
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 األكادمييةالسرية 

 
 أوالً : البياانت الشخصية : 

 . أمحد بن عبدالرمحن بن سامل ابخلريد. االسم : ـ 
لسلطان يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة ا م1993حصل على الشهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية وآداهبا عام ـ 

 . قابوس 
 . م من اجلامعة عينها 2001ية ختصص اللغوايت عام كما انل شهادة املاجستري يف اللغة العربـ  

 م. 2009األكادميي  عامالـ حصل على شهادة الدكتوراه يف الدراسات اللغوية من جامعة دمشق ابجلمهورية العربية السورية 
م ، شغل خالهلا العديد من الوظائف منها ابحث 2002إىل 1994ة وحمافظ ظفار يف الفرتة من عمل يف مكتب وزير الدول ـ

 حمافظ ظفار. يف جلان التوظيف مبكتب بدائرة شؤون املوظفني ، وعضو ومقرر قانوين
 م. 2002/2003منذ العام األكادميي  يف كلية العلوم التطبيقية بصاللة املشارك  الدراسات اللغوية  بوظيفة  أستاذ ـ يعمل

مث أستاذ مساعد بكلية العلوم التطبيقية بصاللة ورئيس قسم إىل اتريخ  2005إىل يونيو   2002حماضر بكلية الرتبية بصاللة من -
20/8/2015 

 م. 10/6/2015أستاذ الدراسات اللغوية املشارك منذ  -
 م. 31/10/2016إىل  23/8/2015شؤون األكادميية املساندة من مساعد العميد لل-
 م . 1/11/2016عميد كلية العلوم التطبيقية بصاللة منذ  -
   .حالياً أستاذ الدراسات اللغوية املشارك بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب والعلوم التطبيقية جبامعة ظفار -

 اثنياً : اجلمعيات واللجان :
 اجلمعيات العلمية: .أ

 . عضو يف جملس إدارة اجلمعية العمانية للكتّاب واألدابء 

 . عضو يف احتاد الكتّاب العرب 

 . عضو يف مجعية املعجمية العربية بتونس 

 اللجان:ب. 

 . رئيس اللجنة اإلعالمية ابلكلية 

 . عضو جلنة التخريج ابلكلية 

 . عضو جلنة االمتحاانت ابلكلية  



 

 اجملالس: ج. 
 عضو ابجمللس األكادميي لكليات العلوم التطبيقية. 

 . عضو جملس الكلية 

 . عضو يف جلنة الشؤون البلدية بوالية مرابط  
 الدورات التدريبية : اثلثاً :

 العديد من الدورات التدريبية يف جمال احلاسوب. شارك يف ـ 
 ـ شهادة اجتياز اللغة اإلجنليزية من معهد اللغات جبامعة دمشق.   

 النتاج العلمي : اً : رابع
 : الكتب :  أ

للباحث ابلتعاون مع آخر كتاب )شرح منظومة ابن زريق على مثلث قطرب( نشر دار اجلريسي ابلقاهرة ،الطبعة األوىل   -
 م.2003

 م. 2013تاب ) اللغات يف كتاب اجلمهرة ( ، دار الفرقد ، سوراي ، الطبعة األوىل ك -
 م. 2013واملعايري املعجمية احلديثة ( ، دار الفرقد ، سوراي ، الطبعة األوىل وسيط ) املعجم الكتاب  -

كتاب )من التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات الشاذة لصاحب اللوامح يف شواذالقراءات أيب الفضل الرازي املتوىف سنة   -
 م. 2016هـ( ، دار الفرقد ، سوراي ، الطبعة األوىل 454

 . 2017( ، دار الفرقد ، سوراي ، الطبعة األوىل دراسة حنوية حتليلية:   شرح الكافية للرضياألمثال يف كتاب ) -
 : األحباث العلمية :  ب
 له العديد من األحباث العلمية احملّكمة منها: ـ 

اخلليل )جملة   –هـ( 501هـ( فيما رّد فيه على ابن مكي الصقلي )ت577التوجيهات الصوتية البن هشام اللخمي)ت -
 العدد األول.  – 2014 –سلطنة عمان  -نزوى للدراسات األدبية واللغوية(   جامعة

جامعة  -جملة دراسات عربية إسالمية)سلسلة أحباث جامعية حمكمة – الشاهد القرآين عند املربد: املقتضب أمنوذجا  -
 . 48العدد-2014  –مجهورية مصر العربية  –دار اهلاين للطباعة والنشر  -القاهرة( 

  –مجهورية مصر العربية  - كلية دار العلوم جبامعة القاهرة  –جملة كلية دار العلوم    –ّقف ابن دريد يف اجلمهرة من مظاهر تو   -
 . 75العدد -2014

 ) جملة الرتاث العريب، جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتّاب العرب بدمشق(. ظاهرة التقارض بني حروف املعاين   -
 حتليلية ) جملة الرتاث العريب، جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتّاب العرب بدمشق(. ظاهرة اإلتباع يف العربية : دراسة  -

 نحو العريب ) جملة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية (. ظاهرة التعويض يف ال -

 جملة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية (. )  واو الثمانية بني املؤيّدين واملعارضني -

 وافذ لغوية ( يف ملحق أشرعة الثقايف جبريدة الوطن العمانية . عمود لغوي بعنوان ) ن -
 منها:  املؤمترات والندوات وحلقات العمل واحملاضرات :ج :  

 م. 2004/ 10/ 6ـ4مؤمتر ) اللغة العربية : اهلوية واإلبداع ( ، جامعة السلطان قابوس  -



 م. 2010لعلوم التطبيقية بصاللة يف شهر مايو حماضرة ) حلو نعيش مبسؤولية ( ابلتعاون مع ركاز ، نفذت يف كلية ا -
م  15/5/2010تنفيذ حلقة عمل حول ) التطبيقات اللغوية يف املكاتبات اإلدارية ( ابلتعاون مع معهد اإلدارة العامة يف  -

 يف املديرية العامة للخدمات الصحية مبحافظة ظفار.
حماضرة ) كيف تقضي إجازتك ( ابلتعاون مع املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار يف برانمج )صيفي أفضل   -

 م.  13/7/2010م ( يف 2010
 م مدرسة خدجية بنت خويلد مبرابط.19/3/2011حماضرة )اللغة العربية بني املكر واإلمهال( )فعاليات أسبوع القراءة( -
 بسدح. م مدرسة أبو عبيدة بن اجلراح3/2011/ 20الواقع واملأمول( )فعاليات لغيت هوييت( حماضرة )العربية  بني -
 م(. 1/11/2010ندوة املرأة العمانية ) املنعقدة بكلية اللعوم التطبيقية بصاللة يف   -
ندوة ) الرتاث األديب والثقايف يف اهلند وعمان ( اليت عقدت يف جامعة جواهر الل هنرو بنيودهلي بتنظيم من مركز الدراسات   -

 م وقدم فيه حبث: ) اللغة العربية يف اهلند ... كريال منوذجاً ( . 11/2010/ 9_8العربية واإلفريقية ابجلامعة يف الفرتة من 
 م(. 1/3/2011ـ27/2وحضارة ) املنعقدة يف جامعة السلطان قابوس يف الفرتة من ندوة عمان واهلند ... آفاق  -
 م. 16/3/2011حماضرة ) ملاذا نقرأ ( ابلتعاون مع مدرسة عائشة بنت أيب بكر بصاللة يف  -
يف الفرتة   حمّكم للقصة القصرية يف منتدى فارسات األدب ) املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار ، مدرسة السعادة -

 م.22/3/2011ـ21
إىل   25/6/2011برانمج لغة الضاد ابلتعاون مع مركز السلطان قابوس للثقافة اإلسالمية بصاللة يف الفرتة من  -

 م. 27/7/2011
ندوة مرابط عرب التاريخ ابلتعاون مع املنتدى األديب ، حبث: ) املوروث الشعيب لوالية مرابط ( ، يف الفرتة من   -

 م. 27/9/2011إىل  26/9/2011
 م. 26/12/2011ورشة ) كيف تكتب مقاالً ( ، كلية العلوم التطبيقية بصاللة يف   -
هـ املوافق  1433صفر2ندوة : قراءات يف الشعر الغنائي إبشراف جلنة اإلبداع واألدب ابلنادي الثقايف يوم الثالاثء  -

 قراءة يف شعر أيب اجملد : الغربة أمنوذجاً(. م واملنعقدة يف كلية العلوم التطبيقية بصاللة ، حبث : ) 2011ديسمرب27
ورقة عمل بعنوان ) ثيمة الوطن يف شعر أيب هيثم ( ابلتعاون مع اندي مرابط الرايضي يف ذكرى وفاة املرحوم الشيخ عوض   -

 م. 20/3/2012بن البخيت العمري بتاريخ 
أسيسي للموظفني اجلدد اخلاص مبكتب  ضمن فعاليات الربانمج التاإلدارية (   أسس الكتابةتنفيذ حلقة عمل حول )  -

 . م  18/4/2012إىل   7/4/2012الفرتة من   ابلتعاون مع معهد اإلدارة العامة يفاإلعالم يف صاللة 
درسة خدجية بنت  ضمن فعاليات أسبوع اللغة العربية حتت شعار ) لغيت مصدر عزيت ( مب( القراءة وصناعة احلياة   حماضرة ) -

 م. 18/4/2012يف  خويلد مبرابط 
 م. 3/7/2012حماضرة ) مهارة احلوار ( ضمن فعاليات الربانمج الصيفي مبدرسة سدح للتعليم األساسي احللقة الثانية يف  -
( إبشراف مجاليات الصورة الشعرية لدى مجعان ديوان)  حول جتربة الشاعر الراحل مجعان ديوان ، حبث بعنوان: ندوة  -

بتاريخ  بصاللة  يف مسرح املروجواملنعقدة  2012هرجان خريف صاللة وبلدية ظفار ضمن فعاليات م النادي الثقايف
 م. 8/7/2012

 منهج اإلمام أيب عبدهللا حممد بن علي القلعي يف التأليف  ابلنادي الثقايف مبسقط ، حبث )  ندوة : من أعالمنا  -



 م.2012/ 31/12( بتاريخ  " هتذيب الرايسة وترتيب السياسة أمنوذجاً " 
عمانيون واألزهريون والقواسم املشرتكة ، حبث ) مجهرة اللغة يف ميزان األزهريني ، األستاذ الدكتور وحيد  ندوة : العلماء ال -

 م. 16/4/2013- 14عبداملقصود إمساعيل أمنوذجاً ( ، جامعة السلطان قابوس 

املقتضب أمنوذجاً (   :عند املربِّّداملربد األزدي: جهوده العلمية وآاثره اللغوية واألدبية ، حبث ) الشاهد القرآين  مؤمتر :  -       -
.م16/4/2014-15، جامعة آل البيت ابململكة األردنية اهلامشية   

 .2014/ 10/5-7املؤمتر الدويل الثالث للغة العربية : ديب يف الفرتة من  -

، املنتدى األديب ، حبث ) قراءة يف اخلطاب الشعري   ندوة قراءات يف فكر الشيخ املؤرخ سرحان بن سعيد السرحين األزكوي  -
 . 2014يوليو  9-8لألزكوي ( يف الفرتة من 

  6:  4املؤمتر العلمي الدويل األول حتت عنوان :) اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وجهوده يف إثراء علوم العربية (يف املـدة من ) -
من قضااي النحو بية أبسيوط ، جامعة األزهر، حبث ) ( كلية اللغة العر هـ 1435شوال 10:  8م( ) 2014أغسطس 

 العامل (. – التعليل  –: القياس  العريب عند عبد القاهر اجلرجاين

 . 17/9/2014حماضرة ) كيف تكون قدوة ألبنائك وأسرتك؟( ابلتعاون مع دائرة التنمية االجتماعية بوالية مرابط يف  -

العمانية يف  ية ( ، اجلمعية العمانية للكتاب واألدابء ابلتعاون مع السفارة ندوة بعنوان ) العلوم املؤسسة للحضارة العمان -
 م. 9/11/2014- 3ة يف شعر علي بن عبدهللا ( ، ابريس ابريس ، حبث ) الغرب

، حبث مشرتك بعنوان: واقع اللغة العربية يف   2015/ 10/5-7املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية : ديب يف الفرتة من  -
:    2015مؤسسات التعليم العايل بسلطنة عمان: كلية العلوم التطبيقية بصاللة أمنوذجاً ، كتاب املؤمتر ، الطبعة األوىل 

2-2970-9953-987  :ISBN 

يبية بعنوان )كتابة اخلطاابت واملراسالت ( لبعض موظفي املريية العامة للبيئة والشؤون املناخية مبحافظة ظفار تنفيذ دورة تدر  -
 . 2015أغسطس  6 –  2يف الفرتة من 

تنفيذ ورشة عمل بعنوان ) املهارات اللغوية ( ابلتعاون مع املديرية العامة للرتاث والثقافة مبحافظة ظفار ومركز إمناء الشباب   -
 .4/8/2015يف  2015ن فعاليات مهرجان خريف صاللة ضم

( لبعض موظفي املريية العامة للبيئة والشؤون املناخية مبحافظة ظفار يف   التقارير الفنيةتنفيذ دورة تدريبية بعنوان )كتابة  -
 . 2015أغسطس  13 –  9الفرتة من 

املؤمتر الدويل حول )الدور العماين يف حفظ اللغة العربية( اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي يف الفرتة من                   -
 ابن دريد ومجهرته أمنوذجاً.  – م ، حبث مشرتك بعنوان : دور العمانيني يف صناعة املعجمية العربية 7-8/10/2015

ضمن ندوة  (  مواقع التواصل االجتماعي أمنوذجاً ...  يف وسائط اإلعالم اجلديد هتجني اللغة العربيةبعنوان ) حبث  -
 .مكتبة دار الكتاب العامة مبحافظة ظفار،   20/12/2015 التحدايت اليت تواجهها اللغة العربية

اللغوي واألديب يف   املؤمتر العلمي الدويل األول لقسم اللغة العربية بكلية العلوم واآلداب جبامعة نزوى حتت شعار: الواقع -
، حبث: ) مفردات البحر وداللتها يف العربية ـ   م2016نوفمرب   29إىل   28عمان بني املنجز واملأمول خالل الفرتة من 

 .مرابط منوذجاً ـ(

التحدايت  ( ضمن ندوة مستقبل اللغة العربية:الواقع واملأمولبعنوان )  ندوة ) اللغة العربية : املكانة والتحدايت ( ورقة عمل -
 ، مكتبة دار الكتاب العامة مبحافظة ظفار.  21/12/2016 اليت تواجهها اللغة العربية



 
 للتواصل :
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