"بسم هللا الرحمن الرحيم"
السيرة الذاتية والعلمية
أ.د .محمد السيد البدوي المرسي

 أستاذ البالغة والنقد األدبي – كلية اللغة العربية – جامعة األزهر – فرع المنصورة. وحالياً كلية اآلداب – جامعة الملك فيصل – قسم اللغة العربية. -عضو اتحاد كتاب مصر.

قام بالإشراف على العديد الرسائل العلمية ومناقشتها في الجامعات المصريةوجامعات المملكة العربية السعودية.
أهـــم المــؤلفــــات والبحوث العلمية:

 -1وجوه اإلعجاز القرآني عند القاضي عياض – دراسة نقدية.
 -2الصور البيانية في األمثال النبوية :دراسة بالغية تحليلية في كتاب الصحاح.
 -3أدب الكناية عن العالقات الزوجية في القرآن الكريم (الجزء األول).
 -4الكناية عن العالقات الزوجية في السنة النبوية ( الجزء الثاني).
 -5عتاب النبي (  – )في القرآن الكريم – أغراضه وأسراره البالغية.
 -6بالغة الخطاب في حوار النبي (صلى هللا عليه وسلم) مع األعراب.

 -7أثر السياق في التوجيه البالغي لتسميات العنق في البيان القرآني.
 -8التحسين والتقبيح في مختارات الثعالبي دراسة بالغية نقدية.
 -9في رياض البديع القرآني وكالم العرب.

 -11من أحاديث الرسول عن القرآن الكريم – قراءة بالغية.
الحجَّاج.
 -11وسائل التأثير البالغي في خطابة َ

 -12من حديث الشعر عن المرأة عند المتنبي – قراءة بالغية.
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 -13من بالغة االحتراس في القرآن الكريم.

 -41قصيدة (الربيع األخير) للشاعر القروي :رشيد سليم الخوري – دراسة بالغية
تحليلية.

 -41علم العروض.
 -16قطوف من علم البيان.

 -17الضعف اللغوي لدى طالب الجامعة ـ أسبابه ـ مظاهره ـ طرق عالجه ـ

 18ـ مالمح البيان القرآني في آثار الرافعي (مقال منشور بمجلة الحج السعودية
1422ه).
 -19األساليب اإلنشائية في شعر أسامة بن منقذ – دراسة بالغية تحليلية.
 - 21ديوان شعر بعنوان (المجد القديم) (تحت الطبع).

أهم الدورات التدريبية الحاصل عليها:
 -4دورة تدريبية بعنوان ( :مقدمة في نظام التعليم اإللكتروني  ) emesبعمادة التعليم
عن بعد ،بجامعة الملك عبد العزيز ،بجدة .من تاريخ 4141/.4/41هـ إلى
4141/44/42هـ.
 -4دورة تدريبية عن ( :كيفية إعداد مقرر دراسي في ملف إلكتروني) بجامعة األزهر
بالقاهرة بوحدة النظم والمعلومات والشبكات.
 -3دورة تدريبية عن تطوير تعليم المقررات العامة لطالب وطالبات الجامعة في الفترة
من4141/1/42 :هـ إلى 4141/1/44هـ.
 -1دورة تدريبية عن (:كيفية وضع االختبارات النموذجية) بجامعة الملك عبد العزيز
بمركز تطوير التعليم الجامعي.

 -1دورة تدريبية عن :جمع وتحليل البيانات واستنباط المعلومات فى التعليم
العالى.مكان الدورة :نادي النيل بجامعة المنصورة.
 -6دورة التخطيط االستيراتيجي .مكان الدورة :نادي النيل بجامعة المنصورة.

 -1دورة الحزم المتكاملة لمؤسسات التعليم العالي لتأهيل فرق إعداد الدراسات الذاتية
وملفات االعتماد ..مكان الدورة :نادي النيل بجامعة المنصورة.
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 -8دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي .مكان الدورة :نادي النيل بجامعة
المنصورة.
 -2دورة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي .مكان الدورة :نادي النيل بجامعة
المنصورة.

 -41دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج .مكان الدورة :نادي النيل بجامعة المنصورة.
 -44دورة عن (الصحافة واعداد الصحفي) تابعة لجريدة الوطن.
 -44حضر ورشة عمل عن " واقع الدراسات العليا في الجامعات السعودية" بفندق
(السالم هوليديي إن) بمدينة جدة" 4118م.
 -43المشاركة في ورش عمل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الملك عبد العزيز
بجدة في االعتماد األكاديمي العالمي في 4112 /44 /41م.
 -41إعداد مقرر دراسي للتعليم االلكتروني بجامعة الملك عبد العزيز بجدة لمادة (دراسات
أدبية لنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية).

 -41تطوير مقرر دراسي ( لعمادة التعليم عن بعد – نظام سنترا) بجامعة الملك عبد
العـ ـزيز بجـ ــدة لم ـ ــادة (البالغة –علم المعاني  )ARAB 242وهي ال تزال تدرس بالجامعة

لطالب وطالبات التعليم عن بعد.

أهم الإسهامات العلمية والتكنولوجية وعضوية اللجان:
 -4مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة األزهر،

من 2118م حتى 2115م.

 -4مدير وحدة نظم المعلومات والشبكات بكلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة األزهر،
من 2119م حتى 2115م.

 -3مستشار لجنة التطوير العلمي والتكنولوجي ،بكلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة

األزهر ،من 4118م حتى 4141م.
 -1تدريب طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة في الفصول االفتراضية
اإللكترونية ،التابعة لنظام التعليم عن بعد في العام الجامعي4111م و 4118م.

 -1تدريب أعضاء وعضوات هيئة التدريس على (مهارات االتصال الفعال) ،في جامعة
الملك عبد العزيز ،باإلدارة العليا بالجامعة.
3

 -1رئيس رابطة أدباء الحرية.
 -1رئيس لجنة الجودة بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل ابتداء من
العام الجامعي 4131 /4131هـ.
 -8عضو اللجنة العلمية لمناقشة خطط رسائل الماجستير والدكتوراة بقسم اللغة العربية
بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل.
 -2عضو لجنة تطوير قسم اللغة العربية على موقع كلية اآلداب اإللكتروني بجامعة الملك
فيصل.
وهللا الموفق
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