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  العلمية المؤهالت -2

  .م2000، دمشق، بتقدير جيد جدَّا  ، )النحو والصرف(، دكتوراه اللغة العربية وآدابها -

 دراسة وتحقيق.، "ألبي حيان األندلسي، كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل" ةاألطروح
 .م1995، دمشق، بتقدير جيد جّدا  ، ماجستير في اللغة العربية وعلومها -

 دراسة وتحقيق.، "يألبي عبيد الهرو  التنبيه على الغريبين": الرسالة

 م.1990، دمشق، بتقدير جيد، بلوم لغوي(قسم اللغة العربية وآدابها )د، دبلوم الدراسات العليا -

 م.1987 حمص، ،كلية اآلداب، إجازة في اللغة العربية بتقدير جيد جدا   -

 

 الحالي العمل -3

 2013، منذ أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب الثانية، حماة. 

 الوظيفي التدرج -4

 م2013/2012  حماة، كلية اآلداب الثانية، رئيس قسم اللغة العربية. 

 م2013/2007، حماة، كلية اآلداب الثانية، أستاذ مساعد. 

 م2009/2008، جامعة حلب، إدلب، مدرس النحو والصرف في كلية اآلداب الثانية. 

 م2008-2010، جامعة الفرات، الرقة، مدرس النحو والصرف في كلية اآلداب الثانية. 

 م2007/2006، صحم، مدرس لطرائق تدريس اللغة العربية في كلية التربية. 

 ،م2006/2001محمد بن سعود، الرياض، كلية اللغة العربية، جامعة  أستاذ مساعد. 

  كليددددة التربيددددة والعلددددوم األساسددددية، للغددددة العربيددددة والصددددرف فددددي جامعددددة عجمددددان للعلددددوم والتكنولوجيدددداامدددددرس ،
 .م2001/2000

 م1988-1993، حمص، محاضر في كلية اآلداب. 
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 في المجالت العلمية المحكمة ولة للنشراألبحاث المنشورة والمقب -5

 ، قيد النشر.2016، مجلة المورد، عند ابن حجة جمالية السياق الصوتي

 م.2105هد/1437المجلد األول، العدد السادس، الستة الثانية، اللغة والهوية واالنتماء، مجلة دواة، 

، 10جا ، مجلة فصل الخطاب، الجزائر، العدد الظواهر اللغوية في شرح المعري شعر المتنبي، الالمع العزيزي نموذ
 م.2015

 .م2013، 35المجلد األسلوبية وتحليل الخطاب، مجلة الجامعة، حمص، 

 م.2014، 86النعت نموذجا ، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، عمان، العدد  التوابع في ضوء نظريتي القرائن والمقاصد:

من مجلة التراث العربي، مجلة التراث  131-130ما هكذا تورد يا سعد اإلبل، قراءة نقدية لبعض أبحاث العدد المزدوج 
 . 2014، 135-134، العدد العرب، دمشق العربي، اتحاد الكتاب

، الجزء األول، القاهرة، 57طات العربية، مجلد قراءة في تحقيق "مظاهرة المسعى الجميل" البن األبار، مجلة معهد المخطو 
2013. 

 م. 2012، 10، العدد 34تشويه اللغة العربية بين اإلعالم واإلعالن، مجلة الجامعة، حمص، المجلد 

واستدراك، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، عمان، العدد  هد( نقد 745تذكرة النحاة ألبي حيان الغرناطي األندلسي )ت 
 م.2013، 84

  م.2012، 82التقارض بين )إال( و)غير( في النحو، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، عمان، العدد 

  م.2013، 129شعر المتنبي في عيون المعري، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 

راث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه )إصالح الخلل(، مجلة الت
 م.2012، 128العدد 

قراءة في قصيدة رثاء النفس بين مالك بن الريب وعبد المعين الملوحي، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب،  .1
  م. 2012، 127دمشق، العدد 

، 8، 7الترجمة المشوهة وفوضى المصطلح اللساني، مجلة العربية والترجمة، المنظمة العربية للترجمة، العددان  .2
2011/2012. 

 م.2012، 87رسالتان نادرتان البن كمال باشا، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، المجلد  .3

، 122جرمي: نثار من أخباره ومالمح مذهبه النحوي، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، العدد أبو عمر ال .4
 م.2011دمشق،

 م.2011، 8عدد الترجمة والترجمة المشوهة، مجلة العربية والترجمة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ال .5
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( في أصل الوضع وداللة السياق، دراسة نظرية وتطبيقية، حوليات كلية اآلداب، جامعة الكويت، الرسالة   .6 -324)ربَّ
 م.2010هد/1432، 30الحولية 

، 2، الجزء 54المخبل السعدي، حياته وما تبقى من شعره، نقد وتحقيق واستدراك، مجلة معهد المخطوطات، مجلد  .7
 م.2010القاهرة، 

في كتاب )عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي(، مجلة الدراسات اللغوية، مركز بحوث الملك فيصل، المجلد  ةقراء .8
 م.2009، 2، العدد 11

 م. 2008، 2جزء ، ال83فوضى المصطلح اللساني، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، المجلد  .9
 م.2007، 4، العدد 9ا(، للسيوطي، مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل، الرياض، المجلد رسالة في )أمَّ  .10
 م.2007، العدد األول، 12، عالم المخطوطات والنوادر، المجلد تضىر مالشهاب في الشيب والشباب للشريف ال .11
يد البطليوسي، دراسة .12 ، البن السِّّ ، 2، العدد 10وتحقيق، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، مجلد  رسالة في ربَّ

 م. 2006السعودية، 
 م.2006، 80بقيَّة أشعار السلوليِّين، مجلة مجمع اللغة العربيَّة، دمشق، مجلد  .13
 م. 2006، 27التداخل الداللي بين االسم والمسمَّى والتسمية، مجلة كلية اآلداب، جامعة قطر، العدد  .14
 . 2005، السعودية، 2-1، العدد 27ي ومذهبه النحوي، مجلة عالم الكتب، مجلد أبو عمر الجرم .15
 م. 2005، دمشق، 98مظاهر ثقافة أبي حيان األندلسي في كتاب "التذييل والتكميل"، مجلة التراث العربي، العدد  .16
عت والبدل وعطف البيان، البن الّسيد البطليوسي، دراسة وتحقيق، مجلة الدراسات اللغوية، رسالة في الفرق بين الن .17

 م. 2005، 1، العدد 7مركز الملك فيصل، السعودية، المجلد 
يد البطليوسي، دراسة وتحقيق، مجلة التراث العربي، دمشق، العدد االسم والمسمَّىمقالة في  .18  م.2004، 96، البن السِّّ
 الحلبة في أسماء خيل العرب، للصاحبي التاجي، تحقيق وتقويم واستدراك، مجلة الدراسات اللغويَّة، مركز الملك فيصل .19

 م. 2003، السعودية، 4، العدد 4المجلد 
يد البطليوسي على ابن العربي في  .20 شرح شعر أبي العالء المعرِّي، دراسة وتحقيق، رسالة في جواب اعتراضات ابن السِّّ

 م. 2003، بيروت، 16-15مجلة الذخائر، العددان 
، 23المصّفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، البن الجوزي، دراسة وتحقيق وتقويم، مجلة الدرعيَّة، العدد  .21

 . 167-71م، ص:  2003الرياض، 
كتاب "نتائج التحصيل في شرح التسهيل"، لمحمَّد المرابطي الدالئي، عرض وتحليل ونقد، مجلة معهد المخطوطات،  .22

 م. 2002، 1، الجزء 46القاهرة، المجلد 

، 87-86لعددان مظاهر التعليل النحوي في كتاب "التذييل والتكميل" ألبي حيَّان األندلسي، مجلة التراث العربي، ا .23
 م. 2002دمشق، 

 م. 2001مفهوم التحريف: دراسة في تأصيل المصطلح، مجلة عالم الكتب، السعودية،  .24
، العدد 2د المجل كتاب "تحليل النص النحوي" عرض وتحليل، مجلة الدراسات اللغويَّة، مركز الملك فيصل، السعودية، .25

 م. 2000 ،2
كَحل العيون النجل في حل مسألة الكحل النحويَّة، للتادفي، دراسة وتحقيق، مجلة عالم المخطوطات والنوادر،  .26

 م. 1999، 2العدد السعودية، 
 م.1997، 2العدد مناهج السالمي في كتاب التنبيه، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، الرياض،  .27

 م. 1997، 1العدد يبين" مخطوطا ، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، الرياض، كتاب "التنبيه على الغر  .28
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 م. 1996، 1العدد مفهوم التصحيف: دراسة في تأصيل المصطلح، مجلة عالم الكتب، السعودية،  .29
 م. 1996، 5العدد ، السعودية، مجلة عالم الكتب، ةفائت الدواوين المطبوع .30
ط، حسين بن إبراهيم الزيلعي الجبرتي، دراسة وتحقيق، مجلة عالم الكتب، مأخذ الضبط في اعتراض الشرط على الشر  .31

 م. 1995 ،3، العدد 16مجلد  السعودية،
صالح اإلصالح، مجلة عالم الكتب، السعودية، .32  م. 1994 ،4العدد  ديوان محمَّد بن حازم الباهلي: تكملة التكملة وا 
 م. 1993، 4العدد عالم الكتب، السعودية،  كتاب "المالحن" البن دريد األزدي، عرض وتحليل، مجلة .33
 م. 1993، 3العدد موقد األذهان وموقظ الوسنان، البن هشام األنصاري، دراسة وتحقيق، مجلة عالم الكتب، السعودية،  .34
 م.1990، القاهرة، 2-1، الجزآن 34أبو وجزة السعدي: حياته وشعره، مجلة معهد المخطوطات، المجلد  .35
السعودية، ، 2، العدد 11المجلد القول المختار في شرح ضرورات األشعار، دراسة وتحقيق، مجلة عالم الكتب،  .36

 . م1990

 م. 1989، 1، العدد 10المجلد تعاليق على كتاب )تذكرة النحاة(، ألبي حيان األندلسي، مجلة عالم الكتب، السعودية،  .37
 م. 1988، دمشق، 31وم الفصاحة بين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي، مجلة التراث العربي، العدد مفه .38

 قيد التحكيم األبحاث  -6

 من بيوتات العلم واألدب المنسيَّة في حماة في العصر المملوكي  .1

 ُث اأَلْصلِّ الدَمْخُطوطِّ َوَمْنَهُج التَّْحقِّيقِّ َواالْستِّْدَراك)الدُمعرِّب( َحدي .2

نِّي ُأْنموَذَجا   .3   ُمشكِّالُت الدَمخطوطِّ الَعَربّي َمخُطوُط )الدُمْعرب( البنِّ جِّ

  .المقامات القرناصية .4

  رسالة في لفظ الجاللة، ابن السيد البطليوسي. .5

 . الموروث اللغوي واالستشراق: كيس فرستيخ نموذجا   .6

  النحو في المناهج المدرسية قراءة وتقويم. .7

  قيد اإلنجازاألبحاث  -7

  أنموذج الحالة النحويَّة، والتر كوك "ترجمة". .1
  .واالنتماء اللغة والهوية .2

 المجالت والدوريات غير المحكمةاألبحاث المنشورة في  -8

 م.2013، األردن ،للبحوث والدراسات، جرش مجلة جامعة جرش الزمن في شعر عدنان قيطاز، .1
 م.2013، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 504للسيرافي، الموقف األدبي، العدد اإلدغام في شرح كتاب سيبويه:  .2

 م.2013، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 500اللغة والرمز في رواية ميرمار، الموقف األدبي، العدد  .3
، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1331آل قرناص في حماة: حياتهم وأخبار شعرائهم، األسبوع األدبي، العدد  .4

 م. 2013
، وزارة الثقافة، دمشق، 572ي والهوية: نحو رؤية عربية، مجلة المعرفة، العدد النظام الدولي الجديد واألمن اللغو  .5

 م. 2011
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 م.2010، وزارة الثقافة، دمشق، 563اللغة العربية: الواقع وآفاق المستقبل، مجلة المعرفة، العدد  .6
 م.2009، وزارة الثقافة، دمشق، 547تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، قضايا وحلول، مجلة المعرفة، العدد  .7
 م.2009حمص،  "قرة بن شريك" المفترى عليه، مجلة الدراسات التاريخية، .8
 م.2008، وزارة الثقافة، دمشق، 543خطبة طارق بن زياد، مالها وما عليها، مجلة المعرفة، العدد  .9

  م.  2008، وزارة الثقافة، دمشق، 532درَّة دمشق في القرن السادس الهجري، مجلة المعرفة، العدد  .10
 م.2007، وزارة الثقافة، دمشق، 529الترجمة والترجمة المشوهة، مجلة المعرفة، العدد  .11
 م.2008هد/ 1428، السعودية، 4، 3، ج 43كتاب التذييل والتكميل، دراسة، مجلة العرب، السنة  .12
 م.2006/2007، السعودية، 4، 3، ج 42(، مجلة العرب، السنة 1المستدرك على بعض الدواوين المطبوعة) .13
 م. 2006/2007 ية،، السعود6، 5، ج 42رب، السنة (، مجلة الع2المستدرك على بعض الدواوين المطبوعة ) .14
 م. 2007، وزارة الثقافة، دمشق، 46، السنة 525ابن عقيل محقِّّقا ، مجلة المعرفة، العدد  .15
 م.2005، السعودية، 12-11، العدد 40، السنة من التسهيل إلى التذييل، مجلة العرب .16
 م. 2005، وزارة الثقافة، دمشق، 505مجلة المعرفة، العدد  مفهوم االسم في الفكر اللغوي الحديث، .17
 2004، وزارة الثقافة، دمشق، 493العدد  مجلة المعرفة، مفهوم االسم من الفكر اليوناني إلى الفكر اإلسالمي، .18

 م. 
   م.2003األصول الكبرى لمنهج أبي حيَّان في كتاب "التذييل والتكميل"، مجلة "جذور"، نادي جدَّة الثقافي،  .19
 م. 2002، السعودية، 8، 7، ج 37" البن جنِّي، مجلة العرب، السنة تعاليق على كتاب "الخاطريَّات .20
 م. 2002، 306العدد  السعودية،كتاب "رحلة إلى الحجاز" عرض وتحليل، مجلة الفيصل،  .21
وتحليل، مجلة الفيصل، العدد  كتاب "المعجم الجامع .22 ، 301لما صرح به وأبهم في القرآن الكريم" عرض  

 م.2001السعودية، 
 م. 1999/2000، الرياض، 2، 1، الجزء 35عودة إلى أبي وجزة، مجلة العرب، السنة  .23
 م. 1997، الرياض، 8، 7، ج 32جزة السعدي، مجلة العرب، السنة نظرات في المستدرك على شعر أبي و  .24
 م. 1998، دبي، 21-20أبو عبيد الهروي وكتاب الغريبين، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العددان  .25
 م. 1995، دبي، 8عبد هللا بن همام السلولي الشاعر المقل، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد  .26
 م.1995، دبي، 11الحافظ محمد بن ناصر السالمي، حياته وآثاره، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد  .27
 م.1992، دمشق، 47كتاب "وَضح البرهان في مشكالت القرآن"، عرض وتحليل، مجلة "نهج اإلسالم"، العدد  .28
 م.1990"اللغة والفكر" نعوم تشومسكي" ترجمة، مجلة اآلداب األجنبية، دمشق،  .29

 المؤتمرات -9

 .م2016، ماليزيا ،طوطات والوثائق التاريخيةالمؤتمر الدولي األول للمخ

، جامعدددة جدددرش، األردن، (حركدددات التجديدددد فدددي األدب العربدددي الحدددديث ونقدددده: )للنقدددد األدبدددي التاسدددع عشدددر يلنقددددا المدددؤتمر
 .م2016جرش، 

 م.2010مؤتمر الدائرة المستديرة لألساتذة العرب، طرابلس ليبيا، 
 م. 2010رجمة المصطلح اللساني، جامعة الزرقاء، األردن، مؤتمر اللغة العربية وتحديات العصر: ت

 .2009المؤتمر الدولي األول للغة العربية واقعا  وآفاقا ، كلية اآلداب، طرطوس، سوريا، 
 .م2009، جرش، األردن، جامعة جرش، المؤتمر الثاني عشر للنقد األدبي

http://walsarakibi.ga2h.com/pdfs/002/011.pdf
http://walsarakibi.ga2h.com/pdfs/002/011.pdf
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 .م2008، ليبيا، جامعة طرابلس، ى أين؟(األمة العربية إلائرة المستديرة لألساتذة العرب )مؤتمر الد

 .م2008سوريا، ، الالذقية، جامعة تشرين، مؤتمر "اللغة العربية وتحديات العصر"

 م. 2008 ،جامعة حلب، الندوة الخامسة لتعليم اللغات

 م. 2008 ،األردن، جامعة جرش، )اللغة العربية في مواجهة التحديات المعاصرة(، األدبي المؤتمر الحادي عشر للنقد

 م.2007ندوة الترجمة والتعريب، كلية اآلداب، حمص، سوريا، 
ندوة عن أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وجهدوده فدي خدمدة األدب والفكدر والتدراث، الندادي األدبدي بالريداض، السدعودية، 

 م.2004
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 قيد الطبع: 

 جّني. الُمعرِّب، شرح كتاب قوافي األخفش، ابن .1

 .قيد الطبعالمسائل واألجوبة: ابن السيد، تحقيق، المجلس الوطني للثقافة والتراث، الكويت،  .2

 الطبع. قيدالمصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ، البن الجوزي، دار العربية للطباعة والنشر، دمشق،  .3

 الطبع. وزارة الثقافة، دمشق، قيد، تراثية أضاميم .4

 

  بوعةالمطالكتب: 
 م.2016، اإلمارات العربية المتحدة، الشارقة، دائرة الثقافة واإلعالم، نزف الذات ورجع الصدى مقاربات أسلوبية

 م.2016شعر بني قرناص في حماة، مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية، 

مؤسسددة البددابطين ، يددق ودراسددةتحق، ه( 637 )ت ابددن األثيددر الجددزري ،ل الفددائق األريددب بُعتبددى وليددد وذكددرى حبيددبو القدد
 م.2014، الكويت، لإلبداع الشعري

الطبعددة ، مركددز السددعيد للطباعددة، حمدداة، منشددورات لجنددة تمكددين اللغددة العربيددة، دراسددات، الهويددة اللغويددة وتحدددياتهافددي 
 م.2014، الطبعة الثانية، و م2013األولى، 

 .م2011، حمص، دار اإلرشاد للنشر، بحوث وتطبيقات، قواعد الصرف المبسطة

 م.2010، دمشق، وزارة الثقافة، جمع ودراسة وتحقيق، شعر أبي وجزة السعدي

  م.2010، الكويت، مؤسسة البابطين، ديوان أبي حيان األندلسي )عن نسخة فريدة(

 م.2010، دمشق، وزارة الثقافة، تحقيق ودراسة، كتاب التنبيه على الغريبين ألبي الفضل السالمي

 .م2009، حمص، دار اإلرشاد، دراسة نحوية داللية، الداللةالسياق وتجليات 

الهيئددة هددد(د دراسددة وتحقيددق،  436ت الشددهاب فددي الشدديب والشددباب، للشددريف المرتضددى أبددي القاسددم علددي بددن الحسددين )
 م.2009، العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق

، مركددددز تحقيددددق المخطوطددددات، الكويددددت، ابطينمؤسسددددة عبددددد العزيددددز البدددد، جمددددع وتحقيددددق ودراسددددة: شددددعر بنددددي سددددلول
 م.2008، اإلسكندرية

يد البطليوسي، رسائل في اللغة  .م2007، الرياض، مركز الملك فيصل، دراسة وتحقيق، البن السِّّ

 .م2007، دمشق، وزارة الثقافة، كتاب التذييل والتكميل نموذجا  : شروح التسهيل

 م.1996، دبي، إصدار مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ق ودراسةجمع وتحقي، شعر عبد هللا بن همَّام السلولي
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  الجامعي:الكتاب 

 2015ب، (، جامعة حماة، كلية اآلدا1والصرف )النحو  .1
 2016/2017ب، (، جامعة حماة، كلية اآلدا2والصرف )النحو  .2

 

 الكتب قيد اإلنجاز: 

 547 ه(. تذكرة النحاة، أبو حيان األندلسي )ت .1

 هد(. 637البرهان في علم البيان، ابن األثير الجزري )ت  .2

 شعر بني سعد .3

 

 : اللجان والجمعيات -11
 م.2016ليزيا، ، ماالعربية باللغة الناطقين للباحثين اريد منصة 

 م.2010، جمعية البحوث والدراسات: عضو اتحاد الكتاب العرب 

 م.2014-2008، عضو لجنة تمكين اللغة العربية في محافظة حماة 

 اآلن.-2008، بحماة، عضو جمعية العادّيات 

 آآلن.-2006، عضو الجمعية التاريخية بحمص 

 2001، اإلمارات، مركز زايد للتراث، تقويم بحثي. 

  م.2005-2003، ز الملك فيصلكمر  ،بحثيتقويم 

 
 : اإلشراف العلمي -12

ه، الجددزء األول )مددن أول الكتدداب إلددى  661-575المباحددث الكامليددة شددرح المقدمددة الجزوليددة، علددم الدددين اللددورقي  (1
بدداب النعددت(، دراسددة وتحقيددق، رسددالة قدددمت لنيددل درجددة الماجسددتير، إعددداد: محمددد بهدداء ككددو، كليددة اآلداب والعلددوم 

 م.2013سانية، جامعة حمص، اإلن

ه، الجددزء األول )مددن بدداب النعددت إلددى  661-575شددرح المقدمددة الجزوليددة، علددم الدددين اللددورقي  المباحددث الكامليددة (2
لنيدل درجدة الماجسدتير، إعدداد: يمدان حداج درويدش، كليدة اآلداب مقدمدة رسدالة ، دراسدة وتحقيدق ،آخر الجزء األول(
 .حمصجامعة والعلوم اإلنسانية، 

ه، الجدزء الثداني، دراسدة وتحقيدق، رسدالة  661-575باحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية، علم الددين اللدورقي الم (3
 لنيل درجة الماجستير، إعداد: أحمد السليمان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حمص. مقدمة

، الجدزء الثداني، دراسدة وتحقيدق، رسدالة ه 661-575المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية، علم الددين اللدورقي  (4
 .2013قدمت لنيل درجة الماجستير، إعداد: مهند عمر رنة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حمص، 

أبددو اسددحاق الشدداطبي وجهددوده فددي الدددرس النحددوي فددي ضددوء كتابدده المقاصددد الشددافية فددي شددرح الخالصددة الكافيددة،  (5
 ، إعداد: حسام الدين حاج علي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حمص.لنيل درجة الماجستيرمقدمة رسالة 

لنيددل درجددة الماجسددتير، إعددداد: جددابر زينددو، كليددة  مقدمددةرسددالة ، محمددد محيددي الدددين عبددد الحميددد وجهددوده النحويددة (6
 اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حمص.

لنيددل درجددة الماجسددتير، إعددداد: جمعددة جوخدددار، كليددة  مقدمددةرسددالة ، مهدددي المخزومددي وجهددوده فددي الدددرس النحددوي (7
 اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حمص.
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لنيدل درجدة الماجسدتير، إعدداد: صدالح بدن عبدد قددمت رسدالة  ،جمعا  ودراسة، آراء ابن درستويه النحوية والتصريفية (8
 هد.1425هد/1424سالمية باألحساء، كلية الشريعة والدراسات اإل جامعة محمد بن سعود اإلسالمية، هللا بو جليع،

رسدددالة قددددمت لنيدددل درجدددة الماجسدددتير، إعدددداد: عبدددد هللا بدددن عبدددد الدددرحمن ، ابدددن العريدددف وآراؤه النحويدددة والتصدددريفية (9
 .المضيبري، جامعة محمد بن سعود اإلسالمية، كلية اللغة العربية

لنيل درجة الماجستير، إعداد: عواطدف  رسالة قدمت، ه( 210)ت  األبنية في كتاب )الجيم( ألبي عمرو الشيباني (10
 بنت سليمان الحربي، جامعة محمد بن سعود اإلسالمية، كلية اللغة العربية

 

 الدورات التدريبية والمهارات -13
  الحاسوب الرخصة الدولية لقيادة دورةICDL. 

 .إجادة استخدام وسائط التعليم التفاعلية 

 مية وبحثية.تنظيم وا عداد برامج ونشاطات وحلقات علمية تعلي 

 .اللغة اإلنكليزية بمستوى  جيد 

  م.1996و 1988دورة تأهيلية في اللغة اإلنجليزيَّة في عامي 

  م.1988دورة في مناهج تحقيق المخطوطات من جامعة دمشق 

 

 المعرفون -14
 .اإللكتروندددددددددي:البريدددددددددد ، 009656214543 هددددددددداتف، جامعدددددددددة الكويدددددددددت، داباآلكليَّدددددددددة ، محّمدددددددددد أحمدددددددددد الددددددددددالي د. أ 

 53@hotmail.com-dali 

 .البريدد اإللكتروندي، 657036600965: هداتف، جامعدة الكويدت، كليدة التربيدة األساسديَّة، محمَّد طاهر الحمصدي د. أ :
taher_hm@hotmail.com 

 اتف: هدددجامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن سدددعود اإلسدددالمية، ، الريددداض، كليدددة اللغدددة العربيدددة، أ. د. سددديف عبدددد الدددرحمن العريفدددي
 alarifisaif@msn.com، البريد اإللكتروني: 00966504467731

 لبريدددددد ا، 00966503490439: هددددداتف، جامعدددددة الملدددددك سدددددعود، أسدددددتاذ األدب الحدددددديث، أ. د. محمدددددد خيدددددر البقددددداعي
 mohammedboukai@yahoo.com: اإللكتروني

 

mailto:dali-53@hotmail.com
mailto:taher_hm@hotmail.com
mailto:taher_hm@hotmail.com
mailto:alarifisaif@msn.com
mailto:mohammedboukai@yahoo.com

