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 بياانت عن املؤسسة

 جامعة امللك فيصل االسم الكامل للمؤسسة 
 كلية اآلداب اجلهة اليت ترتبط هبا إدارّيً 

 جامعة امللك فيصل اسم اجلامعة
 األحساء مقر املؤسسة )املدينة أو احملافظة(

 بياانت تفصيلية لكل عضو من األعضاء املتخصصني يف املؤسسة

 التخصص الدقيق الدرجة العلمية االسم
 النحو والصرف دكتوراه د. أسامة عطية عثمان سليمان

 يف التخصص بيان تفصيلي ابلدرجات العلمية اليت انهلا العضو

 للعضو بيان بعناوين األطروحات العلمية

 عنوان األطروحة العلمية الدرجة
   م1111الظواهر الرتكيبية يف مسرح شوقي_ دراسة حنوية الدكتوراه

 مجهورية مصر العربية -جامعة املنيا   -كلية اآلداب 
  م1111جهود رفاعة الطهطاوي النحوية واللغوية  املاجستري

 العربية مصر مجهورية - املنيا جامعة - اآلداب كلية
دت  )الكتب( بياانت اإلنتاج العلمي املنشور للعضو وروابطه اإللكرتونية إن وجِّ

 الرابط اإللكرتوين النشرسنة  الناشر عنوان الكتاب

 التحرير العريب 

مكتبة احلميضي 
–الرّيض 

اململكة العربية 
 السعودية

 هـ1332
 م2112

 

رؤية املوت عند أمل 
 دنقل

 دار املعرفة
 مصر-القاهرة  

 Dar_elmaarefa@yahoo.com م2111

الظواهر الرتكيبية يف 
 مسرح شوقي

 املعرفة دار
 مصر- القاهرة 

 Dar_elmaarefa@yahoo.com م2112

  م2111مطبوعات كلية األساس يف النحو 
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الرتبية ابلوادي  العريب 
 اجلديد

البالغة يف القرآن 
الكرمي والسنة 

 النبوية

   قيد النشر

 

 من البحوث العلمية احملكمة واملنشورة يف جمالت علمية
 العدد سنة النشر اجمللة الناشرة عنوان البحث

 يف النحوي النظام مرونة
  ، رجب الدين ضياء ديوان

مت النشر يف  مهرجان جوااث الرابع 
 م2111

 الرابع 

 لألمر الرتكيبية األمناط
 ابلداللة وعالقتها والنهي
  النساء سورة يف

 ، اآلداب كلية جملة
 اآلداب كلية

 .بنها ،جامعة

 أكتوبر
 م،2113

 الثالث العدد
 والثالثون

 اإلسناد مكمالت
 يف النصي ابملعىن وعالقتها
 لغرفة ا أوراق ديوان

   دنقل ألمل(2)
 

  والتنمية الثقافة جملة
 الرتبية كلية ،

  .سوهاج ،جامعة

 نوفمرب
 ، م2113

 العدد  
الثالث 
 ، والستون

أثر املؤلفات النحوية 
احلديثة يف تبسيط النحو 

 التعليمي

 الثقافة والتنمية
–جملة علمية حمكمة 
عضو أكادميية 

العلمي  البحث 
 مصر-ابلقاهرة 

 الرابع العدد م2113
  والستون

حتاّي الشعراء بعودة امللك 
 عبد هللا ساملا

 دراسة يف البنية واملضمون

 والتنمية الثقافة
– حمكمة علمية جملة

 أكادميية عضو
  العلمي البحث
 مصر- ابلقاهرة

التاسع  م2112
 والستون
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مدى متكن طالب قسم 
املفاهيم اللغة العربية من 

 النحوية والصرفية

 والتنمية الثقافة
– حمكمة علمية جملة

 أكادميية عضو
  العلمي البحث
 مصر- ابلقاهرة

العدد الرابع  م2112
 واخلمسون

)التائهون( بني املوسيقى 
 واإلعراب 

 املؤمتر العلمي 
 كلية اآلداب 
 جامعة الفيوم

  م2112

الرتبة يف ) أوراق الغرفة 
 دراسة حنوية-(2

جملة دار العلوم 
 مصر -جامعة الفيوم

 العدد م2112
 اخلامس

 عشر
 جلوائز واألومسة اليت حصل عليها العضومن ا                                  

صفة اجلهة املاحنة  اجلهة املاحنة اجلائزة أو الوسام
 ومقرها

املوضوع جمال 
 استحقاق املنح

 اتريخ املنح

عمادة شؤون  شهادة تقدير
 الطالب 

حتكيم مسابقات  
 إبداعية طالبية

 م2111

عمادة شؤون  مكافأة مالية
 الطالب

حتكيم حبوث  
اجلامعة  طالب

يف املؤمتر املشاركني 
العلمي الرابع 
 للتعليم العايل 

 م2111

 العناوين الشحصية املتاحة للتواصل مع العضو

 11122122313113 اجلوالرقم 
 األحساء املدينة:                   311ص.ب.  املدينةصندوق الربيد/ 

 31122 الرمز الربيدي
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 oosman@kfu.edu.sa الربيد اإللكرتوين

 atiahosama@gmail.com املوقع اإللكرتوين
     oosman@kfu.edu.sa الربيد االلكرتوين اجلامعي
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