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  عمرو محمد فرج مدكور د/
  مشارك قطر: أستاذالدرجة األكادميية جبامعة 

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

  44036350 مكتب:
 

qu.edu.qa@amrm1  

  
 

  التخصص
o  :علم لغة/ لسانياتالتخصص الرئيسي 
o  :املعاجم واملصطلحالتخصص الدقيق  

 العلمية الشهادات
o  م.2019أستاذ مشارك جامعة قطر 
o م2013لس األعلى للجامعات المصرية، أكتوبر المج أستاذ مساعد. 
o اللغة، قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، كلية دار العلوم، جامعة  الدكتوراه: تخصص علم

، إشراف أد: محمد حسن 2005العنوان (المصطلح اللغوي في معاجم علم اللغة الحديث) ، القاهرة،
 .عبد العزيز، أد: أحمد مختار عمر، تقدير (مرتبة الشرف األولى.)

o   اللغة والدراسات السامية والشرقية، كلية دار العلوم،  الماجستير: تخصص علم اللغة، قسم علم
، 1998مجمع اللغة العربية دراسة لغوية في المادة والمنهج)، (معاجمالعنوان  جامعة القاهرة،

   إشراف أد: أحمد مختار عمر، تقدير (ممتاز.)

  األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
o 2019- أستاذ مشارك جامعة قطر ... 
o 2013-2018 :أستاذ مساعد جامعة قطر 
o 2012-2013 :(جامعة اإلمام حممد بن سعود) أستاذ مساعد 
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  : املؤلفات

 (أهم مخسة كتب)الكتب 
o :ليف 

 م. 2008(المعجم العربي المعاصر، دراسة في المادة والترتيب)، دار البصائر، القاهرة ، - 1

 م. 2008(الداللة في المعجم العربي المعاصر)، دار البصائر، القاهرة ، - 2

 م. 2015، دار البصائر، القاهرة، )(التصور والمصطلح، قضايا تأسيسية في المفهوم والتطبيق - 3

 م.2015)، دار البصائر، القاهرة، البنية والصوغ(التصور والمصطلح، دراسة تطبيقية في 
o مشاركة يف إعداد: 

o ، م (باحث لغوي ضمن فريق 1989معجم السلطان قابوس لألسماء العربية، القاهرة
 العمل.) 

o ،(المكنز الكبير معجم شامل للمجاالت والمترادفات والمتضادات) مؤسسة سطور 
 على الباحثين اللغويين.)  مشارك (المشرفم. مؤلف 1999

o  الت والمترادفات القرآنية" مؤلف مشارك (المشرف على الباحثين المجا"معجم
 2015.   1اللغويين)، عالم الكتب، القاهرة، ط

  )أحباث عشرة(أهم  األحباث العلمية
(مستويات استعمال الكلمة، دراسة تطبيقية في معجم المكنز الكبير)، مجلة كلية دار العلوم،   - 1

  .م2009القاهرة، جامعة 

(تعدد المعنى في المعجم العربي المعاصر، دراسة تطبيقية في المعجم العربي األساسي)  - 2
 .2011مجلة األندلس مغرب، جامعة قادس، أسبانيا، 

) مجلة كلية دار العلوم، جامعة الفيوم. مفهومها، مناهجها، نماذج تطبيقية(الترجمة اآللية،  - 3
 .م2011مصر ،

(المفردات المستخدمة في كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها، المستوى المبتدئ، دراسة لغوية  - 4

 م.2011رق، جامعة القاهرة ،إحصائية)، مجلة رسالة المش
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(الكفاءة اللغوية، مفهومها وقياسها في ضوء اختبار العين) كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  - 5

 م.2012فبراير  22، 21مؤتمر علم اللغة التطبيقي وقضايا العربية المعاصرة ،

(المصطلح الصوتي في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي)، مجلة علوم اللغة، دار  - 6
 م.2012)، 55عدد ()، 14(مجلد غريب، 

مصطلحات)، فاس، ( )، مجلة(المعجم العربي بين يديك، دارسة في اختيار المادة ومعالجتها - 7

 .2014)، ديسمبر 7المغرب، ع (

واستعماًال، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  المصطلح الصوتي في المقتضب تأصيًال    - 8
 .2016أغسطس 

اللغة والدستور، دراسة في موقف الدساتير العربية من اللغة الرسمية، مجلة كلية اآلداب    - 9
  .2017جامعة طنطا، 

عدد  المعجم بين آليات الصناعة ووسائط المستخدم، مجلة كلية اآلداب، جامعة بني سويف، -10
48 ،2018. 

 )مؤمترات عشرة(أهم  متراتاملؤ 
o مشاركة يف مؤمتر: 

المؤتمر الدولي الرابع لقسم علم اللغة بجامعة القاهرة (علم اللغة التطبيقي وقضايا العربية  - 1
 م. 2012فبراير  22، 21المعاصرة) 

المؤتمر العلمي األول العلوم اإلنسانية في القرن الحادي والعشرين آفاق جديدة (كلية اآلداب،  - 2
 م. 2012 – 3-12/13جامعة الفيوم) 

مؤتمر (اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية لغة ثانية) معهد اللغويات العربية، جامعة  - 3
 م. 2014-2الرياض، الملك سعود، 

جهوده العلمية وآثاره اللغوية واألدبية) وحدة الدراسات العمانية، مؤتمر (المبرد األزدي،  - 4
 م. 2014 -4 -15األردن، جامعة آل البيت، 

مؤتمر (مرجعيات تعليم اللغة العربية في قارات العالم األربع)، جامعة موالنا مالك إبراهيم  - 5

 م.  2014ديسمبر  18ماالنق. إندونيسيا ، اإلسالمية الحكومية،
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أبريل  18 -16مؤتمر قضايا المعنى في التفكير اللساني والفلسفي. جامعة منوبة،  - 6

  م.2015

)، جامعة ديوك، the Arabic Classroom Context, Text and Studentsمؤتمر ( - 7
 م2015ديسمبر  4,5الواليات المتحدة األمريكية، 

 2016مؤتمر السياسات اللغوية (جامعة قطر) أبريل  - 8

 .2018عاجم في خدمة المترجم)، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، مارس مؤتمر (علم الم - 9

 .2018مؤتمر (الداللة بين النظامي والعرفاني)، جامعة منوبة، تونس، أبريل  -10

 
o تنظيم مؤمتر: 

 

o  اللجنة التنظيمية، 2008مؤتمر (العربية للحياة)، جامعة اإلمارات . 

 
o أبريل  )السياسات اللغوية(جامعة قطر الدولي الخامس لقسم اللغة العربية،  مؤتمرال

 .واالستقبال ، لجنة اإلعداد2016

 
o اللسانيات الحاسوبية والمعالجة اآللية للغة  الدولي السابع لقسم اللغة العربية مؤتمرال)

 ، اللجنة التنظيمية.2018العربية) مارس 

 

  )عشر ندوات(أهم الندوات 
 

o  (مستويات الكلمة في المعجم العربي المعاصر)م، قسم اللغة العربية، 2013 -12
 جامعة قطر. 

o  ندوة (اختبار الكفاءة اللغوية، المعايير، والقياس، والبناء) المركز التعليمي، وزارة
 م.  18/7/2010 التعليم العالي، القاهرة،
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  )جلان(أهم عشر  اللجان
o  جامعة قطر) -كلية اآلداب  -واملناهج (قسم اللغة العربيةجلنة اجلودة األكادميية رئيس 
o  جامعة قطر). -كلية اآلداب  -(قسم اللغة العربية 200، 100منسق مقرري عريب 
o  إسبانيا. -جامعة قادس -األندلس مغربجملة ُحمّكم يف 


