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 :لبيانات الشخصيةا
   :ةسوري الجنسية. 
 15/1/1982 
   .الحالة االجتماعية: متزوج 

 :التخصص
 الدراسات اللغوية. سي:التخصص الرئي 
 :النحو والصرف. التخصص الدقيق 

 :الشهادات العلمية
 م. 2010درجة الدكتوراه: النحو والصرف، جامعة دمشق،  -
 م.2007درجة الماجستير: النحو والصرف، جامعة دمشق،  -

 :والتدرج الوظيفيالخبرات األكاديمية 
  ،م.2010 -2005معيد في جامعة حلب، سورية 
 م.2016-2010في جامعة الفرات، سورية،  أستاذ مساعد 

 م.2013 -2011نائب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -     
 م.2016-2011مدير مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  -     

  م.2019-2017باشاك شهير، إسطنبول، أستاذ مشارك في أكاديمية 
 م.2019-2017، فيها عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةو  -   
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 :اإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها وتحكيم األبحاث

   اإلشراف على الرسائل:
  ؛ دراسة أسلوبية: للطالب حسين علي الوكاع.للشاعر إبراهيم األسود من رماد القلبديوان 
  المعنى في التحول عن األصل النحوي في مرفوعات الجملة االسمية: للطالبة صفية العبد.أثر 

 تحكيم األبحاث:

  ،م.2020الوعي الفونولوجي، رسالة ماجستير للطالبة آالء الكحلوت، جامعة قطر 
  م.2020أسس النحو في تحليل الكالم، العمدة أنموذجا، مجلة أنساق، جامعة قطر 
 م.2020ي تصور بعض اللغويين، مجلة أنساق، جامعة قطر المعارف اللغوية ف 
  م.2020كلمة مصطلح وإشكاالتها المصطلحية، مجلة أنساق، جامعة قطر 
  ،وسائل السبك النحوي وأثرها في التماسك النصي، قصيدة غير مجد للمعري أنموذجا، مجلة أنساق

 م.2020جامعة قطر
 م2019 يفلسطينوالدراسات، المركز القومي ال بحاثأحرف الجر المشتركة، المجلة العربية لأل. 
 حوليات قضايا داللية من منظور اللسانيات الحديثة؛ كتاب فقه اللغة العربية لصالح بلعيد أنموذجا ،

 .م2019 اآلداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، الجزائر
  مقارنة، حوليات اآلداب واللغات، الترجمة اآللية من اللغة التركية إلى اللغة العربية؛ دراسة تحليلية

 .م2019 جامعة محمد بوضياف
  م2011 الفارسي في تآليف أبي حيان، مجلة جامعة الفراتأثر تذكرة أبي علي. 
 م2011 ظاهرة التضمين في ضوء الدرس النحوي، مجلة جامعة الفرات. 
 م2011 من أسماء الليل وصفاته؛ معانيها ودالالتها، مجلة جامعة الفرات. 

 المؤلفات: 

 الكتب: 
  م.2021الهوية األندلسية؛ بجادها اللغوي واألدبي والنقدي، )كتاب جماعي(، إسطنبول 
  القاعدة النحوية في ضوء علم المعاني؛ ضوابط وتحليل، مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي

 م.2020لخدمة اللغة العربية، الرياض، 



  التراثية والوافدة، )كتاب جماعي( مركز الفكر الجديد، إسطنبول، مراجعات في علوم اللغة واألدب
 م.2020

  العربية التواصلية، سلسلة منهجية لتعليم العربية للناطقين بغيرها في أوربا، مركز االستشراف لألبحاث
 م.2020والدراسات، إسطنبول، 

  ،م.2019شعر اإلمام عبد الحميد الفراهي، دراسة وتحقيق، دار سنابل، إسطنبول 
  ،م.2019جمهرة البالغة لإلمام عبد الحميد الفراهي، دراسة وتحقيق، دار سنابل، إسطنبول 
 ( وزارة التربية، تركيا، 12، 11، 9، 7العربية المهنية ،)م2019 -2018. 
 ،سلسلة منهجية لتعليم العربية للناطقين بغيرها في معاهد إزمك التابعة لبلدية إسطنبول  العربية التواصلية

 م.2018مركز االستشراف لألبحاث والدراسات، إسطنبول،  بورصة،و 
  ،م.2011المفصل في إعراب الجمل، دار الينابيع، دمشق 

 ألبحاث العلمية:ا
  ،م.2021أثر الذوق في الخالف النحوي، مجلة أبوليوس، جامعة سوق أهراس، الجزائر 
  واللغات، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، من آثار النحو العربي في النحو العبري، حوليات اآلداب

 م.2021المسيلة، 
  ،م.2020مصطلحات النحو العربي في القرن األول الهجري، مجلة أنساق، جامعة قطر 
  ،م.2020أسلوبية االختيار في شعر الفراهي، مجلة نداء الهند، البنغال الشرقية 
  ،جامعة محمد بوضياف، الجزائر، المسيلة، حوليات اآلداب واللغاتأثر القرآن الكريم في شعر الفراهي ،

 م.2020
  ،م.2019جمالية التعبير بالحركة، حوليات اآلداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، المسيلة 
  ،خالف األصل في ضمير الغائب؛ أغراضه ومسائله، مجلة كلية التربية األساسية، جامعة بابل

 م.2018
 وي العربي، مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، األردن، من آثار التكرار في الفكر النح

 م.2019
  تحديات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في أكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية واإلسالمية، مجلة

 م.2019دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، األردن، 
 م.2018لم المعاني، مجلة كلية التربية األساسية، جامعة بابل، تعريف النعت وتنكيره بين النحو وع 



  أثر الجواز والشروط النحوية في تنويع المعاني، المجلة العربية لألبحاث والدراسات، المركز القومي
 م.2018الفلسطيني، 

 م.2017، أثر أمن اللبس في الرتبة النحوية، المجلة الدولية للدراسات اإلسالمية، جامعة إغدير، تركيا 
  اإلفاضة في إبطال إضافة أدوات الشرط الظرفية الجازمة إلى الجمل، مجلة ميزان الحق، جامعة كاتب

 م.2017شلبي، إزمير، تركيا، 
  ،م.2010نظرية الجمال في النحو العربي؛ مفهوم ومعايير، مجلة التراث العربي، دمشق 
 م.2010ة دار العلوم، القاهرة، جملة جواب الشرط غير الجازم بين اإلنكار واإلثبات، مجل 

 المؤتمرات:
  مؤتمر تحديات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التجربة التركية أنموذجا، جامعة إسطنبول صباح

 )تحديات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في أكاديمية باشاك شهير(. م.2018 الدين الزعيم،
 ،أثر التكرار في ضبط الفكر النحوي  م.2018جامعة ماردين أرتقلو،  مؤتمر اللغة والفكر والدين(

 العربي(.
  ،مصطلحات  م.2019مؤتمر تاريخ العلوم اإلسالمية في القرن األول الهجري، جامعة إسطنبول(

 النحو العربي في القرن األول الهجري(.

 أهم اللجان:
 2021و 2021-2020ن الدراسيين رئيس لجنة التواصل، قسم اللغة العربية جامعة قطر للعامي-

 م.2022
  م.2020-2019عضو لجنة المتطلبات العامة في قسم اللغة العربية 
  م.2021-2019عضو لجنة التدقيق اللغوي في قسم اللغة العربية بجامعة قطر 
  م.2021-2020عضو لجنة الدعم التقني في قسم اللغة العربية بجامعة قطر 
  م.2019-2018األكاديمي، أكاديمية باشاك شهير، لجنة الترقيات والترفيع 
  ،م.2019لجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية، أكاديمية باشاك شهير 
  ،م.2019-2018لجنة إعداد مناهج اللغة العربية لوزارة التربية في تركيا 
  ،"م.2018لجنة إعداد مناهج اللغة العربية لمعاهد بلدية إسطنبول "اسمك 
 2018ة رقابة الجودة في مركز االستشراف لألبحاث والدراسات، باشاك شهير، إسطنبول، لجن-

 م.2019



 :العضوية
  ،م.2016-2011عضو هيئة التحكيم في مجلة جامعة الفرات 
 الجزائر، ، المسيلةعضو هيئة التحكيم في مجلة حوليات اآلداب واللغات، جامعة محمد بوضياف ،

 حتى تاريخه. 2018
  م حتى 2019، األردن، في العلوم اإلنسانية واالجتماعية الهيئة االستشارية في مجلة دراساتعضو

 تاريخه. 
  ،م.2019عضو الهيئة العلمية في مؤتمر "التعايش السلمي في الوطن العربي"، إسطنبول 

   :اللغات

  .  اللغة األم –العربية 

 )متوسط(.اإلنكليزية: 


