
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قطــــر �ــــ� الدوحــــة منــــذ العــــام الدرا�ــــ�ي جامعــــة ببقســــم اللغــــة العر�يــــة /  وال�ــــ�اث ا�ح�ــــي أســــتاذ اللســــانيات •

 م2016/ 2015
 ا�جمعية السعودية لل�جات وال��اث الشع�ي  مجلس إدارة رئيس •
 رئيس تحر�ر مجلة ا�خطاب الثقا��  •
 )  2007-2005/  1428-1426(رئيس قسم اللغة العر�ية بجامعة امللك سعود  •
 م. 2015عضو ال�جنة العلمية ملؤتمر سياسات التخطيط �� اللغة العر�ية بجامعة قطر منذ أكتو�ر  •
السعودية �� املؤتمر الدو�� لل�جات العر�يـة املنعقـد �ـ� مدينـة بوخارسـت برومانيـا، تمثيل اململكة العر�ية  •

 م.2015مايو  30إ��  25خالل الف��ة من 
م ببحــث 2015مــايو  10 -6املشــاركة �ــ� املــؤتمر الــدو�� الرا�ــع للغــة العر�يــة املنعقــد بــد�ي �ــ� الف�ــ�ة مــن  •

 .  عنوانه: "مبادرة إ�شاء مقبولية للعر�ية املعاصرة"
املشــــاركة �ــــ� مــــؤتمر اللســــانيات وتحليــــل ا�خطــــاب املنعقــــد بجامعــــة ابــــن زهــــر �ــــ� أغــــادير باململكــــة املغر�يــــة  •

 م. 2015مارس  27 – 20ببحث عنوانه: " أساليب اإلضمار �� الثقافة العر�ية" �� الف��ة من 
 بجامعة السلطان قابوس �� مسقط �سلطنة عمان خالل عام  •

ً
 زائرا

ً
 م. 2014 /2013العمل أستاذا
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 �� معهد الدراسات السامية �� جامعة هايدل��ج بأملانيا خالل سنة  •
ً
 زائرا

ً
 م.2012العمل أستاذا

املشـــاركة �ـــ� مـــؤتمر دو�ـــ� عـــن أثـــر الثقافـــة ا�حكيـــة �ـــ� ت�ـــّون أنمـــاط الســـلوك ا�جتمعيـــة املنعقـــد �ـــ� جز�ـــرة  •

 م. 2011أبر�ل  20 – 17م�او بالص�ن الشعبية خالل الف��ة من 
اك �� مبادرة االهتمام بالثقافـات البدائيـة املوشـكة ع�ـ� االنقـراض �ـ� �ـل مـن آسـيا وأفر�قيـا وأمر��ـا االش��  •

 22 – 10ا�جنو�يـة املنطلقــة مــن إدارة الثقافــات العامليــة �ــ� العاصــمة االســبانية مدر�ــد خــالل الف�ــ�ة مــن 

 م. 2010أكتو�ر 
 �� قسم الدراسات العر�ية واإلسالم •

ً
 زائرا

ً
 م. 2009ب��ل�ن خالل سنة  ية با�جامعة ا�حرةالعمل أستاذا

املشـــــاركة �ـــــ� ورشـــــة عمـــــل "سياســــــات م�افحـــــة اإلرهـــــاب: ا�حـــــور الفكــــــري" ال�ـــــي أقامهـــــا معهـــــد الدراســــــات  •

طبقاتــه وأســـلو�ه وأدواتـــه  –الدبلوماســية بـــوزارة ا�خارجيــة ببحـــث �عنــوان: "خطـــاب التنظيمــات اإلرهابيـــة 

 )23/6/2008هـ (19/6/1429ومراحل تحقيقه" �� 
/ 14/5رئاسة ندوة تكـر�م معـا�� الشـيخ محمـد بـن ناصـر العبـودي ال�ـي أقيمـت �ـ� جامعـة امللـك سـعود �ـ�  •

 )  2008/ 19/5هـ (1429
واملشــاركة �ــ� حفــل توزيــع ا�جــائزة �ــ� أبــو ، 2008املشــاركة �ــ� التحكــيم �جــائزة الشــيخ زايــد للكتــاب لعــام  •

 2008/ 13/3��  ظ�ي
هــــ 19/12/1428لر�ـــاض األد�ـــي �عنـــوان "النحـــو �ـــ� عصـــر العوملـــة" �ـــ� إلقـــاء محاضـــرة عامـــة �ـــ� نـــادي ا •

 )2007د�سم��  29(
املشـــــــــــاركة �ـــــــــــ� وفـــــــــــد ا�جتمـــــــــــع املـــــــــــد�ي املصـــــــــــاحب لز�ـــــــــــارة خـــــــــــادم ا�حـــــــــــرم�ن الشـــــــــــر�ف�ن إ�ـــــــــــ� أملانيـــــــــــا مـــــــــــن  •

 )2007نوفم��  11 – 2007نوفم��  2هـ (1428/ 1/11هـ إ�� 21/10/1428
د�ســـم��  5هــــ (  14/11/1427أقيمـــت �ـــ� جامعـــة امللـــك ســـعود �ـــ� رئاســـة نـــدوة " اللغـــة والهو�ـــة " ال�ـــي  •

 .  واملشاركة ف��ا ببحث، ) 2006
" التلـقي " ال�ي أقيمت �� �ليـة اآلداب والعلـوم اإل�سـانية بمدينـة سوسـة بتـو�س �ـ� يوليـة  املشاركة �� ندوة •

2006   
يج ال�ــــي عقــــدت �ــــ� البحــــر�ن املشــــاركة �ــــ� نــــدوة " املنتــــدى ا�خليي�ــــ� " عــــن همــــوم الشــــباب �ــــ� منطقــــة ا�خلــــ •

   2006 واملنتدى األ�ادي�ي املصاحب �� أبر�ل
   2006املشاركة �� ندوة عن " قضايا اللغة واآلخر " بمدينة الباحة ( السعودية ) �� مارس  •
املشـــــاركة �ـــــ� نـــــدوة " صـــــناعة املعـــــاجم العر�يـــــة ا�حديثـــــة " ضـــــمن الفعاليـــــات الثقافيـــــة املصـــــاحبة ملعـــــرض  •

 ) 2006ف��اير  27هـ (28/1/1427للكتاب �� الر�اض الدو�� 
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املشـــاركة �ــــ� النـــدوة العلميــــة بقســـم اللغــــة العر�يـــة بجامعــــة امللـــك ســــعود عـــن "فلســــفة العلـــوم وفلســــفات  •

   2005�عليمها " �� د�سم�� 
إعــــداد لقـــــاءات تلفز�ونيـــــة عـــــن األمثـــــال العر�يـــــة ودورهـــــا �ـــــ� حيـــــاة النـــــاس خـــــالل النصـــــف الثـــــا�ي مـــــن عـــــام  •

2005   
  2004قابالت تلفز�ونية �� برنامج عن " نظرة اآلخر الغر�ي إ�� السعودية " خالل عام إعداد م •
بأملانيـا ا�خصـص للثقافـة العر�يـة  املشاركة مع الوفد السـعودي إ�ـ� معـرض الكتـاب الـدو�� �ـ� فرانكفـورت •

  2004�� أكتو�ر 
ة / مصـــر ) عـــن اللغـــة العر�يـــة �ـــ� املشـــاركة �ـــ� مـــؤتمر علـــم اللغـــة الثـــا�ي ب�ليـــة دار العلـــوم ( جامعـــة القـــاهر  •

   2004التعليم العام �� ف��اير 
 2003 قضاء جزء من سنة التفرغ العل�ي �� ا�جامعات ال��يطانية خالل عام •
 – 2000مستشــــار الدراســــات العليــــا للعلـــــوم اإل�ســــانية والدراســــات االجتماعيـــــة بجامعــــة امللــــك ســـــعود  •

2003   
املشــــــاركة �ــــــ� ورش العمــــــل املقامــــــة �ــــــ� املركــــــز الــــــوط�ي للقيــــــاس والتقــــــو�م �ــــــ� التعلــــــيم العــــــا�� ( الر�ــــــاض /  •

   2002السعودية ) خالل النصف الثا�ي من عام 
ال�ـي عقـدت بجامعـة امللـك ، توجهـات مسـتقبلية: املشاركة �ـ� نـدوة الدراسـات العليـا با�جامعـات السـعودية •

   2001، عبد العز�ز ( جدة / السعودية )
  2001ال��قية إ�� درجة أستاذ عام  •
 1999وضع برامج تدريس اللغة العر�ية �� ا�جامعات غ�� العر�ية خالل عام  •
املشاركة �� ندوة �عميم التعر�ب وتطو�ر ال��جمة �� اململكة العر�ية السعودية ال�ـي عقـدت بجامعـة امللـك  •

   1998، سعود ( الر�اض / السعودية )
ج تــدر�ب اإلعالميــ�ن �ــ� اإلذاعــة والتلفز�ــون ع�ــ� االســتخدامات املتعــددة للغــة خــالل عــام املشــاركة �ــ� بــرام •

1997   
  1996 ال��قية إ�� درجة أستاذ مشارك عام •
 1996قضاء جزء من سنة التفرغ العل�ي �� ا�جامعات األملانية والهولندية خالل عام  •
، ملعهــــد املصــــر�� و�عــــض البنــــوك الســــعوديةإعــــداد دورات �ــــ� اللغــــة العر�يــــة للمســــاعدين التنفيــــذي�ن �ــــ� ا •

ضـمن �عـاون ا�جامعـة مـع املعهـد  1995وتدريس مجموعات تدر�ب �ـ� �ـل مـن الر�ـاض وجـدة خـالل عـام 

 املصر�� 
   1994التعاون مع �لية اللغات وال��جمة بجامعة امللك سعود لتدريس اللغة األملانية لطال��ا عام  •
   1993معة امللك سعود خالل عام عضو مجلس إدارة ا�جمعية التعاونية بجا •
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  1992املشاركة �� مؤتمر النقد األد�ي السا�ع بجامعة ال��موك ( إر�د / األردن ) �� يولية  •
املشـــاركة �ـــ� نـــدوات " امللتقـــى ا�خلي�ـــ� " ال�ـــي عقـــدت �ـــ� �ـــل مـــن الر�ـــاض والظهـــران وجـــدة وال�و�ـــت خـــالل  •

 1992 – 1991عامي 
   1988 التعي�ن ع�� درجة أستاذ مساعد عام •
ا�حصـــــول ع�ـــــ� درجـــــة الـــــدكتوراه �ـــــ� التخصـــــص األسا�ـــــ�ي " الدراســـــات الســـــامية " والتخصـــــص الفر�ـــــ� "  •

   1988اللسانيات والل�جات العر�ية" عام 
  1988 - 1981من  ف��ة الدراسات العليا �� أملــانيا •
 ) عام  •

ً
   1980التعي�ن ع�� وظيفة معيد �� جامعة الر�اض ( جامعة امللك سعود حاليا

  .1980حصول ع�� الب�الور�وس �� اللغة العر�ية من جامعة الر�اض عام ا� •

 اإلنتاج العلمي ( الكتب واألبحاث العلمية ) 

 الكتب : أوًال

: الر�ــــاض. دراســــة �ــــ� فقــــه اللغــــة العر�يــــة وتــــار�خ تطورهــــا وعالقا��ــــا ببقيــــة اللغــــات الســــامية: أ�عــــاد العر�يــــة - 1

 .  1994، مطا�ع الناشر العر�ي

جامعـــة : الر�ـــاض. فولفجـــانج هاينـــه مـــن & دي�ـــ� ف��فيجـــر: تـــأليف. مـــدخل إ�ـــ� علـــم اللغـــة الن�ـــ�ي م�ـــ�جم )(  - 2

 .  1999، امللك سعود

 .  2001، مطا�ع التقنية: الر�اض. أسس اللغة العر�ية الفص�� - 3

 .  2003، مطا�ع الشرق األوسط: الر�اض. اللغة والســـحر - 4

ال�و�ــــت: مركــــز دراســــات ا�خلـــــيج . ا�جز�ــــرة العر�يــــة �ــــ� العصــــر ا�حــــديث صــــراع ا�حر�ــــات وتقني��ــــا �ــــ� شــــبه - 5

 . 2005، ) 15سلسلة اإلصدارات ا�خاصة ( العدد ، وا�جز�رة العر�ية ( جامعة ال�و�ت )

. جــذور ال��اهيميـــة مــن خـــالل نصــوص الفيـــدا ومقارن��ــا بالتطبيقـــات والروايــات التار�خيـــة: �ــحف إبـــراهيم - 6

 . 2006، للموسوعاتالدار العر�ية : ب��وت

 ).2008أبر�ل  -هـ 1429ر�يع اآلخر ، 375العدد ، عصر العوملة (كتيب ا�جلة العر�ية النحو �� – 7
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 .2008دراسات �� الثقافة واملوروث. ب��وت: مؤسسة االنتشار العر�ي، : تحت القشرة - 8

 .2009مؤسسة االنتشار العر�ي،  وضعه القانو�ي والتار��� وحقوقه وواجباته. ب��وت:: اإل�سان املسلم - 9

 .  2011جدل ا�حداثات. لندن: دار طوى للثقافة والنشر واإلعالم،  – 10

 . 2013النص وا�خطاب وا�حياة. ب��وت: دار جداول للنشر وال��جمة والتوزيع،  – 11

 .  2014أوهام �شبه ا�حقائق. لندن: دار طوى للثقافة والنشر واإلعالم، : الثقافيم – 12

  :األبحاث: ًاثاني

 . ) 1993(  1ا�جلد ا�خامس / ، جامعة امللك سعود ( اآلداب ) مجلة، " نظام الصيغة �� اللغة العر�ية " - 1

(  1/  12، مجلـــــــة أبحـــــــاث ال��مـــــــوك ( سلســـــــلة اآلداب واللغو�ـــــــات )، " الـــــــر�ط الـــــــذر�� �ـــــــ� الـــــــنص العر�ـــــــي " - 2

1994 ( . 

ا�جلـد السـا�ع / ، مجلة جامعة امللك سـعود ( اآلداب )، النحو العر�ي "" جانب غائب �� دراسات ا�جملة ��  - 3

2  )1995 ( . 

نــدوة �عمــيم التعر�ــب وتطــو�ر ال��جمــة ، " مســتو�ات التعر�ــب �ــ� مجــاالت العلــوم وشــؤون ا�حيــاة ا�ختلفــة " - 4

ســـبتم��  23 – 22مـــن  �ــ� اململكـــة العر�يـــة الســعودية املعقـــودة �ـــ� رحـــاب جامعــة امللـــك ســـعود بالر�ـــاض �ــ� الف�ـــ�ة

1998  . 

(  2/  12ا�جلــــد ، مجلــــة جامعــــة امللــــك ســــعود (اآلداب )، " نظــــام التصــــر�ف الثنــــائي �ــــ� األســــماء العر�يــــة " - 5

2000 ( . 

 .  ) 1993(  1ج ، ا�جلد الثامن، مجلة العصور ، " التطورات الصوتية التار�خية �� اللغات السامية " - 6

مــــؤتمر النقــــد األد�ــــي الســــا�ع بجامعــــة ال��مــــوك ( إر�ــــد / ، ســــات العر�يــــة �ــــ� الغــــرب "" مراكــــز الثقــــل �ــــ� الدرا - 7

 . ) 1992( ، األردن )

، 16ع ، الســــنة العاشــــرة، مجلــــة جامعــــة أم القــــرى ، " الل�جــــات العر�يــــة ا�حديثــــة بــــ�ن الت�جــــ�ن والتوليــــد " - 8

 . ) 1997/  1418( ، ) 1اللغة العر�ية وآدا��ا ( 

 .  )1998. ا�خرطوم ( مجلة معهد املنظمة العر�ية للعلوم والثقافة. ة �� الدراسات العر�ية "" آليات املكنن - 9
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ســبتم��  -/ العــدد األول ( يوليــو  28ا�جلــد ، مجلــة عــالم الفكــر، " العالقــة بــ�ن فهــم القــارئ وفهــم �اتــب الــنص " - 10

1999 ( . 

للبحــوث والدراســات ( سلســلة العلــوم اإل�ســانية واالجتماعيــة مجلــة مؤتــة ، " تطــورات اإللــزام النســقي العر�يــة " - 11

 . ) 1999(  5/ العدد  14ا�جلد ، )

مؤتمر علم اللغـة الثـا�ي ب�ليـة دار العلـوم / جامعـة القـاهرة ( ، " تطو�ر مقررات اللغة العر�ية �� التعليم العام " - 12

2004 ( . 

، 5ا�جلـد األول / العـدد ، مجلـة حـوار العـرب، ر العر�ـي ا�حـديث "" دور اللغة العر�يـة املعاصـرة �ـ� �شـكيل الفكـ - 13

 . 2005أبر�ل ( نيسان ) 

، مجلـة ا�خطـاب الثقـا��، دراسة نظر�ة وتطبيقيـة ع�ـ� خطـاب ا�جماعـات اإلسـالمية املعاصـر ": " الثوابت نوابت - 14

 . ) 2006العدد األول ( خر�ف 

�ـــ� نـــدوة " اللغـــة والهو�ـــة " ال�ـــي أقيمـــت �ـــ� جامعـــة امللـــك ســـعود �ـــ� ، " " دور اللغـــة �ـــ� التنمـــيط والتعصـــب للهو�ـــة - 15

 م )  2006د�سم��  5هـ (  14/11/1427

مـــؤتمر املنظمـــة العر�يـــة لل��بيـــة والثقافـــة ، " دور الن�عـــات العر�يـــة واإلســـالمية املعاصـــرة �ـــ� خلـــق اإلســـالموفو�يا " -16

 . ) 2007يناير  فرانكفورت (. والعلوم باالش��اك مع ا�جلس األور�ي

"، مجلـة ا�خطـاب الثقـا��، العـدد الثـا�ي  - 17
ً
"دور املثل الشع�ي �� صناعة القـيم: قـيم التخ�ـ� عـن املسـؤولية نموذجـا

 ). 2007(خر�ف 

"التعلـــيم العـــام ا�ختلـــف: نمـــوذج عـــن خصوصـــية التجر�ـــة الســـعودية "، مجلـــة ا�خطـــاب الثقـــا��، العـــدد الثالـــث  - 18

 ). 2008(خر�ف 

قضـــايا املـــن�ج �ـــ� الدراســـات اللغو�ـــة واألدبيـــة:  –آليـــات اللغـــة التواصـــلية ووســـائلها"، النـــدوة العلميـــة الدوليـــة " – 19

 م. 2010النظر�ة والتطبيق، جامعة امللك سعود، 
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