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 الدكتور أمحد حاجي َصَفر
 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية

 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 0097444036355مكتب : 
 0097470129725حممول : 

ahmad.safar@qu.edu.qa 
 

 التخصص
o  علم الرتكيب. –التخصص الرئيسي: علوم اللسان والتواصل 

o .التخصصات الفرعية: اللسانيات العامة، الداللة، االصطالح، السيميائية، الرتمجة 

 األكادميية واإلدارية وظائفال
o ق برانمج البكالوريوس يف قسم اللغة العربية يف جامعة قطر  ُمنس ِّ

o  قطر –كلية اآلداب والعلوم/الدوحة -جامعة قطر –اللغة العربية واللسانيات يف قسم اللغة العربية مدرس 

o  يف جامعة قطر.« 200اللغة العربية »منس ق مادة 

o  سورية –املدير العام ملعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا / دمشق 

o  سورية -مشق / دمشق جامعة د -كلية اآلداب   -رئيس قسم اللغة اإلسبانية 
o  سورية -جامعة دمشق / دمشق  -مدرس اللسانيات يف قسم اللغة العربية 
o ( ابحث مشارك ومدرس يف املعهد الفرنسي لدراسات الشرق األدىنIFPO دمشق / )- سورية 

o  بغريها يف املعهد العايل للغات مدرس النظرايت اللغوية وطرائق تعليم اللغة العربية والصوتيات يف ماجستري تعليم العربية للناطقني- 
 سورية -جامعة دمشق / دمشق 

o  سورية -جامعة دمشق/دمشق-مدرس مادة اللسانيات ومادة تلخيص النصوص يف املعهد العايل للرتمجة والرتمجة الفورية 

o ( مدرس ماديت أصول الرتمجة والرتمجة التقنية يف برانمجDUTFAيف املركز الثقايف الفرنسي بدمشق اب ) لتعاون مع جامعة السوربون
 سورية -يف فرنسا/ دمشق  2وجامعة لوميري 

 الشهادات

o 2005 فرنسا /2يف علوم اللسان، جامعة لوميري ليون  هدكتورا 

o 1998  دبلوم الدراسات املعمقة يف اللسانيات العامة وعلوم اللسانDEA فرنسا /2، جامعة لوميري ليون 
o 1996 سانيات العربية دبلوم الدراسات املعمقة يف اللDEA فرنسا /2، السيميولوجيا وعلم املصطلح، جامعة لوميري ليون 
o 1992 دبلوم الدراسات العليا "أديب"، جامعة حلب/ سورية 
o 1990 إجازة يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة البعث/ سورية 
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 والرتمجات املؤلفات

o  ،2016العربية للرتمجة والنشر، بريوت، صدر عن املنظمة ترمجة كتاب )بنية األلسنة( لكلود هجيج. 

o  2014ترمجة كتاب )مدخل إىل علم األعراق واإلانسة( جلان كوابن. صدر يف بريوت عن دار الكتاب العريب. 

o  2013ترمجة كتاب )علوم االجتماع اجلديدة، بني اجلماعي والفردي( لفيليب كوركوف، صدر يف بريوت عن دار الكتاب العريب 

o 2009عريب )الروس( صدر يف ابريس/بريوت -ليف قاموس فرنسياملشاركة يف أت 

o  2004ترمجة رواية )أرسني لوبني اللص الظريف( من الفرنسية إىل العربية، صدر يف بريوت 

o  املشاركة يف إعداد وإصدار برانمج )عتبات( اإللكرتوين لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ابلتعاون مع معهد العامل العريب يف
 2003س، صدر يف ليون ـ فرنسا ابري

o  مدخل إىل اللسانيات العامة(، قيد اإلجناز( 

o  لـ كلينكنبريغ، قيد اإلجناز« اجململ يف السيميائية العامة»ترمجة كتاب 

 النشاطات األخرى

o  قسم اللغة العربية –احملك مة: ُتصدرها كلية اآلداب والعلوم « أنساق»مدير حترير جملة 

o ( رئيس مجعيةLe Levant Francophone) .وهي رابطة اجلامعيني العرب الناطقني ابلعربية والفرنسية 

o  لبنان –عضو احتاد املرتمجني العرب/بريوت. 

o .حُمك م يف عدد من املسابقات واجلوائز الدولية 

o  فرنسا –عضو اجلمعية الثقافية السورية الفرنسية / ليون. 

o  فرنسا–عضو النادي السوري الفرنسي /ليون. 

o وابنكوك. ملشاركة يف عدد من املؤمترات والندوات يف الدوحة ودمشق وبريوت وليونا 

o  2011منسق جائزة خليفة الرتبوية يف سورية. 

 اللغات

o  اإلجنليزية )جيد( -)ممتاز(  الفرنسية -العربية 

 


