامعة  2
 .م1213نياية ، حتى  11/11/1211(بتاريخ 81)
م وحتى 19/1/1212بني سويف منذ جامعة  –قسم المغة الغربية وآدابيا بكمية اآلداب . رئيس 2

 اآلن.

 اً:ًـًالخبراثًالخذريسيتً:ًـخامسًا
ً)ًالمقراراثًوالمساقاثًالخيًقمجًبخذريسهاً(

   المساقات اآلتية: ـ  ـ ةنظام الساعات المعتمدىي من الجامعات التي تتبع و  بجامعة اإلمارات ستُ در 

     الثانيالمستوى  /ميارات لغوية ومساق   ـ  1   ألول   اميارات لغوية / المستوى مساق  ـ   1 
 مساق ميارات التعمم لممستوى األول بعد تطويرـ  2    لممستوى المتميزالبحث ـ مساق ميارات  3        

 .جامعة اإلمارات لطالب وحدة المتطمبات الجامعية  المساقات المنياج ،  كل ىذا
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مساق ميارات االتصال لطالب كميتي التربية واإلدارة واالقتصاد ، وشاركت في تأليف در سُت  ـ  2    
                     الكتاب المقرر ليذا المساق ، وعنوانو ) ميارات االتصال بين النظرية والتطبيق ( .

 ( لممستويين األول والثاني لطالب جامعة الممك عبد العزيز فرع تبوك درست مساق ) الميارات المغوية* 
 
 
 ـ  المساقات اآلتية :  در سُت بكميتي اآلداب والتربية ببني سويف جامعة القاىرة 

عمم الداللة  ـ  2   عمم المغة العامـ  3   ـ  عمم األصوات  1     ـ  تحميل األخطاء المغوية  1
ـ النحو 8المعاجم المغوية ـ 1   عمم العروض والقافية ـ  1   ـ النحو والصرف 2  والتراكيب
 والصرف 

    ـ القراءات والدرس المغوي) برنامج الدكتوراه(12ـ مناىج البحث المغوي )برنامج الماجستير( 9 
 . ( متطمبات جامعية عامة121( و)121)  در سُت بجامعة تبوك مساق المغة العربية*        

ًسااً:ًـًالخبراثًالمهنيَّتً:ًـساد

  ) المجان الجامعية والعامة  واإلشراف عمى األنشطة الطالبية ()  أ ( ـ  
 ىماختيـار  :  شاركت في لجنة ) اإلرشاد األكاديمي ( والعمل عمى إرشاد الطـالب أكاديميًّـا فيمـا يخـص .1

 .دراسي والتقويم وفق نظام الساعات المعتمدة المناسب ، والنظام ال  صـصالتخ
 القياس )  ية بالوحدة ، وقمت بعمل بحثالعرب في برنامج المغة (  لجنة االختبارات ) شاركت في .1

والمشاركة في عمل ) بنك   ـ نموذًجا (برنامج المغة العربية واالختبارات في جامعة اإلمارات العربية ـ 
 ( .CGEالحاسوب وفق نظام ( و ) برمجة االختبارات عمى سئمة ( و ) معايير التصحيحأأل

والعمل عمى جمع مالحظات الزمالء والطالب عمى المنياج (  تطوير المنياج لجنة  )  شاركت في .3
  ، ثم التشذيب المستمر لممنياج ، فضال عن برمجتو عمى الحاسوب . في التدريس 

ر المواد التعميمية األساسية والمساعدة عبر شاركت في ) لجنة التعمم الذاتي ( والعمل عمى توفي .2
 الوسائل التعميمية المقروءة والمسموعة والمرئية ، واإلشراف عمى قاعة التعمم الذاتي .

شاركت في ) لجنة الفصالت التعميمية والتكميفات االختيارية ( والعمل عمى  توفير التدريبات  .2
 والشروح  المساعدة لموضوعات المنياج . 

أو في القيام عمى إلقاء المحاضرات سواء ب) برنامج النجاح والمستقبل الميني  (   شاركت في .1
تنظيمو واإلشراف عميو ، وىو برنامج يستمر شيرين كل فصل ، يستقبل أعضاء ىيئة التدريس من 
كافة الكميات والتخصصات ؛ ليقدموا لمطالب الجدد محاضرات حول ميارات التعمم والتواصل داخل 

 جامعية ، وأسس اختيار التخصص والمستقبل الميني . البيئة ال

 . شاركت في )  لجنة استقطاب المحاضرين الجدد ( وفرز طمباتيم عمى النت وفق معايير الترشيح  .1

 ، منيا : ـ  المجان واألنشطة العامة التي تخدم المجتمعشاركت في بعض   .8
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 في إحدىالنقد األدبي   اصل عمى جائزةوح ،جمعية قصر ثقافة محافظة بني سويفعضو _ 
 الثقافة قصر مسابقات

 فظة  بني سوسف  الجديدة  وأمين عضو مجمس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحمي بمدينة محا_         
رئيس مجمس إدارة جمعية  ، وكذلك نائب1221-1222 صندوق الجمعية ، وذلك في عام            

 رواد 
  .1211 الغد لتنمية المجتمع           

 

ً)ًبً(ًـًالنذواثًوالمؤحمراثً:ًـً

) عموم بالقاىرة تحت عنوان في فعاليات المؤتمر الذي عقدتو كمية دار البإلقاء بحث ُمَحك م (  ) شاركتـ 1
حيث  1221 مارس 12ـ  13واإلسالمية واستشراف المستقبل ( في الفترة من  العموم العربية

 ُُ ُُ  في ىذا المؤتمر . ياركة ببحثمن جامعة اإلمارات لممش تُ د  وفِ ُأ

فعاليات المؤتمر العممي السابع لمبحوث الذي نظمتو جامعة اإلمارات العربية  ـ  شاركت ) بحضور ( 1
 1221في عام المتحدة 

شاركت بحضور فعاليات ندوة ) لغة اإلعالم في المممكة العربية السعودية بين العربية الفصحى  -3
 1218 – 12  - 11امية ، التي  نظميا النادي األدبي بتبوك في والع
ـ شاركت بإلقاء بحث )السير الشعبية وتداوليات الخطاب( في مؤتمر السير الشعبية الذي نطمتو كمية  2

   1229آداب بني سويف سنة 
د حنفي الذي ( في مؤتمر الدور الثقافي لمدكتور سينفي محققاـ شاركت بإلقاء بحث ) الدكتور سيد ح 2

  1229نطمتو قصر ثقافة بني سويف سنة 
آلداب جامعة بني سويف ، بعنوان فعاليات المؤتمر العممي التاسع لكمية اشاركت ) بحضور ( ــ  1
 م.1213أبريل  12ـــ  9العموم اإلنسانية وتفعيل دور مؤسسات العمل التطوعي ( )

ًقمُجًبهاًً:ًـ:ًـًًالمحاضراثًالعامتًوورشًالعملًًالخيًًً)ًسً(ً

 . ـ  من ميارات التعمم : السؤال والمداخمة       من ميارات التعمم في التاريخ اإلسالمي * 
   . ـ   إدارة الوقت .          تحديد األىداف والتخطيط لممستقبل * 

 وذلك ضمن برنامج األنشطة وورش العمل والمحاضرات  رة .وسائل جذب الطالب في المحاض(
 لمطمبة أو لييئة التدريس بجامعة اإلمارات (. العامة ، سواء

ً:ًـًً:ًـًالمؤلفاثًواألبحادًالعلميتًالمنشىرةًاًسابعاً
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في  (  منشور) محكم و بحث لعربية في ضوء المغات السامية (بحث بعنوان ) أدلة األصل الثنائي في اـ   1
، وىي مجمة دورية 1222سمبر مجمة كمية دار العموم بالقاىرة ) فرع الفيوم ( العدد الثاني عشر  دي

 محكمة .
   بحث بعنوان ) المعجمية العربية في ميزان الداللة : نحو رؤية منيجية لعمل معجم جديد  ( ،بحثـ   1
ار العموم مؤتمر كمية د فعاليات   ضمنُحكِّم وأُلقي ( / إلقاء شفوي  في  ستين صفحة م ومنشورك  حَ ) مُ  

 .كتاب المؤتمرر في ، ثم ُنشِ 8002مارس 12 ـ  13  د في الفترةالمنعق ) فرع الفيوم(بالقاىرة 
 
عموم )في مجمة ،  ومنشورُمَحك م  بحث ) تداوليات الخطاب . .  وضوابط الرواية والتمقي ( ، بحثـ   3

( التي تصدرىا كمية األلسن جامعة عين شمس ، وىي مجمة دورية محكمة ، وتعمل عمى نشرىا المغة
 . 8002مارس ،  31العدد  في  وذلك، ىرة مكتبة غريب بالقا

ث النبوي( بحث محك م ) سيمائية المغة واالتصال وأبعاد المعنى : دراسة تطبيقية عمى الحديـ  بحث  -2
 8002يناير ، مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة ومنشور ب

دية لمناىج المفسرين في ـ بحث ) المعاني النصية في القرآن الكريم : سورة المجادلة نموذًجا / دراسة نق -2
 .1228مايو  ،نسانيات بكمية اآلداب بدمنيورضوء عمم المغة النصي ( بحث ُمَحك م ومنشور بمجمة اإل 

ـ بحث بعنوان ) القياس واالختبارات في جامعة اإلمارات بين فمسفة التقييم والتقويم ـ مساق المغة العربية  -1
لمغة العربية ، وُقِبَل لمنشر واإللقاء ضمن فعاليات المؤتمر نموذًجا ( ، بحث ُقدم ضمن فعاليات برنامج ا

 8002الثامن لمبحوث الذي تنظمو جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

 مةـور في مجــ  بحث بعنوان ) بنية الكممة وفصاحتيا بين عمل االستحسان والوجوب ( بحث محكم ومنش -1
الحادي  المجمد،  كمية اآلداب جامعة القاىرةرقية مركز الدراسات الش صدرىاالتي ي رسالة المشرق () 

 م 1228 أكتوبر ،  والعشرون

بحث محكم ومنشور في دورية بحث بعنوان ) البنية الداللية بين عموم البالغة العربية وعمم لغة النص ( ـ   -8
م 1229بر اإلنسانيات التي تصدرىا كمية اآلداب جامعة بني سويف / القاىرة / العدد الخامس عشر ، أكتو 

  
 م1229بحث بعنوان )الدكتور سيد حنفي محققا( ، نشر في كتاب مؤتمر قصر ثقافة بني سويف  -9

بحث )االشتقاق من الجامد: دراسة نقدية لمقوالت المغويين العرب في ضوء الواقع المغوي واشتقاقات  -12
 م1213القرآن الكريم( مقبول لمنشر في مجمة دار العموم جامعة الفيوم ربيع 

)مداخالت عمى عمَمي التجويد واألصوات( منشور في حوليات كمية اآلداب جامعة بني  بحث -11
 م1212سويف

كتاب ) ميارات االتصال بين النظرية والتطبيق ( حيث شاركت في تأليفو وتدريسو لطالب كميتي  -11
 .م1222التربية واإلدارة واالقتصاد بجامعة اإلمارات العربية المتحدة  
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،  (ة تطبيقية عمى قراءة اإلمام عاصمبنية الصرفية وأثرىا في تغير الداللة : دراس) ال بنشر كتابقمت  -13
 .  م8002  دار البصائر لمنشر والتوزيع ، مطبعة المدني ، القاىرة

)ميارات الكتابة وفن المقال : أسس وتطبيقات ونماذج وتدريبات( أحد مقررات التعميم المفتوح ،  كتاب -12
لتكون مادة م، وتم شرح المادة وتصويرىا فيديو 1212مطبعة بني سويف، برنامج الترجمة ، منشورات

 إلكترونية تعميمية 

ـ كتاب ) عمم التركيب بين النظرية والتطبيق : منذ عبد القاىر حتى تشومسكي (، مكتبة دار الكتاب  12
 م 1212الجامعي ، مصر،  بني سويف، 

 

ً:ًاً:ـًاإلشرافًعلىًالرسائلًالعلميترامنًا
 

ًعلىًالرسائلًالعلميتًالخاليتً:ًأقىمًباإلشرافًًًـ (ًأ)
 ( رسالة دكتوراه)                  عمى القراءات العشر  لعدول في التركيب : دراسة نحوية داللية اــ 1      
 رسالة ماجستير()                  الكريم : دراسة إحصائية داللية      في القرآن  جموع التكسير ــ 1      
رسالة )                             اتيا : دراسة من منظورعمم النصارضومعبردة كعب  ــ 3      

 ماجستير(
رسالة )           أحاديث الفتن : دراسة في ضوء االتجاىات األسموبية                  ــ 2      

 ماجستير(
 رسالة ماجستير()            اذة             الفروق الداللية بين الصيغ الصرفية في القراءات الشــ 2      
 (رسالة دكتوراه)          االحتضان الجممي في القرآن الكريم : دراسة في عمم الداللة التركيبية   ــ 1      
) رسالة   ه:تحقيق ودراسة 931الفوائد عمى شرح ديباجة المصباح، ليعقوب بن سيد عمي زادة ـــ 1       

 ماجستير(
  اه() رسالة دكتور                    اإلضافة في شعر أبي تمام ، دراسة تحميمية داللية            ــ 8      

 ) سنن الترمذي نموذًجا(دراسة نحوية داللية ) رسالة ماجستير(الحروف العاممة في الحديث النبوي  ــ 9      
)رسالة دكتوراه مسجمة بجامعة بني                 ـ مقاالت ىيكل : دراسة في تحميل الخطاب 12    

 سويف(
 )رسالة دكتوراه مسجمة بجامعة بني سويف(ـ ألفاظ الزمان والمكان في القرآن الكريم ) دراسة سياقية(  11     

 
 الرسائل الجامعية اآلتية :ــ قمت بفحص ومناقشة ( ب)
 )رسالة ماجستير( جامعة القاىرة ة العرب : دراسة في المنيج والمصطمح الدرس الصوتي عند الفالسفــ 1
: دراسة لغوية)رسالة ماجستير( جامعة   م1211ــ ألفاظ الحضارة االجتماعية والسياسية في اإلبداع الثوري الشعبي المصري في 1

 القاىرة
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)رسالة ماجستير( جامعة بني                                 الجممة في ديوان أبي تمام   ــ توسعة1
)رسالة ماجستير( جامعة                                         ـ السببية في ديوان أبي تمام 3   سويف(  

)رسالة ماجستير(    ــ سورة النور دراسة نحوية داللية                                 2   بني سويف(  
)رسالة                     ـ اإلضافة في شعر أبي تمام دراسة نحوية داللية2    جامعة بني سويف(

                   ـ التراكيب النحوية في سورة النساء              1دكتوراه(  جامعة بني سويف(      
   (  جامعة بني سويف()رسالة ماجستير

 ويف(ــ  الجممة الخبرية في القرآن الكريم )دراسة نحوية داللية(           )رسالة ماجستير(  جامعة بني س1
 ــ العدول  في التراكيب في القراءات العشر                          )رسالة دكتوراه(  جامعة بني سويف(       8

ً
ً
ً
ً
ً
ً

 :اهخماماحيًومنهجيًفيً:ًالخذريسًوالبحذً:ـًًاحاسعاً

        
عل وتواصل وحوار متبادل تفاال ُتؤتي ثمارىا إال بكونيا عممية  ليست تمقًيا وأنيا عممية التدريسأرى أن       

وخاصة في المرحمة الجامعية التي نحث الطالب فييا عمى عممية العصف الذىني قبل  بين المعمم والمتعمم
التفكير قبل أن ُيجري عمييا عمميات التفكير العميا ، مثل :  بالفكرة استقبالو الفكرة أو المعمومة ، وأال ُيَسمِّم 

 .  والنقدي واإلبداعي التركيبي و التحميمي والتفسيري
وسائل التقنية ية ، بل يمكن ممارستو عبر ال يقتصر فقط عمى القاعة الدرس التدريسكما أرى أن      

كترونية ، فضال م الُبُرد والمواقع والمنتديات والشبكات اإلل، مثل : التواصل عبر اإلنترنت  باستخدا الحديثة
 الوسائط المتعددة في التعميمعن استخدام 

وشرائط ) المقروءة والسمعية والمرئية ( ، التي ُتستخدم في تقنية المعمومات ، مثل : الباوربوينت والداتا شو  
 الكاسيت والفيديو وغيرىا . 

      
، وأن تعدد ىذه الطرائق والتناوب في ىا الفعال في عمميتي التعميم والتعمم دورَ  لطرائق التدريسكما أن        

) حسب طبيعة  الدرس وطبيعة لطالب وميوليم ورغباتيم (  الفردي أو التعاوني الذاتي أو تعممبطريقة الاألخذ 
  ىما في العممية التربوية .ل من المعمم والمتعمم في أداء دور كثيرًا عمى كَلُيَيسِّر 

 



 9 

، فقو ، مثل : عمم المغة العام تخصص المغوياتالتي أحب أن أدرسيا فكل مساقات  المساقاتأما         
، ميارات لغوية ، تحميل  النحو والصرف المغة ، عمم األصوات ، الداللة والتراكيب ، المعاجم والمعجمية ،

 .، المسانيات التطبيقية، مناىج البحث المغوياألخطاء
، مثل : مساق ميارات االتصال ) ولي كتاب في ىذا  المساقات القريبة من التخصصباإلضافة إلى        

 ، ميارات التعمم ،  موسيقى الشعر ، النقد ، األسموبية . المساق ( 
لمغوية الحديثة في التحميل ا والمناىج فتدور حول االستفادة من النظريات اىتماماتي البحثيةأما        

والتفسيري في ضوء إعادة قراءة التراث المغوي والنحوي بل و شرًحا ونقًدا وتفسيرًا، تمقيالمغوي لمنص وآليات 
سيميولوجيا ا النظريات وتمك المناىج ؛ فال شك أن قراءة النص أو قراءة تحميمو في إطار مفاىيم: الىذ

، سوف يضفي رؤية عمى الرؤية، ونقًدا عمى النقد، ، وتداوليات الخطاب، والمعايير النصية السبعة المغوية
ا عمى النص ، وتحمياًل عمى التحميل ، وتفسيرًا عمى التفسير   . ونصًّ

 


