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غة اإلنجليزية  جيد جيد اللُّ

 

 العلمية: المؤهالت- ثالًثا

جهة الحصول  التَّخصُّص الدَّقيق التَّخصُّص العام الدَّرجة

 عليها

الحصول تاريخ 

 عليها

المجلس األعلى  النَّحو والصَّرف اللغة العربية أستاٌذ 

 للجامعات بمصر

 م18-4-5112

المجلس األعلى  النَّحو والصَّرف اللغة العربية أستاذ مشارك

 للجامعات بمصر

 م14-6-5111

النَّحو والصَّرف  اللغة العربية  الدكتوراه

 والعروض

–كلية دار العلوم 

 جامعة القاهرة

 م 15-8-5116

 الماجستير

 

غة العربية غة اللُّ –كلية اآلداب  اللُّ

 جامعة طنطا

 م 55-2-1552

دبلوم عام في 

 التَّربية

ُطرق تدريس  ُطرق التَّدريس

غة العربية  اللُّ

كلية التَّربية 

 جامعة طنطا

 م 56-5-1552

غة العربية  الليسانس غة العربية اللُّ –كلية اآلداب  اللُّ

 جامعة طنطا

 م 1551 – 1-2

مركز خدمة  اللغة اإلنجليزية اللغة اإلنجليزية التويفل

جامعة –المجتمع 

 اإلسكندرية

 1553-8-15من

-11-5إلى 

1553 

 :الكفاءات- رابعًا

 آخر ممارسة لها سنوات الخبرة المستوى المهارة

 هذا العام  52 فائق التدريس

على  حاصل-فائق  تطبيقات الكمبيوتر

الرخصة الدولية 

 هذا العام السنوات السابقة
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ICDL 

 العلمية: الخبرات- خامسًا

 الدرجة إلى من المؤسسة والقسم الوظيفة

 الحالية: أستاذالوظيفة 

 جامعي

 اآلداب،كلية ب

جامعة الملك 

 بالسعودية   لفيص

14  /5  /

 م 5116

 اذ أست اآلن

عضو هيئة  السابقة:الوظيفة 

 تدريس

بجامعة سبها   

بكليات التربية 

واآلداب والمعلمين 

 ليبيا –

5-5-

1556 

61-8 -

 م5116

بداية من مساعد 

محاضر وانتهاءً 

 ساعدمبأستاذ 

 )أستاذ مشارك(

منذ الحصول على 

الدرجة بقرار 

المجلس األعلى 

 للجامعات بمصر

–كلية المعلمين  رئيس قسم اللغة العربية

 جامعة سبها

1  /5  /

5114 

1  /11 

/5116 

 محاضر

اإلسهام في دورة َرْفع كفاءة 

معّلمي التعليم اإلعدادي 

 والثانوي

بشعبية وادي 

 الحياة بليبيا

1 /15 

/5115   

61 /1  /

5116  

 محاضر

اإلسهام في برنامج تأهيل 

 –معلمي العلوم األساسية 

 وُمدَّته عامان

بشعبية وادي 

 الحياة بليبيا 

5118 - 

5115 

5115 - 

5111 

أستاذ  –محاضر 

 مساعد

كليات التربية  اإلسهام في تطوير مناهج

واآلداب والمعلمين 

 بليبيا

بداية 

 الخدمة

إلى 

 نهايتها

من محاضر إلى 

 أستاذ مساعد

عضو اللَّجنة الثَّقافية 

 الُمشرفة على النشاط الثقافي

بكلية التربية 

 )أوباري(

5115-

5111 

إلى نهاية 

 الخدمة

من محاضر إلى 

 مساعدأستاذ 

عضو اللَّجنة العلمية 

بمراجعة مفردات  المختصة

 أستاذ مساعدإلى نهاية  5111بكلية التربية 
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المقررات الدراسية وامتحان 

 طالب الماجستير

 الخدمة )أوباري(

اإلسهام في برنامج تحقيق 

قه بقسم ّس  نَالجودة الشاملة ومُ 

 اللغة العربية

بكلية التربية 

 )أوباري(

ة إلى نهاي م5111

 الخدمة

 أستاذ مساعد

بكلية التربية  عضو تحرير مجّلة البداية

 )أوباري(

إلى نهاية  م5111

 الخدمة

 أستاذ مساعد

اإلشراف على بحوث 

ج ومناقشتها  التَّخرُّ

إلى نهاية   5111 جامعة سبها

 الخدمة

 أستاذ مساعد

تدريس مواد النَّحو 

اللغة، علم  والصَّرف،

اللغوية، العروض  التطبيقات

 األسلوب،والقافية، علم 

تابة، طرق مهارات الك

 العربية.تدريس اللغة 

النحو والصرف  -

والتحرير العربي 

ومناهج البحث في اللغة 

 النص،وعلم  ،واألدب

وقضايا في النحو 

العربي، وقضايا في 

، وقراءة التراث اللغوي

 في كتب النحو،

للدراسات العليا بجامعة 

 الملك فيصل

 جامعة سبها

 

 

 

 

 

 

جامعة الملك 

 فيصل

 

 

 م1556

 

 

 

 

 

 

منذ شهر 

5 /5116 

 م5116

 

 

 

 

 

 

 إلى اآلن

بداية من مساعد 

محاضر وانتهاًء 

 بأستاذ مساعد

 

 

 

 

 

 أستاذ 

وزارة التَّربية  مدرس لغة عربية

 والتَّعليم بمصر

ل أ اآلن    معلم أوَّ

مجلة دراسات  التَّحكيم بعدد من المجالت

 وإسالميةعربية 

ومجلة الثقافة 
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 والتنمية

وحولية اآلداب 

والعلوم االجتماعية 

، ومجلة بالكويت

جامعة الملك 

فيصل، ومجلة 

جامعة الحدود 

الشمالية، ومجلة 

كلية اآلداب جامعة 

 قناة السويس

تحكيم أبحاث الترقية لدرجة 

 وأستاذ مشارك أستاذ

الطائف  ةبجامع

جامعة البلقاء و

، باألردنالتطبيقية 

وجامعة اإلمام 

 محمد بن سعود

5113-

  م5116

    

مناقشة العديد من رسائل 

الماجستير والدكتوراه 

 واإلشراف عليها

الملك  اتبجامع

فيصل، والطائف، 

والجامعة 

اإلسالمية بالمدينة 

 المنورة

حتَّى  م 5114

  اآلن

  

 

 المؤتمرات والندوات: – سادسًا

 التَّاريخ والُمدَّة والمكان عنوان المؤتمر أو النَّدوة م

-14  المؤتمر الدولّي"اللُّغة العربية والنصُّ األدبيُّ على الشبكة العالمية" 1

  م13/5/5116

ُملتقى العقيق الثقافي )الدورة السادسة( نادي المدينة المنورة أربعون  5

 وثقافة(.عاًما )أدب 

56 -52 

-هـ 6/1463/

 م 5112 أبريل

 18/15/5114الشريعة جامعة اإلمام  الخطاب "، بكليةأساليب تحليل  ندوة "من 6
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باألحساء ضمن احتفال النادي األدبي باألحساء باليوم العالمي للغة 

 العربية

 م

الواقع  الخليج،ابع "العربيَّةُ في أدب الجزيرة ُملتقى )ُجَواثَى( الثَّقافي الرَّ  4

 باألحساء،بالنادي األدبي  قراءةٌ في لُغة  اإلبداع  األدب ّي " والمأمول،

 بالسعودية

8 – 11  /4  /

 م 5114

 –المؤتمر الدولي السَّابع "الخليل عبقرّي العربية "بكلية دار العلوم  2

 جامعة القاهرة

51-6-5115 -

 يومان

ي"  3 ندوة "من الظواهر اللغوية تحوالت الخطاب واالحتياط للمعنى النَّّص 

 بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية باألحساء،بالنادي األدبي 

18  /15  /

 م5116

–المؤتمر الدولي "اللغة العربية ومواكبة العصر "بالجامعة اإلسالمية  6

 السعودية.

5-4-5115 – 

 ثالثة أيام

 5111-11-55 ليبيا-طرابلس -العربية ندوة "خليفة التّ ّل يسي في الذَّاكرة" بمجمع اللغة  8

 يومان-

يّة العربيّة )اإلنجازات  5 المؤتمر الدولي الثَّاني في اللغويّات: الُمْعَجم 

 باألردن البيت،بكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة في جامعة آل  (،واآلفاق

11 -5111 –

 ثالثة أيام

 5115- 2- 16 ليبيا-طرابلس -العربية المؤتمر الدولي "اللغة أصوات" بمجمع اللغة  11

 يومان-

بجامعة السابع من  اآلداب،نحو تجذير العلوم اإلنسانية(، كلية مؤتمر ) 11

 ليبيا. أبريل،

51-4– 5115 

 ثالثة أيام–

-طرابلس –للمعلمين  بالنقابة العامةندوة "دور المعلم في إثراء الثَّقافة"  15

 ليبيا

11-11-5118  

نحو رؤيٍة تحليليٍة  والغربية،مؤتمر " ليبيا في الرحالت العربية  16

 ليبيا-طرابلس -العربية بمجمع اللغة  "-ومقارنة " 

51 –15-5118 

 يومان-

مؤتمر " الفصيح الُمتداول في لهجات البدو في ليبيا "" بمجمع اللغة  14

 ليبيا- طرابلس-العربية 

6 -15 -5116 

 يومان-

 5113- 5112 ليبيا-جامعة سبها  –بكلية المعلمين  المعاصر،ندوة لغة اإلعالم  12

 يوم واحد –
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 5113- 5112 ليبيا-جامعة سبها –المعلمين  بكلية-ندوة "كيف تضع امتحاًنا"  13

 يوم واحد –

  :األبحاث- سابعًا

 /ندوة/مؤتمر النَّشر: مجلةجهة  عنوان البحث م

ماتُ   1 غة   الصَّرفيةُ  الّس   مقاالت   في دراسةٌ ، العربية   ل لُّ

 .العالمية الشَّبكة على العربية   اللغة   مجمع

كتاب أبحاث المؤتمر بكلية اآلداب 

، م14/5/5116جامعة الملك خالد 

541-584  

يُّ  االْخت يارُ  5 ْعر في بالنَّّص   وَعاَلقتُهُ  النَّْحو   عبد ش 

 .حافظ هاشم السَّالم

بمجلة مجمع اللغة العربية منشور 

ة، العدد الثالث على الشبكة العالمي

، ص م5116 عشر مارس/أبريل

162- 515  

يُّ  6 ّي ّ  بآل ي ّات   السَّردي الَوْعي النَّقد   في االت ّساق  النَّص 

يَّة   ُلغة يرة   الق صَّة  السعود   .الَقص 

 53، العدد8ك، المجلد مجلة آمارا با

  81-26، ص م 5116، 

نّ ي في تحليل  4  الخطاب،التفاعُل النَّحوّي لدى ابن ج 

 تفسير أشعار هذَْيل التَّمام فيدراسةٌ في كتاب 

بحولية اآلداب والعلوم  منشور

- 66الحولية-االجتماعية بالكويت

 625-5ص  م5113

التَّصويب الصَّرفي والنَّحوي لدى ابن األنباري في  2

اهر  كتابه الزَّ

 وإسالمية، مجلة دراسات عربية

، م 5112 يناير-عشرالعدد الثاني 

 24-1ص 

خليفة التّ ّل يسي "دراسة  شعر النصي فيالترابط  3

 تطبيقية في ضوء نحو النص

مجلة الدراسات اللغوية بمركز الملك 

/يونيه مايو-بالسعوديةفيصل 

  545-81، ص م5114

تعانق البناء النحوي مع القافية ودروره في النص  6

مَّة   "دراسة في بائية ذي الرُّ

والعلوم االجتماعية  حولية اآلداب

-6، ص م5114ديسمبر -بالكويت

164  

يَّة  في بناء  النَّّص    8 ْسنَاد  ر  َغْير  اإل  دَوُر العنَاص 

 لدى الشَّاعر  يُوسُف أبو سَعْد

جمعية الثقافة  –مجلة الثقافة والتنمية 

، ص م5116 –مصر  –والتنمية 

551-651  
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من مالمح العربية في االحتياط للمعنى    5

يّ    النَّّص 

الظواهر اللغوية تحوالت  ندوة "من

ي"  الخطاب واالحتياط للمعنى النَّّص 

بالنادي األدبي باألحساء ، بمناسبة 

العربية االحتفال باليوم العالمي للغة 

 م18/15/5116

اهر في معاني كلمات  11 التَّصحيح اللُّغويُّ في كتاب الزَّ

 النَّاس البن األنبارّي وأثره في مقاومة  َلْحن العامة

كتاب أبحاث مؤتمر اللغــة العربيــة 

  م5115-4-5ومواكبـة العصـر 

الخليل بن أحمد من خالل آرائه الصرفية والنحوية  11

 الشجريفي أمالي ابن 

كتاب أبحاث مؤتمر الخليل عبقري 

، ص م 5115-6-51العربية 

581- 636  

 –ليبيا  –حولية مجمع اللغة العربية  زيادة الحروف في التَّراكيب النحوية  15

العدد التاسع )الجزء  –المجلد التاسع 

 ص ،م  5115-هـ 1466األول( 

146- 153  

ّي لدى اأَلْعَلم  16 ْنتَْمرّي في شرح المعنى الُمْعَجم  الشَّ

 َحماسَة أبي تّمام

مقبول للنشر بمؤتمر المعجمية 

  61-1، م 5111- 11 العربية

مالمح الدرس الصوتيّ وعالقته بالداللة في كتاب  14

 الزاهر في معاني كلمات الناس البن األنباري

 كتاب أبحاث مؤتمر "اللغة أصوات"

، م5111-ليبيا  –مجمع اللغة العربية

  611-516ص 

غوّي للنصوص لدى  12 دراسة  القدماء،تناول التحليل اللُّ

 في التجذير اللساني

-اإلنسانيةمؤتمر نحو تجذير العلوم 

    618-588، م 5115 –4-ليبيا

المستحدثات التكنولوجية وأثرها في العملية التعليمية  13

سي العلوم األساسية بشعبية وادي الحياة  لدى مدّر 

-مؤتمر نحو تجذير العلوم اإلنسانية 

  488-421، م 5115 –4-ليبيا

حركة اللغة في رحلة ملء العيبة  بما ُجمَع بطول  16

 البن ُرشيد  الغيبة،

مؤتمر " ليبيا في الرحالت العربية 

نحو رؤيٍة تحليليٍة ومقارنة  والغربية،

-طرابلس -العربية مجمع اللغة "-" 

  163-26، م 4/5115/ 58-ليبيا

اإلعراب غير الصحيح نحويًّا من خالل كتاب شرح  18

 أبيات الجمل للبطليوسي " دراسٌة وصفيٌة تحليلية "

–مجلة كلية الدعوة اإلسالمية 

، م 5115- 53 العدد-ليبيا–طرابلس
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611-621  

 

15  

عالقة التشكيل الصَّرفي بالمعنى من خالل تأويل 

يغ الصَّرفية " دراسة في   أمالي ابن الشجرّي  "الّص 

–دار غريب  –مجلة علوم اللغة 

-45، م 5115األول  العدد-القاهرة

143  

ربط الجملة الفرعية بالضمير أو بالواو ودوره في  51

 دراسٌة في كافوريات المتنبي تماسك النَّص،

–دار غريب  –مجلة علوم اللغة 

، م5118( 41األول) العدد-القاهرة

5-51  

 

51 

تنبيهات البطليوسي على غير الجائز صرفيًّا ونحويًّا 

من خالل كتابه شرح أبيات الجمل " دراسٌة وصفيٌة 

 تحليلية "  

–دار غريب  –مجلة علوم اللغة 

، م5118( 45الثاني ) العدد-القاهرة

136-543  

اإلعداد القبلّي للمعلم " طرق إعداد المعّل مين في  55

وبعض الصعوبات التي كليات ومعاهد المعلمين 

 تواجههم فـي تخطيط الدروس اليومية "

-ندوة "دور المعلم في إثراء الثَّقافة

 م5118-11-11-ليبيا-طرابلس

ألفاظ وْصف البيت البدوّي في لهجة بدو وادي الحياة  56

 "دراسة تأثيلية مقارنة"

كتاب أبحاث مؤتمر " الفصيح 

الُمتداول في لهجات البدو في ليبيا 

  153-152، م 5116- 15- 6"

الترخُّص في العالمة اإلعرابية وعالقته بالداللة في   54

 شعر األعشى الكبير

مركز الملك –مجلة الدراسات اللغوية

مايو/يوليه -السعودية –فيصل 

  151-51، م 5113

 

52 

غوية – م 5112ندوة "كيف تضع امتحاًنا قياس وتقويم المهارات اللُّ

 ليبيا-جامعة سبها-بكلية المعلمين 

 

53 

سالة اإلعالمية بين َلحن الُمتحدّ ث ومهارة الُمتلقي  م 5114ندوة لغة اإلعالم المعاصر  الّر 

 ليبيا-جامعة سبها-بكلية المعلمين –

التضمين العروضي في الطويل وبناء شعر األعشى   56

يٌّة في ضوء العالقات النَّحوية  الرأسية " دراسٌة نّص 

 واألفقية "

 –مصر  –مجلة الثقافة والتَّنمية 

  86-11، م5116يوليو 

فاعلية المعنى النَّحوي الداللي ألسلوب المدح والذم  58

 في القرآن الكريم

-القاهرة –مجلة مجمع اللغة العربية 

  181-151، م5116 نوفمبر
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يّ وسائل النَّحو والصَّرف في االحتياط للمعنى    55 النَّّص 

 في شعر َطَرفة بن العبد

 تحت اإلعداد

 القرآنية   القراءات   توجيه   في وَأثَُرها الصَّرفيةُ  البنيةُ   61

ها  والّحْذف   بالقلب   اإلعالل   خالل   من وَفْهم 

 تحت اإلعداد

 :أو المقبولة للنشر  الكتب المنشورة - ثامًنا

 مكان النشر والسَّنة عنوان الكتاب م

التركيبّي وعالقته بالنَّظم والداللة بين النظرية  الحذف 1

 والتطبيق

 بيروت، العلمية،دار الكتب 

 م. 5111الطبعة األولى

غوّي  "رؤيٌة منهجيٌة في شرح ثعلب  5 مستويات التحليل اللُّ

 على ديوان زهير"

 بيروت، العلمية،دار الكتب 

 م 5111الطبعة األولى 

ْلء 6 َع بُطول  الغَْيبَة   الَوْعيُ اللُّغويُّ في م   العَْيبَة  ب َما ُجم 

   البن ُرشيد الفهري السَّبتّي  

 

بالمدينة  منشور بالنادي األدبي

م، ودار النوادر 5116 المنورة

 لبنان-بيروت

الترجمة  بمركزمنشور  دراسات لسانية في العالقة بين النحو والنسج والداللة  4

والتَّأليف والنَّشر بجامعة الملك 

 فيصل

 وعاَلَقتُهُ  والصَّرف   النَّْحو   في الَجائ ز   َغير   ُمْصَطَلحُ    2

يّ   ُجُهود   في ق راءةٌ ، بالَمْعنَى  البََطْليَوس 

 تحت النَّشر

 : الدورات التدريبيةتاسعًا

 تاريخها مكانها اسم الدورة م

جامعة الملك  الُجدُد تهيئة أعضاء هيئة التدريس 1

 فيصل

15 – 51  /11 

 هـ 1464/ 

المعايير العالمية للشراكة المجتمعية بالجامعات  5

 وتطبيقها في جامعة الملك فيصل

جامعة الملك 

 فيصل

16 – 18  /15 

 هـ 1464/ 

جامعة الملك  Excelبرنامج الجداول اإللكترونية  6

 فيصل

56 – 54 /15 

 هـ 1464/
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جامعة الملك  Blackboard وأدوات واستخداممهارات  4

 فيصل

14 – 12  /1  /

 هـ 1462

الوعي المعلوماتي ومهارات البحث في فهارس  2

 المكتبات الرقمية

جامعة الملك 

 فيصل

6 – 8  /1  /

 هـ 1462

ُمتكاملة لُمخرجاٍت  اإلبداعي: منظومةالتدريس  3

 فاعلة

جامعة الملك 

 فيصل

/  3/  6 – 3من 

 هـ 1462

جامعة الملك  تحكيم المقاالت العلمية الُمقدَّمة للنشر 6

 فيصل

 58 – 56من 

 هـ 1462/  5/

8 A Walkthrough Oxford Journals 

Online –an online demonstration 

University 

Press   عن

طريق المكتبة 

 الرقمية السعودية

 4102نوفمبر 

5   

 (LATEX) الكتابة االحترافية باستخدام برنامج

جامعة الملك 

 فيصل

 م5-6/2/5116

11   

توصيف البرنامج األكاديمي وكتابة تقريره  

 السنوي

جامعة الملك 

 فيصل

51-

51/5/5118 

11   

 توصيف المقرر وتقريره

جامعة الملك 

 فيصل

56-

 م58/5/5118

 عنوان كّلٍّ من رسالتي الماجستير والدكتوراه:: عاشًرا

سالة م  السنة الجامعة الكلية عنوان الّر 

ير بن أبي منهج ثعلب في شرح ديوان زه الماجستير

، بإشراف األستاذ الدكتور سلمى دراسة لغوية

 حمودةطاهر سليمان 

 1552 طنطا اآلداب

 شعر األعشى الكبير فيالقضايـا التركيبيـــة  الدكتوراه

 اللغوي ضوء الدرس فيوعالقتها بالداللــة 

، بإشراف األستاذ الدكتور محمد الحديـث

 5116 القاهرة دار العلوم
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 حماسة عبد اللطيف

 

 

 ومناقشاتِها: على رسائل الماجستير والدكتوراه اإلشراف عشر: حادي

سالة م  دكتوراه  ماجستير التاريخ عنوان الّر 

في ارتشاف الضرب  واألثر االستشهاد بالحديث 1

 من لسان العرب ألبي حيان دراسة نحوية

   م 5114

شرح شواهد قطر الندى البن غنام األحسائي  5

 دراسة وتحقيق

     م 5114 

الحال والنعت في ديوان ذي الرمة دراسة نحوية  6

 داللية

   م 5114

يق حسن خان 4 دّ   المسائُل الصَّْرف يَّة والنَّحويُة َلدَى ص 

راج  الَوهَّاج  في الّس 

   م 5114

الربط واالرتباط في الجملة العربية دراسة نحوية   2

 في كتاب مختارات شعراء العرب البن الشجري

   م5113

وعالقته باإليحاء  والصرفّي   التفاعل النحوّي  " 3

 هفي كتاب (، دراسةهـ388)تّي  لدى البُسْ  األدبيّ 

  غريب الحديث"

  م 5116

 

 

المعنى لدى ابن  ه في توجيه  ودورُ  حويُّ النَّ  رُ يفكتَّ ال 6 

 ه  ح  رْ في شَ  ، دراسةٌ األندلسّي   هانئ الغرناطّي  

   يةات  بَ لنُّ ا بَ طَ لخُ ا

   م 5116

 

االستعمال الصرفي وأثره في المعنى من خالل    8 

أبنية األسماء واألفعال في شعر قبيلة ذبيان في 

 الجاهلية

   م 5116

 

سائلأمَّا عن الُمناقشات، فقد ناقشُت كثيًرا من   منها: -مناقشة َمْن أشرفت عليهم  بجانب-الرَّ

 ، كلية اآلداب، جامعة الطَّائف.الثبيتي مطيعة ، للطَّالبةنصية نحوية دراسة النحل سورة -1
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نحوية تطبيقية"، للطالبة لطيفة بنت  ةالبارودي "دراسنواسخ الُجملة االسمية في مختارات  -5

 عيسى بن علي البوحماد، كلية اآلداب، جامعة الملك فيصل.

نهاية كتاب هـ( من بداية كتاب الراء إلى 244ينابيع اللغة، تأليف أحمد بن علي البيهقي)ت -6

 السين دراسة وتحقيقًا، كلية اللغة العربية، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة.

هـ( من بداية كتاب الشين إلى نهاية كتاب 244اللغة، تأليف أحمد بن علي البيهقي)تينابيع  -4

الظاء، دراسة وتحقيقًا، إعداد عادل المطرفي، كلية اللغة العربية، الجامعة اإلسالمية، المدينة 

 المنورة.

 عضوية اللجان: عشر: ثاني

 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة المجتمع م

  )اللغويات(لجنة تطوير خطة مقررات الماجستير والدكتوراه عضو  1

 بكلية اآلداب، جامعة الملك فيصل

  العام الجامعي 

5116-5118 

العام الجامعي  ( بكلية اآلداب، جامعة الملك فيصلعضو اللجنة العلمية)اللغويات 5

5114-5112 

 حتى اآلن -م

بكلية اآلداب، عضو لجنة الجداول والخريجين عن قسم اللغة العربية   6

 جامعة الملك فيصل 

الفصل الدراسي 

 – 1462الثاني 

 هـ 1463

بكلية   ،عضو لجنة الجداول والخريجين عن قسم اللغة العربية  4

 اآلداب، جامعة الملك فيصل

الفصل الدراسي 

 – 1462الثاني 

 هـ 1463

 خدمة المجتمع: عشر:ثالث 

 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة المجتمع م

ما   1 َرْبُط أبحاث الطالب بالمجتمع من خالل التَّطبيق على المدارس كلَّ

 أمكن

الفصل الدراسي 

 – 1462الثاني 

 هـ 1463

 : المرجعيات-رابع عشر 

 البريد اإللكتروني االتصال مكان العمل االسم م
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أ.د/محمود  1

 ياقوتسليمان 

أستاذ العلوم 

اللغوية بكلية 

اآلداب جامعة 

الشارقة 

 وآداب طنطا

115162556456 

 

11511112631285 

Myakout@sharjah.ac.ae 

أ.د/صبحي  5

 إبراهيم الفقي

أستاذ العلوم 

اللغوية بكلية 

اآلداب جامعة 

 طنطا

11511112632166    

1151486664122 

selfeki@yahoo.com 

عبد هللا أ.د/ 5

أبو شبانة  علي

 خلف

أستاذ العلوم 

اللغوية بكلية 

التربية 

،جامعة 

المنصورة، 

وجامعة الملك 

 فيصل

  

 

11533262536513

- 

11511113323468 

abdsh1973@yahoo.com 

 

 البحثية: عشر: االهتماماتخامس 

ها في  في االهتماماُت البحثيةُ  تكمن تسليط  الضوء  على الُمرتكزات  الصَّرفية  والنَّحوية وبيان  دَور 

النصوص  من ناحية  ُكْنه  هذه الُمرتكزات  ومدى إعمال  العقل فيها؛ بالخروج من دائرة ما تمَّ تجاوزه 

 للنص،مولية ليتجاوَز إطاَر الفهم  الجزئي إلى آفاق المعالجة الكلية  والش وتجديده؛إلى ما يتمُّ تفعيله 

عًرا.  سواٌء أكان نثًرا أم ش 

عرّي ، ومدى تعانُقها  عرّي  في النَّّص  الّش   هذا، مع مراعاة عالقة هذه المرتكزات بالنَّْسج الّش 

ة  القافية، على اعتبار  أنَّ ُكالًّ منهما جزٌء من المعنى  معه؛ حَّ ّي .من أجل  استقامة  الوزن  وص   النَّّص 

 

اتيةبحاث أل على االنترنت روابط -سادس عشر  :صاحب السيرة الذَّ

 
https://www.researchgate.net/profile/adfayz_sbhy_bd_alslam_trky_Prof_Dr_Fayez_Turki/contr

ibutions  

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=8w7e3RMAAAAJ&imq 

 

https://www.researchgate.net/profile/adfayz_sbhy_bd_alslam_trky_Prof_Dr_Fayez_Turki/contributions
https://www.researchgate.net/profile/adfayz_sbhy_bd_alslam_trky_Prof_Dr_Fayez_Turki/contributions
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=8w7e3RMAAAAJ&imq
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=8w7e3RMAAAAJ&imq
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https://independent.academia.edu/%D8%A3%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%

AA%D8%B1%D9%83%D9%8A 
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