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 عبد السالم السيد حامدد/ أ.
 أستاذ  جبامعة قطر: والعلمية الدرجة األكادميية

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

 44034831(974+) مكتب:
 :الربيد اإللكرتوين

abdulsalamh@qu.edu.qa   
ab.hamed73@gmail.com 
deshamd@hotmail.com 

  
 
https://scholar.google.com/citations?user=cRqYIqcAAAAJ&hl=ar 

 :البيا�ت الشخصية
o   ا�جنسية: مصري. 

o  :6/11/1965تار�خ امليالد.  
o  :10/9/2006تار�خ التعي�ن �� جامعة قطر. 

 :التخصص
o  اللغة العر�ية: الرئيسالتخصص  

o  :والَعروض والصرفالنحو التخصص الدقيق 

 :العلمية الشهادات
o م.1998 –جامعة القاهرة  –: من �لية دار العلوم )مرتبة الشرف األو��(ب الدكتوراه   

o م. 1992 –جامعة القاهرة  –من �لية دار العلوم  :)بتقدير ممتاز( اجست��امل  

o  جامعة القاهرة –بتقدير جيد جًدا مع مرتبة الشرف): من �لية دار العلوم (�� اللغة العر�ية والعلوم اإلسالمية  العلومليسا�س دار ،

1987. 

 :األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
 : كلية اآلداب والعلوم)-(قسم اللغة العربية  يف جامعة قطر

o  �� ا
ً
ا مشار�

ً
 ل باإلعارة ثم اإلجازة ا�خاصة). (عْم  10/9/2006عّ�ن أستاذ

o إ�� درجة أستاذ �
ّ
 .12/2/2020 �� ُر�
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 ):دار العلومكلية   –(قسم النحو والصرف والعروض  ةيف جامعة القاهر 

o  ّ�2/7/1988 اعتباًرا من ،ان معيًد ع. 

o  14/7/1992بدًءا من  (محاضًرا) اا مساعًد عّ�ن مدرًس. 

o  23/3/1998 منبدًءا عّ�ن مدرًسا. 

o  ا) بدًءا من عّ�ن
ً
ا مساعًدا (مشار�

ً
  .22/2/2006أستاذ

o  إ�� درجة �
ّ
 .31/3/2014بدًءا من  ،وُعّ�ن �� هذه الدرجة "أستاذ"ُر�

o .��وما زال �شغل هذه الوظيفة إ�� الوقت ا�حا 

 يف جامعة عني مشس:

o  2002-2001العام الدرا��ي  ،�لية ال��بية بجامعة ع�ن شمسإ�� التدريس باالنتداب. 

 :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية)  –(قسم اللغة العربية وآداهبا  جامعة اإلماراتيف 
o  2006إ��  2002العمل باإلعارة �� وظيفة أستاذ مساعد من. 

 

 : املؤلفات
  :الكتبأهم 

o 2018 –عّمان  –كنوز املعرفة  :�� العر�ية واللسانيات، أسس ومقار�ات. 
o  جامعة ال�و�ت - حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية :رؤ�ة نحو�ة داللية ،والنقد العر�ي القديمم والتفس�� املع�ى �� علم الكال 

 .2017يونيو  - 37ا�حولية   - 474الرسالة  -
o دار كنوز املعرفة  – )2002( دار غر�ب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة :، دراسة نحو�ة للفظ واملع�ىالش�ل والداللة

 ).2016( باألردن

o 2016 – القاهرة –عالم الكتب  (تأليف مش��ك): س��ة ومس��ة وأبحاث مهداة ،األستاذ الدكتور سعد مصلوح. 

o 2012-القاهرة –عالم الكتب : تفس�� الشعر عند ابن ج�ي. 

o  2000 –القاهرة  –املقدمات النحو�ة: دار الثقافة العر�ية. 

o  2000 –القاهرة  –محاضرات �� املعارف وا�جملة االسمية: دار الثقافة العر�ية. 

o 2001 –القاهرة  –دار الها�ي للطباعة والنشر  :�� ا�جملة الفعلية. 

o (ديوان شعر) م . 2001: دار غر�ب للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ أطالل حب ووطن 

  :العلمية البحوثأهم 
o  �� أكتو�ر  -) 2عدد ( -) 19جلد (ا� - مجلة العلوم اإل�سانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات دراسة النحو بالداللة؟ملاذا �عت�ي

2003. 

o يوليو  -إصدار خاص) (– القاهرةجامعة  -مجلة �لية دار العلوم  :، مدخل لبحث العالقة بي��ماالنحو العر�ي والنص– 

2009.  
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o يوليو  - 32العدد  - جامعة حلوان -مجلة �لية اآلداب  :ابن ج�ي وعبد القاهر والزمخشري  ،ثالثة من نحاة النص القدماء

 .16السنة  – 2012
o 2012العدد الثا�ي ( – 18ا�جلد  - جامعة ع�ن شمس –ا�جلة األدبية ب�لية ال��بية  :نظر�ة ابن مالك �� النظم والنص(. 
o 2013 –أكتو�ر  - ب��ا جامعة –مجلة �لية اآلداب  :عاملية اللغة العر�ية. 

o 2016يناير  – 29العدد  - جامعة طنطا –مجلة �لية اآلداب : االستماع وأثره �� �عليم العر�ية. 

o  جامعة  –مجلة العلوم اإل�سانية واالجتماعية   – مجلة العلوم اإل�سانية واالجتماعية: النص عند سعد مصلوحنحو

 .2016أغسطس  – 2العدد – 3لدجا� –السلطان قابوس 

o كتاب الندوة الدولية �� "اللغة العر�ية وآدا��ا وثقاف��ا  :شرح ا�حديث عند الدكتور محمد أبو مو��ى ب�ن البالغة واألسلو�ية

، وكتاب "شيخ البالغي�ن محمد أبو مو��ى: بحوث مهداة لفضيلتھ"، 2017مارس  –�� اململكة العر�ية السعودية ومال��يا" 

 .2019 مكتبة وهبة بالقاهرة

o  النحو العر�ي ولسانيات النص: دراسة �� تطو�ر املفهوم مع التطبيق ع�� نماذج من ا�حوار األد�ي: مجلة بنية التخاطب ب�ن

، باالش��اك مع (الباحث الرئيس – 3ا�جلد – 2018يونيو  -38العدد  –جامعة املنيا  –�لية دار العلوم  –الدراسات العر�ية 

 ).د. محمد مصطفى سليم

o مجلة العلوم االجتماعية وال��بو�ة (ريس) :النظر�ة النحو�ة عند عبد الرحمن ا�حاج صا�ح Route Education and 

Social Science Journal -  2018-أغسطس -5السنة -30العدد.   

o "الباحث  – 2019لسنة  16العدد  –جامعة األزهر بأسيوط  –مجلة �لية البنات   - دراسة أسلو�ية لسانية :سورة "محمد)

 ).، باالش��اك مع د . �سري الصاوي الرئيس

o جامعة أ�ي بكر بلقايد  –�لية اآلداب واللغات  –مجلة املشعل  :ديفيد جستس وآراؤه �� مظهر تراكيب العر�ية: تحليل ونقد

 ).، باالش��اك مع د. مجدي قنديل(الباحث الرئيس – 2019د�سم��  – 21العدد  –ا�جزائر  –تلمسان  –

o  جامعة محمد  - مجلة اإلبراهي�ي لآلداب والعلوم اإل�سانية - اللبس ب�ن النحو العر�ي ولسانيات النصأمن

 .2021، يناير 1 ، العدد2 ا�جلدالبش�� اإلبراهي�ي، ا�جزائر، 
 

 : اإلشراف على الرسائل ومناقشتها وخدمة التخصصمناذج من 
 (�� جامعة قطر):

 إشراف على رسائل بعنوان:
o 1/6/2016: نوقشت �� دراسة داللية -القول �� القرآن الكر�ملفاظ أ. 

o 31/12/2017: نوقشت �� دراسة حالة -واقع التعر�ب �� دولة قطر. 

o  3/10/2018نوقشت �� : دراسة لسانية نصية -لغة قانون األسرة القطري. 

o  :18/11/2019نوقشت �� استثمار طرق الداللة عند األصولي�ن �� غ�� األح�ام، نماذج من القرآن الكر�م. 

 :بعنوان مشاركة يف مناقشة رسائل
o �29/5/2016 نوقشت ��: دراسة لسانية نفسية -ي عند الطفلنمو امل�جم الذه 
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o نوقشت �� األخطاء ال��كيبية لدى متعل�ي اللغة العر�ية، طلبة برنامج اللغة العر�ية للناطق�ن �غ��ها بجامعة قطر أنموذًجا :

31/5/2016. 

o  3/1/2018: نوقشت �� الصو�ي وا�خطي �� الرسم القرآ�يالنسقان. 

 :)�� جامعات أخرى (

o �� ��12/6/2015  - جامعة نزوى -�لية العلوم واآلداب  تحكيم رسالة ماجست. 

o 9/4/2017 - تحكيم رسالة ماجست�� �� جامعة نزوى. 

o 18/5/2017 - تحكيم أطروحة ماجست�� بقسم اللغة العر�ية �� جامعة ال�و�ت. 

o  13/7/2017 - ب�لية معارف الو�� والعلوم اإلسالمية/ ا�جامعة اإلسالمية العاملية/مال��ياتحكيم رسالة دكتوراه. 

o  5/8/2017 - باكستان -إسالم آباد  – ا�جامعة الوطنية للغات ا�حديثةبتحكيم رسالة دكتوراه. 

o  14/11/2017 - اإلسالمية العاملية/مال��ياتحكيم رسالة دكتوراه ب�لية معارف الو�� والعلوم اإلسالمية/ ا�جامعة. 

o  �� ��18/1/2018 - جامعة نزوى -�لية العلوم واآلداب تحكيم رسالة ماجست. 

o  سلطنة عمان  – جامعة السلطان قابوس –�لية اآلداب والعلوم االجتماعية  -قسم اللغة العر�ية دكتوراه بمناقشة رسالة

– 18/12/2018. 

 �� جامعات متعددة. ،ن األعمال املقدمة لل��قية إ�� درجة أستاذ مشارك وأستاذكما شارك �� تحكيم كث�� م

ا 
ُ
م أبحاث

ّ
، جامعة العر�ية للعلوم اإل�سانيةجلة ا�ا�جالت العلمية املتخصصة، مثل  من كث��ة مقدمة للنشر �� عددوكذلك حك

 ومجلة أ�ساق، جامعة قطر.، للثقافة والفنون واآلدابالكو�ت، ومجلة عالم الفكر، ا�جلس الوط�ي 

 :)، من أمههاعشرين مؤمتًرا دولًيا أكثر مناملشاركة يف ( :متراتاملؤ 
 :مشاركة يف مؤمتر

o ��مركز الدراسات اإل�سانية واالجتماعية وجامعة محمد ، ا�جاالت والرهاناتللغة العر�ية والتنمية البشر�ة املؤتمر الدو :

 .4/2008/ 17 - 15املغرب:  –دة وْج  –األول 

o :7/5/2009 - 4 -عّمان  -ا�جامعة األردنية  -داب كلية اآل  املؤمتر الدويل للسانيات واألدب. 

o  اتحاد مدر��ي اللغة العر�ية بالتعاون -إندونيسيا  -يوجياكرتا : اللغة العر�ية �� البناء ا�حضاري"املؤتمر الدو�� السا�ع "دور

 .2011يوليو  17-14 - مادا وجامعة سونان �اليجا�ا اإلسالمية مع جامعة جاجة

o "دار  –بروناي :  املؤتمر الدو�� الثا�ي للدراسات العر�ية "إسهام علماء املسلم�ن �� الدراسات العر�ية ب�ن األصالة والتجديد

 .15/02/2012 - يةجامعة السلطان الشر�ف ع�� اإلسالم -�لية اللغة العر�ية وا�حضارة اإلسالمية -السالم 

o  10/04/2012 - ا�جلس األع�� للغة العر�ية-ا�جزائر العاصمة : "التعدد اللسا�ي واللغة ا�جامعة"الندوة الدولية. 

o "��11/4/2013 – 8  - جامعة أم القرى  –�لية اللغة العر�ية -مكة املكرمة : "علوم العر�ية �� التعليم ا�جام. 

o  14 - جامعة ماليا –أ�اديمية الدراسات اإلسالمية -مال��يا  -�واالملبور : )4(مقدساملؤتمر القرآ�ي الدو�� السنوي -

15/4/2014. 

o 5 - جامعة ك��اال –قسم اللغة العر�ية -الهند –ك��اال –ترفندرام : الندوة الدولية حول اللغة العر�ية وآدا��ا: نظرة معاصرة-

7/2/2015. 

o 27 -جامعة قطر –قسم اللغة العر�ية  -الدوحة ": واقع وآفاق -�� الوطن العر�ي السياسات اللغو�ة"ملؤتمر الدو�� ا�خامس ا-

28/4/2016 :)5mOx1ZE&t=9s-https://www.youtube.com/watch?v=tta(. 

https://www.youtube.com/watch?v=tta-5mOx1ZE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=tta-5mOx1ZE&t=9s
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o 19 -جامعة تاراس شفتشين�و الوطنية  -قسم لغات الشرق األوسط -أوكرانيا  -كييف : املؤتمر الدو�� الثا�ي لتار�خ األدب العر�ي-

20/5/2016) :jyyXeJdeM&t=4s-https://www.youtube.com/watch?v=q.( 

o لية اآلداب والعلوم -املدينة املنورة : ملؤسسات السعودية واملال��يةالندوة الدولية �� اللغة العر�ية وآدا��ا وثقاف��ا �� ا�

 .19/3/2017 - اإل�سانية بجامعة طيبة، وقسم اللغة العر�ية وا�حضارة اإلسالمية با�جامعة الوطنية املال��ية

o �جامعة آالنيا كي�و�ات ا�ح�ومية-تركيا  –أنطاليا  - آالنيا - ي الدو�� األول للعلوم اإل�سانية ( نظرة نحو املستقبل)املؤتمر العل 

 .4/2018/ 15 -13 - بالتعاون مع مركز باب�� لألبحاث

  :والورش الندواتاحملاضرات و من أهم 
o 2005 /4/1بتار�خ  ،تقديم محاضرة �عنوان: " ابن خلدون وفكره ب�ن اللغة واألدب " بمركز زايد لل��اث والتار�خ بمدينة الع�ن. 

o  ــج الثقافــي لقسم اللــغة العر�ية ب�لية العلوم املشاركة �� ندوة �عنوان "اللغة العر�ية هموم ومق��حات " ضمن ال��نامـ

 .14/3/2005جامعة اإلمارات، ��  -اإل�سانية واالجتماعية 

o ضمن املوسم الثقا�� دينة الع�ن، تقديم محاضرة �عنوان: " املع�ى والداللة �� ال��اث العر�ي " بمركز زايد لل��اث والتار�خ بم

  .2005/2006للعام 

o .املشاركة �� ست أمسيات شعر�ة �� جامعة اإلمارات 

o  2007-4-16 –جامعة قطر  –تقديم محاضرة �عنوان "املع�ى �� علم الكالم والتفس��": قسم اللغة العر�ية. 

o 20/3/2013 -جامعة قطر  –اللغة العر�ية  املشاركة �� ندوة شعر�ة بقسم. 

o  �� عنوان:جامعة قطر –قسم اللغة العر�ية ��  امللتقى البح�ي ل��نامج ماجست�� اللغة العر�ية وآدا��اتقديم عرض عل�ي� ، 

 :30/12/2015   يوموذلك  ،املعاصرة االستماع ب�ن ال��اث واللسانيات مفهوم"

)https://www.youtube.com/watch?v=7L2Irq6OFaI&t=13s(  

o  15/5/2017 -جامعة قطر  –امللتقى البح�ي ل��نامج ماجست�� اللغة العر�ية وآدا��ا: قسم اللغة العر�ية املشاركة يف. 

o  4/4/2016 -جامعة قطر  –: قسم اللغة العربية ورسالة"ندوة "تحقيق ال��اث العر�ي فن. 
o (الشعر رغًما) 20/11/2017 -قسم اللغة العر�ية بالتعاون مع رابطة خر��� جامعة قطر : املشاركة �� الندوة الشعر�ة. 
o  20/3/2018 -جامعة قطر  –املشاركة �� احتفالية يوم الشعر العاملي: �لية اآلداب. 

o  18/12/2018�لية اآلداب، جامعة السلطان قابوس، يوم محاضرة عن عاملية اللغة العر�ية �� تقديم: 

)http://mogasaqr.com/2018/12/22/( 
o 10/1/2020يوم  ،بالتعاون مع مبادرة األدب القطري  املشاركة �� تقديم ندوة بمعرض الدوحة الدو�� للكتاب :  

)https://www.youtube.com/watch?v=sKtIpHWPv3s&t=1s( 
o  سلسة ا�حاضرات املباشرة، ملعهد ا�خطوطات ضمن، � أعالم العر�ية: حوار املعرفة والقيم"�َ تقديم محاضرة �عنوان: "ِس 

 .)https://www.youtube.com/watch?v=5duTuIhRAJk&t=391s( :25/6/2020العر�ية بالقاهرة، �� 

o  عن �عد �� ال�و�ت،  ،من تقديم أ.د. سعد مصلوحتدر�بية عن "ا�حجاج: املفهوم، النظر�ات، اآلليات، والتقنيات" اجتياز دورة

 د�سم�� ملدة خمسة أيام. 30-26العلوم ومعهد األ�اديمية األمر�كية األورو�ية، بتار�خ بالتعاون ب�ن مركز مفتاح 

 : واهليئات اللجانأهم 
o  جامعة قطر. -�لية اآلداب والعلوم  – مجلة أ�ساقهيئة تحر�ر عضو 

https://www.youtube.com/watch?v=q-jyyXeJdeM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=q-jyyXeJdeM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7L2Irq6OFaI&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=7L2Irq6OFaI&t=13s
http://mogasaqr.com/2018/12/22/
https://www.youtube.com/watch?v=5duTuIhRAJk&t=391s
https://www.youtube.com/watch?v=5duTuIhRAJk&t=391s
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o .عضو �� االتحاد الدو�� للغة العر�ية 

o سطنبولإ -ة ریماریعضو في المجلس العلمي ألكادیم. 
o  ا�جامعة الوطنية للغات ا�حديثة  -قسم اللغة العر�ية  - ية وآدا��اللغة العر� جلة ال��اث األد�ي� الهيئة االستشار�ةعضو-

 إسالم آباد.

o  جامعة قطر. –رئيس فر�ق بح�ي �عنوان: "النظر�ة اللغو�ة العر�ية وآفاقها املعاصرة": قسم اللغة العر�ية 

o  3/1/2008جامعة قطر، من  –قسم اللغة العر�ية  -ل��نامج الب�الور�وس منسق �جنة قياس مخرجات التعلم. 

o  2018إ�� يناير  16/6/20016جامعة قطر، من  –قسم اللغة العر�ية  :�جنة إعداد الس��ة الذاتية ل��نامج الب�الور�وسرئيس. 

o 2007/2008جامعة قطر  –قسم اللغة العر�ية  :مقرر ال�جنة الثقافية. 

o 2011/2012، 2008/2009 –جامعة قطر  –الثقا�� للغة العر�ية: قسم اللغة العر�ية  عضو �جنة اليوم. 

o ��جامعة قطر –: قسم اللغة العر�ية لعدة سنوات عضو �جنة مقابلة املتقدم�ن إ�� برنامج املاجست. 

o  قسم اللغة العر�ية : واقع وآفاق) -للمؤتمر الدو�� ا�خامس (السياسات اللغو�ة �� الوطن العر�يعضو ال�جنة العلمية– 

 .2016 – جامعة قطر

o  2020ر�يع  -2015من خر�ف  –جامعة قطر  –قسم اللغة العر�ية  :تمك�ن البحث العل�يعضو �جنة. 

o  منتدى مجمع اللغة العر�ية ع�� الشبكة العامليةعضو. 

o (ريس) مركز باب�� ال���ي للدراسات بمركز  ُعقدالذي  عضو الهيئة العلمية للمؤتمر الدو�� الثا�ي للعلوم االجتماعية وال��بو�ة

 .2018�� أكتو�ر  – تركيا –أنطاليا  –أالنيا  - واألبحاث وجامعة عالء الدين كي�و�ات

o ا�جامعة الوطنية للغات ، املنعقد �� عضو الهيئة األ�اديمية ملؤتمر األدب العر�ي املعاصر: اتجاهات جديدة �� البحث والنقد

 .2018�� نوفم��  – باكستان –إسالم آباد  - غة العر�يةقسم الل –ا�حديثة (نمل) 

o  م
ّ

 �� عدة مجالت علمية.ُمحك

 

 االهتمامات البحثية:



 

 

 سرية ذاتية خمتصرة
 

 
 جامعة قطر 

 كلية اآلداب والعلوم
 قسم اللغة العربية وآداهبا

 

7 | P a g e  
 

o والداللة. النحو والنص 

o  واالستشراقالنظر�ة اللغو�ة العر�ية. 

o .الدراسات األسلو�ية 

o .قضايا الواقع اللغوي وظواهره ومشكالتھ 

o .الدراسات النحو�ة القرآنية 

o .موسيقا الشعر 

 تدريس مقررات: اخلربات التدريسية:

o لنحو (بفروعھ ومستو�اتھ ا�ختلفة)ا. 

o الصرف.  

o .تدر�بات نحو�ة 

o .تدر�بات �� الصرف 

o .العروض والقافية 

o  200، لغة عر�ية 100املتطلب العام للغة العر�ية (لغة عر�ية.( 

o .اللغة العر�ية للنطق�ن �غ��ها 

o .املهارات اللغو�ة 

o .ا�خ��ات املت�املة 

o .منا�ج البحث �� اللغة واألدب 

o .أساليب التعب�� األد�ي 

o .الل�جات العر�ية 

o .أصول النحو العر�ي 

o .التفك�� اللغوي عند العرب 

o .قراءات �� ال��اث اللغوي 

o .مدخل إ�� ال��اث النحوي 

o .قاعة بحث �� النحو 

 : من اخلربات العامة وأنشطة خدمة اجملتمع

o العر�ية الذي أصدرتھ هيئة م�جم السلطان قابوس بالقاهرة. اإلسهام �� تحر�ر مادة م�جم األسماء 

o  �� ال�ي �انت تصدرها شركة سف�� لإلعالم والدعاية والنشر تحر�ر كث�� من مادة "دائرة سف�� للمعارف اإلسالمية" املشاركة

 بالقاهرة.

o  املشاركة �� إعداد برنامج حاسو�ي إلعراب القرآن الكر�م من إنتاج شركةRDI .بالقاهرة 

o  ،إعداد وتقديم حلقات ال��نامج التعلي�ي للغة العر�ية ا�خاص �شهادة الثانو�ة العامة فـــي تليفز�ون جمهور�ة مصر العر�ية

 .99/2000 - 98/1999�� العام�ن الدراسي�ن 
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o .املشاركة �� عدة حلقات ب��امج ثقافية �� اإلذاعة املصر�ة 

o  �� إذاعة قطر و�ذاعة القرآن الكر�م بالدوحة.املشاركة �� تقديم حلقات متعددة 

o الفضائية  املشاركة �� تقديم حلقت�ن من برنامج لسان العرب، قناة الرافدين. 

o  :33/2010، 30/2010، 21/2009، 16/2009�شر عدة مقاالت بمجلة الدوحة الصادرة عن وزارة الثقافة بقطر (األعداد. 

 اجلوائز واألومسة:

o  2010/2011ا�خرجات، �� العام ا�جام�� جائزة جامعة قطر لقياس. 

o  1997املستوى األول (مجال الشعر) �� املسابقة الثقافية لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة سنة . 

 اللغات

o العر�ية  

o جيد( اإلنجل��ية( 

 


