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الجامـعة والبلد

عنوان الرسالة

بغداد  -العراق

1977م
-2الماجستير

1403ه

 -3ماجستير ثانية

1406ه

-4الدكتوراه

1408ه

بغداد  -العراق جامع العلوم النحوي /حياته وآراؤه مع تحقيـق كتابـه

1987م

(كش ــف المش ــكالت وليع ــاي المعع ــالت ا ــي

1982م

1985م

بغداد  -العراق أثــر الداللــة النحويــة واللغويــة اــي اســتنبا األحكــام
من آيات القرآن التشريعية
األزهر  -مصر

مصطلحات الكوايين النحوية

لعرا القرآن وعلل القراءات)
1

-5اإلجازة العلمية

1414هـ

هـ ــي لجـ ــازة متسلسـ ــلة السـ ــند مـ ــن علمـ ــاء الع ـ ـراق

العراق

بتدريس العلوم الشرعية والعربية

1993/م

درس ايها ،وتأريخ التدريس :
ثانيا -الجامعات التي َّ

كلية التربية  /جامعة األنبار  1992 - 1989م

كلية اإلمام األعظم أبي حنيفة  ،وكلية الشريعة  /جامعة بغداد 1994-1992م
كلية اددا والعلوم  /جامعة آل البيت /األردن  1998 - 1994-م
كلية اددا والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  /جامعة الشارقة  1998للى ادن

العلمي :
ثالثا  -النّشا
ّ
اي مجال التأليف :الكتب : )1أثر الداللة النحوية واللغوية اي استنبا األحكام من آيات القران التشريعية ،الطبعة الثانيـة - 1421 /
 / 2000دار عمار  /عمان  /األردن
 )2كشــف المشــكالت وليعــاي المععــالت اــي لعـرا القــرآن وعلــل القـراءات (تحقيــق ودراســة ) الطبعــة
األولى  / 2001 – 1421 /دار عمار  /عمان  /األردن
 )3كتــا اللغــة العربيــة األول ( مقــرر جــامعي ) مالــف بااللــترا  /الطبعــة األولــى / 1996 – 1416 /
نشر جامعة آل البيت ،األردن
 )4قطــوا دانيــة مــن األد واإلمــالء والتعبيــر  /الطبعــة األولــى  – 1421 /هـ ـ 2001-م  /دار عم ــار /
عمان  /األردن
 )5ماءات القرآن (تحقيق ودراسة ) الطبعة األولى 1424/هـ – 2003م – دار األنبار – بغداد – العراق .
 )6تقريب المدى للى قطر الندى وبل الصدى  -الطبعة األولى  -نشر جامعة الشارقة 1434،ه –
2013م.
-7اللغة العربية لمتطلب الجامعة – منجز ومحكم .
البحوث : )1العالقة بين الشريعة والعربية  /منشور ضمن أعمال ماتمر علـوم الشـريعة اـي الجامعـات  /الواقـع والطمـوي
- /معهد الفكر العالمي اإلسالمي  /عمان  /األردن  /سنة 1996م
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 )2مصطلح النحو الكواي ( داللة ونسبة ) مجلة األستاذ  /كلية التربية  /جامعة بغداد /سنة2001م
-3أث ــر تغيي ــر الحرك ــة اإلعرابي ــة ا ــي اه ــم المعن ــى  -كلي ــة اللغ ــة العربي ــة  -جامع ــة األزه ــر  -الق ــاهرة

–

سنة2003م0
 -4أهداا اإلعرا وصلته بالعلوم –-جامعـة أم القـرى لعلـوم الشـريعة واللغـة العربيـة /المجلـد /15العـدد27
1424/هـ – 2003م
 -5تأصيل االستعمال ألسماء الموضوعات النحوية – التجديد – الجامعة العالمية اي ماليزيا –السنة الثامنة
ابراير2004 -م
-6معاني ((قد)) النحوية –مجلة كلية اللغة العربية – جامعة األزهر – سنة 2004م
 -7من وجوه الخالا الكواي للنحـو البصـري – مجلـة جامعـة األنبـار للعلـوم اإلنسـانية واالقتصـادية – العـدد
( )8سنة  2006ـ العراق .
 -8قــراءة أبــي بــن كعــب اــي المي ـزان النحــوي ـ مجلــة اددا

ـ كليــة اددا

ـ جامعــة بغــداد ـ العــدد ( )72ســنة

 2006ـ العراق .
 -9أدوات نحويــة اــي الحــدي النبــوي الش ـريف مــن وجهــة نظــر كوايــة ـ مجلــة الباح ـ الجــامعي ـ جامعــة ل

ـ

اليمن ـ العدد ( )12ـ سنة  2007م .
-10االستثناء النحوي عند األصوليين ـ مجلة جامعة قطر لآلدا ـ العدد ( )28السـنة ( )28لسـنة1427ه ـ
 2006م. -11تــذكير الفعــل وتأنيثــه جــوازا اــي القـراءات الســبع ـ مجلــة آدا الرااــدين ـ كليــة اددا

ـ جامعــة الموصــل ـ

العراق ـ العدد()45لسنة 1428هـ  2007م .
 -12تــأمالت نحويــة اــي ديــوان (( للــروي أجنحــة )) للــدكتور مــانع ســعيد العتيبــة  ( ،تطبيــق وتحليــل ) -
مجلة آدا المستنصرية ـ الجامعة المستنصرية ـ بغداد ـ العراق ـ العدد ( )45لسنة . 2007
 -13االستشهاد النحوي بأمثال العر –مجلة كلية اددا – جامعة اإلسكندرية -مصر –
 -14أثــر الدراســة النحويــة لــنص القــرآن والســنة اــي ثقااــة المســلمين – منشــور مــع أبحــاث مــاتمر اللغــة العربيــة
األول – الجامعة اإلسالمية العالمية – ماليزيا 1428 -1 .هـ 2007م .
 -15لعج ــاز الق ــرآن الكـ ـريم وآراء النح ــويين واللغ ــويين اي ــه ،منش ــور م ــع أبح ــاث الم ــاتمر الع ــالمي للحع ــارة
اإلسالمية - -كلية دار الرضوان اإلسالمية – بمدينة ليبوه – ماليزيا – سنة 1429هـ 2008 -م
 – 16تعليقــة ســنية علــى حــل ألفــا ادجروميــة ( تحقيــق ودراســة ) –مجلــة الدراســات اللغويــة الصــادرة عــن مركــز
الملك ايصل – الرياض – السعودية – 1430هـ 2009-م .
 -17األبعاد الداللية للنصب على المدي والذم –مجلة كلية دار العلوم – جامعة القاهرة – العدد ( )52أكتـوبر
2009م.
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 -18تحقيقــات اــي أدوات نحويــة عنــد ابــن قــيّم الجوزيــة – مقبــول للنشــر اــي مجلــة اددا – جامعــة طنطــا –

مصر .

-19نقد الرازي النحاة من خالل تفسيره – مجلة مجمع اللغة العربية اي القاهرة –مصر .
-20النائب عن الفاعل –المصطلح واالستقالل –مجلة جامعة تكريت –العراق 1437-ه 2016-م.
 -21كان وظـن وأخواتهمـا –حـذاهما مـن النحـو ولعـرا معموليهـا –تحـت التحكـيم لـدى مجلـة جامعـة الشـارقة
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية .

رابعا  -الماتمرات العلمية والندوات:
 )1مــاتمر علــوم الش ـريعة اــي الجامعــات  /الواقــع والطمــوي ،ســنة 1994م ،اــي عمــان – األردن-حعــور
وبح -
 )2ندوة  ( :وماذا عن اللغة العربية اي عصر العولمة )) عقـدت اـي جامعـة عجمـان /اإلمـارات  /اـي / 16
-2000 /4حعور -
 )3الندوات التي أقامتها جمعية حماية اللغة العربية اي الشارقة  /اإلمارات سنة -2000حعور-
 )4ندوة مقتعيات الدعوة اي ضوء المعطيات المعاصـرة – كليـة الشـريعة – جامعـة الشـارقة سـنة 1422هــ/
2001م-حعور وتحكيم أبحاث -
 )5الملتقــى األول لحمايــة اللغــة العربيــة  /جمعيــة حمايــة اللغــة العربيــة اــي الشــارقة /دولــة اإلمــارات  /مــن
2001/10/23-21م –حعور -
 )6الماتمر األول بعنوان ( اللغة العربية اي عـالم متغيـر) الـذي أقامـه قسـم اللغـة العربيـة اـي جامعـة الشـارقة
،اي الشهر الرابع سنة 2005م –حعور وبح -
 )7الماتمر العالمي األول للغة العربية بعنوان ( لسـهامات اللغـة واألد اـي البنـاء الحعـاري لألمـة اإلسـالمية
) الجامعة اإلسالمية العالمية – ماليزيا 2007/11/30-28 -م -.حعور وبح -
 )8الم ــاتمر الع ــالمي للحع ــارة اإلس ــالمية  ،كلي ــة دار الرض ــوان اإلس ــالمية – مدين ــة ليب ــوه – ماليزي ــا – -9
2008/7/10م -.بح -
 )9اتجاهات حديثة اي تعلم اللغة العربية وتعليمها –جامعة الشارقة – مشاركة ولعداد 2016.م
 )10ندوة اللغة العربية –الصورة والصيرورة – لدارة الجلسة األولى – 1438ه 2017م.

خامسا -اإللراا على رسائل الدراسات العليا وأبحاث التخرج والمناقشات:
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أ -اإللراا على رسائل الدراسات العليا :
 -1لبه الجملة اي القرآن الكريم – رسالة ماجستير – جامعة آل البيت  /األردن -2ضــمير الغائــب اــي القـران الكـريم ( دراســة نحويــة تحليليــة أســلوبية ) – رســالة ماجســتير – جامعــة الالبيت  /األردن
 -3أثر ظاهرة التنكير والتعريف اي السياق اللغوي – رسالة ماجستير – جامعة آل البيت  /األردن -4ظاهرة التوسع اي العربية – رسالة ماجستير – جامعة آل البيت  /األردن -5اإلعجــاز القرآنــي اــي أســلو التمنــي والترجــي ( مشــرا مشــار )-رســالة ماجســتير -جامعــة آلالبيت  /األردن
  -6ح ــذا الح ــرا  /دراس ــة تحليلي ــة نحوي ــة م ــن خ ــالل ال ــنص القرآن ــي -رس ــالة ماجس ــتير – جامع ــةالشارقة .
  -7القاعــدة النحويــة بــين النظريــة واالســتعمال ( دراســة تطبيقيــة مــن خــالل ســنن أبــي داود ) -رســالةماجتسير – جامعة الشارقة .
  – 8صيغ المبالغة اي صحيح مسلم ـ جامعة الشارقة .  -9ماءات صحيح البخاري ( دراسة نحوية تحليلية)– جامعة الشارقة  -10لعرا سورتي األنعام واألعراا من كتا المستنهى لسابق الدين بن يعيش – جامعة الشارقة -11الــدرس النحــوي عنــد ابــن جــزي الكلبــي مــن خــالل تفســيره ( التســهيل لعلــوم التنزيــل ) –جامعــةالشارقة .
 12بناء الجملة العربية عند الشاعر مانع سعيد العتيبة ( دراسة نحوية داللية ) -جامعة الشارقة . -13الجهود النحوية والصراية للشيخ سيديا الكبير – جامعة الشارقة .  -14التراكي ــب النحوي ــة وداللته ــا ا ــي النص ــف األول م ــن الج ــزء األول م ــن الق ــرآن الكـ ـريم -.جامع ــةالشارقة .
  -15التراكيــب النحويــة اــي القــرآن الكـريم ( دراســة دالليــة اــي تراكيــب مــن النص ـف األول مــن الجــزءالخامس عشر-.جامعة الشارقة .
  -16التراكيــب النحويــة وداللتهــا اــي النصــف األول مــن الجــزء الســادس عشــر مــن القــرآن الك ـريم -.جامعة الشارقة
  -17التراكيــب النحويــة وداللتهــا اــي النصــف الثــاني مــن الجــزء الســادس عشــر مــن القــرآن الكـريم -.جامعة الشارقة .
 -18التراكيب النحوية وداللتها اي النصف األول من الجزء السابع عشر مـن القـرآن الكـريم -.جامعـةالشارقة .
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 -19التراكيب النحوية وداللتهـا اـي النصـف الثـاني مـن الجـزء السـابع والعشـرين مـن القـرآن الكـريم -.جامعة الشارقة ؟
  -20التراكيب النحوية وداللتها اي خطبة حجة الوداع –جامعة الشارقة .  -21تخريج المستجدات الفقهية على األصول اللغوية – جامعة الشارقة .– المناقشات لرسائل الدراسات العليا :
 -1كتب لعرا القران حتى نهاية القرن السادس الهجري – رسالة ماجستير  /جامعة بغداد-2 -الخالا بين البصريين والكوايين اي أصول النحو  -رسالة ماجستير

–

جامعة بغداد .

 -3المسائل الخالاية اي كتا أصول النحو البن السراج رسالة ماجستير – جامعة بغداد . -4أسلو الجملة التفسيرية اي القران الكريم  -رسالة ماجستير  -جامعة آل البيت=األردن-5 -الجملة االستئنااية اي القران الكريم ( دراسة لغوية تحليلية ) =

=

= = =

 -6أسلو بناء السورة القرآنية  -رسالة ماجستير  -جامعة آل البيت – األردن . -7الموصول وصـلته اـي العربيـة ( دراسـة اـي البنيـة والتركيـب  /القـران الكـريم نموذجـا للتطبيـق ) رسـالةماجستير – جامعة اليرمو  /األردن .
 -8المخالفة اي االتباع  /مظاهرها ودالالتها – رسالة ماجستير – جامعة الشارقة .  -9لري القناعة اي الفعل المعتل الالم لذا أسند للى واو الجماعة – جامعة الشارقة .  -10داللة صيغة طلب العباد وأثرها اي االستجابة اي ضوء سورة البقرة  – .جامعة الشارقة .  -11األدوات العاملة اي الفعل المعارع -دراسة تحليلية اي القرآن الكريم.جامعة الشارقة .  -12نظرية األصل والفرع اي كتا أصول النحو البن السراج –جامعة الشارقة . -13لعرا سورة األنفال مـن كتـا لعـرا القـرآن للسرقسـطي – كليـة الدراسـات اإلسـالمية والعربيـة–دبي .
 -14لغــة األحادي ـ القدســية /دراســة اــي ضــوء نظريــة الحق ـول الدالليــة – كليــة الدراســات اإلســالميةوالعربية –دبي .
-15 -الطهارة اي القرآن الكريم /دراسة موضوعية .جامعة الشارقة .

 مناقشة أبحاث التخرج لطال قسم اللغة العربية اي جامعة األنبار .ج -اإللراا على عشرات من أبحاث التخرج لطالبات قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة .
سادسا -خدمة الجامعة والمجتمع :
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 -1خدمة الجامعة :
أ – اللجان الدائمة :
 قبل جامعة الشارقة :الصفة ايها مستواها

اسم اللجنة
 -1اللجنة العلمية اي كلية اإلمام األعظم – بغداد 1994-1993م

ععو

كلية

 -2لجنة تأديب الطلبة  /جامعة آل البيت  /األردن – 1997 -1996م

مقرر

كلية

 -3لجنة تحكيم مسابقة المقالة لمهرجان جامعة آل البيت  /األردن

ععو

جامعة

 -4اللجنة اللغوية والنحوية لوضع الخطط الدراسية وتوصيف المواد اي قسم اللغة العربية /جامعة آل البيت.

ععو

قسم

ـ اي جامعة الشارقة :
اسم اللجنة
 . 1لجنة معادلة المساقات
 . 2اللجنة االجتماعية
اللجنة االجتماعية
 .3لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد واإلرل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

الصفة ايها

مستواها

مقرر

قسم

ععو

قسم

ععو

قسم

مقرر

قسم

مقرر

كلية

ععو

كلية

مقرر

قسم

األكاديمي
 .4لجنة االعتماد األكاديمي

ععو

كلية

 . 5لجنة الجداول

ععو

قسم

ععو

كلية

 .6لجنة الخطة والتطوير

ععو

قسم

 .7لجنة الدراسات العليا

ععو

قسم

 .9اللجنة الثقااية

ععو

قسم

.10لجنة تظلم أععاء هيئة التدريس

ععو

كلية

. 11لجنة تطوير قسم اللغة العربية

ععو

قسم

 .12اللجنة العلمية

ععو

قسم

لجنةالجداول
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 .13لجنة خدمة المجتمع

ععو

كلية

 .14لجنـ ـ ـ ـ ـ ــة الجـ ـ ـ ـ ـ ــداول الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــية

ععو

كلية

واالمتحانات

مقرر

قسم

.15لجنة اإلرلاد األكاديمي

ععو

كلية

مقرر

قسم

ععو

كلية

 -16لجنـ ــة التعيينـ ــات ألععـ ــاء هيئـ ــة
التدريس
 -17لجن ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقابل ـ ـ ـ ـ ـ ــة المتق ـ ـ ـ ـ ـ ــدمين

قسم

ععو

للدراسات العليا
مجالس الجامعة :
-1

ععــو مجلــس كليــة اددا والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة /جامعــة الشــارقة – ممــثال لقســم اللغــة
العربية  ،لعام 1430-1429هـ 2009-2008-م.

-2

أمــين ســر مجلــس كليــة اددا

والعلــو م اإلنســانية واالجتماعيــة  /جامعــة الشــارقة لعــام -1429

1430هـ 2009-2008-م ،وعام 1438-1437ه2017-2016-م.

ـ اللجان الماقتة :
اسم اللجنة
.1لجنة اختيار أععاء هيئة التدريس
 .2لجنــة عــرض ب ـرامج كليــة اددا
اليوم المفتوي

والعلــوم للفــود الزائــرة للجامعــة اــي

 .3لجنــة التنظــيم واالســتقبال لمــاتمر اللغــة العربيــة اــي عــالم متغيــر اــي
جامعة الشارقة
.4لجنة دراسات طلبات التميز ألععاء هيئة التدريس اي القسم
 . 5لجنة استبانة تقويم رؤساء األقسام
 .6لجنة مشكالت التسجيل اي القسم
.7لجنة دراسة أوضاع الدراسات العليا اي القسم
 .8لجنة ترقية ععو هيئة تدريس
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.9لجنة اختيار الطلبة اي برنامج الماجستير
 .10لجنة خطة مساقات العربي  1و 2وان الكتابة والتعبير
 .11لجنة تحويل مركز اللغات االنجليزية اي الجامعة للى مركز اللغات
 . 12لجنة تدقيق دليل الجامعة
.13لجنة تأليف مقرر مهارات االتصال باللغة العربية 1 /

 -14اللجنـ ــة التحعـ ــيرية لمـ ــاتمر لسـ ــهامات المسـ ــلمين اـ ــي
خدمة اإلنسانية – كلية اددا والعلوم – جامعة الشارقة
 -15لجنة لعداد برنامج الدكتوراه اي اللغة العربية – جامعة الشارقة .
 -16لجنـ ــة لعـ ــداد التقريـ ــر السـ ــنوي لكليـ ــة اددا والعلـ ــوم اإلنسـ ــانية
واالجتماعية
 . 17لجان ماقتة أخرى كثيرة

ج _ الخطط والمناهج للمساقات :
المشاركة اي :
 .1تعديل الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية التي بدأ العمل بها من 2003 /1 /1
 .2توصيف مساقي دراسات نحوية وصراية ( )1و (. )2
 .3توصيف مساق تطبيقات لغوية المقتري .

 .4تقديم مقترحات لتطوير توصيف بعض المساقات .
 .5توصيف مساق " علوم القرآن والسنة " الذي كان مساقاً اختيارياً اي قسم اللغة العربية.

 .6لعــداد خطــة برنـامج الــدكتوراه اــي قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا – جامعــة الشــارقة -1429-
1430هـ2009-2008 -م .
 .7تعديل التعليمات التنفيذية لبرنامج الماجستير اي جامعة الشارقة .
 .8توصــيف المــواد ادتيــة لبرنــامج البكــالوريوس المقتــري اــي اللغــة العربيــة واإلعــالم التطبيقــي
:2012
 النحو اإلعالمي التطبيقي 19

 النحو اإلعالمي التطبيقي 2 النحو اإلعالمي التطبيقي 3 -9توصيف المواد ادتية بأهدااها ومخرجاتها لبرنامج الدكتوراه : الشروي النحوية والصراية أصول النحو والصرا تعديل خطة مادة دراسات نحوية وصراية 1و2د – تحكيم الكتب والبحوث :
 . 1تحكيم كتا  :الميسر اي اقه اللغة المطور ـ لععو هيئة تدريس اي القسم .
 . 2تحك ــيم بحـ ـ بعن ــوان " عل ــم المتش ــابه اللفظ ــي  :المقاص ــد والمص ــنفات " لمجل ــة جامع ــة
الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية .
 .3تحكيم بح بعنوان  " :أثر استشراا التطور الداللي اـي التلقـي  :الحـدي النبـوي نموذجـاً
" لمجلة الجامعة ايعاً .
 .4تحكيم بعض األبحاث المقدمة للى ماتمر اللغة العربية اي عالم متغير عام . 2005
 .5تحكيم ( )16بحثاً للماتمرات والندوات التي أقامتها كلية الشريعة اي الجامعة .

 -6تحكيم بح (( لعر الرثاء عند نزار قباني  /دراسة أسلوبية )) –لمجلة الجامعة .
 -7تحكــيم بح ـ (( التــراث العلمــي العربــي وللــكاليات التعامــل معــه )) لنشــره اــي سلســلة –
تأريخ العلوم عند العر والمسلمين –

 -8تحكيم بحـ بعنـوان ( ظـاهرة الخطـأ اـي العـزو للـى النحـاة – لمجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم
اإلنسانية واالجتماعية 2008./11/27 ،
-9تحكيم بح بعنوان ( االستعالء اللغوي ) لمجلة جامعة الشارقة أيعا 2009/2/25 ،م.
 ( -10اللواح ــق التص ــريفية ا ــي العربي ــة  /المبن ــى والمعن ــى ) لمجل ــة جامع ــة الش ــارقة أيع ــا ،
2009/3/25م.
-11أثر استشراا التطور الداللي اي التلقي –لمجلة جامعة الشارقة
-12علم المتشابه  :المقاصد والمصنفات – لمجلة جامعة الشارقة
– 13استدعاء التأريخ اي الشعر العربي -لمجلة جامعة الشارقة
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 -13تحكيم عشرات األبحاث بععها للنشر اي مجالت محكمة  ،وبععها لترقية أععاء
هيئة تدريس .

هـ _ نشاطات أخرى :
 .1ندوة التعليم المبني على المخرجات وآليات التقويم  22 .ـ . 2006 / 1 / 25
 .2دورة قيادة الحاسب ادلي ( )icdlمن لهر  9للى نهاية لهر . 2005 / 12
 .3ندوة مقتعيات الدعوة اي ضوء المعطيات المعاصرة التي اقامتها كلية الشـريعة  ،بصـفة مقـرر
الجلسة الثانية  17ـ . 2001 / 4 / 19
 .4وضــع أســئلة اــي اددا

والثقااــة مــع أجوبتهــا لمشــاركة جامعــة الشــارقة اــي منااســة المعراــة

السنوية المقامة اي دبي  2000 / 5/ 7م .
 .5درس أسبوعي اي النحو اي مسجد الجامعة لعموم طلبة الجامعة .
 .6درس أسبوعي اي الفقه اي مسجد الجامعة لعموم طلبة الجامعة .
 .7دروس للناطقين بغير العربية خارج أوقات الدوام .
 .8تصحيح لغوي لما يحال للى القسم من دوائر الجامعة وكلياتها ومجلة الجامعة .
 .9مقاالت قصيرة اي بعض النشرات التي يصدرها طال الجامعة .
 .10محاضرات ثقااية عامة اي لهر رمعان ضمن جدول كلية الشريعة اي الجامعة .
 .11محاضرات علمية عامة اي القسم .
 .12مقابلة صحيفة مع صحيفة االتصال الصادرة من كلية االتصال العدد ( )5سنة 2005
 -13للقــاء محاضــرة بعنــوان ( أثــر اللغــة العربيــة اــي اهــم األحكــام الشــرعية ) ألســاتذة وطــال
وطالبــات كليــة دار الرضــوان بمدينــة ( ليبــوه) – بماليزيــا  .اــي أيــام انعقــاد مــاتمر اللغــة العربيــة اــي
الجامعة اإلسالمية 2007/11/30-28م .
 14التــدقيق اللغــوي لألبحــاث المنشــورة اــي مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والقانونيــة ،
ومجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية لعام 2008م وقد بلغت (  )67سبعة وستين

بحثا .
 -15محاضــرة بعنــوان  ( :اللغــة العربيــة واألحكــام الشــرعية ) أقامتهــا جمعيــة اللغــة العربيــة اــي
جامعة الشارقة بتأريخ2008 /11/18 :م.
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و _ اإلرلاد األكاديمي :
أرلدت أكاديميا أكثر من 100طالبة للى تأريخ 2017/6/1م

 -2خدمة المجتمع :
أ ـ تحكيم البحوث :

 ( .1ظاهرة التوطئة اي النحو العربي ) المجلة األردنية للغة العربية .
 ( .2قعية لعمال اسم الفاعل اي القرآن الكريم ) لمجلة التجديد ـ الجامعة اإلسالمية
العالمية اي ماليزيا .
 ( .3من أسرار سوا وأختها السين اي القرآن الكريم ) لمجلة التجديد أيعاً .

 ( .4أثر التوجيه النحوي اي لظهار لعجاز القرآن الكريم ) لمجلة األحمدية اي دار البحوث
 /دبي .
 .5لمعة اي الكالم على لفظة (آمين ) دراسة وتحقيق –لمجلة جامعة عجمان
 .6ظاهرة التوطئة اي النحو العربي – للمجلة األردنية للغة العربية
 .7الجر على الجوار بين التأييد والمنع – لمجلة جامعة عجمان
 .8األلغاز النحوية البن هشام – لمجلة جامعة عجمان
 .9تقارض األلفا اي الحكم -لمجلة جامعة عجمان
.10

تحكيم البحوث ادتية لترقية أععاء هيئة تدريس للى رتبة أستاذ مشار اي جامعة

عجمان :
 ابن الجبراني ورسالته الحدود النحوية .
 مرويات لمر بن حمدويه اللغوية .
 موارد البصائر لفرائد العرائر البن عبد الحليم .
 موقف المبرد من العرورة الشعرية .
 التفصيل اي الفرق بين التفسير والتأويل  /لحامد العمادي الدمشقي .
 لفاء الغلة اي تحقيق مسألة _ أي _ المجعولة وصلة  .ألحمد مكي
الحموي .
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 لمعة اي الكالم على لفظة _ آمين _ البن الخشا .
 موقف العلماء المسلمين من نشأة اللغة .
 وجوه بالغية وداللية اي سورة الكوثر .
 توليح األسفار اي مديح األسفار لصدر الدين المرادي .
 النقش على الخاتم أد وعبر .
 رسالة اي راع ما يتعلق بالعمائر من األوهام البن كمال بالا .
ـ نشاطات مجتمعية أخرى :
 .1محاضرة ولقاء مع مركز الموهوبين بجائزة حمدان بن رالد آل مكتوم لألداء المتميز اي
الجامعة يوم . 2006 /7 /3
 .2ععو لجنة التحكيم لمسابقة السجال الشعري اإلبداعي المرتجل الذي أقامته جمعية
حماية اللغة العربية اي الشارقة عام . 2006

 .3محاضرة عامة لطالبات جامعة عجمان .
 .4محاضرة عامة أخرى لطالبات جامعة عجمان .
 .5كتابة ( )382صفحة من موسوعة " تيسير السنة ألبناء األمة " وهي موسوعة التر ايها
مجموعة من أععاء هيئة التدريس اي الجامعة بموااقة األستاذ مدير الجامعة .
 .6كتابة مقاالت متسلسلة اي موقع جمعية اللغة العربية اي لبكة المعلومات العالمية :
السلسلة األولى بعنوان  :العربية وسيلة لفهم أحكام القرآن الكريم .
السلسلة الثانية بعنوان  :تصويب األخطاء الشائعة .
السلسلة الثالثة بعنوان  :ضروري النحو لعبط الكتابة واللسان .
 . 7ععو اي لجنة األبحاث والدراسات التابعة لجمعية حماية اللغة العربية اي الشارقة .
 . 8المشاركة اي ندوة العولمة واللغة العربية اي جامعة عجمان سنة . 2001

 -9محاضرة بعنوان ( أثر اللغة العربية اي الدراسات اإلسالمية ) ألساتذة وطال كلية دار
الرضوان اإلسالمية – مدينة ( ليبوه) اي ماليزيا – اي أيام ماتمر اللغة العربية العالمي األول
الذي أقامته الجامعة اإلسالمية بماليزيا – 2007/11/30-28م .
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 -10ندوة علمية بعنوان ( اللغة العربية دين وهوية وتواصل ) أقامتها دائرة الشاون اإلسالمية
والعمل الخيري اي دبي بتأريخ  /13ربيع ادخر 1430/هـ 2009/4/8 -م .

 -11تحكيم كتا ( لرلاد الرحمن ألسبا النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن
لألجهوري)  ،لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم  ،وهومن أكثر من 1400صفحة .
 – 12تحكيم كتا ( أثر القراءات القرآنية اي القواعد النحوية ) لجائزة دبي أيعا .
 -13تحكيم كتا ( من لطائف معاني الحرا اي القرآن الكريم ) لدائرة األوقاا اي دبي.
 .ععوية هيئات تحرير لمجالت محكمة :
 مجلة كلية اللغة العربية بجامعة األزهر ـ القاهرة .
 مجلة التجديد ـ الجامعة اإلسالمية ـ ماليزيا .
 رلحت من لدن عميد كلية اددا والعلوم اي الجامعة خبيراً اي المنظمة اإلسالمية
اي المجاالت التربوية والعلمية والثقااية اي العالم اإلسالمي .

سابعا  -ععوية الجمعيات :
 ععو رابطة علماء العراق  /ارع األنبار ععو جمعية حماية اللغة العربية اي الشارقة – اإلمارات -ععو جمعية اددا – العراق – األنبار

ثامنا  -المواد التي تولّى تدريسها:
أ -اي الدراسات األولية:
 النحو  –4-3-2-1النحو لغير المتخصصين ـ الصرا –البيان القرآني – األد –الخطابـة – مهـاراتاالتص ــال باللغ ــة العربي ــة ( )1و ( ) 2وا ــن الكتاب ــة والتعبي ــر  ،البالغ ــة  ،تطبيق ــات نحوي ــة  ،تطبيق ــات
صراية  ،مشروع التخرج .
 ومن علوم الشريعة : علوم القران  -التفسير  -الفقه .العقائد اي الدراسات العليا: دراسات متقدمة اي النحو والصرا -جامعة آل البيت.14

 قعايا نحوية  -جامعة الشارقة التعبير القرآني – جامعة الشارقةتاسعا  -رسائل الشكر:
  -1مــن مــدير جامعــة الشــارقة  ،للمشــاركة اــي نــدوة مقتعــيات الــدعوة اــي ضــوء المعطيـات المعاصــرةبتأريخ 2001/5/16م .
  -2من عميد كلية الشريعة والقانون للمشاركة اي الندوة المذكورة اي أعاله أيعا .  -3من عميد كلية اددا والعلوم للجهود التدريسية لدى انتهاء كل عام دراسي .  -4من رئيس قسم اللغة العربية وآدابها – للجهود المتميزة اي لجنة االمتحانات بتأريخ 2000/12م  _ 5رسالة لكر وتقدير من عميد كلية اددا والعلوم للجهود المبذولة اي لنجاي ماتمر اللغـة العربيـةاي عالم متغير من  19ـ . 2005 / 4 / 21
  -6مــن مــدير جامعــة الشــارقة وعميــد كليــة اددا والعلــوم ايهــا للجهــود المبذولــة اــي لنجــاي المــاتمراألول لتأريخ العلوم عند العر والمسلمين عام 2008م
  – 7من عميد كلية اددا للجهود المبذولة اي لجان الكلية لعام . 2009 عالرا  :التميز : لــهادة التميــز األكــاديمي مــن عمــادة كليــة اددا والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة للعــامين الجــامعيين 2008-2007و 2009-2008م .
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