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  مجهورية مصر العربية : العنوان في مصر -

  .عمارات الشريف جبوار –بنايوس  –مركز الزقازيق  –حمافظة الشرقية 
   

  :المؤهالت العلمية-*

  ).م1999(مصر -جامعة القاهرة -ليسانس دراسات عربية وإسالمية -كلية دار العلوم  -1

  ).م2001(مصر -الزقازيقجامعة -كلية الرتبية  -)مناهج وطرق تدريس(دبلوم عام في التربية  -2

 ).م2005(اليمن  -جامعة صنعاء -كلية اللغات والرتمجة-تمهيدي ماجستير-3

بروناي دار السالم  -معة السلطان الشريف علىجا -كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية   -ماجستير-4
)2011(.  

  )2013(السلطان الشريف علي اإلسالميةجامعة  - كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية -دكتوراه  -5

  :الخبرات العملية*
  ).م1999- م1998. (القاهرة - مركز قرطبة –مدقق ومراجع لغوي  -1
  ). م2003-م1999(مصر  –وزارة الرتبية والتعليم  -مدارس القومية الثانوية -عربية وعلوم إسالمية مدرس لغة -2
  ).م2004- م2003( األردن – عمان -قاصد  مركز - بغريهاللناطقني  عربية وعلوم إسالمية مدرس لغة -3
  ). م2005-م2004(  اليمن –صنعاء  –وزارة الرتبية والتعليم  - مدرس لغة عربية وعلوم إسالمية  -4



  ).م2006- م2005(اليمن -صنعاء- السفارة املصرية  -مدير املدرسة املصرية -5
  ).م2007-م2006(اليمن  -صنعاء  –املدرسة األمريكية  -مدرس لغة عربية للناطقني بغريها -6
  ).م2007-م2006(اليمن  -صنعاء  –املدرسة الرتكية  -مدرس لغة عربية للناطقني بغريها  -7
  ).م2008 -2007(اليمن -صنعاء –مدارس عني مشس  –رئيس قسم اللغة العربية  -8
  ).م2008 -2006(اليمن -مدارس األجماد -مدارس اإلرتقاء -مدارس منارة اليمن –ة العربية موجه ملادة اللغ -9
-م2008(مصر  -القاهرة ) طريق العربية - سيبويه -الفرات -النيل مركز(للناطقني بغريها  عربية مدرس لغة -8

  ).م2009
 ).م2010-م2009(بروناي دارالسالم  -بندرسري –الفالح  مدارس – للناطقني بغريها مدرس لغة عربية وقرآن -9

  ).م2013-م2010( - بروناي دارالسالم -كواالباليت- املدرسة الربيطانية -للناطقني بغريها  مدرس لغة عربية -10
 -م2011(-)الليلي(قسم التعليم اخلاص - وزارة الرتبية والتعليم الربوناوية-مدرس لغة عربية للناطقني بغريها -11

2013.(  
جامعة السلطان الشريف  -كلية اللغة العربية  عميدبناًء على طلب سيادة  ملادة الفرائد القرآنية ات تطوعيةحاضر أقوم مب -12

  ).م وحىت اآلن2013 اإلسالمية من سبتمرب علي
  

  :الهوايات - *
قراءة الكتب واالت العربية واإلسالمية واألدبية، تعلم لغات وعادات جديدة، اكتساب 

  .وتكوين عالقات اجتماعية قوية، وممارسة الرياضة ةديمعارف جد

  :اللغات - *
  )جيد(.كتابة  –قراءة  –حتدث : اللغة اإلجنليزية  *
  ) جيد.(كتابة  –قراءة  –حتدث : اللغة املاليوية   *
  اللغة األم: اللغة العربية    *

  :المهارات - *
  .ألعمال واستخدامات احلاسوب إجادة*

  ).تعليماً  -أحكاماً  -تالوةً (مي إجادة للقرآن الكر *     
  .إلقاء اخلطب املنربية، والشعر وتقدمي املؤمترات واحلفالت*
  .توصيل املعلومة يف أقل وقت ممكن*
  .إجادة فن احلوار وإدارته بشكل متكامل*
  )عروض فنية -لوحات -جملةحائط(القيام ببعض األعمال الفنية مثل *

  :القدرات - *
  .ولياتهحتمل أعباء العمل ومسؤ *
  .العمل يف أي وقت مهما كانت الظروف*
  .سرعة التكيف واالنسجام مع ظروف العمل وتقبلها*

  :األنشطة السابقة - *
  .مصر - كلية دار العلوم  -"الصحوة"جملة  نائب رئيس حترير*
  .كلية دار العلوم  –املسؤول الفين  –عضو احتاد الطالب *



  .اليمن -لتعليموزارة الرتبية وا –جائزة املدرس املثايل *
  .جامعة القاهرة -جائزة ثان جوالة *
  .املشاركة يف إعداد بعض الندوات واملؤمترات على  املستوى النقايب*
  

 :عضوية االتحادات والجمعيات والمنتديات - *
  ).بريوت(.عضو احتاد الس الدويل للغة العربية* 
  )السعودية(.العاملية  عضو رابطة األدب اإلسالمي* 
 )مصر(.نقابة املعلمني املصريةعضو *

  )السعودية(.للتواصل اللغويجملس األلوكة عضو احتاد منتدى * 
  بروناي.جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية - رئيس حترير جملة النرباس نائب*             

  :ليات الثقافية الدوليةاعالمؤتمرات والف •
بني ( األصولية في القرن الواحد والعشرينالمؤتمر العالمي للدراسات مشاركة فقط يف  -1

  .سلطنة بروناي دار السالم- كلية أصول الدين.م2011أبريل  5- 4من ) الواقع والتحديات

يف املؤمتر العاملي )  دراسة في النشأة والتطور والتطبيق اإلمالئي:الهمزة(مشاركة ببحث   -2
كلية )يف الدراسات اللغوية واألدبيةاالجتاهات احلديثة (حتت شعار)الثالث للغة العربية وآداا

 ).م2011سبتمرب 30 -28(ماليزيا.اجلامعة اإلسالمية العاملية - معارف الوحي

يف ) إسهامات السيوطي في مجال اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم(مشاركة ببحث -3

إسهام علماء المسلمين في ( حتت شعار)16- 15(الدويل الثامن للدراسات العربية املؤمتر 
جامعة السلطان الشريف علي  - كلية اللغة العربية)الدراسات العربية بين األصالة والتجديد

 ).م2012فرباير بروناي.اإلسالمية

اإلمام السيوطي وآراؤه في اإلعجاز البالغي من واقع كتابه معترك (مشاركة ببحث -4
جامعة .مركز حبوث القرآن ")2مقدس"المؤتمر القرآني الدولي السنوي(يف )األقران

 .م2012- 14- 13:بتاريخ.ماليزيا.املاليا

-إسهامات شاعر النيل حافظ إبراهيم في إحياء التراث الديني( مشاركة ببحث -5
مستقبل اللغة العربية :المؤتمر الدولي للغة العربية( يف)دراسة تحليلية(العمرية نموذجاً 

 - داية اهللا اإلسالمية احلكوميةجامعة شريف ه) في عصر العولمة بين األمل واليأس

 .م2012يوليو12- 9 أندونيسيا - جاكرتا

قصة ( فنيات السرد القصصي وأسراره الدعوية في سورة القصص ( مشاركة ببحث -6
المؤتمر العالمي للدعوة اإلسالمية في عصر (في  )باالشرتاك() موسى مع فرعون نموذجاً 



- 3بروناي -علي اإلسالميةجامعة السلطان الشريف .كلية أصول الدين)العولمة
 .م2012أكتوبر4

 يف )باالشرتاك( )جهود اإلمام الشافعي الدعوية(مشاركة ببحث باللغة املاليوية  -7
جامعة .كلية أصول الدين)المؤتمر العالمي للدعوة اإلسالمية في عصر العولمة(

 .م2012أكتوبر4-3بروناي -السلطان الشريف علي اإلسالمية
 ")صعوبات ومشاكل"غة العربية كلغة ثانية للناطقين بغيرهاتعليم الل( مشاركة ببحث -8

حول تنمية المعارف و اللغات في القرن الحادي :تحت شعار)المؤتمر اإلقليمييف 
- 6(بروناي.جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية -مركز تنمية العلوم واللغات) والعشرين

 .م2013فرباير7

يف  ")فعل األمر نموذجاً "القرآن الكريم بالغة الفرائد الفذة في(مشاركة ببحث  -9

جامعة  - مركز حبوث القرآن)"3مقدس"المؤتمر القرآني الدولي السنوي(

 .م2013مارس 15- 14(ماليزيا.املاليا

كتاب "القراءات الشاذة عند ابن مجاهد في مصنفه المفقود(مشاركة ببحث  - 10
المؤتمر (يف ) اكباالشرت )(جمعا ودراسة" من واقع كتاب المحتسب"القراءات الكبير

ابن جني فيلسوف "، تحت شعارالدولي الثامن لقسم النحو والصرف والعروض
 . م2013مارس20- 19مصر -جامعة القاهرة -كلية دار العلوم )العربية

تجربة "عقبات وحلول:تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها(مشاركة ببحث - 11
كلية العلوم ")الواقع والطموح"الحضاري اللغة العربية جسر التواصل(يف مؤمتر") ذاتية

 .مارس20- 19صنعاء اليمن -جامعة العلوم والتكنولوجيا - اإلنسانية واالجتماعية

المؤتمر الوطني ( في ) أهمية البالغة وتعليمها للناطقين بغير العربية( مشاركة ببحث - 12
 .م2013مارس28-27بروناي.يونيساجامعة -كلية اللغة العربية)حول الدراسات العربية

دراسة في التشكل "بالغة الخطاب الشعري عند حافظ إبراهيم( مشاركة ببحث - 13
اللغة العربية في :تحت شعار)المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية(في") والمستويات

-8دبي - الس الدويل للغة العربية).خطروالجميع شركاء في حمايتها
 .م2013أبريل12

فرائد سورة "دراسة في اإلعجاز اللغوي والبياني:القرآنيةالفرائد (مشاركة ببحث  - 14
املعهد الدويل ) المؤتمرالدولي الرابع لدراسات القرآن الكريم( يف).البقرة نموذجاً 

 .م2013يوليو 13.لندن -جامعة أكسفورد - للدراسات

المؤتمر الدولي (في ) نحو تفسير بالغي جديد للنص القرآني(مشاركة ببحث  - 15
خطاب التجديد في الدراسات القرآنية بين النظرية :تحت شعار)لعربيةالثامن للغة ا



- 28 أندونيسيا -بادنج- جامعة إمام بنجول اإلسالمية احلكومية).حالة الحقل(والتطبيق
 .م2013أغسطس 31

تعليم اللغة العربية في بروناي بين اآلمال المرجوة والصعوبات (مشاركة ببحث  - 16
انتشار اللغة العربية وثقافتها في :تحت شعار)غة العربيةالمؤتمر الدولي لل( يف) القائمة

 .م2013أكتوبر 5-3.ديبوك - جامعة أندونيسيا) العالم قديما وحديثاً 

فرائد آل :دراسة في اإلعجاز اللغوي والبياني:الفرائد القرآنية( مشاركة ببحث - 17
كلية الدراسات ) SOAS) (مؤتمر الدراسات القرآنية(في ) عمران والنساء نموذجاً 

 .م2013نوفمبر  9-7.بريطانيا.جامعة لندن –الشرقية واإلفريقية 
 -نقد -عرض"معترك األقران للسيوطي"من كتب التراث اإلسالمي(  مشاركة ببحث - 18

التراث الحضاري بين تحديات الحاضر : تحت شعار) المؤتمر الدولي(في ) مقارنة
 .م2013نوفمرب 26- 24.مصر - جامعة املنيا - كلية اآلداب) وآفاق المستقبل

ؤتمر الم(في )وكيفية حلها لناطقين بغير العربيةعقبات تواجه ا(  مشاركة ببحث - 19
 -جامعة القاهرة –كلية اآلداب "نحو عالمية اللغة العربية"تحت شعارالدولي 

 .م2013ديسمرب 28 - 27.مصر

) دراسة لغوية بالغية(مستويات الخطاب الشعري عند حافظ إبراهيم( مشاركة ببحث -20
والذي ) مولاللغوي الحديث بين الواقع والمأ الدرس( :الدولي تحت شعار مؤتمرالفي 

 .م2014فرباير  20،   19يف  - مصر - جامعة القاهرة– كلية دار العلومسينعقد ب

 ؤمترامليف  )بعض الحشراتاإلعجاز العلمي في حديث القرآن عن ( مشاركة ببحث -21

 م2014مارس14- 13والذي سينعقد يف .ماليزيا -كوالملبور–جبامعة املاليا  )4مقدس(الدويل

نموذج  -مشكالتها -أهميتها(البالغة وتعليمها للناطقين بغير العربية(مشاركة ببحث  -22
ومستقبلها االستثمار في اللغة العربية (:حتت شعار يف املؤمتر الدويل الثالث )مقترح

 .م2014مايو10- 7يف واملنعقد يف ديب )الوطني العربي والدولي

  

 

 


