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  د. أمحد طعمة حليب 
  الدرجة األكادميية جبامعة قطر: أستاذ مشارك

  جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم
  قسم اللعة العربية

  قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
  0097444034837مكتب: 

athalabi@qu.edu.qa 

   
  

  

 

  
ت الشخصية   البيا

  .1973سورية عام  -من مواليد مدينة حلب -
  .1992خترّج يف الثانوية الشرعية (اخلسروية) حبلب عام  -
  .1993/1994انتسب إىل كلية اآلداب قسم اللغة العربية جبامعة حلب يف العام الدراسي  -
  .1997/1998خترج يف قسم اللغة العربية جبامعة حلب يف العام الدراسي  -
  عضو اّحتاد الكّتاب العرب بدمشق.  -
 .2015عضو اللجنة االستشارية يف جملة كرياال العلمية احملّكمة منذ عام  -
  عضو اجلمعية السورية لتاريخ العلوم عند العرب. -

  التخصص
o  :الدراسات األدبيةالتخصص الرئيسي 
o  :علم اجلمال واألدب القدميالتخصص الدقيق 

  
  العلمية الشهادات

ريخ احلصول على  الدرجات اجلامعية
 الدرجة

 الدولة اجلامعة الكلية
 

ا قسم اللغة-اآلداب1997اإلجازة يف اللغة العربية وآدا
 العربية

 سورية جامعة حلب

قسم اللغة-اآلداب1998دبلوم الدراسات العليا األدبية
 العربية

 سورية جامعة حلب
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ماجستري يف اللغة العربية 
ا  وآدا

قسم اللغة-اآلداب2001
 العربية

 سورية جامعة حلب

ا قسم اللغة-اآلداب2006شباطدكتوراه يف اللغة العربية وآدا
 العربية

 سورية جامعة حلب

أستاذ مشارك يف اللغة العربية 
ا  وآدا

قسم-اآلداب والعلوم2017
 اللغة العربية

 قطر جامعة قطر

 
  األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 

  (اللغة العربية لغري املختصني) جبامعة حلب، بصفة حماضر. ُكّلف بتدريس مقرر  2003حىت عام  1999من عام  -
إيفاداً داخلياً للحصــــــــــــــول على درجة  2004، وأوفد عام 2003ُعّني معيداً يف قســــــــــــــم اللغة العربية جبامعة حلب عام  -

ختصاص (علم اجلمال).   الدكتوراه 
  .2006ُعّني عضواً هليئة التدريس يف قسم اللغة العربية جبامعة حلب عام  -
  ، وعاد إىل جامعة حلب مع انتهاء هذا الفصل الدراسي.2008أُعري إىل جامعة قطر للفصل الدراسي خريف  -
ذه اجلامعة.28/8/2009نية بتاريخ أُعري إىل جامعة قطر مرة  -   ، ومازال قائماً على رأس عمله 
  

   اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
 الدولة اجلامعة نوع اخلربة درجة الرسالة عنوان الرسالة م

 مناقشةحتكيمإشرافدكتوراهماجستري
مجالية اإليقاع يف جتربة سعيد1

 عقل الشعرية
25/7/2010بتاريخ نوقشت 

 سورية جامعة حلب مناقشةإشرافماجستري

إشرافماجستريالتناص يف شعر سعدي يوسف2
مشرتك

 سورية جامعة حلب 

السخرية يف القصة القصرية عند3
 حسيب كيايل

إشرافماجستري
مشرتك

 سورية جامعة حلب 

الرؤية السردية يف القصة القطرية4
21/12/2017 نوقشت بتاريخ

 قطر جامعة قطر مناقشةحتكيمماجستري
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معجم الشخصيات السردية يف5
 مدونة (البخالء) للجاحظ

26/6/2018  

سيمينار
ماجستري

 قطر جامعة قطر مناقشة

  
  املؤلفات

 نوع الكتاب عنوان الكتابم
ليف، ترمجة،  )

).حتقيق..  

 سنة النشر مكان النشر والناشر درجة املسامهة
مجاعيفردى

املفاهيم اجلمالية يف الشعر1
 العباسي

 -دمشق -سوريةفرديليف
 وزارة الثقافة

2006 

 -دمشق -سوريةفرديليفالتناص بني النظرية والتطبيق2
اهليئة العامة السورية 

 للكتاب

2007 

دار  -حلب -سوريةفرديليفأساسيات علم املعاين3
 الفرقان للغات

2009 

وزارة  -قطر -الدوجةفرديليفالقيم اجلمالية يف الشعر القطري4
ضة  الثقافة والر

2016 

املأسوي والساخر يف الشعر5
 القطري

وزارة  -قطر -ةحالدو فرديليف
ضة  الثقافة والر

2018 

  

  
  األحباث العلمية

ريخ النشر واجمللد اسم الدورية عنوان البحث م جهة  
 اإلصدار

صداراإل مكان  

الرمز الشعري الصويف: رموز جالل1
 الدين الرومي منوذجاً 

جملة حبوث جامعة
 حلب

جامعة 2007لعام 59ع
 حلب

حلب -سورية  
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شهاب الدين الشواء شاعر حلب2
 يف العصر األيويب

أيلول  111عالرتاث العريب
2008 

احتاد 
الكتاب 
 العرب

دمشق -سورية  

الشعر العباسي -البطويل وجتلياته3
 منوذجاً 

نيسان  2ع2مجملة حبوث جامعة إربد
2009 

جامعة 
 إربد

إربد -األردن  

ريخ الفكر اجلمايل4 جملة حبوث جامعةاملثل األعلى يف 
 حلب

جامعة 2009لعام 65ع
 حلب

حلب -سورية  

ت اإلبداع الفين5 جملة حبوث جامعة نظر
 حلب

جامعة 2009لعام 66ع
 حلب

حلب -سورية  

للغة العربية6 جملة كلية اآلداب جبامعةمعوقات النهوض 
 حلوان

جامعة 2013يوليو 34ع
 حلوان

القاهرة -مصر  
 

جملة كلية اآلداب جبامعةالقبيح وجتلياته يف شعر احلطيئة7
 حلوان

 36منشور يف ع 
2014يوليو   

جامعة 
 حلوان

القاهرة -مصر  
 

املرأةاجلميل يف شعر ابن املعتز8
 منوذجاً 

جملة حبوث كلية دار
 العلوم جبامعة القاهرة

 77منشور يف ع 
2015فرباير   

جامعة 
القاهرة -مصر القاهرة  

مركز النشر-جملة مساتاملأسوي يف الشعر القطري9
 العلمي

ع  4منشور يف جملد 
2016مايو  2  

جامعة 
 البحرين

املنامة-البحرين  
 

كامل كيالينالقيم الرتبوية يف ديوان  10
 لألطفال

مركز النشر-جملة مسات
 العلمي

مقبول للنشر يف جملد 
ريخ املوافقة  2ع  5

2016/أكتوبر 3  

جامعة 
 البحرين

املنامة -البحرين  
 
 

املضحك والساخر يف الشعر12
 القطري

جملة املنارة للبحوث
 والدراسات

 23منشور يف جملد 
2017لعام  2ع   

جامعة آل 
 البيت

األردن -املفرق  
 

  
  املؤمترات

رخيه مكان انعقاده اجلهة املنظمة املؤمتر م  
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احلركة العلمية واألدبية يف حلب1
 زمن األيوبيني

كلية اآلداب جبامعة حلب
واجلمعية السورية لتاريخ العلوم 

 عند العرب

كلية اآلداب 
 جبامعة حلب

تشرين الثاين  30إىل  28من 
2006 

الروميموال جالل الدين 2
 واملولوية

كلية اإلهليات كلية اإلهليات جبامعة حران
جبامعة حرّان يف 

 تركية

28/10/2007إىل 26من   

جالل الدين الرومي رائد الفكر3
 اإلنساين والتصوف

وزارة الثقافة السورية وحمافظة
 حلب

صالة األسد 
ضية يف  الر
 حلب

22/4/2008إىل  21من 

كلية الرتبية كلية الرتبية جبامعة قطرالسادسأسبوع التجمع الرتبوي 4
 جبامعة قطر

1/4/2010إىل  27/3من   

العلوم اإلنسانية والثقافة يف عصر5
ا  العوملة، مستقبلها وحتد

ا  وإسهاما

جامعة موال مالك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية ماالنغ 
لتعاون مع احتاد  إندونيسيا 

 مدرسي العلوم األدبية

العلوم  كلية
اإلنسانية والثقافة 

جبامعة موال 
مالك إبراهيم 
اإلسالمية 

احلكومية، يف 
مدينة ماالنغ 
 اإلندونيسية

2010أكتوبر/ 14إىل  12من   

املؤمتر الدويل الثاين للغات (تنمية6
املهارات الدقيقة ملتعلمي اللغات)

مركز اللغات يف اجلامعة
ماليز –اإلسالمية العاملية   

الرئيس احلرم 
 للجامعة

/ أبريل حىت األحد 22من اجلمعة 
2011/أبريل 24  

قسم اللغة العربية جبامعة آلمجاليات التناص يف األدب العريب7
 البيت يف األردن

قاعة اإلمام مسلم 
جبامعة آل البيت 

 يف األردن

24-26/4/2012  

قسم اللغة العربية جبامعة قطرحتوالت اللغة حتوالت اهلوية8
 

قاعة املؤمترات  
كلية الرتبية 
 جامعة قطر

17-18/4/2012  
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قسم اللغة العربية بكلية دارابن جين فيلسوف العربية9
 العلوم جبامعة القاهرة

قاعة علي مبارك 
يف كلية دار 
العلوم جبامعة 

 القاهرة

19-20/3/2013  

انتشار اللغة العربية وثقافتها يف10
 العامل

جامعةقسم اللغة العربية يف
إندونيسيا واحتاد مدرسي اللغة 

 العربية

مبىن املكتبة يف 
جامعة إندونيسيا

3-5/10/2013  

املؤمتر الدويل الثاين (مرجعيات11
 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

 يف قارات العامل األربع)

جامعة موال مالك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية مباالنغ 

 إندونيسيا

رحاب جامعة 
موال مالك 

إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية مباالنغ 

 إندونيسيا

18-19/12/2014  

مركز حبوث مركز حبوث القرآن جبامعة مال5املؤمتر الدويل مقدس12
القرآن جبامعة 

مال بكواالملبور 
 مباليز

5-6/6/2015  

نشأة وتطور أدب األطفال يف13
 اللغة العربية

عربية جبامعة كرياالقسم اللغة ال
هلند  

قسم اللغة العربية 
جبامعة كرياال 

هلند  

27-29/1/2016  

املؤمتر العاشر ملعهد ابن سينا14
(تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها يف اجلامعات واملعاهد 

 العاملية

معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية
ومركز امللك عبد هللا بن عبد 

اللغة العربيةالعزيز خلدمة   

املركز اإلسالمي 
فرنسا -بباريس  

28-29/5/2016  
 

املؤمتر الدويل األول لتعليم اللغة15
العربية للناطقني بغريها نظرة حنو 

 املستقبل

العربية للجميع وكلية اإلهليات
 جبامعة مرمرة

كلية اإلهليات 
 جبامعة مرمرة

1/4/2017  
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مج ماجستري16 امللتقى البحثي لرب
ت يف  ا (مقار اللغة العربية وآدا

 اللغة واألدب)

مبىن الطالبات قسم اللغة العربية جبامعة قطر
اجلديد 

GCR قاعة  
29 

15/5/2017  

املؤمتر17 اخلامس العلمي الدويل
 للبحوث األورويب للمركز

 واالستشارات
واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف

املركز األورويب للبحوث
 واالستشارات

جامعة سانت 
بروكسل  -لويس

 بلجيكا

21-22/3/2018  

  
  الندوات 

 النشاط م
(جلان، دورات، استشارات، ... 

 أخرى)

 النوع
 

نوع  التاريخ
 املشاركة

 

 املكان اجلهة املنظمة

عمل دورة أصول علم حتقيق1
 املخطوطات

دورة متخصصة
يف أصول علم 

حتقيق 
 املخطوطات

/ إىل1/6من
23/8/2006  

اجلمعية السورية  مشارك
لتاريخ العلوم عند 

العرب وكلية 
اآلداب جبامعة 

 حلب

معهد الرتاث 
العلمي العريب 
 جبامعة حلب

دورة متخصصة دورة يف احملاسبة2
يف أصول 
احملاسبة 
 التجارية

/ إىل2/5من
2/8/2002  

معهد الثقافة  مشارك
الشعبية التابع 
ملديرية الثقافة 

 حبلب

معهد الثقافة 
يف الشعبية 
 حلب

دورة يف ترميم املخطوطات3
 وحفظها

دورة متخصصة
يف أصول ترميم 
املخطوطات 
 وحفظها

/ إىل2/6من
25/8/2007  

اجلمعية السورية  مشارك
لتاريخ العلوم عند 

العرب وكلية 
اآلداب جبامعة 

 حلب

معهد الرتاث 
العلمي العريب 
 جبامعة حلب
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ألقى حماضرات ثقافية عدة يف4
الثقافية يف حلب ودمشق املراكز 

 وغريمها من احملافظات السورية

حمافظات سورية  حماضرمرات متعددةحماضرات ثقافية
 عدة

 أماكن متعددة

ألقى حماضرات تثقيفية كثرية على5
طالب املرحلتني اإلعدادية 

والثانوية، لصقل مواهب الطالب 
م مهارات لغوية  اللغوية وإكسا

 متعددة

حماضرات
 تثقيفية

 أماكن متعددة مدارس عدة حماضرمرات متعددة

م مقدسية6 شارك يف مهرجان (أ
يف حلب) الذي عقد احتفاًء 

لقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 
2009 

ندوة علمية
 حول القدس

/ إىل6/7من
8/7/2009  

 مقرر
 جلسة

مديرية الثقافة 
 حبلب

مدرج مديرية 
 الثقافة حبلب

مدرسة خليفة  حماضر19/1/2012ورشة عملالفاعلةاسرتاتيجيات القراءة7
الثانوية املستقلة 
 للبنني يف الدوحة

مسرح مدرسة 
خليفة الثانوية 
 املستقلة للبنني
 يف الدوحة

مدرسة خليفة  حماضر11/3/2012ندوة تنمية مهارات القراءة8
الثانوية املستقلة 
 للبنني يف الدوحة

مسرح مدرسة 
خليفة الثانوية 
 املستقلة للبنني
 يف الدوحة

امللتقى السنوي األول لدعم اللغة9
 العربية وإحيائها يف نفوس أبنائها

14/3/2012ندوة
 
 
 

مدرسة قطر  حماضر
التقنية الثانوية 
املستقلة للبنني 
لتعاون مع 

اجمللس األعلى 
 للتعليم

قاعة الدفنة 
بفندق 
شرياتون 
 الدوحة
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10
املخطوطاتدورة ثقافة حمقق   

 
 
 

5/1/2012-1دورة تدريبية
 
 
 
 

إدارة الشؤون  مشارك
اإلسالمية 

لدوحة ومعهد 
املخطوطات 
لقاهرة  العربية 

مركز املؤمترات 
 مبركز فنار
 اإلسالمي

ورشة حول تعليم اللغة العربية11
 للناطقني بغريها

 27األحد واالثننيمؤمتر دويل
فرباير  28و 

2011 

الدراسات كلية  مشارك
 اإلسالمية يف قطر

قاعة مركز فنار 
 للمحاضرات

ت تدريس اللغة العربية12 األربعاء واخلميسمؤمتر دويلحتد
/فرباير 10و     9

2011 

قسم اللغة العربية  مشارك
جبامعة قطر 

وجامعة كارنيجي 
 ميلون

جامعة  
كارنيجي 
 ميلون

مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف13
وايز)التعليم (  

/9إىل7منمؤمتر دويل
2010ديسمرب   

فندق شرياتون  مؤسسة قطر مشارك
 الدوحة

جملس أمناء املدرسة السورية يف14
 قطر

عضو 2011-2012
جملس 
 األمناء

املدرسة السورية 
 يف قطر

 

مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف15
 التعليم (وايز)

-13مؤمتر دويل
15/11/2012

قطرمؤسسة  مشارك مركز قطر  
الوطين 
 للمؤمترات

مج تطوير16 ورشة بعنوان (بر
 القراءة)

خليفة  مدرسة حماضر3/6/2013ورشة عمل
 الثانوية املستقلة

مدرج مدرسة 
خليفة الثانوية 

 املستقلة
جلنة اختيار املدرسني للمدرسة17

 السورية يف قطر
15/8/2013-
15/9/2013  

السفارة السورية  عضو
األعلى واجمللس 

 للتعليم بقطر

السفارة 
 السورية بقطر
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مدرسة دحيل  حماضر8/3/2015ندوة ندوة بعنوان (إقرأ)18
النموذجية 
 املستقلة للبنني

مدرسة دحيل 
النموذجية 
 املستقلة للبنني

 أمهية التعّلم التعاوين19
 
 
 
 
 

24/4/2014حماضرة
 
 
 
 
 

قسم اللغة العربية  حماضر
مبدرسة خليفة 
الثانوية املستقلة 

 للبنني

مدرج مدرسة 
خليفة الثانوية 
 املستقلة للبنني

لرسم العثماين20 جملس إجازة 
 للمصحف الشريف

مركز حبوث  مشارك6/5/2015ورشة تدريبية
القرآن يف جامعة 
مال بكواالملبور 

 مباليز

القاعة العلمية 
مبركز حبوث 
القرآن يف 

جامعة مال 
بكواالملبور 

 مباليز
قسم اللغة العربية  حماضر26/11/2015ورشة عمل تبسيط النص الشعري21

مبدرسة خليفة 
الثانوية املستقلة 

 للبنني

مدرج مدرسة 
خليفة الثانوية 
 املستقلة للبنني

قسم اللغة العربية  حماضر10/12/2015ندوةندوة (قراءات يف األدب القطري)22
ووزارة الثقافة 

والرتاث والفنون 
 بقطر

يف  7القاعة 
معرض الدوحة 
للكتاب مبركز 
 قطر للمؤمترات

مؤمتر (نشأة وتطور أدب األطفال23
 يف اللغة العربية)

-27مؤمتر دويل
29/1/2016  

رئيس 
 جلسة

قسم اللغة العربية 
جبامعة كرياال 

هلند  

رحاب جامعة  
كرياال مبدينة  
هلند  كرياال 
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دجملس أمناء مدرسة طارق بن24 ز
 الثانوية املستقلة للبنني

2016-2017
2017-2018

عضو 
جملس 
 األمناء

مدرسة طارق بن 
د الثانوية  ز
 املستقلة للبنني

 

املؤمتر الدويل عن اإلسالم25
 واإلنسان النموذجي

-29/10/2017مؤمتر دويل
28/4/2018  

عضو 
اهليئة 
 العلمية

كلية اإلهليات 
جبامعة قهرمان 
مرعش سوتشو 

 إمام

كلية اإلهليات 
جبامعة قهرمان 
مرعش سوتشو 

 إمام
26(ً مدرسة طارق بن  حماضر28/2/2018ورشة عملورشة (كيف نتذوق نصاً شعر

د الثانوية  ز
 املستقلة للبنني

مدرسة طارق 
د الثانوية  بن ز
 املستقلة للبنني

جحة)27 29/4/2018ندوةندوة (حنو دروس تفاعلية 
 
 
 

طارق بن مدرسة  حماضر
د الثانوية  ز
 املستقلة للبنني

مدرسة طارق 
د الثانوية  بن ز
 املستقلة للبنني

  
  اللجان

 التاريخ نوع املشاركة مستوى اللجنة اللجنة م
 رئيساجلامعةالكلية القسم 

مقرر
 إىل من عضو

شارك يف الندوة الدولية1
العلمية (احلياة الفكرية 
واألدبية يف بالط سيف 
الدولة) اليت عقدت يف  
كلية اآلداب جبامعة 
حلب، بصفة مقرر 

للجلسة العاشرة من هذه 

جامعة
حلب

مقرر
جلسة

 24/5/2006  27/5/2006  
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الندوة، وعضو اللجنة 
 التنظيمية هلذه الندوة

عضو اللجنة العلمية يف2
الندوة التكرميية العلمية 
لذكرى املرحوم األستاذ 
الدكتور حممد محوية اليت 
عقدت يف كلية اآلداب 
جبامعة حلب واملركز 
 الثقايف جبرابلس

جامعة
حلب 
ومديرية 
الثقافة 
حبلب

عضو 
اللجنة 
 العلمية

25/3/2009  26/3/2009  

شارك يف الندوة الدولية3
(احلياة الفكرية العلمية 

واألدبية يف بالط سيف 
الدولة) اليت عقدت يف  
كلية اآلداب جبامعة 

 حلب

جامعة
حلب

عضو 
اللجنة 
 التنظيمية

24/5/2006  27/5/2006  

شارك يف املؤمتر اخلامس4
لعمداء كليات اآلداب 
يف اجلامعات العربية 
الذي عقد يف كلية 
 اآلداب جبامعة حلب

جامعة
حلب

عضو 
اللجنة 
التحضريية

4/4/2006  5/4/2006  

اللغة جلنة اجلدول5
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2009/2010عضو  
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  

اللغةجلنة التقييم اإلداري6
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2009/2010عضو  
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اللغةوحدة األدب القدمي7
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2009/2010عضو  
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  
2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017  
2017-2018  
2018-2019  

جلنة تطوير امتحان 8
 القبول

اللغة
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2009/2010عضو  
2010-2011  
2011-2012  

جلنة اخلطة االسرتاتيجية9
 للقسم

 2009/2010  
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  

ممثل القسم يف البالك 10
 بورد

مكتب
التنمية 
 املهنية

جامعة
 قطر

11/9/2011عضو  28/6/2012  

اللجنة اإلعالمية للندوة11
الدولية (حتوالت اللغة 

 حتوالت اهلوية)

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

11/9/2011عضو  18/4/2012  

قسمجلنة جودة التدريس12
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2013-2012عضو  
2013-2014  
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اللجنة اإلعالمية يف 13
مؤمتر (األ واآلخر يف 

 أدب اخلليج العريب)

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2013-2012عضو  25/4/2013  

اختبار مقرر خرباتجلنة14
 متكاملة يف األدب

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

13/1/2013عضو  

جلنة أعمال اختبارات 15
مقرري اللغة العربية 

200و 100  

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

4/3/2013عضو  22/3/2013  

جلنة دراسة مشكالت 16
 الطالبات

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

4/3/2013عضو  
2013-2014  
2014-2015  

جلنة اختبار مقرر خربات17
 متكاملة يف األدب

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

4/6/2013عضو  

جلنة النظر يف طلب تفرغ18
 علمي

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

23/4/2013-16عضو  

جلنة اإلشراف على 19
اجللسات يف مؤمتر 

(اللسانيات وتطوير تعليم 
 اللغة العربية)

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2014-2013عضو  

قسمجلنة متابعة إرشاد البنني20
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

16/2/2014عضو  
14/9/2014  
15/2/2015  
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اللجنة اإلعالمية يف 21
مؤمتر (النص العريب 

القدمي يف ضوء النظرية 
 النقدية املعاصرة)

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2015-2014عضو  

قسمجلنة االختبار22
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2015-2014عضو  

قسمجلنة تطوير مكتبة القسم23
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2016-2015عضو  

قسمجلنة الورش والتدريبات24
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2016-2015عضو  

جلنة االستقبال يف مؤمتر25
(السياسات اللغوية يف 
الوطن العريب: واقع 

 وآفاق)

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2016-2015عضو  
 

قسمجلنة إعداد اختبار القبول26
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

 15-2015/11/18عضو

اللجنة العلمية يف املؤمتر27
الدويل السادس لقسم 
 الّلغة العربية جبامعة قطر
اخلطاب األديب يف قطر 
ت  واخلليج العريب: البدا

 واالمتدادات

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2017-2016عضو  
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جلنة تفعيل املشاركات 28
 واألنشطة

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2017-2016عضو  
 

قسمجلنة التعيينات29
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2017-2016عضو  
 

جلنة اإلشراف على اليوم30
 املفتوح 

قسم
 اللغة
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

6/3/2017-5عضو  
 

قسمجلنة إجناح الطالب31
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2018-2017عضو  

جلنة التخطيط واملرافق 32
 وامليزانية

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2018-2017عضو  

قسمجلنة متابعة التضخم33
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

31/12/2017عضو  
18/1/2018  

جلنة املقابلة الشفوية 34
 للطالبات

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

5/12/2017عضو  

قسمجلنة اليوم املفتوح35
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

26/2/2018عضو  

اللجنة العلمية يف الندوة36
الدولية (احلياة الفكرية 

قسم
اللغة 
العربية 

كلية
اإلهليات

جامعة
توكات 
غازي 

11/6/2018عضو  
20/10/2018  
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والثقافية يف توكات يف 
 املاضي واحلاضر)

عثمان
شا  

جلنة التخطيط واملرافق 37
 وامليزانية

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2019-2018عضو  

قسمجلنة إجناح الطالب38
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2019-2018عضو  

جلنة اختباري عريب 39
200و 100  

قسم
اللغة 
 العربية

اآلداب
والعلوم

جامعة
 قطر

2019-2018عضو  

  
  اجلوائز واألومسة

ريخ احلصول عليها اجلهة املاحنة اجلائزة م  
 2008جملس مدينة حلبجائزة اإلبداع الفكري (جائزة الباسل)1

  
 اللغات

o (ممتاز) العربية 
o متوسط)( اإلجنليزية 


