بسم هللا الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية
العلمية والعملية للس يد ا ألس تاذ ادلكتور  /ندا احلسيين ندا يوسف
ا ألس تاذ بقسم اللغة العربية وآداهبا ختصص (النحو والرصف) وانئب رئيس
اجلامعة لشؤون التعلمي والطالب ـ جامعة بورسعيد .
أوال البيانات الشخصية :
االسم

 :ندا الحسيني ندا يوسف

جهة الميالد

 :قرية أوالد ناصرـ مركز المنزلة ـ محافظة الدقهلية

الوظيفة الحالية

 :أستاذ (النحو والصرف ) ووكيل الكلية – جامعة بورسعيد .

البريدددداتلكترون
ى

neyar2002@yahoo.com :

ثانيا المؤهالت العلمية :
 ليسانس اآلداب والتربية شعبة اللغة العربية من كلية التربية جامعة عين شمس عام 1981م .
 ليسانس اآلداب في اللغة العربية من كلية اآلداب جامعة عين شمس 1985م .
 ماجسددتير فددي اآلداب لغددة عربيددة مددن كليددة البنددات جامعددة عددين شددمس بتودددير

ممتددا

(النحددو

الصرف ).
 عام 1988م  .و ( عنوان الرسالة )  :الشواهد الورآنية النحوية في كتداب الموتبدل للمبدرد-دراسدة
نحوية.
 دكتوراه في اآلداب ( لغة عربية وآدابها ) تخصص النحو والصرف
شددمس بتودددير
نحويا


.

مرتبددة الشددرف اتولد  1991وعنددون الرسددالة

من كليدة البندات جامعدة عدين

عبددد السددالم هددارون محووددا ودارسددا

ثالثا  :التدرج الوظيفي :
 معيد بوسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة عين شمس اعتبارا من 1981/12/28م .
 نودددل لددد مثدددل وظيفتدددك

معيدددد

بكليدددة التربيدددة ببورسدددعيد جامعدددة قنددداة السدددويس اعتبدددارا مدددن

1987/7/1م .
 مدددرم مسدداعد بوسددم اللغددة العربيددة والدراسددات ا سددالمية بكليددة التربيددة ببورسددعيد اعتبددارا مددن
1989/7/1م.
 مدرم بوسم اللغة العربية والدراسات ا سالمية بكلية التربية ببورسعيد اعتبارا من 1991/1/16م
تخصص ( النحو والصرف ) .
 أسدتاذ مسداعد بوسدم اللغدة العربيدة وآدابهدا تخصدص (النحدو والصدرف والعدروا ) بكليدة التربيددة
ببورسعيد جامعة قناة السويس 2002م  ( .بورار اللجنة العلمية الدائمة للترقيات ـ مستوي اتساتذة
المساعدين ).
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية بكلية التربية ببورسعيد بدءًا من 2005/2004/2003م .
 وكيل كلية التربية ببورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  . 2005/2004ل جاندل عملدك
رئيسا لوسم اللغة العربية  ,وأمين سر مجلس الكلية (باالنتخاب ) من 2005م حتدي مدارم 2011م
.
 أستاذ النحو والصرف بكلية التربية ببورسعيد (قسم اللغة العربية وآدابها ) سدبتمبر2009م( بودرار
اللجنة العلمية الدائمة للترقيات -مستوي اتساتذة واتساتذة المساعدين ) .
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية بكلية التربية ببورسعيد حتي2010/1/16م .
 وكيددل كليددة التربيددة ببورسددعيد لشددؤون خدمددة المجتمددع وتنميددة البيئددة ـجامعة بورسددعيد لمدددة ثددال
سنوات من 2010/1/16م .
 أستاذ النحو والصرف بوسم اللغة العربية وآدابها بكليدة اآلداب ببورسدعيد ( جامعدة بورسدعيد ) مندذ
تاريخ قرار نشاء كلية اآلداب بها (2011)138م .
 وكيل كلية اآلداب ببورسعيد لشؤون التعليم والطالب (2011/8/22/1121م) لمدة ثال سنوات .
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب ل جانل عملك وكيالً للكلية حت تاريخك .
 ا شراف علي قطاع التعليم والطالب بالجامعة
 ا شراف علي كلية اآلداب ( باختصاصات عميد الكلية )

رابعا النشاط العلمي الجامعي :
 .1التدريس بوسم اللغة العربية بكلية التربية ببورسعيد للموررات التالية :

 النحو العربي.
 الصرف العربي.
 العروا الشعري.
 التدريبات اللغوية
 المكتبة العربية .
 مصادر اللغة .
 اللغة العربية والوراءة .
 المورر اتكاديم لطالب الدراسات العليا ,

الدبلوم المهني لغة عربية

بالكلية.

 ا شراف عل طالب قسم اللغة العربية في التدريل الميداني ( التربية العلمية ) والدراسات
اللغوية لبرنامج تأهيل معلم المرحلة االبتدائية  2012بمدارم محافظة بورسعيد التابعة
لو ارة التربية والتعليم .

 .2التدريس بوسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب ببورسعيد منذ قرار نشائها للموررات التالية :
 النحو والصرف .
 مصادر الترا العربي .
 مناهج تحويق الترا لطدالب تمهيددى الماجسدتير ( تخصدص اللغويدات ر الدراسدات العليدا )
بوسم اللغة العربية بالكلية .
 .3التدريس انتدابا في قسم اللغة العربية بكلية البنات _ جامعة عين شمس لتدريس الموررات التالية :
 التدريبات اللغوية
 النحو والصرف .
 موسيو الشعر (العروا ) .
 . 4التدريس انتدابا في قسدم اللغدة العربيدة بكليدة التربيدة _ جامعدة عدين شدمس لتددريس المودررات
التالية :
 التدريبات اللغوية .
 النحو .
 الصرف .
 المورر اتكاديم للدراسات العليا .
.5التدريس انتدابا في كلية التربية با سماعيلية لتدريس الموررات اآلتية:
 النحو
 الصرف
 .6التدريس انتدابا في كلية رياا اتطفال ببورسعيد لتدريس مورر ( اللغة العربية وآدابها ) .
 .7التدريس انتدابا في كلية التربية النوعية ببورسعيد لتدريس المواد التالية :
 قراءات في اللغة العربية .
 الصوتيات وا لواء .
 عداد الطفل للوراءة والكتابة .
 تنمية المفاهيم اللغوية .
 .8التدريس لمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية ببورسعيد :
 المورر اتكاديمي(اللغة العربية وآدابها ) لطالب الدراسات العليا .
 .9التدددريس لطددالب تمهيدددى الماجسددتير فدد اللغويددات (النحددو والصددرف) كليددة اآلداب با سددماعيلية
جامعة قناة السويس  2011 / 2010م .

خامسا  :اتنشطة المختلفة التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع
(كلية التربية وكلية اآلداب ببورسعيد ):

أآو ًال  :لكية الرتبية ببورسعيد :
 وكيل كلية التربية ببورسعيد .
 عبو مجلس الكلية.
 أمين سر مجلس الكلية.
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 عبو مجلس قسم اللغة العربية
 رئيس لجنة شؤون خدمة المجتمع وممثل كلية التربية في الجامعة
 عبو لجنة الدراسات العليا
 عبو لجنة العالقات الثوافية بالكلية
 عبو لجنة المكتبة لسنوات عديدة .
 عبو لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية .
 عبو لجنة الجداول الدراسية بالكلية .
 عبو لجنة الكنترول بالكلية .
 عبو لجنة التكافل االجتماعي بالكلية .
 رئيس كنترول الفرقة الثالثة والرابعة بالكلية لسنوات عديدة .
 رئيس كنترول الدراسات العليا.
 عبو لجنة اختبار الطالب الجدد الملتحوين بالكلية .
 المراجعة اللغوية لالئحة كلية التربية ببورسعيد .
 المشاركة في المنتدى الفكري بالكلية  :حبورا ومناقشة .
 المشاركة في ( سيمنار ) الكلية بإلواء بعض البحو  ,أو المناقشة والحوار .
 رئيس ( سيمنار ) قسم اللغة العربية بالكلية .
 نائل رئيس اللجنة الثوافية بلواء شباب الجامعات بجامعة قناة السويس .
 عبو بنادي أعباء هيئك التدريس بالجامعة .
 ا شراف عل الووافل الدينية بالكلية .
 ا شراف عل قوافل ا صحاح البيئي بالجامعة .
 عبو لجنة اختيار الطالل المثالي علي الجامعة والكلية
 مشرف علي اللجان االنتخابية التحاد طالب الكلية.
 مستشار السيد أ.د/عميد الكلية للنشاط االجتماعي بالكلية
 رئيس لجنة مراجعة المعدّل التراكمي للفرقة الرابعة لسنوات عديدة.
 المشاركة في اختبارات كادر المعلمين الخاص بو ارة التربية والتعليم.

 رئيس لجنة اختيار أفبل رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه)علي مستوي الكلية.
 ا شراف علي بعض أفواج الجامعة في معسكر شباب الجامعات بمعهد عداد الوادة بحلدوان
.
 عبددو لجنددة فحددص طلبددات المتودددمين فددي عددالن الجامعددة لشددغل وظددائف أعبدداء هيئددة
التددددريس ومعددداونيهم فدددي أقسدددام اللغدددة العربيدددة بالجامعدددة (بورسدددعيد –ا سدددماعيلية –
السويس).
 المشاركة في نشر ثوافة الجودة بالكلية من خالل المحاضرات والورش.
 المشاركة في صياغة رؤية ورسالة الكلية وأهدافها ا ستراتيجية .
 المشاركة في صياغة المعايير اتكاديمية لبرنامج اللغة العربية العام واالبتدائي .

اثني ًا  :لكية الداب ببورسعيد :
 ا شراف علي كلية اآلداب ـ رئيس مجلس الكلية
 وكيل كلية اآلداب لشؤون التعليم والطالب .
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية .
 عبو مجلس الكلية .
 رئيس لجنة شؤون التعليم والطالب بالكلية .
 عبو مجلس شؤون التعليم والطالب بالجامعة .
 رئيس سيمنار قسم اللغة العربية بالكلية .
 رئيس لجان النظام والمراقبة بالكلية بدءًا من  2011م حت اآلن .
 منسددق برنددامج اللغددة العربيددة والدراسددات ا سددالمية فددي مرحلت د الليسددانس ر والدراسددات
العليا.
 قيادات الجامعة
 ـــــــــــــــــــــــــ
 نائل رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب
 رئيس مجلس شؤون التعليم والطالب بالجامعة
 عبو مجلس الجامعة
 عبو المجلس اتعلي لشؤون التعليم والطالب ــ المجلس اتعلي للجامعات .

سادسا  :الدورات التدريبية في مجال نظم دارة الجودة
 حبور دورات تنمية قدرات أعباء هيئة التدريس والويادات بالجامعة :
 .1المهارات المالية ا دارية .

 .2دورة تدريل المتدربين . TOT
 .3االتصال الفعال
 .4الساعات المعتمدة
 .5أخالقيات وآداب المهنة .
 .6ا دارة الجامعية.
 .7توكيد الجودة واالعتماد.
 ا شراف علي دورات تنمية قدرات أعباء هيئة التدريس ومعاونيهم با لجامعة .


لواء محاضرات ببرنامج محو اتمية ضمن المشروع الودومي للتنميدة الشداملة و المتكاملدة
لطفل الورية ببورسعيد .

 محاضر بمركز التدريل الرئيس ببورسعيد في تنفيذ برنامج .
 .1المناهج المطورة في اللغة العربية .
 .2المستوى الرفيع في اللغة العربية لطالب مرحلة التعليم الثانوي العام .
 .3اللغة العربية والتربية الدينية للتعليم الفني .


لودداء محاضددرات لتحسددين المسددتوى اللغددوي لمددذيعي ذاعددة الوندداة وتلفددا الوندداة الرابعددة
با سماعلية .

 المشاركة في تحكيم اتعمال العلمية الخاصة بمؤسسة اقرأ الخيرية بالوداهرة ومعهدد عدداد
الوادة بحلوان .
 المشدداركة فدد برنددامج ضددمان الجددودة واالعتمدداد الخدداص بمدددارم محافظددة بورسددعيد ,
وجوائز االمتيا المدرس ببورسعيد .
 رئيس مجلس أمناء بعض المدارم بمحافظة بورسعيد
 عبو مجلس أمناء محافظة بورسعيد ( التربية والتعليم )

سابعا  :الندوات والمؤتمرات :
 المشاركة في أعمال المؤتمر العلم لوسم اللغة العربية بكلية التربيةر وكلية اآلداب ببورسعيد .
 المشاركة في معظم ندوات المنتدى الفكري بكلية التربية ببورسعيد .
 المشاركة في المؤتمر العلمي لكلية التربية ببورسعيد :
.-1المؤتمر العلمي اتول وعنوانك  :التعليم عن بعد في الوطن العربي فبراير 2008م.
-2المؤتمر العلمي الثاني وعنوانك :مدرسة المستوبل (الواقع والمأمول) .2009
 المشاركة في المدؤتمر العلمدي بكليدة التربيدة بددمياط  -جامعدة المنصدورة  ,وكليدة اآلداب  -جامعدة
قنداة السدويس  ,وكليدة البندات لدبداب  -جامعددة عدين شدمس  ,وكليدة دار العلدوم  -جامعدة الفيددوم ر
وكلية اآلداب – جامعة الواهرة .

 المشاركة بإلواء بحث علمي فدي المدؤتمر العلمدي الرابدع بكليدة دار العلدوم جامعدة الوداهرة بدالفيوم
 5,4فبراير 2001/2000م  ,ومؤتمرات جامعة الفيوم .
 المددؤتمر الدددولي اتول لكليددة اآلداب والعلددوم ا نسددانبة با سماعيليةددـ جامعددة قندداة السددويس.بحث
ومناقشة وأمين سر جلسة 2008م.
 المؤتمر الدولي لكلية دار العلوم ـ جامعة الفيوم .بحث ومناقشة  2008م.
 الموتمر الدولي الثاني للسرديات قسم اللغة العربية كلية التربية بالعريش بحث ومناقشدة  2009م
.
 المشاركة بالتوديم أو المناقشة في معظم الندوات الثوافية والدينية بكلية التربية ببورسعيد لسنوات
عديدة.
 المشاركة في نادي اتدب التابع للهيئة العامة لوصور الثوافة في بورسعيد وغيرها .

ثامنا ً  :الرسائل العلمية المحكمة ( شرافا ً ومناقشة ) الخاصة بالسيد أ.د  /ندا
الحسيني ندا:
 .1تفسير اآللوس

روح المعاني

دراسة نحوية وصرفية ( ماجستير ) ـ

مناقشا مع أ.د  /صبري براهيم السيد  ,و أ.د  /عبد العزيز الدسوقي _ جامعة عين شمس 2003م
 .2المصطلحات في كتاب عراب الوران

مناقشا مع  :أ.د /مصدطفي التدوني وأ.د  /صدبري

للنحام

براهيم السيد _ جامعة عين شمس 2004م .
 .3النوددل فددي اتسددلوب الشددرطي فددي الوددران الكددريم  ,مناقشددا مددع أ.د  /عفدداف حسددانين  ,أ.د  /صددبري
براهيم السيد _ جامعة عين شمس 2005م .
 .4الشواهد الورآنية النحويدة فدي كتداب

همدع الهوامدع

لامدام السديوطي _ مناقشدا مدع أ.د /عفداف

حسانين و أ.د  /سهير خليفة _ جامعة عين شمس 2007م .
 .5كتاب :

شرح مراح اترواح لعل الدين بن اتسود

تحويق ودراسة

.

مناقشا مع أ.د  /صبري براهيم السيد و أ.د  /فاروق مهني _ جامعة عين شمس 2008م.
 .6دراسة تطبيوية في علم لغة النص علد كتداب

شدوقي شداعر العصدر الحدديث

شدرافي مدع أ.د /

صبري براهيم السيد جامعة عين شمس 2007م
 .7ديوان الهراوي :دراسة لغوية (دكتوراه) .مشاركا مع أ.د.عبدد الدرحمن أحمدد ـ جامعدة عدين شدمس
2009م.
 .8المعاني الداللية للواصق الكلمة في الورآن الكريم ـ دراسة تطبيوية في جدزء عدم .دكتدوراه ـ مناقشدا
مع أ.د.حماسة عبد اللطيف .كلية البنات جامعة عين شمس 2010م.
 .9شعر محمد الخوالني – دراسة نحوية – رسالة ماجستير – مشرفا ً و مشاركا ً مع أ.د/صبرى براهيم
كلية البنات جامعة عين شمس 2011م .

 .10جمع الجوامع النحوي لامام السيوطي :دراسة وتحويق (.دكتوراه) مناقشا مع أ.د.حسدنة عبدد الحكدم
.جامعة عين شمس 2011م.
 .11فاعليدددة بعدددض طرائدددق الدددتعلم الدددذاتي فدددي تددددريس الوواعدددد النحويدددة لتحسدددين اتداء اللغدددوي لطدددالب
الصف اتول الثانوي ـ رسالة ماجستير ـ مناقشدا مدع أ.د.سدمير عبدد الوهداب أحمدد .جامعدة المنصدورة
2011م.
 .12الوبايا النحوية والصرفية في كتاب الشافي في شرح مسدند الشدافعي البدن اتثيدر – جمعدا ً ودراسدةً –
كلية اللغة العربية بات هر الشريف – مناقشا ً  2008م.
 .13االختيددارات واالعتراضددات النحويددة والصددرفية البددن ف ّ
بددال المجاشددع فددي كتابددك (النكددف فددي عددراب
الورآن)ر جمعا ً ودراسة – كلية البنات ا سالمية بجامعة ات هر الشريف مناقشا ً 2012م .
( .14فعاليدة اسددتخدام بعددض سددتراتيجيات مددا وراء المعرفددة فددي تنميددة بعددض مهددارات النحددو لدددى تالميددذ
المرحلة االبتدائية ) رسالة ماجستير -مشرفا ً كلية التربية ببورسعيد 2009م.
( .15استخدام الوصص المصورة في تدريس التراكيل والوواعد اللغوية وأثرها في تنمية مهدارتي التحدد
والكتابددة لدددى تالميددذ الصددف الرابددع االبتدددائي) رسددالة ماجسددتير – مشددرفا ً كليددة التربيددة ببورسددعيد
2011م.
 المشداركة فددي تحكدديم بعدض اتبحددا العلميددة للنشدر (تخصددص النحددو والصدرف وعلددم اللغددة ) فددي
حوليددددات جامعددددة عددددين شمسروالمنصددددورةروات هر الشددددريفرواآلداب با سددددماعيلية و اآلداب
ببورسعيد.

تاسعا ً  :قائمة اتبحا العلمية المنشورة والمحكمة :
 .1أنماط الجملدة االسدمية وأشدكالها معيدار نحدوي لتوثيدق شدعر أحمدد شدوقي المجهدول _ حوليدة كليدة
البنات  -جامعة عين شمس .1996 -
 .2اتمثال العربية شواهد نحوية في الكتاب ل

سيبويك

دراسة نحوية تحليلية _ حولية كلية البنات

جامعة عين شمس .1997
 .3حدود الكفاءة اللغوية للطالل المتخرج في برنامج تعليم اللغة العربية فل المستوي الجدامعي ـرؤية
لغوية .جامعة ا مارات العربية المتحدة 1999م .
 .4االتجاه التعليمي في النحو العربي من خالل كتاب اللمع البن جني _ مدؤتمر جامعدة الوداهرة بدالفيوم
2001م.
 .5خروج صيغة اسم التفبيل عن معن التفبيل في الكالم العربي _ دراسة نحويدة تحليليدة دار العلدم
للنشر بالفيوم 2002م.

 .6االتجاه التجديدي في النحو العربي في النصف الثاني مدن الودرن العشدرين فدي مصدر _ موددم للجندة
العلمية الدائمة للترقيات 2002م .
 .7ألفاظ الغايدات فدي النحدو العربد _ دراسدة نحويدة تحليليدة _ حوليدة كليدة دار العلدوم جامعدة الفيدوم
2004م .
 .8صيغة ( فعّال) في الورآن الكريم بين المبالغة والصفة المشبهة ـدراسة وصفية تحليليدة .مجلدة كليدة
اآلداب جامعة بنها 2006م.
 .9الصفة المشدبهة ووظائفهدا النحويدة فدي تراكيدل الجملدة الطلبيدة الورآنيدة – دراسدة نحويدة وصدفية
تطبيويددة  .المجلددد للمددؤتمر الدددولي اتول للسددرديات كليددة اآلداب والعلددوم ا نسددانية با سددماعيلية –
جامعة قناة السويس مارم2008م.
 . 10آراء النحددداة البصدددريين فدددي كتددداب (همدددع الهوامدددع) وموقدددف ا مدددام السددديوطي منهدددا (بددداب
المرفوعات أنموذجا) المؤتمر العلمي العاشر لكلية دار العلوم – جامعة الفيوم – بريل 2008م .
ُ (. 11ربّ ) في العربية وخصائصها اللغوية المجلد اتول للمؤتمر الدولي الثاني للسدرديات – قسدم
اللغة العربية بكلية التربية بالعريش – مارم 2009م .
 .12المفهوم النحدوي بدين اتصدالة والمعاصدرة فدي كتابدات النحداه المعاصدرين – المدؤتمر الددولي
الخامس للسرديات بكلية اآلداب – ا سماعيلية – جامعة قناة السويس – في الفترة من 2013/4/11-9
.

عاشرا ً  :الكتل الجامعية والمواالت المنشورة :
 .1االعتماد في تدريس معظم موررات النحو والصرف عل الكتل التراثية مثل  :شرح قطر الندى وبل
الصدى البن هشام  ,تحويق محمد مح الدين عبد الحميد  ,وشرح ابن عويل عل ألفيدة ابدن مالد ,
تحويق ممد محي الدين عبد الحميد .
 .2دراسات في مسائل النحو والصرف عند بعض الودام والمعاصرين _ بورسعيد 1993هـ .
 .3التدريبات اللغوية في ضوء النصوص الجزء اتول مكتبة اتمل بالواهرة _ 2000م .
 .4دراسات في اتدب واللغة الجزء اتول  ,باالشتراك  ,مطبعة كريم بدسوق _ الغربية  .الواهرة .
 .5في تيسير النحو للدكتور محمد بنددق  ,الجدزء الرابدع  ,مراجعدة  .مطبعدة كدريم بدسدوق _ الغربيدة .
الواهرة .
 .6أحمد تيمور وقبايا التحويق في تراثك العلمي _ الفيصل السعودية العدد (. ) 230
 .7شعبان 1416هـ ديسمبر 1995م .
 .8شوقي ضيف وجهوده في الدرم النحوي المنتدى ا ماراتية 1996م .
 .9عبددد السددالم هددارون وبعددض سددهاماتك فددي المكتبددة اللغويددة المنتدددى ا ماراتيددة  ,العدددد  178مددايو
1998م .

.10في مصادر اللغة(الجذور والمنهج) 2007م .
.11دراسات لغوية في النحو والصرف والكتابة ر مكتبة اتمل بالواهرة 2012م .
 .12دراسات في نحو الورآن الكريم بكلية اآلداب بالواهرة  -تحف الطبع .

وهللا الموفق

