
 
 
 

 السرية العلمية
ــــــــويل. د  عبــد هللا عبد القـــادر الطَّ

دلب ـــــ : حمل واترخي الوالدة   .م6/01/0161ســــــــورية ـ ا 
قيقاللُّغة العربيَّة: تَّخصص العامال   رجة العلميَّة      .اللُّغة والنَّحو: ، التَّخصص ادلَّ  .أ س تاذ مساعد: ادلَّ

 3: عدد ال بناء

              11112061051100                  أ دايمانتركيا ـ  :العنوان

 com.gmail@61Obaida 

 :الشهادات العلمية 
َّة /دكتوراه يف اللغة العربية  – 0 آداب / اجلامعة املستنرصي ُّغة العربية/لكية ال النُّكت : )دراسة وحتقيق كتاب: ال طروحةعنوان . م 5112العراق . ، قسم الل

آن ال املُجاشعي النَّحوي، املتوىف (يف القرأ  . امتياز: بتقدير. هـ 071، ل يب احلسن عيل بن فضَّ

ِّساةل.م5111العراق. قسم اللُّغة العربيَّة/ لكية الآداب/ جامعة القادس يَّة/ماجس تري يف اللُّغة العربية -5 الاعامتد ) :كتابدراسة وحتقيق : عنوان الر 

آن الكرمي ل،(يف عمل املتشابه اللَّفظي يف القرأ سامعيل موىس بن احلسني املقرئ، املعروف ابملعدَّ  .جيد جًدا: بتقدير.هـ 211ت، ل يب ا 

ُّغة العربية/ اجلامعة اال سالمية يف بغداد ـ جامعة صدام سابقًا /باكلوريوس يف اللغة العربية  – 3  .م 0112/0116العراق . قسم الل

اث،  0 حياء الُّتُّ اث العريب اال ساليم، جامعة بغداد، مركز ا   .م0117ـ شهادة تأ هيليَّة يف حتقيق الُّتُّ
، هيأ ة البحوث والاستشارات  ـ اللجنة الس ياس ية يف اجمللس الوطين الانتقايل ( اال داري القيادي املمتي ِّ )، و( اال دارة الناحجة )شهادة يف  -2

 .توابكتس اال عاليم مركز  اللييب ابلتعاون مع

ال س تاذ ( يديك بني العربية)  سلسةل مؤلف فهيا حيارض واليت،  التعلميي رواق موقعدورة تأ هيلية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،  -6

براهمي الفوزان : ادلكتور   .ا ىل الآن وما زلت مس متًرا فهيا ... أ س بوعًا  00ومدة هذه ادلورة .. عبد الرمحن بن ا 

 :اخلربات العلمية
بية  -0 ِّس يف لكية الُّتَّ ف، : ملواد(. م5116/5117)-(5112/5116: )، من عام(المينيَّة)جامعة ذمار / قسم اللُّغة العربيَّة/ُمدر  النَّحو والرصَّ

َّة، وغريها َّة، وتدريبات لغوي  ...وعمل اللُّغة، وفقه اللُّغة، ومدارس حنوي
ِّس يف لكية الآداب -5 راسات العليا ( المينيَّة)جامعة ذمار / قسم اللُّغة العربيَّة/ُمدر  ِّ عبة اللُّغوية)، عىل طلبة ادل  . م5116/5117، للعام( الشُّ

َّة ، وكتاب لغوي قدمي : ملواد  .حتقيق نصوص لغوي
ِّس يف لكيَّة العلوم الطبيَّة والهندس يَّة والتَّكنولوجيا  -3 ة، من : ملادة( ةالميني)ُمدر   .م5117م ـ 5112اللُّغة العربية العامَّ
ِّس يف املعهد العايل للتَّوجيه واال رشاد  -0 رايس: ، ملواد( المين)ُمدر  ِّ  .م5117/5112اللُّغة والنَّحو، للعام ادل 
بية ـ صرب  2 ِّس يف لكية الُّتَّ ل )جامعة عدن / ـ ُمدر  رايس ال وَّ ِّ : للعام ادلرايس(. عمل املعاين)قدمي ، البالغة العربية  كتاب أ ديب: ، ملواد( الفصل ادل 

 .م5101/م5111
آن الكرمي  6 ِّس يف اللكية العليا للقرأ ف: ، ملاديت (فرع عدن)ـ ُمدر   .م5101/م5111للعام ادلرايس . النَّحو والرصَّ
بية ـ ش بوة   -7 ِّس يف لكية الُّتَّ َّة ، : ، ملواد(المينيَّة)عدن  جامعة/ قسم اللُّغة العربيَّة/ُمدر  ف، وعمل اللُّغة ، وفقه اللغة ، وهمارات لغوي النَّحو والرصَّ

 .م5100/م 5112: من عام. واملكتبة العربيَّة
ِّس يف لكية الآداب  -2   ف، وفقه اللُّغة : ، ملواد(المينيَّة)جامعة عدن / قسم اللُّغة العربيَّة/ُمدر   .م5111/5101للعام ادلرايس .النَّحو والرصَّ
ِّس يف لكية الآداب 1 ُّغة العربيَّة/ ـ ُمدر  راسات العليا ( المينيَّة)جامعة عدن / قسم الل ِّ عبة اللُّغوية)، عىل طلبة ادل  معامج لغوية للعام : ، ملادة( الشُّ

 . م5111/5101ادلرايس 
ِّس يف لكية الُّتبية املرج ـ قسم اللغة العربية ـ جامعة بنغازي ـ ليبيا ، للموا 01 فقه اللغة ، عمل ال صوات ، دراسات أ لسنية ، عمل : د الآتية ـ ُمدر 

آن الكرمي ، اللغة العربية العامة  من عام   .م 5100 ـ 5101ال سلوبية ، املكتبة العربية ، مهنجية البحث ، تفسري القرأ
  م5100ـــ  5101عمل العروض والقافية، من عام  :يف لكية الآداب والعلوم ـ قسم اللغة العربية ـ جامعة بنغازي ملادة( حمارض)ـ ُمدرس  00
بية والتَّعلمي يف العراق ، ملدة مخس س نوات ، من عام  05 ِّس يف الثَّانوايت العامة التابعة لوزارة الُّتَّ  م5112م ـ 5111ـ ُمدر 
 . ـ شاركت يف عدد من النَّدوات الثَّقافية والعلميَّة 03
 .خرج لطلبة اللَّغة العربيَّة، والعلوم اال سالمية ـ أ رشفت عىل عدد كبري من حبوث التَّ 00

 م01/7/5103 مناقشة رساةل ماجس تري ، لكية الآداب والعلوم ـ جامعة معر اخملتار ـ ليبيا جلنةعضو  -02 
 . ادلراسات والبحوث يف لكية الُّتبية املرج ـ جامعة بنغازي جلنة ـ  عضو 06
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 .ـ عضو رابطة ال اكدمييني السوريني 07

 .جامعة بنغازي ـ ليبيا. جاملر (  الُّتبية ) و( الآداب والعلوم ) ـ عضو هيأ ة حتكمي يف جمةل العلوم وادلراسات اال نسانية يف لكييت  02  

 :املؤلفات واألحباث
جاشعي النَّحوي، املتوّفَّ ( النُّكت في القرآن: )دراسة وحتقيق كتاب -1

ُ
: بعة األوىلهـ ، الطَّ 974، أليب احلسن علي بن فضَّال امل

 م7002بدار البدر ، القاهرة ، مصر، : والطبعة الثانيَّة. م7007بدار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان 
هــ، مطبوع بدار جمد اإلسالم، 000، للمعدَّل،املتوّف(العتماد في المتشابه اللَّفظي في القرآن الكريما: )دراسة وحتقيق كتاب -7

 .7002القاهرة، مصر 
نة والِكتاب: )دراسة وحتقيق كتاب -3  هـ ، مطبوع بدار البدر، 473، للشَّعراين ( لباب اإلعراب المانع من اللَّحن في السُّ

 م7007القاهرة، مصر 
ار هـ، مطبوع بد1111: ، لإلمام للبَـَقرّي ، املتوّفَّ (ُغنية الطَّالبين وُمنية الرَّاغبين، في علم التَّجويد: )دراسة وحتقيق كتاب -9 

 (باالشرتاك) م7002جمد اإلسالم ، القاهرة،  مصر، 
هـ ،  مطبوع بدار املكتبة 761:، البن هشام األنصارّي النَّحوّي، املتوّفَّ ( َشرح قصيدة بَاَنت ُسعاد: )دراسة وحتقيق كتاب -0 

 م7004اإلسالمية، القاهرة،  مصر ، 
رف: )كتاب  -6  بدار ِعَباد الرَّمحن : م ، واألخرى7006ار عبادي ، صنعاء، اليمن، بد: ، الطبعة األوىل(محاضرات في علم الصَّ

 م7004، القاهرة ، مصر، 
هـ ، طبع بدار الكتب 621، البن إياز البغدادي النَّحوي ، املتوّفَّ ( قواعد المطارحة في النَّحو: )دراسة وحتقيق كتاب -7 

 .م7013العلمية ـ بريوت ، 
نة للرَّوافضالرَّ : )دراسة وحتقيق كتاب -2  ة نكاح أهل السُّ : ، لإلمام املرادي الدِّمشقي، املتوّفَّ ( وض الرائض في َعدم صحَّ

 . م7010هـ ، مطبوع بدار ابن عباس ، القاهرة، مصر ، 1129
،  منشور ، جملة الثقافة والرتاث. ه1721، للمرزوقي املتوّف ما بعد ( بيان األصل في لفظ بافضل: )دراسة وحتقيق رسالة -4 

 . ية املتحدةبة والرتاث ، ديب ، اإلمارات العر ، مركز مجعة املاجد للثقاف76العدد 
هـ ، حتت 694املتوّفَّ  املقرئ اجلذامي نشوان بن الظاهر عبد، ل(قبضة العجالن في مخارج الحروف): دراسة وحتقيق رسالة -10

 .ديب، اإلمارات العربية املتحدة النشر ، جملة الثقافة والرتاث ـ مركز مجعة املاجد للثقافة ـ 
قَ ْيش األعرابي) -11  .، مجع وحتقيق ودراسة ، منجز(مرويات أبي الدُّ
 م 7007ة ، العدد الثالث ، مارس، جامعة ذمار اليمنيَّ / ، حبث منشور يف جملة كلية اآلداب(التَّضمين النَّحوي دراسة ونقد) -17
 .هـ ، منجز1130، للظفريي اليمين ، املتوّف (  اإلعجازاإليجاز في علم ) ـ دراسة وحتقيق كتاب 13
 .للُمهلَّيب ، ما زال خمطوطًا بيد احملقق ( شرح مثلثات ُقطرب ) ـ دراسة وحتقيق  19
ما زال . هــ1722، حملمد الدمنهوري ، املتوّف ( في مذهبي الكوفيين والبصريين في حروف الجر ) ـ دراسة وحتقيق رسالة  10

 .خمطوطًا بيد احملقق 
 .  للصبان ، ما زال خمطوطًا بيد احملقق (  ما جاء على وزني َمفِعل  ، وَمْفَعل) ـ دراسة وحتقيق رسالة  16

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
  


