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  التخصص
o  :النحو والصرف والعروضالتخصص الرئيسي 
o  :النحو والصرف والعروضالتخصص الدقيق 
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  العلمية الشهادات

دكتوراه مبرتبة الشرف األوىل، بعنوان " دور األداء الصويت يف التحليل النحوي"، قسم النحو والصرف والعروض، * 
  . إشراف أ.د حممد محاسة عبد اللطيف.2008كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

الفعلية بني الثبات وعوارض * ماجستري بتقدير ممتاز، مع التوصية بطباعة الرسالة، بعنوان" البنية األساسية للجملة  
. إشراف أ.د حممد محاسة عبد 2000الرتكيب"، قسم النحو والصرف والعروض، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

 اللطيف.

 -* ليسانس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف (األول على الدفعة). كلية دار العلوم
  جامعة القاهرة.

 

  األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 

 1994جامعة القاهرة. ( منذ عام  –كلية دار العلوم   -التدريس بقسم النحو والصرف والعروض.( 

  ) .لتلفزيون املصري   ).2002حىت1999تقدمي الربامج التعليمية 

  1998القاهرة.جامعة  -مركز التدريب اللغوي -تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني. 

  ) .تدريس اللغة العربية ومهارات البحث العلمي بوحدة املتطلبات اجلامعية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة
 ). 2013حىت  2002

  ا  ).2011حىت  2004جامعة اإلمارات العربية املتحدة. (  -تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

  2005إىل2003جامعة اإلمارات العربية املتحدة.(يف الفرتة من:   - كلية الرتبية  –مهارات االتصالتدريس.( 

 .2010تدريس اللغة العربية ومهارات البحث العلمي بكلية زايد الثاين العسكرية. 

  ) 2013 -2011تدريس مهارات النحو واألداء الصويت بكلية القانون جامعة اإلمارات.( 
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 2013قطر( بدًءا من جامعة  والعلوم اآلداب بكلية  اللغة العربية بقسمتدريس ال(. 

  .لعربية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة االشرتاك يف تصميم االختبار الدويل للكفاءة اللغوية للناطقني 
)2006- 2012.( 

 ) .ملصححني اللغويني يف شرطة أبو ظيب  ).2009املشاركة يف تصميم االختبارات اخلاصة 

  لتعاون مع املعهد الدبلوماسي بوزارة اخلارجية تصميم االختبارات اخلاصة مبنتسيب وزارة اخلارجية القطرية 
 )2015القطرية ( 

  2016قسم اللغة العربية جامعة قطر( – 200وعريب 100املشاركة يف إعداد مقرري عريب( 

 دة.جامعة اإلمارات العربية املتح -عضو مؤسس مبشروع الكفاءة اللغوية 

  

   :املؤلفات

  لعربية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العني، مكتبة الفالح، الطبعة األوىل م( 2008الكفاءة اللغوية للناطقني 
  الشرتاك).

 ،الشرتاك).2009مهارات التواصل يف البيئة اجلامعية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ) 

 :الشرتاك).2010املستوى األول، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، مهارات اللغة العربية للطالب اجلامعي ) 

 ،الشرتاك).2010مهارات اللغة العربية للطالب اجلامعي: املستوى الثاين، جامعة اإلمارات العربية املتحدة )  

 ،الشرتاك). 2002اإلعالل واإلبدال: دار الثقافة العربية، القاهرة  ) 
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  األحباث العلمية

   األصل بني النحاة العرب واملدرسة التوليدية التحويلية. نشر مبجلة وحدة املتطلبات اجلامعية العامة ظاهرة
  .2006جبامعة اإلمارات، العدد األول، 

 املنظمة  -املغرب -لسانيات املنطوق يف الدرس النحوي عند سيبويه. حبث ُحمَكَّم نشر مبجلة اللسان العريب
 .2016 -علومالعربية للرتبية والثقافة وال

 ) .نشر ضمن البحوث احملكمة للمؤمتر العاملي اخلامس احلركات اجلسمية يف النحو العريب: دراسة تركيبية داللية
 ). 2015اجلامعة اإلسالمية مباليز  –للغة العربية 

  

  متراتاملؤ 

   2009العامة، مايومؤمتر العربية للحياة، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، وحدة املتطلبات اجلامعية.   

 2010مارس  –جامعة القاهرة  -املؤمتر الدويل السادس لقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم. 

  ت يف اللسانيات واألدبيات بني التقليد والتجديد)املؤمتر العاملي للدراسات العربية ، (مقار  .2015، ماليز

 

  الندوات

   بعنوان: " الدرس النحوي عند سيبويه بني الكتابة 29/11/2014قطر (ندوة بقسم اللغة العربية جبامعة (
 واملشافهة".

 2016-قطر -ندوة عن تيسري اإلمالء لطلبة املدارس 

 2016جامعة قطر  -بعنوان" آليات البحث العلمي" ندوة 
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  ) :تنمية  ).2006( التميز...ذلك احللم.). //2005أصدقاء الدراسة. (ندوات جبامعة اإلمارات العربية املتحدة
أثر  //).2008احلصيلة اللغوية: مفهومها ووسائل تنميتها ( //).2007(التفكري اإلبداعي لدى الطالب اجلامعي. 

مع القرآن // ).2010التواصل الفعال داخل القاعة الدرسية (//).2009املسابقات يف تيسري النحو العريب (
  ).2012الكرمي: حماولة للفهم (

   اللجان

 جلنة املكتبة. -االختبارات                     جلنة  -

 اللجنة التنظيمية ملؤمتر القسم. -جلنة جودة التدريس.                  -

 جلنة تطوير أساليب التدريس. -               جلنة منتدى الطالبات. -

 100جلنة تطوير مقرر عريب  -               جلنة احملتوى الرقمي. -

 جلنة تفعيل النشاط الطاليب. -       200عريب  جلنة تطوير مقرر -

  

  اجلوائز واألومسة

  2014-الفوز جبائزة حممد بن راشد ألفضل مشروع تعليمي عن مشروع الكفاءة اللغوية

 اللغات
o متوسط( اإلجنليزية - - العربية( 


