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 مشارك أستاذالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

 جامعة قطر   كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر - الدوحة 2713ص. ب. 

 (974+) 44037566 مكتب:
@qu.edu.qammohammad 

 

 
 

 البياانت الشخصية

    :مصرياجلنسية. 

   احلالة االجتماعية: متزوج. 

 التخصص
 النحو والصرف والعروض.الرئيسي:  التخصص 

  :النحو والصرفالتخصص الدقيق. 

 العلمية الشهادات

 درجة الدكتوراه:  -

 - رسالة دكتوراه –العالقات النحوية بين المفردات في الجملة ودورها في تشكيل المجاز 

 -صريةالم بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات

 م.2008 –جامعة القاهرة 

 درجة الماجستير: -

المعنى النحوي الداللي وأثره في تفسير النص وبيان تماسكه )دراسة نصية في المعلقات 

 م.2002 –جامعة القاهرة  -من كلية دار العلوم  –بتقدير ممتاز  –ماجستير رسالة  –السبع( 

 

 األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
 مصر العربية: داخل جمهورية -

  :م حتى 1999من –جامعة القاهرة  –كلية دار العلوم  -بقسم النحو والصرف والعَروض معيد

 م. 2002
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  :من  –جامعة القاهرة  –كلية دار العلوم  -بقسم النحو والصرف والعَروض مدرس مساعد

 م.2008م حتى2002

  :من  –جامعة القاهرة  –كلية دار العلوم  -بقسم النحو والصرف والعَروض مدرس جامعي

 م.2013م حتى 2008

  :من  –جامعة القاهرة  –كلية دار العلوم  -بقسم النحو والصرف والعَروض أستاذ مساعد

 م حتى اآلن.2013

 خارج جمهورية مصر العربية: -

 المملكة  – حائلجامعة  – اآلداب والفنونكلية  - اللغة العربية وآدابهابقسم : أستاذ مساعد

 م. 2014م حتى 2009من –ية العربية السعود

 م 2014من – قطرجامعة  – اآلداب والعلومكلية  - اللغة العربية وآدابهابقسم : أستاذ مشارك

 . اآلنحتى 

    وحتكيم األحباث اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
معة جا –شاهرة القحطاني  –رسالة ماجستير  – التراث اللغوي العربي واللسانيات التوليدية .1

 . )مناقًشا(2018ديسمبر  4 –قطر 

 31 –جامعة قطر  –خولة رستم  -رسالة ماجستير  – واقع التعريب في دولة قطر: دراسة حالة .2

 م. )مناقًشا(2017ديسمبر 

األخطاء التركيبية لدى متعلمي اللغة العربية: طلبة برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين  .3

مايو  31 -جامعة قطر – منال السعدي -سالة ماجستير ر – بغيرها بجامعة قطر أنموذًجا

 م.)مناقًشا(2016

رسالة  – الخطاب السياسي: دراسة لسانية نصية في كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم لغة .4

 م. )محكًما خارجيًّا(2016ديسمبر  6-جامعة الكويت  -نادية عبد الظاهر الهروي -ماجستير

 –تهاني حمود الحربي  –رسالة ماجستير  – صرفية داللية أبنية المشتقات في جزء عّم: دراسة .5

 م. )مناقًشا(2013نوفمبر 7–المملكة العربية السعودية  –جامعة حائل 

المملكة  –جامعة حائل  –أريج المرزوق  –رسالة ماجستير  – األصول المتفق عليها بين النحاة .6

 م. )مناقًشا(2013مايو  14 –العربية السعودية 

 – شعيبة خالد -رسالة ماجستير  – اإلفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم التعاور بين .7

 السعودية. )مشرفًا( –جامعة حائل

تحكيم عدد من البحوث العلمية المقدمة إلى مجلة أنساق الدولية المحكمة، تصدر عن قسم  .8

 حتى اآلن.  م2017في أعدادها الصادرة منذ العدد األول يناير  اللغة العربية بجامعة قطر،

عضو محّكم بمجلة الواحات للدراسات والبحوث، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  .9

 حتى اآلن. 2018منذ أبريل غرداية، جمهورية الجزائر الديمقراطية، 

مجلة علمية محكمة تصدر عن ، )البدائه في اللغة واألدب والفنونعضو الهيئة العلمية بمجلة  .10

 ، جمهورية الجزائر الديمقراطية(.مستغانم - عبد الحميد بن باديسجامعة 
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 : املؤلفات

  : )أهم مخسة كتب(الكتب

 نظم القرآن: مباحث مهجورة في بالغة القرآن الكريم  -1
 م(.2018 –األردن  –)دار كنوز المعرفة 

 النحو واإلبداع: رؤية نصية لتأويل الشعر العربي القديم  -2

 م(.2018 –األردن  –ر كنوز المعرفة )دا طبعة مزيدة منقحة –الطبعة الثانية  -

 م(.2014 – مصر –)دار النابغة  الطبعة األولى -

 المجاز: رؤية جديدة للتآلف النحوي بين المفردات المتنافرة  -3
 م(.2014 – مصر –)دار النابغة 

 م(.2019 –مصر  –)دار البشير  -المهاجر )ديوان شعر(  -4

  شتراك.باال – دليل النــحو الواضــح ) ستة أجزاء( -5

 )أهم عشرة أحباث( :األحباث العلمية
 تقييد القوافي التي حقُّها اإلطالق وأثره في اإليقاع والداللة  -1

 (.م2019مارس  –بحث مقبول للنشر )مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 لسليمان العيسى (ديوان األطفال)في شعر األطفال: دراسة تطبيقية في  وبناء الجملةاإليقاع  -2
 (.2018 أكتوبر-الجزائر  –جامعة باجي مختار  –حث مقبول للنشر بمجلة اللسانيات واللغة العربية ب)

 ظاهرة انكسار اإليقاع في الشعر الحر -3
 Route Educational and Social Science يةووالترب االجتماعية موالعل مجلةمنشور بحث )

Journal ركيا(ت –جامعة أالنيا  – 2018يوليو  29 رقم العدد 

التلقي العربي الراهن لسوسير في ضوء مخطوطاته المكتشفة )عرٌض ببليوجرافي  -4

 ومالحظاٌت مختصرة( 
  –الجزائر  –رداية غجامعة مجلة عملية محكمة تصدر عن  –الواحات للبحوث والدراسات )مجلة 

 م(.2017ديسمبر - 2ع – 10المجلد

 ة تطبيقية في األعمال الكاملة ألمل دنقل التأويل النحوي الداللي لعتبات النص الشعري: دراس -5
 م(.2017 - 11ع -العراق  –جامعة الكوفة مجلة علمية دولية محّكمة تصدر بدعم من  –)مجلة الكوفة 

 التأويل التداولي في كتاب سيبويه  -6
 م(.2016يناير  – 87ع –جامعة القاهرة  -)مجلة كلية دار العلوم 

 نحوية داللية في القرآن الكريم  التقييد بما تضمنه المقيَّد: دراسة -7
 م(.2015شتاء  - 77ع  -جامعة القاهرة –)مجلة كلية دار العلوم 

 داللية   إيقاع الفواصل المنفردة: دراسة -8
 م(.2012 - 65ع –جامعة القاهرة  –)مجلة كلية دار العلوم 

 األبعاد الداللية ألسلوب االشتغال: دراسة تطبيقية في القرآن الكريم  -9
 م(.2011 -هـ1432 -  21ع –جامعة اإلمام للعلوم اللغوية )مجلة 
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 -العدد الخامس  –)مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها من دالالت التأخير في العربية  -10

 م(.2011هـ/1432

 
 

 :متراتاملؤ 
 المؤتمر الدولي األول للعلوم اإلنسانية 

 (.+ رئيس جلسة ببحث علمي )مشارك – 2018بريل أ 15و14و13 تركيا – أالنياجامعة 

  :اللسانيات الحاسوبية والمعالجة اآللية للغة العربيةالمؤتمر الدولي  
رئيس اللجنة اإلعالمية +  التنظيميةم. )عضو اللجنة 2018 مارس 14و13قسم اللغة العربية بجامعة قطر 

 (للمؤتمر

  المؤتمر الدولي: ده صوسير بعد مائة عام من الغياب 
 )مشارك ببحث علمي(. – 2017أبريل  14و13المملكة المغربية  –عياض جامعة القاضي 

 التنشئة اللغوية للطفل العربي: الواقع وآفاق المستقبل 
 21-20منتدى النهوض باللغة العربية، الدورة الثانية، المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، قطر، 

 م. )رئيس جلسة(2016يناير 

  المؤتمر  الدولي الخامس: السياسات اللغوية في الوطن العربي/ واقع وآفاق 
 م. )عضو اللجنة العلمية + تحكيم عدد من األبحاث(2016أبريل  28و 27قسم اللغة العربية بجامعة قطر 

  المؤتمر الدولي: سيبويه إمام العربية 
 ي(.م. )مشارك ببحث علم2010 –جامعة القاهرة  –كلية دار العلوم 

 الملتقى األول ألقسام اللغة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي 
 . )عضو اللجنة التنظيمية(.2017مارس 2 -جامعة قطر 

 المؤتمر  الدولي الرابع: النص العربي القديم في ضوء النظرية النقدية المعاصرة 
 يمية(.م. )عضو اللجنة التنظ2015أبريل  30 -29قسم اللغة العربية بجامعة قطر 

  المؤتمر الدولي اللغة العربية في وسائل اإلعالم 
 م. )عضو اللجنة التنظيمية(.2003 –كلية دار العلوم جامعة القاهرة 

- The 2nd International Conference on the History of Arabic Literature, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, 19th–20th May 2016.  

  .بحث علمي + رئيس جلسة()مشارك ب 
 

  الندوات
  م.)ضيف(10/10/2018جامعة قطر،  -الملتقى الشعري الثاني 

  ضيف رئيسي( 9/8/2018 –القاهرة  –منتدى القلم العربي  –أمسية شعرية( 

  م.)ضيف(20/3/2018جامعة قطر،  -بمناسبة اليوم العالمي للشعر ندوة شعرية 

  م.)ضيف(20/11/2017قسم اإلعالم بجامعة قطر،  - رغًماندوة شعرية بعنوان: الشعر 
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 م. 2016  مارس28 قطر، قسم اللغة العربية بجامعة - القراءة نادي افتتاح بمناسبة شعرية أمسية

 )ضيف(

 م.)ضيف(2015ديسمبر  10معرض الكتاب  - للكتاب الدولي الدوحة بمعرض شعرية أمسية 

  قسم اللغة  - المقيد في القرآن الكريم: دراسة داللية(ندوة علمية بعنوان: )التقييد بما تضمنه

 م )متحدث رئيس(2014أكتوبر  28العربية، جامعة قطر،

 )م 2014ديسمبر  13الحي الثقافي كتارا،  - ندوة ثقافية بعنوان: )اللغة العربية وجماليات اإلبداع

 )إدارة الندوة(

 م. )مشارك بورقة 2012ديسمبر  18السعودية، النادي األدبي بحائل،  - ندوة: اللغة العربية وهمومها

 عمل(

  )جامعة القاهرة،  -سلسلة ندوات بعنوان: )أزمة اللغة العربية وقضــايا اإلبداع الشعــري

 م )إدارة الندوات الشعرية(2006مارس 

 )برنامج أسبوعي يذاع على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم  – ضيف ببرنامج )لسان عربي

 وحة.من الد

  )م.2016إذاعة قطر، نوفمبر  –حديث حول األدب والشعر ببرنامج )حوار بال أسوار 

 

 :اللجانأهم 
جامعة قطر، من الفصل الدراسي  –قسم اللغة العربية  - 100منسق مقر ر اللغة العربية -

 م.2017حتى الفصل الدراسي ربيع 2015خريف 

)تخصصات العلوم اإلنسانية  200ة رئيس لجنة تأليف كتاب تدريسي لمقرر اللغة العربي -

 م.2017جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -واالجتماعية(

جامعة قطر، من خريف  –قسم اللغة العربية  - 100رئيس لجنة تطوير مقرر اللغة العربية  -

 م.2015

جامعة قطر، من خريف  –قسم اللغة العربية  - 200رئيس لجنة تطوير مقرر اللغة العربية  -

 م.2016

حتى  2015جامعة قطر، من خريف  –قسم اللغة العربية  -رئيس اللجنة اإلعالمية والتواصل -

 اآلن.

إلى  2015جامعة قطر، من خريف  –قسم اللغة العربية  -رئيس لجنة االختبارات العلمية  -

 م.2017ربيع

جامعة حائل،  –قسم اللغة العربية  -منسق قسم اللغة العربية )برنامج البكالوريوس(  -

 م.2014م حتى عام2010لسعودية، من عام ا

 م.2017/2018جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -عضو لجنة الجودة األكاديمية والتقييم  -

 م.2017/2018جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -عضو لجنة المناهج الدراسية -

 م.2017/2018جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -عضو لجنة المحتوى الرقمي -

 م.2016/2017جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -ضو لجنة المتطلبات العامةع -
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قسم اللغة  -العام اإلعداد مقررات لجنة تقييم CCP Assessment Committeeلجنة عضو  -

 م.2015/2016جامعة قطر،  –العربية 

جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الخامس -

 م.2015/2016

 م.2016، 2015، 2014جامعة قطر، أعوام –قسم اللغة العربية  -عضو اللجنة اإلعالمية -

جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -عضو لجنة النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي -

 م.2014/2015

 م.2014/2015جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -عضو لجنة جودة التدريس -

جامعة قطر،  –قسم اللغة العربية  -ة للمؤتمر الدولي الرابععضو اللجنة التنظيمي -

 م.2014/2015

 العضوية

 مجلة علمية دولية محكَّمة تصدر عن  عضو هيئة التحرير بمجلة أنساق الدولية المحكمة(

 قسم اللغة العربية بجامعة قطر(.

 ( ،صدر عن مجلة علمية محكمة تعضو الهيئة العلمية بمجلة الواحات للدراسات والبحوث

 جامعة غرداية، جمهورية الجزائر الديمقراطية(.

  مجلة علمية محكمة تصدر ، )البدائه في اللغة واألدب والفنونعضو الهيئة العلمية بمجلة

 ، جمهورية الجزائر الديمقراطية(.مستغانم -عبد الحميد بن باديس عن جامعة 

 مدير التحرير بموقع حماسة للغة واألدب مؤسس وwww.hamassa.com 

  م حتى 2001، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، من مقرر المنتدى الشعري الدائم

 م.2004

 :دراسات نقدية تناولت شعر د. حمروس بريك 

  )"تجليات الذات والوطن في شعر محروس بريِّّك )الرؤية واألداة في ديوانه "قبل الشتات– 

 –أستاذ النقد األدبي بجامعة المنوفية  –ية في جزأين للدكتور مصطفى أبو طاحون دراسة نقد

، والجزء الثاني عدد 2018يونيو  26الجزء األول عدد يوم الثالثاء  –جريدة الرؤية العمانية 

 .2018يوليو  2يوم اإلثنين 

 يِّّكصورة القصيدة وقصيدة الصورة: دراسة في ديوان قبل الشتات للشاعر محروس بر– 

نُشرت  –أستاذ النقد األدبي بكلية الفارابي بجدة  –دراسة نقدية بقلم الدكتور أحمد فرحات 

 .م2018حزيران )يونيو(  18اإلثنين  20686الشرق اللبنانية ع الدراسة في جريدة

  بين صحة المعنى وصحة المبنى: قراءة داللية في قصيدة "هجرة" للشاعر محروس بريك

 .2018أغسطس  25موقع حماسة للغة واألدب،  –م الناقد: عبد هللا جمعة دراسة نقدية بقل –

  مقال نقدي بقلم الناقد: عبد هللا جمعة  –محروس بريك واالستدراج الدرامي في النص الشعري

 .2018سبتمبر  2موقع حماسة للغة واألدب،  –

http://www.hamassa.com/
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  يدة الشرق اللبنانية، مقال لألستاذة رجاء ميقاتي، جر –)قبل الشتات( ينطلق من ُوكنات القلب

 م.2017تشرين األول  5عدد الخميس 

  خبر بجريدة األهرام  –عتبة الرمز في ديوان )قبل الشتات( للشاعر محروس بريك

 م.2017سبتمبر  27المصرية، عدد 

  ًللدكتور محروس بريك مع مختارات من شعره، ضمن أفضل أدرج معجُم الشعراء األلف ترجمة

 مائة شاعر مصري معاصر.

 

 :اللغات 

 اللغة األم – العربية 

 جيد - اإلجنليزية 


