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 االسم  :   د. حممد عبد هللا حممد احملجري
 الدرجة األكادميية جبامعة قطر: أستاذ مساعد

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 0097444034857مكتب : 

malmahgari@qu.edu.qa 
 

 

 خصية:البياانت الش
 

  حمل امليالد: اململكة العربية السعودية  م 1972اتريخ امليالد: 
  ( 5احلالة االجتماعية: متزوج، وعدد األوالد:  ) 

 

 

 التخصص الدقيق: األدب والنقد               التخصص الرئيس: اللغة العربية
 

 املؤهالت العلمية:
 

   

 اجلامعة التخصص الرتبة العلمية
تاريخ احلصول 

 الدرجة على
 ملحوظات

الرتقية إىل 

 أستاذ مشارك

 اللغة العربية 

 أدب ونقد

 التكنولوجياوجامعة العلوم 

 صنعاء   –اليمن  

ديسمرب   

 م2014
 حبوث حمكمة

 الدكتوراه
 اللغة العربية

 أدب ونقد

جامعة أم درمان )كلية 

 اللغة العربية(

 مجهورية السودان

أغسطس   

 م 2005

 هعنوان  رسالة الدكتورا

 ((اخلصائص األسلوبية يف شعر أبي نواس )) 

 التقدير  امتياز

 املاجستري
 اللغة العربية

 أدب حديث ونقد 

جامعة اجلزيرة  )كلية 

 الرتبية( مجهورية السودان

يوليو  

 م1997

 عنوان  رسالة املاجستري 

 .(( حركة مجاعة شعر وموقفها من اللغة ))

 ت الدراسيةيف املقررا    4من   3.89مبجموع نقاط 

 البكالوريوس
 بكالوريوس لغة عربية 

 كلية الرتبية
 م1994 جامعة صنعاء

 % 86.5بتقدير جيد جدًا مرتفع 

  م 95/  94أوائل دفعة 

 أخرى
متهيدي ماجستري لغرض 

 التقدم للدكتوراه

 جامعة اخلرطوم 

 كلية اآلداب 

 مجهورية السودان 

2000  - 

 م2001

 ض التقدم للدكتوراهوهو عبارة عن حبث متهيدي بغر

 التقدير  امتياز

mailto:malmahgari@qu.edu.qa
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 التدرج الوظيفي    ) اخلربة األكادميية واإلدارية(:    
 

 مكان العمل
 الرتبة العلمية الفترة الزمنية

 طبيعة العمل

 إلى من تدريس/ بحث / إدارة / خبرة مهنية

 عضو هيئة تدريس أستاذ مساعد اآلن م2017/  9 جامعة قطر

 جامعة العلوم
 والتكنولوجيا

 م2015 – 1995

 

 - م2014/  12

 أستاذ مشارك

 عضو هيئة تدريس

 عضو اجمللس األعلى لضمان اجلودة والتطوير يف اجلامعة م2017/  6 م2013/  10

 رئيس جلنة األنشطة األكادميية والبحث العلمي يف الكلية م2017/  6 م2014العام الدراسي 

 م2014/  12 م2005/  8

 ذ مساعدأستا

 عضو هيئة تدريس

 عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية م1/2013 م2011/  8

 عميد شؤون الطالب يف اجلامعة م2011/  8 م2008/  3

 مدير إدارة ضمان اجلودة والتطوير يف اجلامعة م2006/  10 م2006/  5

 م2005/  7 م1998/  8

 مدرس مساعد

 ساعد(عضو هيئة تدريس )مدرس م

 رئيس فريق اإلرشاد األكادميي 2003/2004 2002/2003

 رئيس اللجنة االنضباطية بالكلية م2002/2003 م2000/2001

 معيد مساعد باحث م97/98 م1995

 
 

 خارج إطار العمل اجلامعي:
 

 

 مكان العمل
 العمل الفترة الزمنية

 إلى من

 اجلمهورية اليمنية
 صنعاء
 التعليموزارة الرتبية و 

 اآلن 2002
 وزارة الرتبية والتعليم. –مستشار مكتب الرتبية يف أمانة العاصمة يف مادة اللغة العربية

    .1/6/2002. صادر أبمانة العاصمة بتاريخ 2002للعام  204بقرار وزاري/ أمني العاصمة رقم 

 /12 م2013/  4

 م2016

 وزارة الرتبية والتعليم  - The World Bankالبنك الدويل  -منسق مشروع القرائية يف مشروع التعليم األساسي
Literacy Project Coordinator in the Basic Education Development Project - Ministry of Education. 

 .م21/4/2013م. صادر بديوان عام الوزارة بتاريخ 2013للعام الدراسي  319بقرار وزاري/ وزير الرتبية والتعليم رقم 
 :ورئيس جلنة تسيري القرائية بني شركاء التنمية

 .The World Bankالبنك الدويل  -

 .(GIZ) الوكالة األملانية للتعاون الدويل -
 (.CLPممثلة بـ ) (USAID)وكالة التنمية الدولية  -

 - م2014/  2
 عضو جملس أمناء مدرسة مجال عبد الناصر للمتفوقني.

 م.19/2/2014م، صادر برائسة الوزراء بتاريخ 2014لسنة  (19بقرار رئيس جملس الوزراء رقم )
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 عضوية جلان يف العمل اإلداري يف جامعة قطر:

 اآلن. – 2018عضو جلنة اختبار الكفاءة اللغوية مايو  -

 م.2019 – 2018عضو جلنة التواصل العام اجلامعي  -

 م.2019 – 2018عضو جلنة املناهج واجلودة الدراسية  -

 م.2018 – 2017ت وتفعيل األنشطة العام اجلامعي عضو جلنة املشاركا -
 

 )أمنوذج ألهم األعمال(: عضوية جلان يف العمل اإلداري يف جامعة العلوم والتكنولوجيا   / رئاسة   

 م.1/2013  – 3/2008عضو جملس العمداء يف جامعة العلوم والتكنولوجيا  -

 م.1/2013  – 3/2008عضو جملس اجلامعة  -

 م. 2010/2011 – 2008/2009لعلمي والدراسات العليا عضو جملس البحث ا -

 م. 2008/2009رئيس جلنة إعداد إسرتاتيجية اجلامعة/ جمال شؤون الطلبة يف العام اجلامعي  -

 عضو اللجنة التنفيذية السرتاتيجية اجلامعة.  -

 م. 5/2011 –م 5/2009رئيس جملس إدارة نادي املتفوقني واملوهوبني يف جامعة العلوم والتكنولوجيا  -

 رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر العلمي الدولي "اللغة العربية جسر التواصل احلضاري.. الواقع والطموح واملستقبل".  -

 عضو جلنة إعادة النظر يف متطلبات اجلامعة )إعداد تصور السنة التحضريية لطلبة اجلامعة(.  -

 م.2008/2009اجلامعي رئيس جلنة إعداد الئحة تدريب الطلبة يف اجلامعة يف العام  -

 م. 2010/2011 – 2008/2009رئيس جلنة التدريب اخلارجي لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا واجلامعات العربية املشاركة يف العامني  -

 م. 2011/2012 –م 2007/2008عضو اللجنة العامة لالمتحانات يف اجلامعة  -

 م. 2010/2011 – 2008/2009عضو جلنة فروع اجلامعة  -

 

 خلربة التدريسية:ا

 أستاذ مشارك يف الدراسات األدبية والنقدية واملهارات اللغوية )متطلبات اللغة العربية(. -

م )وفق معايري جملس  2014-رئيس جلنة توصييييين برنامج الدراسييييات األدبية والنقدية )مرحلة املاجسييييتري( جامعة العلوم التكنولوجيا    -

 لعالي(.االعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم ا

سيييات ادرموصييين لعدد من مقررات املاجسيييتري يف اللغة العربية )وفق معايري جملس االعتماد األكادميي وضيييمان جودة التعليم العالي(:  -

 ، موسيقى الشعر.حتليل نصوص أدبية، أدبية ونقدية

وضييييمان جودة التعليم العالي(: علم  موصيييين لعدد من مقررات البكالوريوس يف اللغة العربية )وفق معايري جملس االعتماد األكادميي -

 العروض والقافية، األدب العباسي، األدب األندلسي، األدب احلديث، النقد األدبي احلديث.  

 معد معايري تعليم العربية وإعداد مناهجها للناطقني بغريها. -

 تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها. -

 

 أعمال ومهام أخرى:
 

أجزاء  9معهد اليمن للغة العربية )مطبوعة يف -كم " يف تعلم العربية وتعليمها للناطقني بغريهامراجعة سلسلة " السالم علي -

 ومتوافرة على موقع األمازون إلكرتونًيا(.

 م.2016عضو فريق املراجعة املعجمية يف معجم الدوحة التارخيي للغة العربية ابتداء من أغسطس   -

 م.2016ي للغة العربية الذي تأسس يف يناير عضو الفريق اليمين يف معجم الدوحة التارخي -

مبركز البحوث والتطوير  على مستوى اجلمهورية اليمنيةرئيس جلنة إعداد أدوات تقويم املهارات القرائية يف الصفوف األوىل  -

 م.2014 –وزارة الرتبية والتعليم )اجلمهورية اليمنية(   –الرتبوي 
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 يم األساسي يف قطاع املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم يف اجلمهورية اليمنية:عضو جلان حتكيم أعمال القرائية يف التعل -

o  م(.2013حتكيم كتاب "أقرأ وأتعلم " )املنهج اجلديد املقرر على الصن الدراسي األول أساسي 

o ( 12-1حتكيم وثيقة منهاج اللغة العربية للصفوف   )م.2013 

o  م.2015هارات اللغوية للصفوف األولية الدليل اإلرشادي للتقويم البنائي للمحتكيم 

o  حتكيم وثيقة منهاج مادة اللغة العربية للصن الثاني األساسي: مصفوفة املهارات، ومصفوفة املدى والتتابع

 م.2015

o  حتكيم وثيقة منهاج مادة اللغة العربية للصن الثالث األساسي: مصفوفة املهارات، ومصفوفة املدى والتتابع

 م.2015

o م.2016"أقرأ وأتعلم " املقرر على الصن الدراسي الثاني أساسي  حتكيم كتاب 

 

 م(.2014-2013املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج ) –عضو جلنة حتكيم معايري تعليم اللغة العربية للصفوف األول  -

  

 

 البحوث واملؤلفات والكتابة اإلبداعية : 

 

 

  

 الطبعة النوع العنوان

 م.2014م  والطبعة الثانية 2012الطبعة األوىل  ابكت املهارات اللغوية

 حتى اآلن ست طبعات.منه طبع  كتابان مهارات االتصال يف اللغة العربية

 مخس طبعات.طبع منه  كتاب اللغة العربية :  "متطلبات اجلامعة "  

 املهارات اللغوية والتفكري   
كتاب من 

 جزأين
 شاء اهلل(. )يف مرحلة التألين، وقريًبا ُينشر إن

األنا واآلخر :  نطاقات التموضع يف النص.. 

 معلقة لبيد بن ربيعة العامري أمنوذًجا

حبث علمي 

 حمكم

مجهورية  –جامعة أسيوط   –منشور يف جملة كلية اآلداب  

 م.2014مصر العربية. عدد أغسطس 

الكتابة على نسق املنسرح : دراسة مقارنة 

 عةبني أبي نواس وعمر بن أبي  ربي

حبث علمي 

 حمكم

جامعة العلوم   –منشور يف جملة الدراسات االجتماعية  

 م.2007يناير يونيو  24والتكنولوجيا. عدد 

 التشكيل الشعري عند ميسون اإلرياني
حبث علمي 

 حمكم

جامعة العلوم  –منشور يف جملة الدراسات االجتماعية 

 .2010ديسمرب   –يوليو  31والتكنولوجيا. عدد 
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 ؤمترات العلمية اليت حضرتها )بدًءا بآخرها(:امل

 

 

  املؤمتر
اجلهة املنظمة 

 للمؤمتر
عنوان الدراسة/ الورقة العلمية 

 اليت شاركت هبا
 اتريخ التنفيذ نوع املشاركة

مؤمتر املنتدى العاملي للوسطية "نهج 

 اإلعمار ونهج الدمار"

املنتدى العاملي 

 للوسطية

 األردن –عمان 

وعي والوهم: تقاطع املسارات ال

وتوازيها بني العقلني الديين 

 وأدوار املفكر والعلمي

  عضو مشارك
+ 

 املشاركة بدراسة حبثية

 إبريل 10 -9

 م2016

"تطوير منهج الثامن  السنوي ملؤمترا

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 

حسب اإلطار املرجعي األوروبي 

الث املشرتك للغات للمستوى الث

 "B1- B2 والرابع

 سيناء ابن معهد

 اإلنسانية للعلوم 
 

 فرنسا -مدينة ليل

معايري املهارات اللغوية للناطقني 

 بغريها

  B & Aللمستويني   

عضو اللجنة العلمية 

 للمؤمتر

+ 

 املشاركة بورقة علمية

يونيو  8 -7

 م2014

طرائق تصميم " السابع السنوي ملؤمترا

ية يف ضوء برامج تعليم اللغة العرب

 "اإلطار املرجعي األوربي

 سيناء ابن معهد

 اإلنسانية للعلوم 
 

 فرنسا -مدينة ليل

مناهج اللغة العربية  للناطقني بها 

لغة ثانية .. دراسة حتليلية وفًقا 

 ملعايري اجلودة.

 املشاركة بدراسة حبثية
يونيو  7-8

 م2013

املؤمتر العلمي األول : "اللغة العربية 

 احلضاري" جسر التواصل

جامعة العلوم 

والتكنولوجيا 

 اليمن-صنعاء

معايري مقرتحة لبناء مناهج اللغة 

 العربية

 للناطقني بغريها

 

رئيس اللجنة العلمية 

 للمؤمتر

+ 

 املشاركة بورقة علمية

 مارس 18- 20

 م2013

ما هو " السادس السنوي ملؤمترا

 مستقبل تعليم اللغة العربية 

 " يف أوربا ؟

 ناءسي ابن معهد

 اإلنسانية للعلوم 
 

 فرنسا -مدينة ليل

 من عاماًل العربية اللغة تعليم

 واحلوار االندماج اإلجيابي عوامل

 الثقافات بني

 باحث

 + 

 املشاركة بورقة علمية

يونيو   22-24

 م2012
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 املؤمترات العلمية وورشات العمل )املشاركة بورقة علمية مع تعذر احلضور(:

 

 

 امللتقيات، وورشات العمل )أمنوذج ألهم املشاركات اليت حضرتها(:
 

عنوان الدراسة/ الورقة العلمية  هة املنظمة للمؤمتراجل املؤمتر/ الورشة
 اليت شاركت هبا

 اتريخ التنفيذ نوع املشاركة

تعليم العربية للناطقني 

بغريها: تطوير املناهج 

 ومنهج التطوير

كلية العلوم اإلسالمية يف 

جامعة حممد الفاتح 

 تركيا -استانبول الوقفية 

 معايري تعليم اللغة العربية لغة ثانية
 املشاركة بورقة علمية 

 )مع تعذر حضور املؤمتر(

 19و 18

ديسمرب 

 م2015

تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها وتقنياته 

يف كليات اإلهليات 

 برتكيا

جامعة  –كلية اإلهليات 

 أينونو

 تركيا –مالطيا 

اسرتاتيجيات تفعيل أداءات الطلبة 

يف تعليم اللغة العربية للناطقني 

باالشرتاك مع بغريها )حبث 

 الباحث السعودي د. بدر اجلرب(.

 املشاركة بورقة علمية 

 )مع تعذر حضور الورشة(

أكتوبر  4 – 3

 م2015

التاسع  السنوي ملؤمترا

 اللغة العربية معلم"

غريها: الواقع طقني بللنا

 وآفاق التطوير

للعلوم  سيناء ابن معهد

 اإلنسانية 

 

 فرنسا -مدينة ليل

لغوية للناطقني معايري املهارات ال

 بغريها

 Cللمستوى  

عضو اللجنة العلمية 

 للمؤمتر

+ 

 املشاركة بورقة علمية 

 )مع تعذر حضور املؤمتر(

يو ليو 26 -25

 م2015

 اتريخ التنفيذ املكان اجلهة نوع املشاركة املشاركة

ورة التدريبية املشاركة يف  الد

 خلرباء التدقيق املعجمي
 قطر -الدوحة  معجم الدوحة التارخيي للغة العربية عضو مشارك

 إبريل

 م2017

املشاركة يف  الدورة التدريبية 

  خلرباء املراجعة املعجمية
 عضو مشارك

 معجم الدوحة التارخيي للغة العربية

بالتنسيق مع كلية اآلداب/ جامعة آل البيت 

 األردنية

 األردن –عمان 

21 – 24 

 أغسطس

 م2016

املشاركة يف  الدورة التدريبية 

  لفريق املعاجلة املعجمية
 اليمن –صنعاء  معجم الدوحة التارخيي للغة العربية عضو مشارك

16 – 18 

 فرباير

 م2016

املشاركة يف  بعثة مراجعة 

مشروع تطوير التعليم األساسي 

(BEDP2 يف وزارة الرتبية )

 والتعليم

 عضو مشارك+

 منسق القرائية يف 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

 وزارة الرتبية والتعليم

+ 

 البنك الدولي

 األردن –عمان 
26-31 

أكتوبر 

 م2014

An International 

Festival of Poetry 

involving the member 

 عضو مشارك

 أديب وشاعر

 تا أكادميي ساهي
 Sahitya Akademi 

 3 – 1 نيودهلي
 م3/2014/
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countries of IORA 

(Indian Ocean Rim 

Association) 

 وزارة الثقافة اهلندية 

الربنامج التدرييب "كل 

 األطفال يتعلمون"

 

ALL CHILDREN 

LEARNING - MENA 

REGIONAL WORKSHOP 

 

 عضو مشارك

YEGRA 

Coordinator 

 

 The Globalالشراكة العاملية من أجل التعليم 

Partnership for Education (GPE)  ،
(، IDB) ابلتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية

واملنظمة  ،(GIZ)والوكالة األملانية للتعاون الدويل
اإلسالمية للعلوم والرتبية والثقافة، ووكالة التنمية الدولية 

 .(USAID) التابعة للوالايت املتحدة 

 اململكة املغربية
 الرابط 

ديسمرب   2-5
 م.2013

ة يف تدريس اللغة توظين التقني

 العربية
 املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج عضو مشارك

اإلمارات -الشارقة 

 العربية املتحدة

7-9/10/ 

 م2013

الندوة العلمية للغة العربية 

 للناطقني بغريها
 اليمن –صنعاء  مركز اللغة العربية والدراسات الشرقية عضو مشارك

 /  يوليو 

 م2013

الوثيقة املدنية ورشة عمل "

 لليمن املنشود "
 عضو مشارك

 NODSاملنظمة الوطنية لتنمية اجملتمع 
 + الصندوق الوطين للدميقراطية

 م2012سبتمرب  مصر –القاهرة 

ورشة ترسيخ الفكر الوسطي 

يف العامل اإلسالمي "برنامج 

 اليمن"

 األردن –عمان  املنتدى العاملي للوسطية عضو مشارك
12-13/12/ 

 م2009

مؤمتر "الوسطية اإلسالمية : 

 املفهوم، التحديات، األدوار"
عضو اهليئة 
 م2010مايو /  اليمن –صنعاء  املنتدى العاملي للوسطية التحضريية

 19الدورة العلمية الدولية 

 لشرح مضامني رسالة عمان
 األردن –عمان  وزارة األوقاف األردنية عضو مشارك

15-22/4/ 
 م2012

لتبادل عروض  16امللتقى الي 

 تدريب طلبة اجلامعات العربية
اجمللس العريب لتدريب  –احتاد اجلامعات العربية  عضو مشارك

 طالب اجلامعات العربية
 اجلامعة األردنية

 األردن -العقبة  

27-
 م29/4/2010

"تعزيز مبادئ  ورشة عمل : 

"  الدميقراطية والنظام املدني

 وتضمينها يف املناهج اجلامعية

 اليمن -عدن  NODSاملنظمة الوطنية لتنمية اجملتمع  شاركعضو م
12-16/2/ 

 م2012

 اجلزائر عضو مشارك ضمن وفد اجلمهورية اليمنية عضو مشارك املهرجان العاملي للشباب
8-16/9/ 

 م2001

برنامج املهارات اللغوية 

والكفاءات التدريسية ملدرسي 

العربية لغة ثانية )تصميم 

 الربنامج وتنفيذه(

 مدرب
 كلية السلطان زين العابدين

 ماليزاي ( –) ترجنانو 
/  24 – 1 ماليزاي

 م9/2003
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 :)أمنوذج ألهم الدورات اليت حضرتها يف جامعة العلوم والتكنولوجيا(  الدورات التدريبية  القيادية وغريها
 

 
 

 -خدمة اجملتمع ، النشاطات ، االهتمامات )أمنوذج لبعض النشاطات( :
 

 .م2017 /6حتى   – 2010فرع اليمن )املقر الرئيس عمان األردن( -أمني سر املنتدى العاملي للوسطية  -

 )جامعة العلوم والتكنولوجيا(.م 2011 – 2009س + رئيس نادي املتفوقني واملبدعني للدورة األوىل مؤس -

 . م2006- 2004رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس جبامعة العلوم والتكنولوجيا يف دورتها األوىل  -

 .م2008- 2006  أمني عام نقابة أعضاء هيئة التدريس جبامعة العلوم والتكنولوجيا يف دورتها الثانية -

 تدريب الطلبة يف: التفكري الناقد واإلبداعي، مهارات االتصال، املهارات اللغوية والتفكري. -

تدريب املدرسني اجلدد يف اجلامعة على مهارات االتصال يف التدريس اجلامعي )عرب مركز التعليم والتعلم يف اجلامعة( يف العامني  -

 .م2015و  2013

 ساعة( يف مركز بناء لتأهيل القيادات النسائية يف األعوام:  100ة يف املهارات اللغوية والتفكري )دبلوم  تدريب القيادات النسائي -

 .م2013ساعة( يف العام  40و ) 2009و  2008و  2007

لقاته تنفيذ بعض حواملشاركة يف تصميم برنامج "مهارات التدريس " املوجه ملدرسي اجلمهورية اليمنية يف القناة التعليمية،   -

 التلفزيونية، واملشاركة )ضمن جلنة مشّكلة من القناة( يف اختيار مقدمي برامج تلفزيونية للقناة. 

 
 

 

 اجلوائز اليت حصلت عليها :  
 

 . م2000حاصل على جائزة رئيس اجلمهورية للشباب يف اآلداب والفنون ) فن الشعر ( على مستوى اجلمهورية يف العام  -

 م. 2006ثقافة اليمنية للشعراء إبريل حاصل على درع وزارة ال -

 اجلهة التدريبية اترخيها الدورة

 مركز التعليم والتعلم 2017ناير ي    spssالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

 مركز االستشارات والتنمية اإلدارية م2012ديسمرب   إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية

 مركز االستشارات والتنمية اإلدارية م2012يوليو    BSCالتخطيط االسرتاتيجي باستخدام بطاقة األداء املتوازن   

 مركز التعليم والتعلم م2012مايو  ونية احلديثة يف التعليماستخدام التكنولوجيا االلكرت

 مركز االستشارات والتنمية اإلدارية م2011فرباير  التميز والنجاح االسرتاتيجي القيادي 

 مركز االستشارات والتنمية اإلدارية م2009يوليو  إعداد تقارير األداء األكادميي

 ز االستشارات والتنمية اإلداريةمرك م2009فرباير  تقييم األداء املؤسسي

 مركز االستشارات والتنمية اإلدارية م2008يوليو  القيادة الفعالة


