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 البيانات الشخصية

o                           الاسم: عماد علي عبد اللطيف علي        اسم الشهرة: عماد عبد اللطيف 

o 21/01/1973تاريخ الميلاد:                                    الجنسية: مصري                

o متزوج، ولديه ثلاث فتياتالحالة الاجتماعية : 

o  :البريد الإلكترونيemad.abdullatif@qu.edu.qa    :0097466331622الهاتف الجوال  

o الموقع العلمي على أكاديميا :https://qu.academia.edu/EmadAbdullatif  

o  :الموقع العلمي على جوجل سكولار

https://scholar.google.com/citations?user=FqneSGMAAAAJ&hl=en 

 التخصص

o  :اللغة العربية وآدابهاالتخصص الرئيسي 

o  :البلاغة وتحليل الخطابالتخصص الدقيق 

 العلمية الشهادات

o  2017أستاذ مشارك النقد والبلاغة، قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر، مارس. 

o  أستاذ مشارك البلاغة وتحليل الخطاب، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، يوليو

2014. 

o  دكتوراه البلاغة العربية والنقد الأدبي، من قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة بإشراف

مشترك مع قسم اللسانيات بجامعة لانكستر البريطانية. موضوع الرسالة: "البلاغة السياسية: تحليل 

("، 1981-1970لمختارات من الخطب السياسية للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات )

بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة جامعة القاهرة، وتبادلها بين 

 .2008الجامعات، 

mailto:emad.abdullatif@qu.edu.qa
https://qu.academia.edu/EmadAbdullatif
https://scholar.google.com/citations?user=FqneSGMAAAAJ&hl=en
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o  ماجستير البلاغة والنقد الأدبي مــــن قسم اللــغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة، في

والممارسة التطبيقية"، بتقـدير ممتــاز، موضوع "الالتفات في البلاغة العربية: الأصول النظرية 

2003 . 

o  ،ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة، تقدير عام جيد جدا

1998. 

o  ليسانس الآداب والتربية، من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة القاهرة

 .1995جيد،  )فرع الفيوم(، تقدير

o  في بعثة 2008-2007 - 2007-2006باحث زائر بجامعة لانكستر البريطانية في العامين الجامعيين ،

 إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة لانكستر.

o  2014أستاذ زائر في مركز الدراسات الإسلامية بجامعة كمبريدج، سبتمبر. 

 الأكاديمية والتدرج الوظيفيالخبرات 

 .. -2013سبتمبر من  2018

 أستاذ مشارك البلاغة والنقد، بجامعة قطر، قطر.

تدريس مقررات: حلقة بحث في الأدب والنقد الأدبي )برنامج الماجستير(، التفكير النقدي  -

النقد الأدبي القديم )برنامج البكالوريوس(، البلاغة والبلاغي عند العرب )برنامج الماجستير(، 

تحليل النص الأدبي )برنامج البكالوريوس(، الأدب المقارن العربية )برنامج البكالوريوس(، 

 )متطلبات عامة(. 200وعربي  100)برنامج البكالوريوس(، عربي 

 منسق وحدة البلاغة والنقد العربي القديم بجامعة قطر. -

 2013إلى فبراير   2012من سبتمبر 

 مدرس تحليل الخطاب المنتدب، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: 

 تدريس مقرر: تحليل الخطاب -

 2013إلى سبتمبر  2008من ديسمبر 

مدرس )أستاذ مساعد( البلاغة وتحليل الخطاب بقسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة 

 القاهرة

البكالوريوس(، النقد الأدبي القديم )برنامج  تدريس مقررات: البلاغة العربية )برنامج -

 البكالوريوس(، اللغة العربية للأقسام غير المتخصصة.

 2007إلى إبريل  1998من نوفمبر 

 معيد، ثم مدرس مساعد بقسم اللغة العربية، جامعة القاهرة.

 .المتخصصةاللغة العربية للأقسام غير س مقررات: البلاغة العربية، النقد الأدبي القديم، يدر ت -

 2008إلى أكتوبر  2007من مايو 

بعثة إشراف مشترك لإعداد أطروحة دكتوراه، بقسم علم اللغة بجامعة لانكستر  -

 الإنجليزية.
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 2008 إلى إبريل 2007من أكتوبر 

تدريس برنامج في اللغة العربية للناطقين بغيرها )المستوى المبتدئ(، ضمن أنشطة  -

 ، إنجلترا.المركز الإسلامي لجامعة لانكستر

 2007 إلى إبريل 1999من فبراير 

س اللغة العربية للناطقين بغيرها، في إطار برنامج ينظمه قسم اللغة العربية يدر ت -

 بكلية الآداب جامعة القاهرة.

 )أهم عشر رسائل( الإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها

o  مشرف مشارك على رسالة ماجستير بعنوان: جهود البلاغيين المحدثين في تيسير علم

المعاني، إعداد الطالب حسين حسن على الهاجوج، قسم اللغة العربية بآداب القاهرة في 

 .2015، ونوقشْت في مارس 2010مارس 

o  الشعر مشرف مشارك على رسالة دكتوراه بعنوان: اختلاف الرواية واختلاف المعنى في

القديم: الدوافع والآثار، إعداد الطالب محمد علي مهدي قاسم، مسجلة بقسم اللغة العربية 

 .2016، ونوقشْت في يوليو 2010بآداب القاهرة في يوليو 

o  مشرف مشارك على رسالة ماجستير بعنوان: تاريخ مصر في كتابات محمد حسنين

الآداب، جامعة القاهرة، وجدولْت هيكل. إعداد الطالب يحيى عمر، قسم التاريخ، كلية 

 .2017للمناقشة في سبتمبر 

o  عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان الرسائل الصوفية: أسسها الفكرية

وخصائصها الفنية، إعداد الطالب حسن بنيخلف، إشراف الدكتور محمد مشبال )المغرب(. 

في في الأدب العربي بوحدة تكوين الخطاب الصو 2010نوفمبر  4نوقشت يوم الخميس 

 الحديث، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المملكة المغربية.

 : المؤلفات

 (مؤلفة )أهم خمسة كتب المؤلفة تأليًفا منفردًا الكتب

o  .دار كنوز 2014(تحليل الخطاب البلاغي: دراسة في تشكل المفاهيم والوظائف.)

 المعرفة، عّمان، الأردن. 

o  (. دار التنوير، بيروت2013الخطاب السياسي في زمن الثورة. )بلاغة الحرية: معارك-

 القاهرة، تونس.

o ( .الهيئة العامة للكتاب، 2012استراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي .)

 القاهرة. 

o  ،2018البلاغة والتواصل عبر الثقافات، دار شهريار، العراق، الطبعة الثانية. 

o (. دار 2009اغة التلاعب بالجماهير في السياسة والفن. )لماذا يصفق المصريون؟ بل

 العين، القاهرة. 
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 )أهم عشرة أبحاث(الأبحاث العلمية 

o Abdul Latif, E. (2017). The Oralization of Writing: Argumentation, profanity and 

literacy in cyberspace. In ‘Hoiglit, J. & G. Mejdell. The Politics of Written Language 

in the Arab World: Writing Change. Brill: Leiden, pp 290-307. Chapter 

DOI: 10.1163/9789004346178_014 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004346178  

o Abdul Latif, E. (2018). Arab Political Discourse. In Bassiouny, R. & A. Benmamun, 

Routledge Handbook on Arabic Linguistic. New York: Routledge, pp 518-530. 

https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Arabic-

Linguistics/Benmamoun-Bassiouney/p/book/9781138783331 

o Abdul Latif, E. (2011). Interdiscursivity between political and religious discourses in 

a speech by Sadat: Combining CDA and addressee rhetoric. Journal of Language 

and Politics 10:1 (2011), 50–67. Amsterdam: John Benjamin's. 

DOI: 10.1075/jlp.10.1.03abd 

o Abdul Latif, E. (2016). Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and 

Metaphor, Metaphor and Symbol, 31:4, 250-252, DOI: 

10.1080/10926488.2016.1223462 

o جامعة الشارقة ، مجلة موقف أفلاطون من البلاغة من خلال محاورتي جورجياس وفيدروس

جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ، مجلة علمية محكَّمة، للعلوم الاجتماعية والإنسانية

 https://www.academia.edu/8720834 . 244-227(، ص 2008) 3، عدد 5مجلد 

o ألف: مجلة مجلة  وذاكرة الهزيمة: مدخل إلى التحليل البلاغي للخطاب السياسي. التنحي بيان

(، 2010، )30، مجلة علمية محكَّمة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، القاهرة، عدد المقارنةالبلاغة 

  /https://www.academia.edu/1430084 .175-146ص 

o المقارنة البالغة في ألف مجلة(. 2012. )حروب بلاغية: مناورات خطاب السلطة في ساحة الثورة .

  .311-283، ص 32مجلة علمية محكمة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عدد 

https://www.academia.edu/3281353/  

o فصلية علمية محكمة، جامعة الخطاب مجلة. إطار نظري ونموذج تطبيقي: تحليل الخطاب التراثي ،

. 216 -187، ص 2014، 14ري الجزائر، عدد مولودي معم

https://www.academia.edu/6734277  

https://doi.org/10.1163/9789004346178_014
https://doi.org/10.1163/9789004346178_014
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004346178
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Arabic-Linguistics/Benmamoun-Bassiouney/p/book/9781138783331
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Arabic-Linguistics/Benmamoun-Bassiouney/p/book/9781138783331
http://dx.doi.org/10.1075/jlp.10.1.03abd
https://www.academia.edu/8720834
https://www.academia.edu/8720834
https://www.academia.edu/1430084/
https://www.academia.edu/3281353/
https://www.academia.edu/6734277
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o  ضمن كتاب "بلاغة المخاَطب: البلاغة العربية من إنتاج الخطاب السلطوي إلى مقاومته ،"

.  36-7(، ص 2005"، جامعة القاهرة، )المثقف ودور السلطة"

https://www.academia.edu/6397185/  

o ( .ماذا تقدم بلاغة الجمهور للدراسات العربية"، ضمن "بلاغة 2017عبد اللطيف، عماد" .)

الجمهور: مفاهيم وتطبيقات". تحرير صلاح الحاوي، وعبد الوهاب الصديقي، نشر دار شهريار، 

  https://www.academia.edu/35651712  .45-15، ص ص 2017العراق 

 )أهم عشرة مؤتمرات( المؤتمرات

o ’Who is Daring to say to a GOD "You are a Liar": Interdiscursivity between 

Religious and Political Discourses in a Speech by Sadat’. A paper presented at 

the second international conference ’Critical Approaches to Discourse Analysis 

Across Desiplines’08. University of Hertfordshire. England, 10-12 July 2008. 

http://www.cadaad.org/files/downloads/book_of_abstract_08.pdf 

o ’New medium, New Preaching: Forms of Islamic Contemporary Oratory’. A 

paper presented at the international symposium “New Horizons in Islamic Area 

Studies”, Cairo, 12-13 December 2009. Organized by Japan’s National Institutes 

for the Humanities. 

http://www.islam.waseda.ac.jp/cairoconference/program/sessions 

o ’Addressee Rhetoric versus Speaker Rhetoric: An Alternative Rhetorical 

Practice’. A paper accepted at the First International Congress on Arabic and 

English Applied Linguistics and Rhetoric and Writing, the American University in 

Cairo, March 23-26, 2009. http://www1.aucegypt.edu/webresources/auc-

wmu/schedule.htm 

o ’Faces and Masks: Intellectuals, Presidents and Ghost-writing in 

Contemporary Egypt’. A paper presented at the international workshop ’Where 

are the Intellectuals: Culture, Identity and Society in the Modern Middle East’. 

Edinburgh University, Scotland, 7-9 May, 2010. 

http://www.casaw.ac.uk/system/uploads/documents/IntellectualsProgramme.pdf 

https://www.academia.edu/6397185/
https://www.academia.edu/35651712
http://www.cadaad.org/files/downloads/book_of_abstract_08.pdf
http://www.islam.waseda.ac.jp/cairoconference/program/sessions
http://www1.aucegypt.edu/webresources/auc-wmu/schedule.htm
http://www1.aucegypt.edu/webresources/auc-wmu/schedule.htm
http://www.casaw.ac.uk/system/uploads/documents/IntellectualsProgramme.pdf
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o ’How does rhetoric compensate for what is lost in war? An analysis of 

Nasser’s 1967 resignation statement’. A paper presented at the international 

conference ’Rhetoric in Society 3’. Antwerp, Belgium, 26-28 January 2011. 

http://www.lessius.eu/tt/ris/documents/RIS3_websitebooklet.pdf 

o The Rhetoric of Revolution: Discourse and Power at 'Tahrir Square'. A paper 

presented at the international conference 'Discourse, Communication and 

Conversation'. University of Loughborough, England, 21-23 March 2012. 

http://www-staff.lboro.ac.uk/~ssca1/DCconf2012/DCCAbstracts.pdf 

o Audiences’ comments in the virtual space: A linguistic rhetorical approach. A 

paper presented at the second international workshop ‘The ideology and 

sociology of language change in the Arab world’, Oslo 3-5 June 2014. 

o New Medium, New Writing: Argumentation, profanity and literacy in the virtual 

space. A paper presented at the third international workshop ‘The ideology and 

sociology of language change in the Arab world’, Rabat, 3-5 October 2015. 

o Religion and state identity: A Critical Discourse Analysis of Egyptian 

Presidential Speeches on the Post-July 1952 Constitutions. The Third 

conference of Law and Development Research Network, Leiden University 19-21 

September 2018. 

 )أهم عشر ندوات(الندوات 

o Studying Arab Political Discourse: A Critical Approach. A public talk delivered 

at the Institute for Advanced Studies on Asia, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 

31/12/2016. 

o ’Religious masks: language of power and power of language in Egypt under 

Sadat’. A general lecture delivered at the Department of Culture Studies and 

Oriental Language, Oslo University, Norway, 2/9/2008. 

o ’Interdiscursivity between religious and political discourses in a speech by 

Sadat’. A paper presented at Language, Ideology and Power Group, University of 

http://www.lessius.eu/tt/ris/documents/RIS3_websitebooklet.pdf
http://www-staff.lboro.ac.uk/~ssca1/DCconf2012/DCCAbstracts.pdf
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Lancaster, England, 12/05/2008. 

http://www.ling.lancs.ac.uk/groups/lip/papers/latif_2008.pdf 

o ’The Ideology of Ghost-writing: Examples from Egypt’. A paper presented at 

Language, Ideology and Power Group, University of Lancaster, England, 

10/05/2010. http://www.ling.lancs.ac.uk/groups/lip/summer.htm 

o  ندوة لمناقشة كتاب "لماذا يصفق المصريون؟" عقدت في دارة الفنون بعمَّان، المملكة

. 2011فبراير  8الأردنية، وذلك في يوم الثلاثاء 

http://www.alrai.com/article/445088.html  

o ار الإقناع والـتأثير في الخطاب السياسي"، ُعقدت في نادي د ندوة لمناقشة كتاب "استراتيجيات

. 2012سبتمبر  13. وذلك في يوم الخميس الموافق العلوم بالقاهرة

http://elbadil.com/2012/09/09/63090/ 

o  التلاعب بالجماهير في السياسة والفن"، ندوة لمناقشة كتاب "لماذا يصفق المصريون؟ بلاغة

. 2010يوليو  15وذلك يوم الخميس الموافق  دت في نادي دار العلوم بالقاهرة،عق

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=252869&#.U5LNovmSxy0 

o ن"، قشة كتاب "لماذا يصفق المصريون؟ بلاغة التلاعب بالجماهير في السياسة والفندوة لمنا

. 2010مايو  16، وذلك يوم الأحد الموافق عقدت في دار العين بالقاهرة

http://www.masress.com/boswtol/13392 

o حرية: معارك الخطاب السياسي في زمن الثورة"، ُعقدت ضمن ندوة لمناقشة كتاب "بلاغة ال

 28. وذلك يوم رته الحادية والأربعين، بالقاهرةفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دو

 .2013يناير 

o  ندوة لمناقشة كتاب "بلاغة الحرية: معارك الخطاب السياسي في زمن الثورة" نظمتها جامعة

 15. وذلك في عاون مع مكتبة دار الحكمة بتطوانكة المغربية بالتعبد المالك السعدي بالممل

 http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1687648#.U5LQLfmSxy0. 2014مايو 

o العربية، كلية الآداب، جامعة جازان  ندوة عن كتاب "تحليل الخطاب البلاغي" بقسم اللغة

بالمملكة السعودية، في إطار ورشة الدراسات البلاغية والأسلوبية. وذلك يوم الأربعاء الموافق 

19/11/2014. 

http://www.ling.lancs.ac.uk/groups/lip/papers/latif_2008.pdf
http://www.ling.lancs.ac.uk/groups/lip/summer.htm
http://www.alrai.com/article/445088.html
http://elbadil.com/2012/09/09/63090/
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=252869&#.U5LNovmSxy0
http://www.masress.com/boswtol/13392
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1687648#.U5LQLfmSxy0
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o  ندوة بعنوان "قراءة في أعمال الدكتور عماد عبد اللطيف في تحليل الخطاب السياسي"، ُعقدت

ووزارة الثقافة المغربية، ومكتبة بيت الحكمة،  بالتعاون بين جامعة عبد المالك السعدي،

http://www.agenda24.org/2015/05/15-. 2015مايو  15بتطوان، المملكة المغربية، 

html.9_2015  

o 6/8/2018اوي، القاهرة، ندوة لمناقشة كتاب "البلاغة والتواصل عبر الثقافات"، ساقية الص. 

 )أهم عشر لجان(اللجان 

o .عضو المجلس العلمي للمركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار  

latif-abdul-emad-http://www.ecasti.org/dr/ 

o  عضو الهيئة الاستشارية لدوريةal-Arabyyia  Journal التي تصدر عن الرابطة الأمريكية ،

American Association of  Teachers of Arabic  (2011-2016 ،)لأساتذة اللغة العربية

 وتنشرها جامعة جورجتاون، واشنطن.

o " التي تصدر عن جماعة اللغويين بالقاهرة أوراق في اللغةعضو الهيئة الاستشارية لدورية ،"

، مجلة علمية محكمة اللسانيات وتحليل الخطاب(. وعضو هيئة تحرير دورية 2008-2010)

(. وعضو هيئة تحرير دورية 2016-2014تصدر عن جامعة ابن زهر، المملكة المغربية )

 (.2017-2015" الصادرة عن مخبر تحليل الخطاب جامعة مولودي معمري، الجزائر )الخطاب"

o  في الدراسات العربية، تصدر عن قسم اللغة  جامعة كيرالاية عضو المجلس الاستشاري لدور

 (. -2015العربية بجامعة كيرالا، الهند، ) 

o " تصدر عن جامعة محمد الخامس "الدورية الدولية للسانيات العربيةعضو هيئة تحرير ،

(، وعضو هيئة تحرير دورية  -2015)المغرب(، وجامعة تكساس أوف أوستن )أمريكا(، )

البلاغة وعضو هيئة تحرير دورية "(.  – 2016تصدر عن كلية الآداب، جامعة البحرين، )"، سمات"

العمدة في (، وهيئة تحرير دورية " - 2016"، المملكة المغربية، )أكتوبر وتحليل الخطاب

 (. - 2017"، جماعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، )يونيو اللسانيات وتحليل الخطاب

o المقارنة بمصر، والجمعية المصرية للنقد الأدبي، وجماعة اللغويين  عضو حلقة الشعريات

 بالقاهرة، والهيئة العامة لاتحاد المترجمين العرب، بيروت، لبنان.

o  عضو جماعة اللغة والإيديولوجيا والسلطةLanguage, Ideology and Power جامعة ،

 .لانكستر، المملكة المتحدة، والجمعية الدولية للأدب المقارن

http://www.agenda24.org/2015/05/15-2015_9.html
http://www.agenda24.org/2015/05/15-2015_9.html
http://www.agenda24.org/2015/05/15-2015_9.html
http://www.ecasti.org/dr-emad-abdul-latif/


 

 

ذاتية خمتصرةسرية   
 

 
 جامعة قطر 

 كلية اآلداب والعلوم

 قسم اللغة العربية وآداهبا

 

9 | P a g e  

 

 الجوائز والأوسمة

o مشتركة ترجمة ،"الخطاب في االستعارة" كتاب عن ،2014 للترجمة، الطهطاوي رفاعة لجائزة الطويلة القائمة 

 http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1613125. توفيق خالد الدكتور مع

o بلاغة الحرية: معارك الخطاب عن كتاب " جائزة أفضل كتاب عربي في العلوم الاجتماعية

"، معرض القاهرة الدولي للكتاب، السياسي في زمن الثورة

2013.http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&issueno=12490&article=71

Ulj6yLHfocA.6227# 

o جامعة القاهرة للنشر الأكاديمي الدولي في دوريات عالمية لها معامل تأثير جائزةImpact 

Factor 2012، الدورة السادسة، مايو .

-between-http://scholar.cu.edu.eg/?q=social_sector/publications/interdiscursivity

sadat-speech-discourses-religious-and-political 

o جامعة القاهرة، الغرب؟ نفهم كيف“ موضوع حول الجامعة أساتذة بحوث ألفضل القاهرة، جامعة جائزة ،"

 http://ahramonline.org.eg/Arts.aspx?Serial=627752. 2011مصر. الدورة الأولى 

o البحث (. فرع "2011. )أستراليا ملبورن، أستراليا، في والفنون واآلداب الفكر في العالمية المهاجر جائزة

http://www.middle-". المعاصر عربيال السياسي الخطاب في األبوية البالغة" ". عن بحثالعلمي

online.com/?id=118336-east 

o المجلس 2010، الدورة الأولى العربي والعالم مصر في والنقدية اللغوية الدراسات في حسين طه جائزة ،

عة بحوث أكاديمية ُتقدم نظرة جديدة في نحت لصاحب أفضل أربمُ الأعلى للثقافة، مصر. )

 فيما بينمجال الدراسات اللغوية والنقدية، بشرط أن تكون قد ُنشرت في دوريات متخصصة 

2008-2010 .)http://www.scc.gov.eg/mosabakat/taha%20husin.htm 

o البلاغة ، عن رسالة "2009-2008في العام الجامعي  القاهرة جامعة من دكتوراه رسالة أفضل جائزة

 (".1981-1970) السياسية: تحليل لمختارات من خطب السادات

o دبي، الإمارات العربية 2009-2008، الدورة السادسة الغرب مع الحوار فرع في الثقافية دبي جائزة ،

". تواصلي بالغي مدخل: الغرب مع الحوار كيفيةفي المتحدة. عن بحث "

06e9391a437b.aspx-991f-4633-cdeb-http://www.alkhaleej.ae/portal/6a1594e8 

 اللغات

o ممتاز الإنجليزية -(ضعيف) الفرنسية - العربية() 

http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1613125
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&issueno=12490&article=716227#.Ulj6yLHfocA
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&issueno=12490&article=716227#.Ulj6yLHfocA
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&issueno=12490&article=716227#.Ulj6yLHfocA
http://scholar.cu.edu.eg/?q=social_sector/publications/interdiscursivity-between-political-and-religious-discourses-speech-sadat
http://scholar.cu.edu.eg/?q=social_sector/publications/interdiscursivity-between-political-and-religious-discourses-speech-sadat
http://ahramonline.org.eg/Arts.aspx?Serial=627752
http://www.middle-east-online.com/?id=118336
http://www.middle-east-online.com/?id=118336
http://www.middle-east-online.com/?id=118336
http://www.scc.gov.eg/mosabakat/taha%20husin.htm
http://www.alkhaleej.ae/portal/6a1594e8-cdeb-4633-991f-06e9391a437b.aspx

