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 حنان الفياض /د
 أستاذ مشاركالدرجة األكاديمية بجامعة قطر: 

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية

 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 

 009744403  مكتب :

  0097466090005 – 0097466668031محمول : 
hananfayadh@qu.edu.qa 

 

 

 البيانات الشخصية

   الفياض االسم: حنان أحمد عبد هللا 

  :م17/3/1976تاريخ امليالد 

 الجنسية: قطرية 

 التخصص

  :اللغة العربية.التخصص الرئيس ي 

  :النحو والصرف.التخصص الدقيق 

 الشهادات العلمية

 م.1997جامعة قطر،  -كلية التربية  البكالوريوس في اآلداب والتربية من 

  م.2005اهرة، جامعة الق -كلية دار العلوم املاجستير في النحو والصرف من 

  م.2008، جامعة القاهرة -كلية دار العلوم الدكتوراه في النحو والصرف من 

 الخبرات األكاديمية والتدرج الوظيفي

  م.2016إلى أغسطس  2014رئيس قسم اللغة العربية بجامعة قطر، من أكتوبر 

  م.2016إلى  2009أستاذ مساعد بجامعة قطر، من 

  م وحتى اآلن.2016أستاذ مشارك بجامعة قطر، من 

 م.2009وحتى  2008التعليم والتعليم العالي،  ةاملناهج والكتب املدرسية، وزار  باحث بإدارة 

  م.2001وحتى  1997، التعليم  والتعليم العالي بوزارةتدريس اللغة العربية 

 على الرسائل الجامعية ومناقشتها اإلشراف

 .............. اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان...................... 

 ................................... اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان 
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 ........................ مشرف مشارك على 

 ........................ عضو في لجنة مناقشة 

 املؤلفات: 

 الكتب

 م2014مصر،  –سكندرية اإل  –دار النابغة ، النحو وتأويل الشعر: قراءة في شعر مانع العتيبة. 

  ،)م.2015مصر،  –اإلسكندرية  –دار النابغة ال كرامة في الحب )رواية 

 األبحاث العلمية

  جامعة القاهرة  -األثر الداللي للتوكيد: دراســــة نحوية داللية في شــــعر مبارك بن ســــيي  ل     ثاني، مجلة كلية دار العلوم

 م.2011، 59ع –

 3ع - 26جامعة املك ســـعود م   -لبناء النحوي عند عبدالرحمن العشـــماوي، مجلة اآلداب أثر الســـياي غير اللغوي في ا ،

 م.2014

  أفعال الكالم غير املباشرة ألسلوب النداء، ودورها في استنطاي خبايا النفس لدى الشعراء القطريين، مقبول للنشر في

 م.2015ائر، تيزي وزو، الجز  -، جامعة مولود معمري   20مجلة الخطاب ، في العدد 

  العدول عن األصـــــــــل في الرتبة وأثره في اســـــــــتهالل قصـــــــــيدة النتر، مقبول للنشـــــــــر في مجلة ا ختبر )أبحاث معرفية ( ، كلية

 م.2015املغرب،  –اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ، فاس 

 جامعة البصـــــرة  –كلية اآلداب  –ة  داب البصـــــرة املكونات النحوية املتضـــــافرة لتمكين النداء، مقبول للنشـــــر في مجل– 

 م.2018العراي، 

 املؤتمرات

  القاهرة، ديسمبر  –املشاركة في مؤتمر "التعليم الجامعي العربي :  فاي اإلصالح والتطوير"، جامعة عين شمس

 م.2004

 النهوض باللغة العربية )الدورة الثانية(، املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية  املشاركة بورقة عمل في منتدى– 

 م.2016قطر، أبريل 

  التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على الهوية(،  2030املشاركة في مؤتمر الهوية في رؤية قطر الوطنية(

 م.2016مركز قطر للتراث والهوية، نوفمبر 

 الندوات

  م.2009املشاركة في ندوة " بناء وثائق مناهج اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها "، دولة الكويت، يناير 

  م.2009دولة اإلمارات، أبريل  –املشاركة في ندوة "تطوير املكتبات املدرسية لخدمة تعليم اللغة العربية وتعلمها"، دبي 

 املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية ربية بين التشريع والتنفيذاملشاركة بورقة عمل في ندوة: حماية اللغة الع ،– 

 م.2016قطر، مارس 

  م.2017إدارة ندوة بعنوان: استيقظ على عالم أفضل، بيوت الشباب القطرية، سبتمبر 
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 )مركز املشاركة في ندوة تحت عنوان: الترجمة ودورها في التواصل اإلنساني )جائزة الشيخ حمد للترجمة نموذجا ،

 م.2018اللغات في جامعة الكويت بالتعاون مع برنام  الترجمة، مايو 

   م.2018الكويت، مايو  –إلقاء محاضرة بعنوان: لغة أخرى .. دور الجوائز في ازدهار الحركة الثقافية، ميوز الون 

  علمية بعنوان: "الترجمة  اللغات وا حددات في املوسم الرابع" ضمن ندوة –تقديم ورقة بعنوان: "جائزة الشيخ حمد

 م.2018أكتوبر معهد الدوحة للدراسات العليا، ، ووحدة املعرفة"

 م.2018سلطنة عمان، أكتوبر  –، النادي الثقافي املشاركة بورقة عمل للتعريي بجائزة الشيخ حمد 

 اللجان

 حتى  2008فال باليوم الوطني، رئيس لجنة فعالية عد القصيد النسائية التابعة الحتفاالت اليوم الوطني، لجنة االحت

 م.2010

  ،عضــــــــــــو الخطة التشــــــــــــغيلية للمنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية، املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية بقطر

 .م2015

 "رئيس املؤتمر الدولي الرابع لقســـــــم اللغة العربية بعنوان: "النص العربي القديم في ضـــــــوء النظرية النقدية املعاصـــــــرة ،

 م.2015جامعة قطر،  -لية اآلداب والعلوم ك

 " :كلية  ،"الســــــياســــــات اللغوية في الوطن العربي: واقع و فايرئيس املؤتمر الدولي الخامس لقســــــم اللغة العربية بعنوان

 م.2016، جامعة قطر -اآلداب والعلوم 

 قطر، أبريل  –لنهوض باللغة العربية رئيس جلسة بمنتدى النهوض باللغة العربية )الدورة الثانية(، املنظمة العاملية ل

 م.2016

  م وحتى اآلن 2016، من الفريق اإلعالمي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدوليرئيس. 

 الجوائز واألوسمة

  م من جامعة قطر.2015حاصلة على جائزة التمّيز اإلعالمي لعام 

  ية وتعليمية وإعالمية متعددة.حاصلة على عدة دروع وشهادات تقدير من مؤسسات مجتمعية وتربو 

  املرتبة الثانية( عن قصـــــــــــتها القصـــــــــــيرة  2016حاصـــــــــــلة على جائزة فودافون األدبية للرواية والقصـــــــــــة في دور ها الثالثة(

 )عيناه تتسعان(.

 اللغات

   العربية 

 )اإلنجليزية )جيد 

 

 


