
 

 

 سرية ذاتية خمتصرة
 

 
 جامعة قطر 

 كلية اآلداب والعلوم

 قسم اللغة العربية وآداهبا

 

1 | P a g e  

 

 فالح إبراهيم نصيف د/
 أستاذ مساعدالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

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

 0097444034846 مكتب:
 0097433928622 حممول:

qu.edu.qa@fnaseef  
 

 البياانت الشخصية

o   1973/ األنبار /  العراق. 

o    :العراقاجلنسية 
o   متزوج 

 التخصص
o اللغة العربية: التخصص الرئيس. 

o  :النحو والصرفالتخصص الدقيق. 

 العلمية الشهادات

o  ،العراق اآلداب، قسم اللغة العربية،كلية   بغداد،جدا، جامعة د التقييم: جي ،2007يونيو  12دكتوراه فلسفة يف اللغة العربية وآداهبا .
 .عنوان الرسالة: )التأويل النحوي يف احلديث الشريف(

o  ،ان ، التقييم: جيد جدا جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، العراق. عنو 2000يوليو  31ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا
 آن ابلقرآن / دراسة لغوية حنوية(الرسالة: )أضواء البيان يف إيضاح القر 

o  ،كلية اآلداب، قسم اللغة العربية. جامعة بغداد،  1997متوز / يوليه  1بكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا. 

 

o  األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات : 
o 2018-2019 :جامعة قطر 

 تدريس اللغة العربية 

 تدريس اللغة العربية 

o 2011-2017 :قطر -جامعة محد بن خليفة 
 تدريس اللغة العربية 

 تدريس اللغة العربية 

mailto:fnaseef@qu.edu.qa
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o 2009- 2010 :ماليزاي -جامعة دار الرضون 

 تدريس اللغة العربية 

 تدريس اللغة العربية 

o 2005-2007 :العراق -جامعة األنبار 

o تدريس اللغة العربية 

 العراق -: جامعة بغداد2002-2003
 تدريس اللغة العربية 

 

 : املؤلفات
o  ،2011كتاب )التأويل النحوي يف احلديث الشريف(، طبع دار النوادر، دمشق. 

o    ،كتاب )أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشيخ الشنقيطي، دراسة لغوية حنوية(، طبع دار املقتبس، دمشق
2017. 

o 2018دار األصول العلمية، إسطنبول  كتاب )مباحث نقدية يف طرق التأويل النحوي(، طبع. 

 

o  العلميةاألحباث: 
o  ،)حبث بعنوان: )محل النظري على النظري عند النحويني، بني النظرية والواقع اللغوي(، نشر جملة )كلية دار العلوم

 ، )جملة علمية حمكمة(.2016جامعة القاهرة 

o  النحوي(، نشر جملة )كلية دار العلوم(، جامعة القاهرة حبث بعنوان: )العطف على التوهُّم عند النحويني والتأويل
 ، )جملة علمية حمكمة(.2017

o   ،جملة 2015حبث بعنوان: )املعىن وأثره يف توجيهات املُعربني(، نشر جملة )كلية العلوم اإلسالمية(، جامعة بغداد( ،
 علمية حمكمة(.

o  اجمللس الدويل للغة العربية( اجمللد السابع، ديب،  حبث بعنوان: )التضمني النحوي يف احلديث الشريف(، نشر جملة(
2014. 

o   ،م، )جملة 2015حبث بعنوان: )النفي املعنوي يف القرآن الكرمي(، نشر جملة )األستاذ( كلية الرتبية، جامعة بغداد
 علمية حمكمة(.

o  م، 2015ية(، جامعة بغداد، حبث بعنوان: )ما مُحل على نقيضه يف القرآن الكرمي(، نشر جملة )كلية العلوم اإلسالم
 )جملة علمية حمكمة(.
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 :متراتاملؤ 

o  2009املشاركة يف تنظيم مؤمتر حوار األداين الذي نظمته كلية دار الرضوان اإلسالمية يف ماليزاي عام. 

o   املشاركة يف املؤمتر الذي نظمته اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي حتت عنوان: )أسلمة الدراسات اللغوية
 .2009واألدبية وتطبيقاهتا( سنة 

o   27املشاركة يف تنظيم املؤمتر الدويل اخلاص ابللغة العربية الذي أقامته كلية الدراسات اإلسالمية يف قطر يومي - 
 . 2011فرباير،  28

o   اإلشراف على تنظيم ندوة علمية عن أمهية استعمال اللغة العربية يف البحث العلمي، يف كلية الدراسات اإلسالمية
 .2012 /12 /11جامعة محد بن خليفة، بتأريخ 

o   ،31-29املشاركة يف املؤمتر الدويل للنهوض ابللغة العربية الذي نظمته مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع 
/ 2012 . 

o   املشاركة يف املؤمتر الدويل الثالث للغة العربية الذي نظمه اجمللس الدويل للغة العربية يف دولة اإلمارات العربية
 .2014مايو  10 -6)ديب(، 

o  ة املشاركة يف املؤمتر الدويل للغة العربية الذي نظمته كلية اإلهليات، جامعة مرمرة، إسطنبول، )تعليم اللغة العربي
 .2015-1-18-17لغري الناطقني هبا بني النظرية والتطبيق(، 

o   املشاركة يف املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية الذي نظمه اجمللس الدويل للغة العربية يف دولة اإلمارات العربية
 .2015مايو  10 -6)ديب(، 

o   ل غري العربية، الذين تستضيفهم كلية املشاركة يف إلقاء احملاضرات على أساتذة الكليات اإلسالمية يف الدو
 الدراسات اإلسالمية يف جامعة محد بن خليفة، قطر.

o  املشاركة يف املؤمتر الدويل اخلامس للغة العربية الذي نظمه اجمللس الدويل للغة العربية يف دولة اإلمارات العربية
 .2016مايو  7-4)ديب(، 

 

 

 اللغات

o (.األم) – العربية 

o جيد(. - اإلجنليزية( 


