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ا
ً
االبياناتاالشخصية:اأول

 الدايم الرفاعي العزيز عبد دمحم عبداالاسم

 الدايم دمحم عبدااسماالشهرة

 dayem56@yahoo.com        abdeldaiem@cu.edu.egابريداإلكتروني

اواملدرسةاالعلميةالتخصصا:اثانًيااا
 العلوم اللغويةاالتخصصاالعام

 النحو والصرف والعروضاالتخصصاالدقيق

 .التنظير اللساني املستوعب للنظريات املعاصرة :فيماايتصلابالتراثاالعربيااملدرسةاالعلمية

 .تحليل خصائص العربية في إطار الكليات العامة للغة إلانسانية :سهافيماايتصلابالعربيةانف

ا
ً
االتدرجاالوظيفيا:ثالث

 .جامعة القاهرة ،العلومكلية دار  ،أستاذ العربية والدراسات النحوية (4002منذ يوليو ) االوظيفةاالحالية

 .جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم ،روضرئيس قسم النحو والصرف والع (4002أغسطس  -4002سبتمبر ) .1االوظائفاالسابقة

 .أستاذ مساعد بالقسم نفسه (4002يوليو  -1111يوليو ) .4

 .مدرس بالقسم نفسه (1111يوليو  -1114أكتوبر ) .3

 .مدرس مساعد بالقسم نفسه (1114أكتوبر  -1192مارس ) .2

 .معيد بالقسم نفسه (1192مارس  -1194ديسمبر ) .2

اةاالجمعياتاالعلميةولياتاوعضوياملسؤاا:رابًعا
 Journal of Islamic & Religious)عضو الهيئة الاستشارية للمجلة الدراسات إلاسالمية والدينية، بجامعة هاريبور، باكستان ( 4012منذ ) .1

Studies (JIRS), University of Haripur, Pakistan) 
 .للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مؤسسة السياب "آلان"عضو الهيئة الاستشارية، سلسلة ( 4012منذ ) .4

، مؤسسة السياب للطباعة والنشر "آلان"نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل وإلاجراء، ضمن سلسلة "تحرير باالشتراك تحرير كتاب ( 4012) .3

 .والتوزيع والترجمة

 .جامعة امللك عبد العزيز -كلية آلاداب -قسم اللغة العربية -منسق لجنة الاعتماد ألاكاديمي للدراسات العليا( 4012 -4014) .2

 .علمي بين جامعة القاهرة وجامعة أيوا بأمريكا في مجال تعليم العربية لألجانبالتعاون الاتفاقية منسق ( 4010 -4009) .2

 .مصر -ألاكاديمي عضو لجنة معايير اللغة العربية بالهيئة القومية لتوكيد جودة التعليم والاعتماد( 4009) .6

 .عضو لجنة الدراسات ألادبية واللغوية باملجلس ألاعلى للثقافة بمصر( 4002أغسطس  -4002بر نوفم) .2

 .خبير في لجنة ألاصول بمجمع اللغة العربية بالقاهرة( 4002 -4003) .9

 .رئيس تحرير مجلة القلم ألادبي التي تصدر عن دار السياب بلندن( 4001 -4002) .1

 . الواليات املتحدة ألامريكية ،التربية إلاسالمية والعربية بلوس كاليفورنيا مدير تعليم العربية بهيئة( 4001)  .10

 .نائب رئيس تحرير حولية الجامعة إلاسالمية العاملية( 4000 -1112)  .11
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ااملؤهالتاالعلميةاواملهماتا:خامًسا
 اجامعةاالقاهرة

أثر "موضوع الرسالة . الصرف والعروض، دار العلوم بجامعة القاهرةالدكتوراه بمرتبة الشرف ألاولى في اللغة العربية تخصص النحو و ( 1114) .1

ا".أقسام الكلم في الجملة العربية

قرينة "املاجستير بتقدير ممتاز في اللغة العربية، تخصص النحو والصرف والعروض دار العلوم بجامعة القاهرة، موضوع الرسالة ( 1192) .4

ا".التعيين في النحو العربي

 ".جيد جًدا"نس في اللغة العربية والعلوم إلاسالمية بتقدير الليسا( 1194) .3

 هارفارداعةاجام(Harvard University): (1113- 1112 ) باحث زائر جامعة هارفاردHarvard ببوسطن بأمريكا. 

 أيوااجامعةا(University of Iowa)( :4002- 4009 ) أستاذ زائر بجامعة أيواUniversity of Iowa بأمريكا. 

 حاسوبيةاومهاراتااهتمامات:ادًساسا
 اوحوسبةااللغةاالبرمجة

 . نظاًما للرومنة( 12)رومنة العربية بخمسة عشر ل حاسوبيتصميم برنامج  .1

 Data Science and)وعلم البيانات وتعليم آلالة  (Python)لغة البايثون و  (C++)والس ي بلس بلس ( Java)الجافا في أساسيات  شهادات .4

Machine Learning.) 

 االويباتصميم

 ".العربية وقرن من الدرس النحوي "ؤتمر مل  4002تصميم موقع على شبكة الويب عام  .1

 .HTMLولغة ( FrontPage)الفرونت بيج  .4

 افيكس ا(.Flash)، والفالش (Photoshop)الفوتوشوب ، و (InDesign)نديزاين إلا :االجر

 شهادة :امهاراتاالحاسباألاساسيةICDL  س ي، ألاوفOffice  وناشر ميكروسوفت(Microsoft Publisher ) باوربوينت الو(PowerPoint...)ا.إلخ

الجوائزاوالتكريما:سابًعا   
 (.4004)جامعة القاهرة  ،في آلاداباالجائزةاالتشجيعية 

 (.4006)جامعة القاهرة  ،في العلوم إلانسانية والتربويةاجائزةاالتفوقا 

 املفكرين"ي العربي في دورة صالون غازي الثقافاشهادةاتكريماوتقدير." 

ا
ً
االخبرةاألاكاديمية:اثامن

 االتدريساالجامعي

بية بجامعات مقررات الدكتوراه واملاجستير والليسانس ومتطلبات الجامعة لكل من علم اللغة واللغة العربية بكليات دار العلوم والتربية واللغة العر  .1

 .العزيز عاملية بإسالم آباد وجامعة قطر وجامعة امللك عبدال القاهرة واملنيا والفيوم والجامعة إلاسالمية

 .ماجستير تعليم العربية بوصفها لغة أجنبية بالجامعة ألامريكية بالقاهرة .4

 .العربية للناطقين بغيرها في عدد من الكليات واملعاهد العلمية املتخصصة .3

 إشرافاومناقشة:  

 .مصر واململكة العربية السعودية وباكستان وماليزيا من رسائل املاجستير والدكتوراه بجامعاتديد الع

 تحكيم: 

 .ستاذ مشارك بجامعات مصر والسعودية وألاردنأالعديد من أعمال الترقية إلى درجتي أستاذ و  .1

 .العديد من البحوث العلمية املقدمة ملختلف املجالت العلمية املحكمة في مصر والسعودية وإلامارات وألاردن والبحرين .4
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 تخطيطاالبرامجاواملشروعاتاوتصميمهااوإعدادها:اسًعاتا
 تهاوصياغاهاإعدادتصميمابرامجاوا 

ا متنوًعا 32)توصيف مقررات السنة التحضيرية بجامعة طيبة بكلياتها جميًعا وعلى اختالف تخصصاتها ( 4013) .1 وفق معايير ( مقرًرا جامعيًّ

 .ةومتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد بالسعودي

 .جامعة امللك عبد العزيز ،برنامج تدريس فصلي ،برنامج املاجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها( 4013) .4

 .جامعة امللك عبد العزيز ،برنامج تعليم عن بعد ،برنامج املاجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها (4013) .3

 .السعودية ،العزيز جامعة امللك عبد ،، معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها"بغيرها مقررات معهد اللغة العربية للناطقين"خطة ( 4014) .2

 .جامعة امللك عبد العزيز، برنامج تعليم فصلي ،الدبلوم في تعليم العربية للناطقين بغيرها (4011) .2

م العربية للناطقين بغيرها (4011) .6
ُّ
 .عبد العزيز جامعة امللك ،برنامج تعليم عن بعد ،الدبلوم في تعل

ا( 4002) .2  .تصميم امتحان دولي للكفاءة في العربية للناطقين بغيرها، وإدارة فريق العمل، وإلاشراف عليه وعلى تحكيمه دوليًّ

 .تصميم دورة صناعة التصحيح اللغوي ومهاراته، جامعة قطر، قطر( 4002) .9

 .إسالم آباد، امعة إلاسالمية العامليةالج، تأسيس وحدة دراسات في اللغويات التطبيقية خطة (1119-1111) .1

 .إسالم آباد، الجامعة إلاسالمية العاملية ،تطوير الدراسات العليا خطة( 1112) .10

ي في تعليم العربية لغير الناطقين بها"املشروع التفصيلي إلنشاء  (1112) .11 ص   صُّ
َ
خ

َ
إسالم ، ، الجامعة إلاسالمية العاملية"درجَتي ماجستير ودبلوم ت

 .آباد

 اإعدادااملشاركةافي

 .السعودية، العزيز جامعة امللك عبد ،معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها ،الخطة الاستراتيجية( 4012) .1

 .السعودية ،جامعة امللك عبد العزيز ،، معهد اللغة العربية للناطقين بغيرهامعايير اللغة العربية للناطقين بغيرها( 4012) .4

 (منسق الاتفاقية. )مي بين جامعتي القاهرة وأيوا بالواليات املتحدة ألامريكية في مجال تعليم العربية لألجانباتفاقية تعاون عل( 4009) .3

 .مصر ،لجنة معايير اللغة العربية بالهيئة القومية لتوكيد جودة التعليم والاعتماد ألاكاديمي ،وثيقة اللغة العربية( 4009) .2

 تحكيم 

 .كلية الدراسات العليا، جامعة الكويتل اللغة العربية وآدابها بصفة مستشاربرنامج املاجستير في ( 4019) .1

 .بالقنفذة، جامعة أم القرى  برنامج املاجستير في اللغة العربية، الكلية الجامعية (4014) .4

 إشرافاومراجعةاوتحرير 

 .جامعة بيشة، السعودية ،"املهارات اللغوية"متطلب جامعي للغة العربية ( 4019) .1

 .جامعة بيشة، السعودية ،"التحرير الكتابي"متطلب جامعي للغة العربية ( 4019) .4

 (.التعبير الكتابي بجامعة امللك عبد العزيز)متطلب جامعي للغة العربية ( 4012) .3

 ا.إنجاز ثالثة مشاريع بحثية بجامعة امللك عبد العزيز( 4012 -4010) إنجاز مشاريع بحثية

 متطلب جامعي بجامعة امللك عبد العزيز"املهارات اللغوية"تاب ك (4013): تأليف باالشتراك ،. 

 إسالم آباد ،تحرير دليل الجامعة إلاسالمية العاملية (1119): دليل جامعي تحرير. 

 تابع للجمعية العربية للتربية إلاسالميةالتأسيس مركز تعليم العربية لألجانب بمصر  (1111 -1191) :تأسيس مركز تعليمي. 

اأنشطةااملؤتمرات:اشًراعااا
 جامعة القاهرة ،دار العلوم ،"العربية والدراسات البينية"( 4002مارس  2 -3) :مقررامؤتمر. 

 جامعة القاهرة ،دار العلوم ،"العربية وقرن من الدرس النحوي "( 4003فبراير  11 -19) :منسقاعامامؤتمر. 
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 ان ومصرخمسة مؤتمرات بكل من ألاردن واملغرب ولبن:ارئيساجلسة: 

، "مسؤولية الفرد واملجتمع والدولة: العربية لغة عاملية"، املؤتمر الدولي للغة العربية "قراءات وموضوعات أدبية"جلسة ( 4014مارس  41)  .1

 .املجلس الدولي للغة العربية بالتعاون مع اليونسكو وعدد من الهيئات الدولية املؤتمر الدولي للغة العربية، بيروت

 .، جامعة إربد، ألاردن"املنهج في اللغة وألادب والنقد"الجلسة الثانية بمؤتمر ( 4010بريل أ 41 -49) .4

 .جامعة القاهرة -دار العلوم" العربية والدراسات البينية"بمؤتمر " بين العلوم العربية وإلاسالمية"جلسة ( 4002مارس  2 -3) .3

 .، جامعة الحسن الثاني باملغرب"الواقع وآلافاق: املعاجم العربية"ر ، مؤتم"املعاجم إلالكترونية"جلسة ( 4003سبتمبر  42-42) .2

 .جامعة املنيا -، دار العلوم"دور مشروع مكتبة ألاسرة في البنية الثقافية ملصر"الجلسة العلمية الثالثة، مؤتمر ( 4003مارس  14 -10) .2

 ا على مستوى العالم العربي أربعينفي :امشاركاببحث  .أتي تفصيلها في ثالث عشر، يمؤتمًرا علميًّ

 برامجاالتدريباوالتنمية:احادياعشر

ا(دورةاتدريبيةا81)ا:بجامعةاالقاهرة

 امركزااللغاتاألاجنبيةابجامعةاالقاهرة
1. (48 hours) (March 30- June 23, 2008) “Academic Research Writing Course”. 

 املعملااملركزيابجامعةاالقاهرةا(Cairo University Lab)ا
2. (March 31, 2008) “How to write Proposal”. 

 بجامعةاالقاهرةاضماناالجودةاوالاعتمادمركزا 

 (.زراعة)تجربة ريادية في ضمان الجودة ( 4002إبريل  19) .3

 .إعداد استبانات التغذية الراجعة والتحليل إلاحصائي للبيانات( 4002إبريل  10) .2

 .ج الدراس يتقرير املقرر والبرنام( 4002إبريل  2) .2

 .توصيف املقرر الدراس ي( 4002مارس  41) .6

 .قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد( 4002مارس  12) .2

 .معايير التقرير السنوي للمؤسسة التعليمية( 4002فبراير  49) .9

 .مفاهيم وآليات: والاعتماد ضمان الجودة( 4002فبراير  40) .1

 لتدريساوالقياداتابجامعةاالقاهرةبمركزاتنميةاأعضاءاهيئةاا 

 .توكيد الجودة والاعتماد( 4002فبراير  2 -2)  .10

 (.التعليم إلالكتروني)الاتجاهات الحديثة في التدريس ( 4006أغسطس  30 -49) .11

 .إلادارة الفعالة لالجتماعات( 4006يوليو  14 -10)  .14

 .الكتابة العلمية والنشر الدولي( 4006يوليو  2 -3)  .13

 .إدارة البحث العلمي( 4006يونيو  49 -46)  .12

 .تصميم مقرر ( 4006يونيو  44 -41)  .12

 .إلادارة الفعالة لألزمات( 4006يونيو  40 -11) .16

 .تقويم التدريس( 4006يونيو  9 -6) .12

 امركزاالبحوثاوالدراساتاالتربوية

 .دورة إعداد املعلم الجامعي( 1199يناير  13 -1192ديسمبر  46)  .19

 (دوراتاتدريبيةا1)ا:عبداالعزيزابجامعةاامللك

 ااالسعوديةا-جدةا-مركزاتطويراالتعليماالجامعيابجامعةاامللكاعبداالعزيز



2 

 

 .عن بعدالتعليم و نظام البالك بورد أساسيات  (4012/ 04/ 46 -42= ه1232/ 02/ 46 -42) .1

 .SPSSمهارات تطبيقية في استخدام ( م4009/  11/  11 -1= ه 1241/ 11/  13 -11)  .2

 االسعوديةا-جدةا-عمادةاالتعليماعنابعدابجامعةاامللكاعبداالعزيز

 ."البرنامج التدريبي في استخدام الفصول الافتراضية( 4011/ 11/ 16 -12= ه1234/ 14/ 40 -11) .3

 .مقدمة في تصميم املادة العلمية( 4001/  2/ 9 -6= ه 1230/  2/ 14 -10) .4

 .تبة إلالكترونيةاملك( 4001/  3/  41= ه  1230/  2/  4) .5

 .مقدمة في التعليم إلالكتروني( 4001/  3/  49= ه 1230/  2/  1) .6

 .EMESاستخدام نظام التعليم إلالكتروني ( 4001/ 3/  1 -2= ه 1230/ 3/  14 -10) .7

  .CENTRAاستخدام نظام الفصول الافتراضية ( 4001/  3/  2 -3=  ه 1230/  3/  2 -6) .8

االعلميةاالاهتماماتا:ثانياعشر
o االاهتماماتاالبحثية

 .دراسة التراث اللغوي العربي من منظور نظريات الدرس اللغوي املعاصر ومناهجه ومفاهيمه .1

 .صياغة النظريات التراثية في مختلف فروع التراث العربي صياغة معاصرة .4

 . بناء منظومة جامعة لهذه النظريات اللغوية التراثية .3

 .العربية التراثية بنظيراتها في الدرس اللغوي الغربي املعاصرمقارنة النظريات اللغوية  .2

o اهتماماتاالتعليم 

 .النحو والصرف والعروضالجامعي ملقررات تدريس التضاف إلى أشهر كتب جامعية إعداد سلسلة تعليمية  .1

 .إعداد سلسلة تطبيقية للسلسلة التعليمية .4

o ااهتماماتاحوسبة

 .ربيةإعداد تطبيقات لحوسبة اللغة الع .1

 .إعداد مشروعات علمية مؤسسة على تطبيقات تعليم آلالة .4

 .خدمة التراث العربي من خالل مشروعات علمية حاسوبية .3

 بياناعاماباإلنتاجاالعلمياا:ثانياعشراا
 تتوزع بين الكتب العلمية والتعليمية، وأبحاث املجالت واملؤتمرات العلميةخمسة وتسعون  12

ً
 .عمال

تاوالكتباالعلميةااملحكمةاملجالاأبحاثا ااا
ا، بياناتها وروابطها في قسم إلانتاج العلمي قسم  32

ً
 "بحوث املجالت والكتب العلمية املحكمة"خمسة وثالثون بحث

 أبحاثااملؤتمراتاواملنتدياتااملحكمة
ا وورقة علمية قدمت في املؤتمرات والندوات العلمية املختلفة واحد وأربعون  21

ً
 .بحث

االعلميةااملصادرا
 .كتب علمية تمثل مصادر علمية في خدمة كل من التراث العربي، واللغة العربية ةثماني 9

االكتباالتعليمية
ا في خدمة فروع الدرس اللغوي العربيأحد عشر  11  .كتاًبا تعليميًّ

 عن رسالتي املاجستير والدكتوراه
ً

ْضال
َ
 .ف
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 اإلنتاج العلمي

ا(أبحاثاعلميةااملحكمةااملنشورةاأوااملقبولةاللنشر) يالنشاطاالعلم:االقسماألاولااا
1. “The Painting and the Background in Arabic Prosody: A New Theory for Arabic Metrics”. (Arabica) ا يصدر 

َّ
       .مل

، تحرير "تجارب وممارسات: يم مهارتي القراءة والكتابةتعل"، كتاب "الواليات املتحدة ألامريكيةتعليم مهارتي القراءة والكتابة للمبتدئين في " (2112) .2

 .74 -43، هللا للغة العربية، السعودية عادل القحطاني، مركز امللك عبد

هللا  ، تحرير دمحم ربيع سعيد الغامدي، مركز امللك عبد"النشوء والتطورات: الكتابة العربية"، كتاب "نظام بين نظامين: الكتابة العربية" (2117) .3

 .121 –77 غة العربية، السعودية،لل

 .113-115، 72، مجلة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، العدد "أسس الفرض ومشكالته: مدرسة الحجاز اللغوية" (2114) .4

 .85 -82، 5، في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج"بل"تحقيق مسألة ورود الواو بعد " (2111) .5

 .21 -86، 5، في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج"املركب املزجي بتمامهالنسب إلى " (2111) .6

 .125 -122، 5، في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج"إلى اثنين متفرقين "كال"إضافة ( "2111) .7

، ربيع 21، مجلة الجسرة الثقافية، العدد "بد املعطي حجازي قراءة في قصيدة ألامير املتسول ألحمد ع: الضليل يظهر في املدينة من جديد" (2111) .8

 .82 -68نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، : ، قطر2111

 .حجية إلاجماع في النحو العربي، الكتاب التذكاري ألحمد مختار عمر، كلية آلاداب، جامعة الكويت( 2112) .2

 .81 -31، مجلة كلية دار العلوم، العدد الثاني وألاربعين، جامعة القاهرة، "معالجة التراث العربي لألنظمة النحوية" (2117) .11

 .217 -151، مجلة كلية دار العلوم، العدد الحادي وألاربعين، جامعة القاهرة، "غياب العالمة في صفات املؤنث: سمة التأنيث في العربية" (2117) .11

 .117 -67، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد الثامن والثالثون، "هرة النحوية وأنظمتها في العربيةالظا" (2116) .12

 .23 -5، مجلة كلية دار العلوم، إصدار خاص، "أسسه وتطبيقاته: التنظير اللغوي العربي" (2116) .13

 ،المية التي يصدرها مجمع البحوث إلاسالمية، الجامعة إلاسالمية العاملية، مجلة الدراسات إلاس"أنماط الوحدة التركيبية في العربية" (2115) .14

 .152 -127، (سبتمبر -يوليو)إسالم آباد، املجلد ألاربعون، العدد الثالث 

 .21 -5، مجلة كلية دار العلوم، إصدار خاص، جامعة القاهرة، "املفاهيم والتطبيقات: التحليل التوزيعي" (2115) .15

 .188 -145، حولية الجامعة إلاسالمية العامية بإسالم آباد، العدد الثاني عشر، "أنظمتها ونظرياتها: التعدد اللغوي  ظاهرة" (2114) .16

 .21 -5، مجلة كلية دار العلوم، إصدار خاص، جامعة القاهرة، "اللغويات الوصفية فيالدرس الصرفي " (2114) .17

لجنة الدراسات ألادبية واللغوية : موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة، "ترجمته وأعماله: جعفر بن ثعلب إلادفوي " (2114) .18

 .باملجلس ألاعلى للثقافة

لجنة الدراسات ألادبية : موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة، "ترجمته وأعماله: يالحسن بن عبد هللا العباس ( "2114) .12

 .ألاعلى للثقافة واللغوية باملجلس

لجنة الدراسات ألادبية واللغوية : ، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة"ترجمته وأعماله: الشريف الجرجاني" (2114) .21

 .باملجلس ألاعلى للثقافة

لجنة الدراسات ألادبية واللغوية : امن، القاهرة، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الث"ترجمته وأعماله: عبد الرحيم البرعي" (2114) .21

 .باملجلس ألاعلى للثقافة

لجنة الدراسات ألادبية : ، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة"ترجمته وأعماله: عبد الرزاق بن أحمد القاشاني" (2114) .22

 .واللغوية باملجلس ألاعلى للثقافة

لجنة الدراسات ألادبية واللغوية باملجلس : ، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة"رجمته وأعمالهت: ابن باتكين" (2114) .23
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 . ألاعلى للثقافة

ة لجنة الدراسات ألادبية واللغوي: ، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة"ترجمته وأعماله: أبو حيان ألاندلس ي" (2114) .24

 .باملجلس ألاعلى للثقافة

لجنة الدراسات ألادبية واللغوية باملجلس : ، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة"ترجمته وأعماله: شافع بن علي" (2114) .25

 .ألاعلى للثقافة

ي" (2114) .26  
 
ل   الدين  الح 

ي  لجنة الدراسات ألادبية واللغوية : ، الجزء الثامن، القاهرة، موسوعة الروائع من ألادب العربي"ترجمته وأعماله: َصف 

 .باملجلس ألاعلى للثقافة

لجنة الدراسات ألادبية واللغوية باملجلس ألاعلى : ، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة"ترجمته وأعماله: دمحم وفا" (2114) .27

 .للثقافة

لجنة الدراسات ألادبية واللغوية باملجلس : ، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة"ته وأعمالهترجم: إبراهيم الجعبري " (2114) .28

 .ألاعلى للثقافة

س لجنة الدراسات ألادبية واللغوية باملجل: ، موسوعة الروائع من ألادب العربي، الجزء الثامن، القاهرة"ترجمته وأعماله: دمحم البلبيس ي" (2114) .22

 .ألاعلى للثقافة

 .141 -22، 12 -18، املجلة املعجمية، جمعية املعجمية التونسية، العددان "نماذج النظرية العربية للتركيب املعجمي العام( "2113 -2112) .31

 .222 -132، اشرالعإسالم آباد، العدد  ،، حولية الجامعة إلاسالمية العاملية"نماذج النظرية العربية للتركيب املعجمي العام" (2112) .31

 .122 -164، 2إسالم آباد، العدد  -، حوليات الجامعة إلاسالمية العاملية"نظام الكتابة العربية ونظريتها( "2111) .32

 .دراسة في املفهوم واملنهج، حوليات كلية آلاداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، الكويت: نظرية الصرف العربي( 211 -2111)  .33

 -77، ص (سبتمبر -يوليو)، مجلة الدراسات إلاسالمية، العدد الثالث، املجلد الثالث والثالثون "ير تحديد الوحدة التركيبية في العربيةمعاي" (1228) .34

131. 

 .315 -257إسالم آباد، العدد الرابع، ص  ،، حولية الجامعة إلاسالمية العاملية"نظام أقسام الصيغة في النظرية النحوية" (1226) .35

 أبحاثامقدمةاإلىااملؤتمراتاواملنتدياتااملحكمةا:الثانياالقسم
، كلية دار "العلوم العربية وإلاسالمية في ضوء التحول الرقمي"، مؤتمر "منظور بحثي: التراث العربي وإلاسالمي في العصر الرقمي( "2121مارس  24) .1

 .العلوم، جامعة الفيوم، مصر

، كلية دار العلوم، جامعة الفيوم، "العلوم العربية وإلاسالمية في ضوء التحول الرقمي"، مؤتمر "تجددةقراءة م: التراث العربي( "2121مارس  25) .2

ا تنشر، وقيد التطوير) .مصر
َّ
 (.البحث محاضرة علمية بصفتي ضيف شرف املؤتمر، وقد تم تأجيل املؤتمر؛ ومن ثم فإنها مل

العلوم العربية وإلاسالمية في ضوء "، مؤتمر "البحتري بين موازنة آلامدي وتحليل التعلم آلالياملقارنة بين أبي تمام و ( "2121مارس  26: )باالشتراك .3

 .، كلية دار العلوم، جامعة الفيوم، مصر"التحول الرقمي

ة، جامعة القصيم، ، الندوة العلمية لقسم اللغة العربية، كلية آلاداب والعلوم إلانساني"العربية بين نظريتينالسمة في نظام " (2118يناير  4) .4

 .السعودية

 فيها وثقافتها، باللغة العربية وآدا، الندوة الدولية للغة العربية "القرائن والسمات اللغويةتي ن نظرييب يالدرس اللغوي العرب( "2117/ 3/ 12) .5

 .، جامعة طيبة، املدينة املنورة، السعوديةةاليزيملؤسسات التعليمية السعودية واملا

، الندوة العلمية لقسم اللغة العربية، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة "املبادئ والنماذج: صياغة النظرية اللغوية" (2116فبراير  5) .6

 .القصيم، السعودية

، جامعة امللك عبد كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ،ملتقى قسم اللغة العربية، "النظرية العروضية بين املنظورين العربي والغربي( "2115نوفمبر  5) .7

 .العزيز
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كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة  ،، ملتقى قسم اللغة العربية"املنجز التفسيري نموذًجا: املنجز اللساني للتراث العربي" (2113ديسمبر  4) .8

 .امللك عبد العزيز

، "حالة العلم ومنهجية تجديده: مية والاجتماعية وإلانسانيةالعلوم إلاسال "الحاضر واملستقبل، مؤتمر : ألالسنية العربية (2113مارس  21 -12) .2

  .جامعة الشيخ زايد، إلامارات العربية املتحدة

العربية "، املؤتمر الدولي للغة العربية "مراجعة وتعليق وتحليل: قراءة النظرية اللسانية العربية بين الدرسين الغربي والعربي" (2112مارس  23 -12) .11

، املجلس الدولي للغة العربية بالتعاون مع اليونسكو وعدد من الهيئات الدولية املؤتمر الدولي للغة "ولية الفرد واملجتمع والدولةمسؤ : لغة عاملية

 .العربية، بيروت

ملتقى قراءة النص  اللغة وإلانسان، أبحاث"رؤية تنظيرية لتفاسير القرآن الكريم، كتاب : وقراءة النص الدينيالنظرية اللغوية " (2111ديسمبر  22) .11

 .362 -331م،  2111/ 12/ 22 ،ه 1432/ 4/ 24، مؤتمر نادي جدة ألادبي، الثالثاء "الحادي عشر

 .، يوم البحث العلمي، جامعة امللك عبد العزيز"في التراث العربي اللغوي الاستدالل  يةبن" (2111مايو  25) .12

 ،ألاعم إلى النماذج الخاصة، مؤتمر قضية املنهج في اللغة وألادب والنقد، جامعة إربد املنهج اللغوي العربي من النموذج (2111إبريل  22 -28) .13

 .ألاردن

 .جامعة القاهرة ،، مؤتمر سيبويه والعربية، كلية دار العلوم"بنية الاستدالل اللغوي في التراث العربي" (2111مارس  2 -8) .14

 The International، مؤتمر "مشكالت أنظمته ومعايير مقترحة لنظام أفضل: رومانينقل الحرف العربي إلى الحرف ال" (2112ديسمبر  16 -15) .15

Symposium on Arabic Transliteration Standard: Challenges and Solutions  الندوة العاملية عن معايير نقل الكلمات العربية إلى أبجدية

 .مارات العربية املتحدةإلا  ،التحديات والحلول، بالجامعة ألامريكية بالشارقة: أخرى 

: ، املؤتمر الدولي للدراسات ألادبية واللغوية املقارنة"املناهج الصرفية في التراث العربي في منظور الدرس الغربي املعاصر" (2117إبريل  31 -28) .16

 .الحاضر واملستقبل، كلية آلاداب بجامعة القاهرة والجمعية املصرية لألدب املقارن 

، املؤتمر الدولي الرابع لقسم النحو والصرف "قراءة في أسسها الصوتية واملوسيقية: النظرية العروضية في التراث العربي( "2117مارس  4 -3) .17

 .81 -61، ص 1، ج"العربية والدراسات البينية"والعروض بعنوان 

جامعة القاهرة  ،لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية آلاداب، املؤتمر القومي ألاول "النظرية العروضية للشعر العربيفي بنية " (2117 فبراير 23 -21) .18

 ".مناهج دراسة ألادب العربي في مائة عام"بعنوان 

 .، ندوة اللغة العربية وقضايا العصر، املجلس ألاعلى للثقافة بمصر"حوار الحضاراتمشروع تعليم العربية لغير أهلها و " (2116ديسمبر  28 -27) .12

، لجنة "الثقافة النقدية التطبيقية لشباب النقاد واملبدعين"، ورشة عمل "االسيوطي نموذًج : نحو صياغة ثانية لترجمة لألعالم" (2116ديسمبر  11 -2)

 .الدراسات ألادبية واللغوية باملجلس ألاعلى للثقافة مع جامعة أسيوط

 .دي دار العلوم، جامعة القاهرةمية لنا، الندوة العل"تمام حسان بين التنظير اللغوي وإلابداع( "2116مايو  31) .21

، الجامعة ألامريكية بالقاهرة وجامعة "اللغات واللغويات"، املؤتمر الثاني عن "مفاهيم التنظير في التراث النحوي العربي" (2116مارس  25 -24) .21

  .أكسفورد

دب املقارن، جمعية ألادب املقارن بالتعاون مع جامعة ، املؤتمر السنوي ألاول لأل "املناهج اللغوية في التراث العربي" (2115نوفمبر  21 -21) .22

  .إلاسكندرية

جامعة  ،كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ،قسم اللغة العربيةل الندوة العلمية، "أزمة قراءة وآفاق دراسة: التراث اللغوي العربي" (2114أكتوبر  16) .23

 .قطر

تمر نحو كتابة عربية أفضل، مركز الخطوط بمكتبة إلاسكندرية وبمشاركة الجمعية ، مؤ "مشكالت ألابجدية العربية" (2114يوليو  22 -21) .24

 .املصرية العامة للخط العربي ومديرية التربية والتعليم باإلسكندرية وجامعة إلاسكندرية

 .، كلية آلاداب جامعة الزرقاء ألاهلية"ألامة وتحديات املعلوماتية"، مؤتمر "قراءة في نظريات الشكل والداللة: الصحة اللغوية" (2114مايو  18-21) .25

، الندوة العلمية لكلية دار العلوم، "مراجعة نقدية: املناهج الغربية للتراث اللغوي العربي"تقديم وترجمة بحث جوناثان أونز ( "2114إبريل  15) .26
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 .جامعة القاهرة

اللغة "، مؤتمر "حو إعداد امتحان دولي لتعليم العربية لغير الناطقين بهان: التقويم اللغوي لدارس ي العربية من غير أهلها" (2114فبراير  18 -17) .27

 .جامعة القاهرة ،العلوم ، كلية دار"العربية في التعليم العام

ار بالد ، جامعة الحسن الثاني"الواقع وآلافاق: املعاجم العربية"، مؤتمر "جهات النظرية املعجمية في التراث العربي" (2113سبتمبر  27 -25) .28

 .البيضاء بالتعاون مع جمعية املعجمية املغربية، املغرب

كلية آداب أسيوط، جامعة " السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية والشرعية"، مؤتمر "التنظير اللغوي عند إلامام السيوطي" (2113مارس  13 -11) .22

 .أسيوط

دور مشروع مكتبة ألاسرة في البنية الثقافية "، مؤتمر "ربي والدراسات املعاصرةالتصنيف في النظرية النحوية بين التراث الع" (2113مارس  12 -11) .31

 .جامعة املنيا ،دار العلوم" ملصر

 .جامعة القاهرة ،دار العلوم، "العربية وقرن من الدرس النحوي "، مؤتمر "النظرية اللغوية العامة في التراث العربي" (2113فبراير  12 -18) .31

الثوابت الثقافية : الحضارة العربية"، املؤتمر العلمي الخامس كلية دار العلوم بالفيوم "النظرية التراثية للسمات النحوية" (2112أكتوبر  13 -12) .32

 ".واملتغيرات الحضارية

 .ألامريكية بالقاهرة، الجامعة "العربية واللغويات"، مؤتمر "بين تنظير اللغويين وممارسة التربويين العربية نظام الكتابة" (2112مايو  18 -17) .33

 السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية والشرعية، كلية آلاداب، جامعة أسيوط"، مؤتمر "التنظير اللغوي عن السيوطي( "2112مارس  12 -11) .34

 .نيا، املؤتمر السنوي لكلية دار العلوم بجامعة امل"الظاهرة الصرفية بين النظريتين العربية والغربية" (2112مارس  12 -11) .35

 .جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم ،قسمي النحو وعلم اللغةل الندوة العلمية، "النظرية الصرفية في التراث العربي "(2112) .36

 .إسالم آباد ،الجامعة إلاسالمية العاملية ،كلية اللغة العربيةل الندوة العلمية، "مفاهيمها ومناهجها: نظرية الداللة العربية" (1222) .37

 .إسالم آباد، الجامعة إلاسالمية العاملية ،كلية اللغة العربيةل الندوة العلمية، "املفاهيم النحوية بين النظريات العربية والغربية "(1228) .38

 إسالم آباد ،الجامعة إلاسالمية العاملية ،كلية اللغة العربيةل الندوة العلمية، "نظام أقسام الصيغة بين التراث العربي وعلم اللغة املعاصر" (1226) .32

 .إسالم آباد، الجامعة إلاسالمية العاملية ،كلية اللغة العربيةل الندوة العلمية ،"معاييرها وأنماطها: الوحدة التركيبية في العربية" (1228) .41

 .آبادإسالم ، الجامعة إلاسالمية العاملية، كلية اللغة العربيةل الندوة العلمية، "جهات النظرية الصرفية العربية" (1227) .41

 الكتبااملرجعية:االقسماالثالث
 .مباحث في صناعة العلم: علم الاستدالل( قيد النشر) .1

 .جامعة امللك عبد العزيز ،مركز النشر العلمي: النظرية واملنهج بناء معاصر لعلم الاستدالل اللغوي، جدة: أصول النحو العربي (2112)  .2

 .جامعة امللك عبد العزيز ،كز النشر العلميالعربية من منظور املنهج التوزيعي، مر  (2112) .3

جامعة أم  ،مركز بحوث اللغة العربية وآدابها بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث إلاسالمي ،السمات النحوية للعربية، كتاب علمي محكم (2111) .4

 .القرى، السعودية

 .الم للطباعة والنشر والترجمةمكتبة دار الس: النظرية اللغوية في التراث العربي، القاهرة (2116) .5

 .مكتبة دار الهاني: النظرية النحوية املعاصرة، القاهرة (2112) .6

 .مكتبة النهضة املصرية: املفاهيم النحوية بين الدرسين العربي التراثي والبنيوي املعاصر، القاهرة (1228) .7

 .املصريةمكتبة النهضة : أنماط الوحدة التركيبية في العربية، القاهرة (1228) .8

 الكتباالتعليمية
 .دار الهاني للطباعة والنشر: ، القاهرة2النحو املنهجي، جالتراكيب الجزئية،  (2117) .1

 .دار الهاني للطباعة والنشر: ، القاهرة3النحو املنهجي، جالجملة الاسمية،  (2116) .2

 .اني للطباعة والنشردار اله: ، القاهرة1النحو املنهجي، جالوحدات النحوية وعالقاتها،  (2115) .3
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 .2دار الهاني للطباعة والنشر، ط: في بناء الجملة الفعلية، القاهرة (2114) .4

 .زرقاء اليمامة للطباعة والنشر: التوابع في العربية، مصر (2114) .5

 .زرقاء اليمامة للطباعة والنشر: محاضرات في التحليل الصرفي للعربية، مصر (2114) .6

 .زرقاء اليمامة للطباعة والنشر: لقضايا العربية ومناهج دراستها، مصر فلولوجيهدراسة : العربية وتراثها (2114) .7

 .دار الهاني للطباعة والنشر: للعربية، القاهرة يفي التحليلين الصرفي والعروض  (2112) .8

 .دار الهاني للطباعة والنشر: ا، القاهرةمحتوى ومنهًج : املصادر النحوية (2111) .2

 .مكتبة النهضة املصرية: الجملة الفعلية، القاهرة في بناء (1223) .11

 .دار الثقافة العربية: في مقدمات النحو العربي، القاهرة (1222) .11

 رسالتاااملاجستيراوالدكتوراه
 .جامعة القاهرة ،، كلية دار العلوم"أثر أقسام الكلم في الجملة العربية" (1222)

 جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم ،"قرينة التعيين في النحو العربي" (1287)


