
  السيرة الذاتية 
  د . عصام عيد فهمي عثمان أبو غربيَّة

  أوال : البيانات الشخصية :
                                                   : عصام عيد فهمي عثمان أبو غربيَّة.االسم
  سنة. ٤٠ السن:

  م.٣/١١/١٩٧٤ تاريخ امليالد:
  صراوة ـ أمشون ـ املنوفية. مكان امليالد:

ا ـ ختصُّص: النحو والصرف والعروض. املؤّهل:   دكتوراه يف اللغةالعربيَّة وآدا
  مصرّي. اجلنسيَّة:

جامعة امللك فهد  -  قسم الدراسات اإلسالمية والعربية بكلية الدراسات املساندة والتطبيقية ُعنوان اإلقامة والعمل:
  للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية السعودية.

  ٣١٢٦١الرمز :             ١٦٤٥ربيدي: ص.ب: العنوان ال
  ٠٠٩٦٦٥٥٨٩٥٦٢٠٣جوال :      ٠٠٩٦٦٣٨٦٠٧٥٣٤هاتف املكتب: 

  essamy@kfupm.edu.sa               عنوان الربيد اإللكرتوين:  
@yahoo.com١٩٧٤essam_aid 

@gmail.com١٩٧٤essam.aid 

  ثانًيا: احلالة العلميَّة:
رّقي أستاذا مشاركا يف قسم الدراسات اإلسالمية والعربية بكلية الدراسات املساندة والتطبيقية جبامعة امللك فهد   -

  .  م٢٠١٤مارس  ٣للبرتول واملعادن يف 
  م.٢٠١٣نوفمرب  ٣٠والعروض بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة يف رّقي أستاذا مساعدا يف قسم النحو والصرف     -



، ١/١٠/٢٠٠٥حصل على الدكتوراه يف النحو والصرف والعروض من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، بتاريخ     -
حممد  بإشراف: د. »القافية ودورها يف تركيب اجلملة يف الشعر: «، وكان موضوع الرسالة»مرتبة الشرف األوىل«بـ

  محاسة عبد اللطيف، ومناقشة: د. سعد مصلوح، ود. أمحد كشك.
م، ٨/٤/٢٠٠٠حصل على املاجستري يف النحو والصرف والعروض من كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة بتاريخ     -

علي بإشراف: د. » أصول النحو عند السيوطّي بني النظر والتطبيق«، وكان موضوع الّرِسالة: »ممتاز«بتقدير: 
  أبو املكارم، ومناقشة: د. حممد إبراهيم عبادة، ود. صالح َروَّاي.

جامعة القاهرة ، دور  –حصل على متهيدي املاجستري من قسم النحو والصرف والعروض بكليَّة دار العلوم     -
  م. ١٩٩٧يونيو سنة 

ا «م، بتقدير: ١٩٩٦مايو سنة  حصل على ليسانس دار العلوم يف اللغة العربيَّة والعلوم اإلسالمية، دور    - جّيد جدًّ
  ».مع مرتبة الشَّرف

  م.١٩٩٢سنة » الثانويَّة العامة«حصل على شهادة     -
  حفظ القرآن الكرمي يف احلادية عشرة من عمره.    -

 ثالثًا: احلالة الوظيفيَّة:

م ٢٠١٤مارس  ٣ول واملعادن ، اعتبارا من عني أستاذ مشاركا بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرت     - 
  حىت اآلن.

، اعتبارًا من بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة ُعنيِّ أستاذا مساعدا ( = مشاركا )      -
  م. ٣٠/١١/٢٠١٣
املعادن ، اعتبارا من العام اجلامعي عني أستاذ مساعداً بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول و     - 

  حىت اآلن. –م  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧
  م .٢٦/١٠/٢٠٠٥، اعتبارًا من بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة ُعنيِّ مدّرًِسا     -
اعتبارًا من  ُعنيِّ مدّرًِسا مساعًدا بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة ،    -

  م.٨/٥/٢٠٠٠
َ ُمعيًدا بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة ، اعتباًرا من     -   م.١٨/٣/١٩٩٧ُعنيِّ

  رابًعا: التدريس:



  التدريس اجلامعي: -أ 
 ل يف اللغة العربية "" النحو الوظيفي " و " مهارات االتصا موادّ درَّس لطالب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن   -

  حىت اآلن .  ٢٠٠٧منذ عام  و " مهارات الكتابة املوضوعيَّة "
جامعة القاهرة  –َدرََّس النحو والصرف لطالب الدبلوم العام يف قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم     -

  م. ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦للعام الدراسي 
لفرق األوىل والثانية والثالثة والرابعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة، منذ َدرََّس النحو والصرف والعروض لطالب ا    -

َ ُمعيًدا عام    م. ٢٠٠٧م حىت عام  ١٩٩٧ُعنيِّ
: -ب   التَّدريس غري اجلامعيِّ

م ، ٢٠٠٤درََّس اللغة العربية لطالب دورات مؤسَّسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، أعوام     -
  م.٢٠٠٥

  م.٢٠٠٦م/٢٠٠٥درَّس اللغة العربية مبجلس الشعب عام     -
  م.٢٠٠٣م/٢٠٠٢درََّس اللغة العربية مبعهد الدراسات القضائية عام     -

  ها:غري لناطقني بلتدريس اللغة العربية  - جـ       
ا مبركز التعليم املستمر جبامعة امللك فهد للبرت  - ول واملعادن منذ العام األكادميي َدرَّس اللغة العربية لغري الناطقني 

  م . ٢٠١٠/  ٢٠٠٩
ا بداِر اإلفتاء املصريَّة ملدة ثالثة أعوام، منذ سنة  -    م.٢٠٠٧م حىت ٢٠٠٣َدرَّس اللغة العربية لغري الناطقني 

  خامًسا: اخلربات وخدمة القسم والكلية واجملتمع:
  باإلضافة إىل التدريس؛ فقد:       

  م. ٢٠١٢أبريل  ١٧حلقة على اهلواء مباشرة بتاريخ استضيف بإذاعة قطر يف  -
توىلَّ أمانة جملس قسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ، وكتب حماضر   -

  حىت اآلن . ٢٠١٠/  ٢٠٠٩االجتماعات واجللسات وتقارير الورش واللقاءات منذ العام األكادميي 
ا العامة ، وكذلك يف لقاءات القسم والكلية.شارك يف احتفاالت جام -   عة امللك فهد للبرتول واملعادن ولقاءا
  شارك يف بعض الفعاليات الثقافية لنادي غرفة الشرقية " التوستماسرتز " .  -



  ية .شارك يف فعاليات بعض الديوانيات الثقافية والصالونات األدبية يف املنطقة الشرقية باململكة العربية السعود  -
شارك يف خدمة اجملتمع من خالل الزيارات امليدانية ؛ كزيارة أعضاء من قسم الدراسات اإلسالمية والعربية جلامعة  -

  األمري حممد بن فهد ، وملدرسة أمساء بنت أيب بكر لتحفيظ القرآن ... إخل .
صوت «بإذاعة » دَّث العربيةهيَّا نتح«استضيف باإلذاعة املصرية ألكثر من عام يف الربنامج األسبوعي     -

  ».العرب
شارك يف كثري من الربامج اإلذاعيَّة والتلفزيونيَّة، وله حلقات تلفزيونية عن " رفاعة الطهطاوي " ، و " مهدي     -

عالم " ، " وأمحد رامي " ، " وإحسان عبدالقدوس " ...وغريها. كما شارك يف كثٍري من احملافل الثقافيَّة 
  واألدبيَّة.

ديوان القطامّي: حتقيق ودراسة: األستاذ الدكتور/ «راجع كثريًا من الكتب اللغويَّة واألدبيَّة وغريمها؛ مثل كتاب:     -
، وكتاب " اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكنولوجيا" ، وكتاب" نظرية التوزيعات" ، وكتاب " النانو » حممود الربيعيّ 

ا" ، وكتاب " أدبيات األ   طفال" ، وكتاب األدب العريب يف صقلية"، وغريها.تكنولوجيا وتطبيقا
صة.    -   أدار كثريًا من الندوات العلمية املَتخصِّ

  سادًسا: الدورات اليت َحَصَل عليها:
ا "   دورةحصل على   -  Introduction to co operative learning and foundationsعنوا

of disgn of high performance learning environments  من عمادة التطوير األكادميي "
  م. ٢٠١٣سنة  أغسطس ١٩جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

ا "   دورةحصل على   - " من عمادة التطوير األكادميي  Teaching engineering design عنوا
  م. ٢٠١٣سنة  أغسطس ٢٦جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

" من عمادة  ٩.١ Getting started with blackboard learn  ا "  عنوا دورةحصل على   -
  م. ٢٠١٣سنة  نوفمرب ١٤التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

ا "   دورةحصل على   - مهارات دفع التعارض بني البينات واالختصاصات "، قدمها معايل الشيخ عبدهللا بن عنوا
جبامعة امللك فهد للبرتول تعاون بني قسم الدراسات اإلسالمية والعربية واجلمعية الفقهية السعودية حممد آل خنني، ب

   .م ٢٠١٤أبريل  ٧هـ  املوافق ١٤٣٥مجادى اآلخرة  ٧يوم االثنني واملعادن يف 



ا "   دورةحصل على   - لدكتور يوسف األحكام الشرعية للصكوك والتمويل واألسهم "، قدمها معايل األستاذ اعنوا
للدراسات عبدهللا الشبيلّي، بتعاون بني قسم الدراسات اإلسالمية والعربية واجلمعية الفقهية السعودية ومركز التمّيز 

  .م ٢٠١٤ مايو ٧هـ  املوافق ١٤٣٥رجب  ٨األربعاء يوم جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف  والتمويل اإلسالميّ 
ا "   دورةحصل على   - ألحكام الشرعية للصكوك والتمويل واألسهم "، قدمها معايل األستاذ الدكتور سعد اعنوا

بن تركي اخلثالن، بتعاون بني قسم الدراسات اإلسالمية والعربية واجلمعية الفقهية السعودية ومركز التمّيز للدراسات 
  .م ٢٠١٤مايو  ٨هـ  املوافق ١٤٣٥رجب  ٩اخلميس يوم جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف والتمويل اإلسالمّي 

ا " التعليم التعاوين : التعليم املستند إىل فريق " من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك   - حصل على دورة عنوا
  م.٢٠١٣فرباير سنة  ١٣فهد للبرتول واملعادن يف 

قدَّمتها برامج التعليم قنية املعلومات " واليت أمتَّ دورة تدريبيَّة يف " برنامج شهادة كامربدج األساسية ملهارات ت  -
. عدد الساعات م ٢٠١٣ يناير ٢إىل  م ٢٠١٢ سبتمرب ١٩من املستمّر بعمادة اخلدمات التعليميَّة خالل الفرتة 

  ساعة ) . ٦٠التدريبية ( 
ا "   - عة " من عمادة التطوير األكادميي جبام General English – level IVحصل على دورة عنوا

  م .  ٢٠١٢أكتوبر  ١٧سبتمرب إىل  ٨الفرتة من امللك فهد للبرتول واملعادن يف 
ا "  - " من عمادة  Design alternatives for integrated curriculaحصل على دورة عنوا

  م. ٢٠١٢سنة  أغسطس ٢٩التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 
ا  -  sharing experience workshop on using technology to"  حصل على دورة عنوا

enhance student education  ٢٨" من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 
  م.٢٠١٢سنة  أغسطس

ا "   -  The "new teacher" : transforming education throughحصل على دورة عنوا

technology" "  سنة  أغسطس ٢٨من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف
  م.٢٠١٢

ا "   -  Brining Deeper learning into classroom :Bloom'sحصل على دورة عنوا

Taxonomy   م. ٢٠١١مايو سنة  ٣" من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف  



ا "    - -Introduction to articulate presenter as arapid eحصل على دورة عنوا

learning authoring  ٢١و  ١٩" من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف  
  م. ٢٠١١سبتمرب سنة 

ا "   - كادميي جبامعة امللك فهد " من عمادة التطوير األ Cooperative learningحصل على دورة عنوا
  م. ٢٠١١أبريل سنة  ١٩للبرتول واملعادن يف 

ا " طرق بناء االختبارات الصفية " اليت نظمها مركز القياس والتقييم بعمادة التطوير   - حصل على دورة عنوا
  م. ٢٠١١سنة  مارس ١٦األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

" من عمادة التطوير األكادميي Introduction to black board CE٨ ا "  عنوا دورةحصل على   -
  م.٢٠١١مارس سنة  ١٤جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

ا "   دورةحصل على   -  Blended learning in higher education : promises andعنوا

pitfalls  م. ٢٠١٠أكتوبر سنة  ١٣للبرتول واملعادن يف  " من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد  
ا "   دورةحصل على   - " من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد  Introduction to centraعنوا

  م. ٢٠١٠سبتمرب سنة  ١٨للبرتول واملعادن يف 
ا "   دورةحصل على   - ي جبامعة امللك " من عمادة التطوير األكادمي Team – Based learningعنوا

  م. ٢٠١٠مايو سنة  ٢٥و  ٢٣فهد للبرتول واملعادن يف
ا "   دورةحصل على   - " من عمادة التطوير األكادميي جبامعة Introduction to centra live عنوا

  م. ٢٠١٠مايو سنة  ١٨امللك فهد للبرتول واملعادن يف 
ا "   دورةحصل على   - " من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك Barticipatory classroomsعنوا

  م. ٢٠١٠أبريل سنة   ٤فهد للبرتول واملعادن 
ا "  دورةحصل على   - عمادة اليت نظمها مركز التعلم اإللكرتوين ب"  تعزيز فعالية التعلم باستخدام التقنيةعنوا

سنة  مارس ٣١هـ املوافق ١٤٣١ربيع اآلخر  ١٥يوم األربعاء التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 
  م. ٢٠١٠

ا "  دورةحصل على   -  Student motivation : an effective approach forعنوا

enhancing student learning  من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف  "
  م. ٢٠١٠مارس سنة  ٢١



"من عمادة التطوير األكادميي   Introduction to blackboard CE٨ا " عنوا دورةحصل على   -
  م. ٢٠١٠مارس سنة  ١٧جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

ا " تصميم التعليم اإللكرتوين " من املركز الوطين للتعلم اإللكرتوين والتعلم عن بُعد " ملدة  - حصل على دورة عنوا
  هـ . ١٤٣٠/ سنة  ١١/  ٢٨اريخ مخس عشرة ساعة تدريبية بت

ا "   دورةحصل على   -  Open education resources : connexions عنوا

demonstration and training ٣٠" من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 
  م.  ٢٠٠٩أغسطس سنة 

ا "   دورةحصل على   - " من عمادة Brograms continuous quality improvement عنوا
  م. ٢٠٠٨سبتمرب سنة  ١٦أكتوبر إىل  ١٤التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

ا "   دورةحصل على   -  , Online course content authoring using adbe flash عنوا

photoshop , illustrator١٦ – ١٤  معة امللك فهد للبرتول واملعادن يف" من عمادة التطوير األكادميي جبا 
  م. ٢٠٠٨سبتمرب سنة 

ا "  دورةحصل على   - " من عمادة  Managing difficult situations in teaching عنوا
  م .٢٠٠٨التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف ا يناير سنة 

ا " دورةحصل على   - " من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول  Blended learningعنوا
  م .٢٠٠٨يناير سنة  ٩و  ٧واملعادن يف 

ا "   دورةحصل على   - " من عمادة التطوير األكادميي جبامعة  Effective teaching practicesعنوا
  م . ٢٠٠٧ديسمرب سنة  ٣٠امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

ا "  عن دورةحصل على   - " من عمادة Bublishing content and quizzes in WEBCT وا
  م . ٢٠٠٧نوفمرب  سنة  ٢٦إىل  ١٩التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

ا "   دورةحصل على   - " من عمادة التطوير األكادميي جبامعة امللك فهد Basics of WEBCT عنوا
  م.٢٠٠٧أكتوبر سنة  ٢٩أكتوبر إىل  ٢٢للبرتول واملعادن يف 

ا " طرق التدريس باستخدام تقنيات التعليم اإللكرتوين " من عمادة التط دورةحصل على   - ير األكادميي و عنوا
سبتمرب  ٣أغسطس حىت  ٢٨هـ املوافق  ١٤٢٨شعبان  ٢١ – ١٥جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الفرتة من 

  .م  ٢٠٠٧سنة 



ا ستٌّ ومخسون ساعة من املعهد   Microsoft officeى دورة يف الـ حصل عل - والشبكة العنكبوتيَّة مّد
  م. ٢٠٠٧مارس  ١م حىت  ٢٠٠٧ديسمرب  ١) يف الفرتة من  IBIالربيطاين ( 

) يف الفرتة  IBIمن املعهد الربيطاين ( )  ١Conversationحصل على دورة يف الـمحادثة باللغة اإلجنليزية (  -
  م. ٢٠٠٧ أبريل ٣٠م حىت  ٢٠٠٧ أبريل ١ن م
حصل على دورة يف  االجتاهات احلديثة يف التدريس من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة    -

  م.٢٠/٩/٢٠٠٦م إىل ١٨/٩/٢٠٠٦يف الفرتة من 
ة قدرات أعضاء هيئة التدريس من مركز تنمي حصل على دورة يف إعداد كتابة البحوث العلمية ونشرها دوليًّا   -

  م.١٦/٨/٢٠٠٦م إىل ١٤/٨/٢٠٠٦جبامعة القاهرة يف الفرتة من 
حصل على دورة يف إدارة البحث العلمي من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف الفرتة    -

  م.٩/٨/٢٠٠٦م إىل ٧/٨/٢٠٠٦من 
ز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف الفرتة من من مرك حصل على دورة يف إعداد مشروع حبثي   -

  م.٢/٨/٢٠٠٦م إىل ٣١/٧/٢٠٠٦
حصل على دورة يف آداب وأخالقيات املهنة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف الفرتة    -

  م.٢٦/٧/٢٠٠٦م إىل ٢٤/٧/٢٠٠٧من 
 من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف الفرتة من حصل على دورة يف مهارات التفكري   -
  .م١٩/٧/٢٠٠٦م إىل ١٧/٧/٢٠٠٦
حصل على دورة يف توكيد اجلودة واالعتماد من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف الفرتة    -

  .م١٢/٧/٢٠٠٦م إىل ١٠/٧/٢٠٠٦من 
ريس الفعَّال من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف الفرتة من حصل على دورة يف التد  -

  م.٥/٧/٢٠٠٦م إىل ٣/٧/٢٠٠٦
حصل على دورة يف الساعات املعتمدة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف الفرتة من    -

  م.٢٩/٦/٢٠٠٦م إىل ٢٨/٦/٢٠٠٧
حصل على دورة يف التدريس باستخدام التكنولوجيا من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف   -

  م.٢١/٦/٢٠٠٦م إىل ١٩/٦/٢٠٠٦الفرتة من 



حصل على دورة يف تصميم مقّرر من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف الفرتة من    -
  م.١٣/٦/٢٠٠٦م إىل ١٢/٦/٢٠٠٦

حصل على دورة يف مهارات االتصال الفعال من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف    -
  م.٧/٦/٢٠٠٦م إىل ٥/٦/٢٠٠٦الفرتة من 

  م.١٦/١٠/٢٠٠٣م إىل ١١/١٠/٢٠٠٣حصل على دورٍة يف أصول الكتابة العلميَّة يف الفرتة من     -
  م.١٢/١٠/٢٠٠٠م إىل ٢٣/٩/٢٠٠٠عداد املعلِّم اجلامعّي يف الفرتة من حصل على دورٍة يف إ    -
  م.١٧/٤/٢٠٠٠حصل على شهادة التويفل يف اللغة اإلجنليزيَّة يف     -
  حصل على دوراٍت يف احلاسب اآلّيل.    -
يف التثقيف  حصل على مخس دوراٍت يف فنِّ التَّثقيف القياديِّ من معهد إعداد القادة حبلوان، وهي: دورة    -

م، ٢٠٠١م، ودورة يف التثقيف القيادي سنة ٢٠٠٠م، ودورة يف التثقيف القيادي سنة ١٩٩٩القيادي سنة 
  م.٢٠٠٣م، ودورة يف التثقيف القيادي سنة ٢٠٠٢دورة يف التثقيف القيادي سنة 

  سابًعا: املؤمترات وامللتقيات العلمية والندوات الدوليَّة اليت شارك فيها:
باململكة العربيَّة السعوديَّة ، الذي أقيم الرابع لطالب وطالبات التعليم العايل  العلميّ يف املؤمتر  - بالتحكيم  –شارك     -

  هـ. ١٤٣٤مجادى اآلخرة  ٢٢ – ١٩يف الفرتة من أم القرى جبامعة 
خلليجي وتنمية اجملالت الثقافية يف دول جملس التعاون ا«شارك ببحث يف ملتقى دارين الثقايف األول عن:     -

من  ٧إىل األربعاء  ٥وعنوان البحث:" تراث اللغة العربية يف اجملالت اخلليجية" خالل الفرتة من يوم االثنني ».املعرفة
  م. ٢٠١١أكتوبر  ٥إىل  ٣هـ املوافق  ١٤٣٢ذي القعدة 

 Ecology in البيئة يف األدب واللغة : «يف مؤمتر علميٍّ جبامعة الدمام عن:  - باحلضور  –شارك     -

literature & Language« ٢٩جامعة الدمام يف الفرتة من  –، نظمه قسم اللغة اإلجنليزية بكلية اآلداب -
  م. ٢٠١١أبريل  ٥ – ٣حىت  ٤

" اللغة عن يف املؤمتر العلمي السابع جبامعة الزرقاء األردنية  "ظاهرة اخللط اللغويشارك ببحث عنوانه"  - 
  . م ٢٠١٠ـ  ١٢ـ  ٢ – ١١ـ  ٣٠يف الفرتة من ، واملستقبل املنشود " العربية : املاضي احملمود

 " يف املؤمتر العلمي جبامعة آل البيت األردنية ، عن "ابن دريد ىنشارك ببحث عنوانه " ابن دريد وكتابه اجملت - 
  م . ٢٠٠٩) سنة أيار (مايو ١٤ – ١٢هـ =  ١٤٣٠مجادى األوىل  ١٩ – ١٧األزدي " يف الفرتة من 



  ».التَّْجديد يف فكر جالل الدِّين الّسيوطيِّ «م عن: ٢٠٠٣يف مؤمتر علميٍّ جبامعة أسيوط سنة  - باحلضور  –شارك     -
يف مؤمترات قسم علم اللغة، وقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار  - بالتنظيم واإلعداد واحلضور  –شارك     -

  م.٢٠٠٥م، ٢٠٠٤م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٢م، ٢٠٠١العلوم ـ جامعة القاهرة، أعوام: 

  ثامًنا : الندوات ( والدورات واحملاضرات ) اليت شارك فيها : 
دورة يف " تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها " لطالب املاجستري والدكتوراه الناطقني بغري العربية جبامعة  أعطى -

  م . ٢٠١٢مايو  ١٦أبريل حىت  ٧ن ) ساعة تدريسيَّة يف الفرتة م ٦٠امللك فهد للبرتول واملعادن ملدة ( 
) ساعة  ٣٥ونّسق دورة يف " تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها " جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ملدة (  أعطى -

  م . ٢٠١٢يونيو  ٤أبريل حىت  ٢١يف الفرتة من 
فني العاملني جبامعة امللك فهد للبرتول أعطى دورة يف " تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها " لألساتذة واملوظ -

  م . ٢٠١٠مايو  ٣أبريل حىت  ١) ساعة يف الفرتة من  ٣٢واملعادن ملدة ( 
  م . ٢٠٠٩أعطى حماضرة عن " الزحافات والعلل " جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف أغسطس سنة  -
ا " عروض الشعر العرّيب " ضمن فعايات نادي - اللغة العربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  أعطى دورة عنوا

  هـ.  ١٤٣٠ذي احلجة  ٢١، و  ٢٠يومي االثنني والثالثاء 
ا " أساسيَّات عروض الشعر " ضمن فعاليات النادي الثقايف جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  - أعطى دورة عنوا

  م . ٢٠٠٧/ سنة  ١١/  ٢٨هـ املوافق  ١٤٢٨ذي القعدة سنة  ٨يف 
، وغريمها من األماكن الثقافية، »متحف أمحد شوقي«أدار عدًدا من الندوات جبامعة القاهرة، وَكْرَمة ابن هانئ     -

  ومنها:
  بكرمة ابن هانئ.» حممود غنيم: شاعر العروبة واإلسالم«* ندوة عن        
  بكرمة ابن هانئ.» احلكايات يف شعر شوقي«* ندوة عن        
عر الفكاهيّ «دوة عن * ن          بكليَّة دار العلوم ـ جامعة القاهرة.» الشِّ

  تاسًعا: اجلوائز وشهادات التقدير:
حصل على شهادة شكر وتقدير من عمادة شئون الطالب جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن على جهوده   -

  .هـ ١٤٣٤هـ/١٤٣٣جلامعي م ااملتميزة وإسهاماته الفّعالة يف دعم فعاليات أندية النشاط الطاليب للعا



 – ٢٠١١ز يف التدريس من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام اجلامعي حصل على جائزة التميّ  -
  م . ٢٠١٢

حصل على شهادة شكر وتقدير من جامعة الزرقاء األردنية على ما بذل من جهد ناشط متمّيز  يف فعالّيات املؤمتر  -
/  ٣٠" اللغة العربّية : املاضي احملمود واملستقبل املنشود " يف الفرتة من   ـداب ، واملوسوم بالعلمي السابع لكليَّة اآل

  م. ٢٠١٠سنة  ١٢/  ٢حىت  ١١
حصل على شهادة شكر وعرفان من وحدة الدراسات الُعمانية يف جامعة آل البيت األردنية على اجلهود الطيبة  -

نظمته الوحدة بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان يف اململكة األردنية اهلامشية  واملشاركة الفعالة يف املؤمتر الدويل الذي
أيار ( مايو ) سنة  ١٤ – ١٢هـ =  ١٤٣٠مجادى األوىل  ١٩ – ١٧حتت عنوان " ابن ُدريد األزدي " يف الفرتة من 

  م .٢٠٠٩
 ١٢د للبرتول واملعادن يف حصل على شهادة شكر وتقدير من عمادة شئون األساتذة واملوظفني جبامعة امللك فه -

  م. ٢٠٠٩أبريل 
حصل على شهادة شكر وتقدير من عمادة شئون الطالب جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن على جهوده   -

  م. ٢٠٠٩املتميزة وإسهاماته الفّعالة يف دعم فعاليات أندية النشاط الطاليب للعام املايل 
تاء املصريَّة على جهوده املتميزة  يف تعليم اللغة العربية للناطقني حصل على شهادة شكر وتقدير من دار اإلف  -

  م .. ٢٠٠٨بغريها عام 
حصل على شهادة شكر وتقدير من عمادة شئون الطالب جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن على جهوده   -

  م. ٢٠٠٧ املتميزة وإسهاماته الفّعالة يف دعم فعاليات أندية النشاط الطاليب للعام املايل
م، وقد حضر االحتفال السيد/ رئيس جملس الوزراء، ٢٠٠٠ديسمرب سنة  ٢١ُكّرِم يف عيد العلم الذي أقيم يف      -

  والسيد/ وزير الدَّولة للتعليم العايل والبحث العلمي.
  حصل على شهادات تقدير من نادي أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة.    -
  هادات التقدير؛ ملشاركته يف العمل االجتماعيِّ من مركز شباب صراوة ـ املنوفيَّة.حصل على جمموعة من ش    -
م، وقد حضر االحتفال ١٩٩٢ُكّرَِم أكثر من مرة حلفظه للقرآن الكرمي؛ منها: تكرميه يف ليلة القدر ويوم الدعاة      -

  السيد رئيس اجلمهوريَّة.
  ه يف العطاء العلمّي أيام كان طالًبا.حصل على جمموعة من شهادات التقدير؛ لتفّوق    -

  عاشًرا: النشاط الطُّالّيب:



  م. ٢٠١٣ حكَّم مسابقة خطيب اجلامعة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام املايل -
  م . ٢٠١٠حكَّم مسابقة شاعر اجلامعة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام املايل  -
  م . ٢٠٠٩الشعريَّة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام املايل  حكَّم مسابقة املساجالت  -
  م. ٢٠٠٩حكَّم مسابقة خطيب اجلامعة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام املايل   -
  م . ٢٠٠٩حكَّم مسابقة شاعر اجلامعة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام املايل   -
م، وقام بإصدار كتاب ٢٠٠٤م/٢٠٠٣ة العلمّية األدبيَّة بكليَّة دار العلوم ـ جامعة القاهرة سنة كان أمني اجلمعيّ      -

  ، وأقام بعض املعارض والندوات والرحالت واللقاءات الثقافية.»جملة الواحة«مطبوع، وجملة مطبوعة 
الدراسّي، والرتاكمي، منذ ُعنيِّ شارك يف أعمال االمتحانات، وااللتماسات، واالنتخابات الطالبية، واجلدول     -

  معيًدا وحىت اآلن.
شارك يف األنشطة الطالبيَّة املختلفة [معسكرات ـ رِْحالت ـ ندوات ـ مهرجانات ...]، منذ ُعنيِّ معيًدا وحىتَّ     -

  اآلن.
 جامعة القاهرة. –حضر كثريا من مناقشات رسائل املاجستري والدكتوراه بكلية دار العلوم  - -

م، وقام ٢٠٠٢، ٢٠٠١م، ٢٠٠٠جامعة القاهرة، أعوام   -وىلَّ ريادة مجاعة الصحافة بكلية دار العلوم ت    -
  بإصدار بعض اجملالت املطبوعة، وبعض النشرات، وجمالت احلائط.

  م.١٩٩٩م/١٩٩٨أشرف على مجاعة اإللقاء بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة، للعامل اجلامعي     -
  ة اجلمعيَّات واللَّجان:حادي عشر: عضويَّ 

بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام  تطوير النحو الوظيفيرئيس جلنة  -
  . م ٢٠١٤/  م٢٠١٣األكادميي 

للعام بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  بلجنة حلقات النقاش العلميُعضو  -
  .م ٢٠١٤/  م٢٠١٣األكادميي 

الثقافية بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام األكادميي  باللجنةُعضو  -
  . م ٢٠١٣/  م٢٠١٢

ا. -   عضو باجلمعية العلمية السعودية للغة العربية وآدا



اسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام بقسم الدر  والتقاريرُعضو باللجنتني الثقافية   -
  م ٢٠١٢/  ٢٠١١األكادميي 

هـ  ١٤٣٢هـ /  ١٤٣١ُعضو بلجنة البحوث والدراسات العربّية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام الدراسي   -
  م . ٢٠١١/  ٢٠١٠=  
لرتقية والتعيني بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد ُعضو باللجنتني الثقافية وفحص املتقدمني ل  -

  م . ٢٠١١/  ٢٠١٠للبرتول واملعادن للعام األكادميي 
ُعضو بلجنيت الكتب والتعيني والرتقية بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام   -

  م . ٢٠١٠/  ٢٠٠٩األكادميي 
ُعضو باللجنتني الثقافية والتعيني والرتقية بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن   -

  م . ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨للعام األكادميي 
ُعضو باللجنتني الثقافية واالجتماعّية بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للعام   -
  . م ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧كادميي األ
  ُعضو جبمعّية ُمحاة اللُّغة العربية.    -
  م.٢٠٠٦م/٢٠٠٥ُعضو بلجنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بكليَّة دار العلوم ـ جامعة القاهرة، للعام اجلامعي     -
  م. ٢٠٠٥/  ٢٠٠٤ُعضو بلجنة الكتب بكليَّة دار العلوم ـ جامعة القاهرة، للعام اجلامعي  -

  : وتقييم اإلنتاج العلميّ  اين عشر: اإلشراف على الرسائل ومناقشتهاث
ا "  مناقشةمشارك يف ُعْضو     -  Automaticرسالة ماجستري جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ، وعنوا

diacritic Restoration for Arabic text “ ، بتاريخ للباحث عمر السيد حممد شعبان
  .م٥/٢٠١٣/

  م اإلنتاج العلمي لبعض الباحثني يف بعض اجلامعات العربية.قيَّ     -

  ثالث عشر: املؤلَّفات: 
  ) الكتب املطبوعة :  ١( 
م . ٢٠١٢سنة  - ١ط –القاهرة  –دار اهلاين للطباعة والنشر والتوزيع  –التهذيب الواضح يف علم الصرف  -  

  م. ٢٠١٠سنة  – ١ط  –القاهرة  –والتوزيع  دار اهلاين للطباعة والنشر –عروض الشعر العريب وقافيته  -



م. ٢٠٠٧سنة  -١ط –القاهرة  –دار اهلاين للطباعة والنشر والتوزيع  –التهذيب الواضح يف علم النحو  -  

 – ١ط –القاهرة  –دار قباء احلديثة للطباعة والنشر والتوزيع  –دليل النحو الواضح ( ستة أجزاء ) ( باالشرتاك )  -
  م . ٢٠٠٦سنة 

سنة  – ١ط  –القاهرة  –اهليئة املصريَّة العامة للكتاب  –أصول النَّحو عند الّسيوطّي بني النََّظرية والتَّْطبيق  -
  .( رسالة املاجستري )م  ٢٠٠٦

  م. ٢٠٠٦سنة  – ١ط  –القاهرة  –دار اهلاين للطباعة والنشر والتوزيع  –يف تصريف األفعال  -
  .م  ٢٠٠٦سنة  – ١ط  –القاهرة  –اين للطباعة والنشر والتوزيع دار اهل –من منصوبات األمساء  -

  م . ٢٠٠٦سنة  – ١ط  –القاهرة  –دار اهلاين للطباعة والنشر والتوزيع  –مرشد الطالب إىل فن اإلعراب  -

  م . ٢٠٠٥ – ١ط –حلب  –مركز اإلمناء احلضاري  –موسوعة التنوير يف علم الصرف العريب  -
سنة  – ١ط  –الرياض  –دار إشبيليَّا للطباعة والنشر والتوزيع  – اللغة العربية ( باالشرتاك ) نصوص تطبيقيَّة يف -

  م .  ٢٠٠٤هـ =  ١٤٢٤
سنة  – ١ط  –القاهرة  –دار اهلاين للطباعة والنشر والتوزيع  –تدريبات يف الصرف والقافية ( باالشرتاك )  -

  م .  ٢٠٠٠

ا يف مؤ  ٢(     مترات علميَّة : ) األحباث اليت شارك 
جامعة قطر يف  –حبث شارك به يف مؤمتر " اللغة واهلوية "  –اللغة العربية للطفل  يفقنوات األطفال وأثرها  -

  م . ٢٠١٢أبريل  ١٨ – ١٧الفرتة من 
حبث شارك به يف مؤمتر " اللغة العربية ومواكبة العصر " باجلامعة اإلسالمية  –اللغة العربية  يفالعوملة وأثرها  -

  م. ٢٠١٢أبريل  ١١حىت   ٩باملدينة املنورة يف الفرتة من 
اجملالت الثقافية يف «حبث شارك به يف ملتقى دارين الثقايف األول عن:  –تراث اللغة العربية يف اجملالت اخلليجية  - 

عدة من ذي الق ٧إىل األربعاء  ٥خالل الفرتة من يوم االثنني ». دول جملس التعاون اخلليجي وتنمية املعرفة
 م. ٢٠١١أكتوبر  ٥إىل  ٣هـ املوافق  ١٤٣٢



حبث شارك به يف املؤمتر العلمي السابع جبامعة الزرقاء األردنية يف الفرتة  –ظاهرة اخللط اللغوي  - 
، وعنوانه " اللغة العربية : املاضي احملمود ، واملستقبل  م ٢٠١٠ـ  ١٢ـ  ٢ – ١١ـ  ٣٠من 

  . املنشود "
حبث أُلقي يف املؤمتر الدويل الذي نظَّمته وحدة الدراسات العمانية يف جامعة آل  –ابن دريد وكتابه اجملتىب  -

 ١٩حىت  ١٧البيت األردنية بالتعاون مع سفارة سلطنة ُعمان يف اململكة األردنية اهلامشيَّة يف الفرتة من 
دريد األزدّي م ، وعنوانه : " ابن  ٢٠٠٩أيار ( مايو ) سنة  ١٤حىت  ١٢هـ =  ١٤٣٠مجادى األوىل سنة 

. " 

  ) األحباث املنشورة يف جمالت علميَّة حمكَّمة :  ٣(   
 –حبث مطبوع ومنشور مبجلة كليَّة دار العلوم  –تطبيقيَّة: دراسة لغويَّة  ماّدة ( سأل ) يف القرآن الكرمي - 

  م . ٢٠١٣سنة  –جامعة القاهرة 
سانيات واللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم حبث مبجلة الل – التهجني اللغوي لدى طالب اجلامعات العلمية - 

جانفي  – ٨العدد  –م  ٢٠١٢سنة  – اجلزائر -عنابة  –اإلنسانية واالجتماعية جبامعة باجي خمتار 
٢٠١٢.  

 –حبث مطبوع ومنشور مبجلة كليَّة دار العلوم  –قضايا الفاصلة القرآنيَّة يف سورة القمر : دراسة لغويَّة  - 
  م . ٢٠١٠ة سن –جامعة القاهرة 

حبث مطبوع ومنشور مبجلة كليَّة دار  –األخطاء اللغويَّة للطالب الوافدين الدارسني يف دار اإلفتاء املصريَّة  -
 م .  ٢٠٠٩سنة  –جامعة القاهرة  –العلوم 

 ) املشاريع البحثيَّة املدعومة من جامعة امللك فهد للبرتول: ٤(  

 ATUOMATIC VOICE IDENTION OF"   ديعضو فريق مشروع اخلليل بن أمحد الفراهي -

ARABIC POETRY METERS "  م ٢٠١٠أغسطس  ٣١ حىتم  ٢٠٠٨سبتمرب  ١يف الفرتة من.   
 Teaching Arabic toعضو فريق مشروع تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل النّص القرآين  -

Non-Arabic Speakers Through the Qur’an    ٢٠١٢مايو  ١ في الفترة من 
 .م.٢٠١٣ديسمبر  ٣١م حتى 

- . 



  ) األحباث املشرتكة :  ٥(   
  التعرف اآليل على أوزان الشعر . حبث مشرتك مع الدكتور عبدالكرمي الزهراين ، والدكتور مصطفى الشافعي. -

 :  املقبولة للنشر) األحباث  ٦(  

مبجلة اللسانيات واللغة العربية بكلية حبث مقبول للنشر  – الزيادة يف أحرف املضارعة : دراسة تأصيلية - 
العدد  –م  ٢٠١٣سنة  – اجلزائر -عنابة  –اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة باجي خمتار 

 .٢٠١٣جوان  –التاسع 

حبث مقبول للنشر مبجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة  -الدَّرس الدالّيل للتثنية يف سورة الرمحن  -
 م . ٢٠١٣سنة  – اململكة العربيَّة السُّعوديَّة – جازان

*        *       *  


