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 رضوان منيسي عبدهللا جاب هللاد/ 
 أستاذ مشاركالدرجة األكادميية: 

 الدرجة الوظيفية: حماضر
 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية

 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 440375670097 هاتف املكتب: 

 77109118حممول :
qu.edu.qa@rmenisy 

 
 

 
 

 البياانت الشخصية
o    :م. 1966/  12/  18اتريخ امليالد 
o   .)حمل امليالد: )مصر/ بين سويف 
o   Dminisi@yahoo.com  

 التخصص
o  :اللغويةالعلوم التخصص الرئيسي 
o :اللسانيات التخصص الدقيق 

 العلمية الشهادات
o  م2009القاهرة -مصر –اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد )أستاذ مشارك( اللجنة العامة للرتقيات. 
o )م.2001جامعة القاهرة  -كلية آداب بين سويف  -مرتبة الشرف األوىل – الدكتوراه يف اللغوايت )الفكر اللغوي 
o  م.1995جامعة القاهرة  -كلية آداب بين سويف-اآلداب )لغوايت مقارنة( تقدير ممتاز املاجستري يف 
o م.1995جامعة القاهرة  -الليسانس املمتازة يف اللغة العربية مع مرتبة الشرف كلية آداب بين سويف 

 األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
o 1989 – 1995:  كلية آداب بين سويف   –جامعة القاهرة  –معيد 

 أ. د. عبداحلميد السيوري/ أ.د حممد خضرياملساعدة يف التدريس مع كل من : 
  واملهنية والثقافيةاملشاركة يف األنشطة األكادميية 

mailto:rmenisy@qu.edu.qa
mailto:Dminisi@yahoo.com
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o 1996-2000:  )كلية آداب بين سويف  –جامعة القاهرة  -مدرس مساعد )حماضر 
  املشاركة يف التدريس مع كل من: أ.د. رمضان عبدالتواب/ أ.د. صالح الدين صاحل

 حسنني/أ.د. سعد عبدالعزيز مصلوح / أ.د. حممد خليل نصر هللا 
  نشطة العامة والفوز بثقة الثقافية واألاألكادميية واملهنية و املشاركة يف األنشطة

جملس إدارة اندي  لتمثيلهم يفجلنة املعيدين واملدرسني املساعدين  عنالزمالء 
 (.2002-1999) جامعة القاهرةأعضاء هيئة 

o 2001-2003 : كلية آداب بين سويف   –جامعة القاهرة  –مدرس اللغوايت 
 لرتبية العامة والرتبية النوعية تدريس مواد التخصص يف كليات: اآلداب وا 
 املشاركة يف األنشطة األكادميية واملهنية والثقافية 

o 2003-2009 : جبدة –أستاذ اللغوايت املساعد جبامعة امللك عبد العزيز 
o  جامعة امللك عبدالعزيز –تدريس مواد التخصص يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
o .املشاركة يف األنشطة األكادميية واملهنية والثقافية وتنظيم الندوات واملؤمترات 
o  واملشاركة يف مناقشة الرسائل العلمية وحتكيم األحباثاإلرشاد األكادميي لطالب الدراسات العليا 

 
o 2010-2014 جبدة –: أستاذ اللغوايت املشارك جبامعة امللك عبد العزيز 

o  جامعة امللك عبدالعزيز –تدريس مواد التخصص يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
o دميي ومناقشة الرسائل العلمية واإلرشاد األكا املشاركة يف األنشطة األكادميية واملهنية والثقافية

 واإلشراف عليها.
o مستشار عمادة التعليم عن بعد لشؤون املطبوعات اإللكرتونية 

o 2014-2015 كلية اآلداب والعلوم )حماضر زائر(  – جبامعة قطر زائر: أستاذ 
o  لية اآلداب والعلومك  - املتطلبات العامة يف اللغة العربيةتدريس. 
o  األكادميية واملهنية والثقافيةاملشاركة يف األنشطة. 

o 2015-2018 )كلية اآلداب والعلوم  –جبامعة قطر  –: )حماضر 
o تدريس مواد التخصص يف كلية اآلداب والعلوم واملتطلبات العامة 
o يةاملشاركة يف األنشطة األكادميية واملهنية والثقاف 
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 اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
األلفاظ السياسية يف واثئق العهد النبوي واخللفاء الراشدين:  :دكتوراه بعنواناإلشراف على رسالة  -1

هـ. 1434دراسة داللية حتليلية، الطالب/ عبداللطيف بن مشعف السلمي جامعة امللك عبدالعزيز 
 م. 2013/

الصوائت العربية عند ابن جين: دراسة وصفية الطالب/ فيصل  ماجستري بعنوان: اإلشراف على رسالة -2
 م.2013ه./ 1434أمحد حمسن احلميدي جامعة امللك عبدالعزيز 

أصوات الذالقة العربية: السمات والوظائف الطالبة/ سلوى  ماجستري بعنوان اإلشراف على رسالة -3
 .م2014ه./ 1435ة امللك عبدالعزيز حممد حسن القباطي جامع

الكفاية الداللية وعناصر االتصال: دراسة يف فن املالحن،  ماجستري بعنوان اإلشراف على رسالة -4
 م. 2014هـ./  1435 امللك عبدالعزيز الطالبة/ سناء عبدالقادر األمحدي جامعة

اإلشراف على البحث املكمل للماجستري بنظام الساعات املعتمدة: أصوات اإلطباق: دراسة وصفية  -5
هـ./ 1432ويد جامعة امللك خالد بـ)أهبا(.  تطبيقية من خالل كتب اإلبدال الطالب/ سعد الس

 م .2012
مناقشة رسالة ماجستري بعنوان:" الظواهر املتعلقة ابهلمزة يف قراءة محزة بن حبيب بطريق الشاطبية"  -6

 1429 جامعة امللك عبدالعزيز –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   العاطس بن احلسني للطالب/ طاهر
 م.2009هـ./ 

زينب شوقي  /للباحثةبناء اجلملة اخلربية يف شعر صالح عبد الصبور مناقشة رسالة ماجستري بعنوان:  -7
 م.2013جامعة بين سويف مارس  –موايف فرغلي كلية اآلداب 

حتكيم جمموعة من األحباث والدراسات واملشروعات العلمية وخطط طالب الدراسات العليا يف  -8
 .والطائف وامللك فهد للمعادن والبحرين جامعات بين سويف واملنيا وأسيوط

املراجع األول لكتاب )يف الصوتيات العربية(، للباحثة سلوى القباطي الصادر عن دار عامل الكتاب  -9
 م.2016عمان  –ابململكة األردنية اهلامشية 

املشروع منسق منسق الفريق البحثي ملشروع "األثر الصويت يف بناء القاعدة النحوية"، وكذلك  -10
 البحثي " اخليول العربية بني العلم والرتاث".



 

 

 سرية ذاتية خمتصرة
 

 
 جامعة قطر 

 كلية اآلداب والعلوم

 قسم اللغة العربية وآداهبا

 

4 | P a g e  

 

 )ذكر مخسة مؤلفات(: املؤلفات
القاهرة: دار النشر للجامعات  ،الفكر اللغوي عند العرب يف ضوء علم اللغة احلديث )أبوعبيدة( -1

 م.2007هـ./1428
للجامعات آايت الفتح يف القرآن الكرمي: دراسة داللية مقارنة مع العربية. القاهرة: دار النشر   -2

 م.2008هـ./1429

)أتليف مشرتك(، القاهرة: دار  1سليم قبائل العرب بني اللغة والتاريخ: بنو  -3
م د. عبدهللا السلمي )النحو والصرف واللغة( د. رضوان منيسي 2010هـ./1431النشرللجامعات

 عبدهللا )لغوايت( / د. فيصل سيد طه )اتريخ إسالمي(.
نظري والتطبيق، )أتليف مشرتك(، مركز النشر العلمي جبامعة امللك نظرية االتصال األديب بني الت  -4

)أ. د. مراد عبد الرمحن مربوك/ د. رضوان منيسي عبدهللا/ د.  م.2013هـ./1434عبدالعزيز
 منصور ضباب(.

 
 

اخليول العربية بني العلم والرتاث )أتليف مشرتك( بدعم عمادة البحث العلمي جبامعة امللك  -5
)د. رضوان منيسي  م.2015ه./  1436عن مركز النشر العلمي ابجلامعة عبدالعزيز، صدر 

 .سيف )الطب البيطري(حممد عبدهللا /د. حممد مصطفى 

 األحباث العلمية )أهم عشرة أحباث(

آداب  اتحولي اللغوية املعرفة يف مقدمة: واحملدثني القدامى بني اللساين الدرس يف االتصال عناصر -1
  .(.م2015 يونيو -)أبريل43مج. مشس عني

 كلية  جملة ،املعري العالء أليب والشاحج الصاهل رسالة يف تطبيقية دراسة: اللغوياالتصال  عناصر -2
 .م2013 ديسمرب 71 العدد القاهرة جامعة ،العلوم دار
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 (.مشرتكحبث ) واألساليب القواعد اللغوية، املعرفة يف دراسة: النحوية القاعدة بناء يف الصويت األثر -3
 عبدهللا. د. أ. )م2010 سبتمرب – يوليو. العشرونــــ العدد -سويف بين جامعة. – اآلداب كلية  جملة

 .(عبدهللا منيسي رضوان. د و السلمي

 جملة. أمنوذجا النحوية األدوات اللغوية، املعرفة يف دراسة: النحوية القاعدة بناء يف الصويت األثر -4
 . م2010./هـ1431املنيا جامعة احلضارات حوار الثاين الدويل املؤمتر

 52 عدد، وإبداع -فكر جملة .اللغوي التطبيق ومستوايت االصطالحية الداللةالفصحى:  اللغة -5
 م1430/2009مشس  عني جامعة – القاهرة

 بين آداب كلية  جملة .األزهري منصور أيب عند الداليل التوجيه وسائل يف دراسة: القراءات معاين -6
 .م2008 أبريل ،12ع. 1مج. سويف

 – غريب دار - 4ع. 11مج.  – اللغة علوم جملة اللغوية املعرفة يف دراسة: اللحن مفهوم -7
 .م2008./هـ1429مصر:

 . م 2007./م1428غريب  دار -اللغة علوم جملة توليدية دراسة والوظائف، الصوت: العربية اهلاء -8

 .م2002./ه 1423جملة كلية آداب بين سويف. لغوية دراسة :سويف بين جنوب يف البدو أعالم -9

 صلحةمل التفصيلي دليلها مع تعليمية برامج أربعة إعداد دراسة علمية إلنتاج يف املشاركة -10
 م.(.2012 -2011)جدة /  عبدالعزيزامللك  جبامعة غريهابلناطقني لالعربية  اللغة تعليم معهد

 مترات املؤ 

فرع بين  –جامعة القاهرة  –العصور" كلية اآلداب  أمني عام املؤمتر الدويل: "بين سويف عرب -1
 )املشاركة يف تنظيم املؤمتر(. م.2002أبريل  28-27سويف يف الفرتة 
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املشاركة يف مؤمتر النادي األديب الثقايف جبدة عن التجديد يف الفكر والثقافة بعنوان: القرآن  -2
املعىن يف القرآن الكرمي: دراسة يف  الكرمي وجتدد املعىن والورقة العلمية املقدمة بعنوان: )جتدد

 .2009االصطالح واملصادر والضوابط(، أكتوبر 
الغريب:  –املشاركة إبلقاء حبث يف املؤمتر الدويل الثاين جلامعة املنيا حتت عنوان: "احلوار العريب  -3

 م.2010مارس  31-29اختالف أم خالف إىل وفاق" 
العربية والعلوم املختلفة: جتارب يف البحث والتأليف  تقدمي ورقة علمية بعنوان: )اللغةاملشاركة ب -4

السنوي للدراسات البينية )املنتدى السنوي الثالث للبحوث البينية متعددة  املؤمتر ،املشرتك(
 .م2017/  9/5جامعة قطر يف  اإلنسانيةالتخصصات( الذي أقامه مركز العلوم 

بناء اجملال الثقايف واحلضاري للغة العربية الفصحى تقدمي ورقة حبثية بعنوان: أثر "بالد ُعَمان" يف  -5
للمؤمتر العلمي )اللغة والطبيعة يف جنوب شرق اجلزيرة العربية( جامعة قطر وجامعة ليدز من 

 م.2018فرباير  18-20
 م2017-2015املشاركة ابحلضور املنتظم يف املؤمتر السنوي لقسم اللغة العربية جبامعة قطر من  -6
 –ر وزارة الثقافة والفنون والرتاث بدولة قطر بعنوان: "ثقافة الطفل واهلوية العربية املشاركة يف مؤمت -7

 م. )مراجعة كتاب املؤمتر(.2015أكتوبر  29-28حتدايت ورهاانت" 

 الندوات )أهم عشر ندوات( 

يف  بعنوان: )الدراسات البينية: اللغة والعلوم جتارب 2017ندوة قسم اللغة العربية جبامعة قطر مارس  -1
 البحث والتأليف املشرتك(،

https://twitter.com/QU_DAL/status/843765156974944256 
مشرتك مع قسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم عن خربة أحباث الطلبة  "مسنارحلقة نقاشية "املشاركة يف  -2

وعنوان البحث املشرتك موضوعات اللغة العربية:   UREP21-095-5-009  2018لعام 
 .)اإلخراج الصحفي واملضمون اللغوي )صفحات الثقافة يف الصحف القطرية منوذًجاأمناط دراسة يف 

مظاهر التعبري والتواصل يف رفض حصار قطر: بني “املشاركة ضمن املتحدثني الرئيسيني يف ندوة بعنوان:  -3
 .2017ديسمرب  16  -واأليقوين جامعة قطر اللغوي

https://twitter.com/QU_DAL/status/843765156974944256
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تقدمي ورقة حبثية بعنوان: )حنو بناء منهجي جديد يف توثيق املشاركة يف ندوة دولية عرب اسكايب ب -4
مايو  15األحداث املعاصرة(، وذلك عرب مؤسسة وعي للبحث والتنمية يف العاصمة الربيطانية لندن 

 /manisi-http://awrad.co/drم 2018
)ثالث  ناقشة مشروعات التخرجمل قسم اللغة العربية جبامعة قطرندوات  يفابلتحكيم العلمي املشاركة  -5

طالبات  تسععدد  عضو جلنة التقييم واملناقشةابلقسم )لطالبات التخصص  جلسات وتسع طالبات(،
 (م.2017و 2015لعامي 

جامعة ندوة عامة يف برانمج )لغتنا هويتنا(، اليت أقامها قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -6
 هـ.1432بعنوان: بناء احلصيلة اللغوية لدى طالب اجلامعة  -امللك عبدالعزيز

أليب العالء  والشاحج،حلقة نقاش قسم اللغة العربية جبامعة امللك عبدالعزيز بعنوان: )رسالة الصاهل  -7
 هـ.1436قراءة لغوية( / املعري

اللغة انتشار ندوة ثقافية يف أسبوعية القحطاين بعنوان: )االرتباع على ضفاف النهر(، دراسة يف قصة  -8
هـ. ويف موقع 1434الدوري ةمنشور يف كتاب األسبوعي -هـ.1433أرض الكنانة  العربية يف

 .األسبوعية على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=RKdCxaFIOkQ 

حول جدلية املصطلحات يف املفاهيم  2016املشاركة يف الندوة الدولية املنعقدة يف اسطنبول  -9
 .م2013يوليو  3وامليادين عند التيارات اإلسالمية وآفاقها املعرفية بعد 

الرئيسي يف سلسلة ندوات ثقافية عن القراءة والبحث العلمي واخليول العربية ملصلحة املتحدث  -10
 2018-2016طالب التعليم قبل اجلامعي ابملدارس القطرية خالل الفرتة 

http://awrad.co/dr-manisi/
https://www.youtube.com/watch?v=RKdCxaFIOkQا
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 للجان ا

فرع بين سويف يف الفرتة من  –جامعة القاهرة  –وتنمية البيئة بكلية اآلداب  شؤون خدمة اجملتمعأمني جلنة  -1
2001 -2002 

جامعة القاهرة  –أمني جلنة تنظيم املؤمتر العلمي " بين سويف عرب العصور" املنعقد يف كلية آداب بين سويف  -2
– 2002 

جامعة املمثل املنتخب لقطاع املعيدين واملدرسني املساعدين يف جملس إدارة اندي أعضاء هيئة التدريس  -3
 .2002 -1999القاهرة عن فرع بين سويف يف الفرتة من 

 -2013عة امللك عبدالعزيز يف ماج –مستشار عمادة التعليم عن بعد وعضو جلنة املطبوعات اإللكرتونية  -4
 م.2014

)املتطلب العام( جلامعة امللك  101ملادة املهارات اللغوية اإللكرتوين عضو جلنة إعداد بنك األسئلة  -5
 ه.1436-1435عبدالعزيز 

مادة " منهج البحث اللغوي واألديب" املقرتح من قبل قسم اللغة املشاركة يف حتكيم املقرر اإللكرتوين يف  -6
 م.2009جامعة امللك عبدالعزيز  - اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم  –العربية 

ملصلحة معهد اللغة العربية للناطقني بغريها  )مخسة برامج(، عضو جلنة إعداد برامج تعليم اللغة العربية -7
  .2010عبدالعزيز للناطقني بغريها جامعة امللك 

يف مراجعة إصدار وزارة الثقافة والفنون والرتاث القطرية مبناسبة املؤمتر العلمي  –ضمن فريق  –املعاونة  -8
 م.2015حتدايت ورهاانت( برعاية جلنة أمناء جائزة الدولة ألدب الطفل  –األول )ثقافة الطفل 

 –كلية اآلداب والعلوم   –املشاركة يف عضوية هيئة حترير جملة "أنساق" الصادرة عن قسم اللغة العربية   -9
 م.2016منذ أتسيسها يف  -جامعة قطر 

 عضوية اللجان املهنية ابلقسم وهي على النحو اآليت:  -10
-2015لعام  200وعريب  100عضو جلنة االختبارات يف مقررات املتطلبات العامة عريب  -

2016 
  2018ربيع  – 2016عضو جلنة تفعيل األنشطة بقسم اللغة العربية  -
 عضو جلنة اجلدول والعبء الدراسي  -



 

 

 سرية ذاتية خمتصرة
 

 
 جامعة قطر 

 كلية اآلداب والعلوم

 قسم اللغة العربية وآداهبا

 

9 | P a g e  

 

 اليت تساعد يف البحوث اللغوية: -غري لغة التخصص -األخرى  اللغات

 اللغة اإلجنليزية )جيد( -1
 اللغة العربية )متوسط( -2
 اللغة الفرنسية )أقل من متوسط( -3
 )أقل من متوسط(.اللغة الفارسية  -4

 


