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 عادل فتحي رايض أمحد د/
 أستاذ مساعدالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 0097444036351مكتب : 

adel.ahmad@qu.edu.qa 
 

 
 

 التخصص
o  :اللغة العربية والعلوم اإلسالميةالتخصص الرئيسي 

o  :النحو والصرفالتخصص الدقيق 

 العلمية الشهادات

o  م2005دار العلوم، جامعة القاهرة، الدكتوراه مبرتبة الشرف األوىل، كلية 

o  ،م2000ماجستري ابمتياز، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة 

  :جلنة مناقشةعضو يف 
 م(2015، قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر. )مايو "قضايا داللية وتداولية في املوافقات للشاطبي" املاجستيررسالة 

 : املؤلفات
  :الكتب

 . ود النحوية لبدر الدين الزركش ي"( "الجه1)    

  ( "اعتراضات ابن مالك على الزمخشري" دراسة نحوية.2)    

  ( "دقائق البحث النحوي".3)    

 ( "من صور اإلعجاز: نسق القرآن".4)    

 (  "مدخل إلى تبعيض األحكام في الفقه اإلسالمي".5)    

 :األحباث العلمية
 "البناء النسقي في القرآن، مفهومه وتطبيقه النحوي" (1)

 " علم أصول الفقه"أثر سيبويه في  (2)

 "مصطلح التكلف في الدرس النحوي" (3)

 "التصرف في النحو العربي" (4)

 "من مصطلحات النقد النحوي عند املبرد"  (5)
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 "مراعاة قصد املتكلم في التوجيه النحوي" (6)

 "من صور التحليل النحوي في قصيدة البردة"  (7)

 )قيد التحكيم( "من قضايا النحو والداللة عند إمام الحرمين الجويني" (8)

 :متراتاملؤ 

 2016مؤتمر التجديد في الدراسات القرآنية، جامعة مااليا، ماليزيا،  .1

 م2015مؤتمر  )السنة النبوية الدولي( أكاديمية الدراسات اإلسالمية، جامعة مااليا، كوالملبور، ماليزيا،  .2

 م2014إندونيسيا، ( جامعة موالنا مالك إبراهيم، مالنج، مرجعيات تعليم اللغة العربية في قارات العالم األربعمؤتمر ) .3

 م2014مؤتمر "املبرد األزدي وجهوده في اللغة واألدب" جامعة آل البيت، األردن،  .4

 م2012مؤتمر )لغة وفلسفة وتدريس الحديث النبوي( بجامعة كيرال، الهند  .5

 م.2010مؤتمر "سيبويه إمام العربية"، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  .6

  اللجان
 أوال: لجان  الكلية:

 (2018حتى خريف 2017 ربيع من – 2016ربيععضو لجنة شؤون الطالب ) .أ
 (2018حتى ربيع  2016من خريفعضو لجنة إنجاح الطالب ) .ب

 ثانيا: لجان قسم اللغة العربية:
 (2018حتى ربيع  2016)من خريفرئيس لجنة إنجاح الطالب  .أ

 (2017 – 2016،  2014خريف عضو لجنة التعيين ) .ب

 (2018والجودة )عضو لجنة املناهج  .ت

 (2017 – 2016عضو لجنة الدراسة الذاتية لبرنامج البكالوريوس ) .ث

 (2015)ربيع  200، 100عضو لجنة تطوير مقرري عربي  .ج

 (2018،  2014 – 2013عضو لجنة االختبارات )جامعة قطر،  .ح

 اللغات

o (متوسط) اإلجنليزية - العربية 


