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 .أمحد نتوف. د/
 ....أستاذ مشاركالدرجة األكادميية جبامعة قطر: ...

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 ..........0097444034484مكتب : 
 ..0097431344664.. حممول :

qu.edu.qa@name.name  
 

 البياانت الشخصية

o   ......................... 

o   ......................... 
o   ......................... 

 التخصص
o  :اللغة العربية وآداهبا.....التخصص الرئيسي...... 

o  :النقد العريب القدمي .........التخصص الدقيق......... 

 العلمية الشهادات

o ........الدكتوراة يف اللغة العربية وآداهبا........ 

o .......... املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا..... 

o ............اإلجازة يف اللغة العربية وآداهبا..... 

 الوظيفياألكادميية والتدرج اخلربات 
o 2018-...  :....... جامعة قطر –كلية اآلداب والعلوم   –أستاذ مشارك............... 

 200تدريس عريب  .املهام 

 تدريس مقرر التفكري البالغي والنقدي يف مرحلة املاجستري .املهام 

o 2013-2015  :...... تركيا -إينونو جامعة  –أستاذ مشارك اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وبالغتها.......... 
 تدريس مقرر اللغة العربية لطالب كلية اإلهليات املهام 

 املهام 

o 2012-...  :جامعة دمشق................... 

 قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب –أستاذ مشارك النقد العريب القدمي  املهام 

 رئيس قسم اللغة العربية يف املعهد العايل للغات املهام 

mailto:name.name@qu.edu.qa
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o 2007-2012  :...........جامعة دمشق.......... 

 (رسائل عشر)أهم  اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
o اإلشراف على رسالة ماجستري بعنوان:  

o  حذيفة  العربية وآداهبا جبامعة دمشق، للطالبأساليب التمكني يف القرآن الكرمي دراسة يف بالغة النص القرآين قسم اللغة
 اخلطيب، نوقشت بتقدير امتياز

o  آراء السعد التفتازاين البالغية ) ماجستري ( جامعة دمشق ، للطالب ضياء الدين القالش، نوقشت وانلت تقدير امتياز
 .)إشراف(

o  دكتوراه بعنوان اإلشراف على رسالة 

o  القرائن يف علم املعاين، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة دمشق، للطالب ضياء الدين القالش، نوقشت وانلت مرتبة
 الشرف مع التوصية ابلطباعة )دكتوراة( )إشراف(.

o  م، للطالب شادي حممود، نوقشت 2010اصطفاء الفعل يف القرآن الكرمي، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة دمشق
 ........................مشرف مشارك على لت مرتبة االمتياز )دكتوراة( وان
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o  جلنة مناقشة عضو يف 

o  .م2002روضة الفصاحة حملمد بن أيب بكر الرازي ) دراسة وحتقيق ( قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة دمشق 

o م،  للطالبة مساح 2004اللغة العربية وآداهبا جبامعة دمشق.  التلقي اجلمايل يف النقد العريب القدمي، أبو الطيب املتنيب منوذًجا  قسم
 أورنة )ماجستري(

o  .م للطالبة 2009شعر شعراء طبقة اإلسالميني األوىل بني الشراح والنقاد القدماء)دكتوراه( قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة دمشق
 مساح  أورنة

o  م2005اللغة العربية وآداهبا جبامعة دمشق. فن السرية يف القرآن الكرمي  للطالبة عزة حليب قسم 

o  م )ماجستري(2008مناهج النقاد العرب يف دراسة سرقات املتنيب ابن وكيع التنيسي )أمنوذجا( للطالبة دعد السامل، جامعة البعث 

o ق ، املعهد العايل للغات جامعة دمش ،اسرتاتيجيات تعلم مهارة القراءة ملتعلمي اللغة العربية الناطقني لغريها، للطالبة زينب حسني
 م، )ماجستري(2012

o  )م2018 -تركيا –جامعة إينونو  –التكرار يف شعر البارودي، للطالب لقمان يوسف )ماجستري 

 : املؤلفات

 )أهم مخسة كتب(الكتب 

o ترمجة كتاب 

o أتليف 

o  ،النقد التطبيقي يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني، ) دار النقد التطبيقي عند العرب يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني
 .2010النوادر ، دمشق والكويت( 

o م2010، منشورات جامعة دمشق ) ابالشرتاك(  دراسات يف النقد العريب القدمي 
o  م.2007، دار حنو القمة ، دمشق الغزو الثقايف يف أفالم الكرتون 
o أجزاء )ابالشرتاك( 8 –م 2016 سلسلة أجبد لتعليم اللغة العربية 
o م2015 –اجلزء األول  –احلديث الشريف  -  )ابالشرتاك( سلسلة التعليم املسجدي 
o   م2015 –اجلزء الثاين  –احلديث الشريف  -سلسلة التعليم املسجدي 
o   م2015 –اجلزء األول  –السرية النبوية  -سلسلة التعليم املسجدي 
o   م2015 –اجلزء الثاين  –ية السرية النبو  -سلسلة التعليم املسجدي 
o   م2015 –اجلزء األول  –التفسري  -سلسلة التعليم املسجدي 
o   م2015 –اجلزء الثاين  –التفسري  -سلسلة التعليم املسجدي 



 

 

ذاتية خمتصرةسرية   
 

 
 جامعة قطر 

 كلية اآلداب والعلوم

 قسم اللغة العربية وآداهبا

 

4 | P a g e  

 

o ديوان شعر لألطفال بعنوان ) فاطمة ( مع شريط مسجل لألانشيد 
o م.2006عني جالوت ( مؤسسة النجم لإلنتاج ، دمشق  قصة مصورة بعنوان ) أسد 

o مشاركة يف إعداد 

 (أحباث عشرة)أهم  األحباث العلمية
o  مؤمتر تطوير منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب  -ابن سينا  معهد -ليل ـ فرنسا

املشرتك للغات عنوان البحث: سلسلة أجبد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: التعليم عن بعد ابستخدام تقنيةالواقع 
 م.2015 -( حبث مقدم )ابالشرتاك(ملؤمتر ابن سيناARاملعزز()

o  م  2007معايري صنعة الشعر عند الوحيد البغدادي يف كتابه الفسر ـ جملة الرتاث العريب ـ دمشق  -دمشق ـ الرتاث العريب 
o  رؤية مستقبلية لتطوير مناهج اللغة العربية  -م  2013ـ  2012مؤسسة الفكر العريب  -بريوت ـ  مؤسسة الفكر العريب

الوطن العريب، مؤسسة الفكر العريب، بريوت )حبث ابالشرتاك مع األستاذ الدكتور مازن للمتخصصني يف التعليم العايل يف 
 املبارك( ملشروع )لننهض بلغتنا(

o  مؤمتر تطوير منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب  -معهد ابن سينا  -ليل ـ فرنسا
ابع ـ عنوان البحث: برانمج مقرتح لتنمية مهارات االستيعاب والتعبري والتفاعل املشرتك للغات للمستوى الثالث والر 

 م ) ابالشرتاك(.2014الشفهي )إعداد وحدة تعليمية لتنمية هذه املهارات( 
o  التناسب،  مصادره وأنواعه ومصطلحاته يف سورة البقرة ـ جملة كلية اإلهليات ـ جامعة  -جامعة إينونو  -مالطية ـ تركيا

 م2014ونو إين
o  مهارة االستماع منوذًجا  -تركيا  –وثيقة جلنة التأليف لتعليم العربية للناطقني بغريها يف جامعة إينونو  -تركيا  –إسطنبول

 م.2016ضمن مؤمتر جامعة  إسطنبول وأكادميية إسطنبول لتعليم اللغة العربية يف السنة التحضريية بكليات اإلهليات  –
o حتليل منهج اللغة العربية للصف الثامن يف مدارس األئمة واخلطباء يف تركيا )ابالشرتاك(  -إينونو  جامعة -مالطية ـ تركيا

 م.2017 –جامعة إينونو  – 12/ جملة الدراسات االجتماعية العدد  2017
o  م.2017 –تركيا  –إسطنبول  –املؤمتر الدويل لتعليم السوريني  -رئيس اللجنة العلمية 
o  م.2017 –تركيا  –إسطنبول  –ملؤمتر الدويل لتعليم السوريني ا –التعلم الالصفي 
o  معايري بناء منهج لتعليم اللغة العربية يف السنتني األوىل والثانية بكليات اإلهليات يف اجلامعات الرتكية  –تركيا  –مالطية

اإلهليات ابجلامعات الرتكية،  ضمن مؤمتر اللغة العربية يف مرحليت اإلجازة والدراسات العليا يف كليات –)ابالشرتاك( 
 م.2018

o  ،م.2018حركة النقد حول بيت بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، مقال مقدم جمللة اإلهليات، جامعة إينونو 

 (مؤمترات عشرة)أهم  متراتاملؤ 

o مشاركة يف مؤمتر 

o  مؤمتر تطوير منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب  -ابن سينا  معهد -ليل ـ فرنسا
 2015 املشرتك للغات
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o  مؤمتر تطوير منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب  -معهد ابن سينا  -ليل ـ فرنسا
 2014 والرابعاملشرتك للغات للمستوى الثالث 

o  م.2016مؤمتر جامعة  إسطنبول وأكادميية إسطنبول لتعليم اللغة العربية يف السنة التحضريية بكليات اإلهليات 
o  م.2017 –تركيا  –إسطنبول  –املؤمتر الدويل لتعليم السوريني  -رئيس اللجنة العلمية 
o   م.2018كليات اإلهليات ابجلامعات الرتكية، مؤمتر اللغة العربية يف مرحليت اإلجازة والدراسات العليا يف 

o تنظيم مؤمتر 

 (عشر ندوات)أهم الندوات 
o ...................... 

o ....................... 

 (جلان)أهم عشر  اللجان
o  فريقرئيس  

o أتليف سلسلة أجبد 

o  جممع/مجعية/ ......عضو 

o  ّكم يف  حمح

o 2014جائزة األلوكة لألحباث اخلاصة ابلطفل...................... 

o 2010 – 2011- 2012للتأليف املوجه للطفل : عضو جلان التحكيم جائزة خليفة الرتبوية. 
 

 اجلوائز واألومسة
o )جائزة سبيس تون ألفضل كلمات شعر مغىن )كلمات أنشودة: أان وأخي 

o ................ 

 اللغات

o العربية  

o  متوسط(الرتكية(  

o (جيد) اإلجنليزية 


