
  الموسم الثقافي لكلیة اآلداب جامعة الفیوم

  م٢٠١٧-٢٠١٦عن العام الدراسي 

 :خطة الورش والندوات 

  القسم  التاریخ  المحاضر  عـــــنوان الموضوع  م

ل الثقافي ١ ُ  اللغة  ٢/١١/٢٠١٦  روبن فیار  التداخ
  لفرنسیةا

د عبد الحمید .أ  الحضارة االسالمیة وتأثیرها العالمي ٢
  حمودة

االول من  االثنین
  مارس

  التاریخ

مراجعات في البالغة العربیة باب  ٣
ا   .التشبیه نموذجً

االثنین الثاني من   حبشي سید نصر.د
  نوفمبر

  اللغة العربیة

هللا أبو عبد.د.أ  دراسة ونقد: لغات العرب في القرآن ٤
  السعود

  اللغة العربیة  ١٣/١٢/٢٠١٦

  اللغة العربیة  ٢٠/١٢/٢٠١٦  محمد دیاب. د.أ  التحقیق العلمي ٥

األصالة والسبق في الدرس الصوتي  ٦
  العربي

  اللغة العربیة  ٢٢/٣/٢٠١٧  أحمد مفرح.د

من  األخیراالثنین   حامد شعبان. د  مآخذ على شباب الباحثین ٧
  فبرایر

  اللغة العربیة

عبد العاطي .د.أ  الموقف من علم األسلوب الیوم ٨
  كیوان

  اللغة العربیة  ١٤/٣/٢٠١٧

تدریبیة على تطبیق وتفسیر ورشة  ٩
مقیاس ستانفورد بینیه الصورة 

  الخامسة

عبد الموجود .د
  فرحان 

  "المؤسسة العربیة"

االسبوع االول من 
  شهر نوفمبر

  علم النفس

ورشة تدریبیة لطالب الدراسات العلیا  ١٠
على مهارات اعداد خطة التسجیل 
  في مرحلتي الماجیستیر والدكتوراه

د طارق عبد .أ
  الوهاب

االسبوع االول من 
  شهر دیسمبر

  علم النفس



ورشة تدریبیة حول مهارات عقد  ١١
  وادارة الجماعات العالجیة

د طارق عبد .أ
  الوهاب

االسبوع االول من 
  شهر مارس

  علم النفس

   
١٢    

ورشة تدریبیة على مقاییس تقسسم 
االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 

بطاریة فاینالند ، كارز ، جیلیام ، (
صعوبات التعلم ، مقاییس تقییم فرط 

  )الحركة وتشتت االنتباه  

االسبوع االول من   علي الراشدي.د 
  شهر إبریل

  علم النفس

العزیز  عبد .أ  الفلسفة والسینما   ١٣
  حشاد

األحد الثالث من 
  نوفمبر

  الفلسفة

  
١٤  

األحد الثالث من   مصطفى النشار.د.أ  الفلسفة والمجتمع
  دیسمبر

  الفلسفة

  
١٥  

أحمدعبد الحلیم .د.أ  نماذج من األخالق التطبیقیة
  صفاء حفظي. د.وأ

األحد الثالث من 
  مارس

  الفلسفة

شعبان .د.أ  العالج بالقراءة  ١٦
  خلیفة

  المكتبات  ٤/١١/٢٠١٦

خالد عبد .د.أ  مھارات البحث والقراءة   ١٧
  الفتاح محمد

  المكتبات  ٢٢/١١/٢٠١٦

توثیق االستشھادات   ١٨
  المرجعیة

إسماعیل .د.أ
  عثمان

  المكتبات  ٦/١٢/٢٠١٦

 
١٩  

خالد عبد . د.أ  بنك المعرفة المصري
  الفتاح

  المكتبات  ١٢/١٢/٢٠١٦

إسماعیل .د.أ  االستبیانات اإللكترونیة  ٢٠
  عثمان

  المكتبات  ١٤/٣/٢٠١٧

  


