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 الخبرات والعضوية بالمؤسسات ... إلخ:   

 .رابطة األدب اإلسالمي العالميةعضو  -

وووم دولووو  - كد وزوي  -مووورتي تيوووزتجامعوووة مولوووود معمخبػػػر الممارسػػػات المغويػػػةن ب عضوووو ومكحم
 ...(. 0164الجزائري )

ي برئاسة أ.د محمد حسون كامولي ومقورل العوام ببواريسي اتحاد الكبتاب والمثقفيف العربعضو  -
 6554313منظمة غير ربحية( مسجل بالمممكة المتحدة برقم )فرنسا. واالتحاد 

 ي بمممكة الدانمارك.االتحاد الدولي لألكاديمييف العربعضو  -

 ي كوااللمبوري ماليزيا.Malayaي جامعة مااليا القرآف الكريـ مركز بحوثعضو  -

 ي مدينة بروكسلي بمجيكا.المنتدى األوروبي لموسطيةعضو  -

ي 0165مايو  6ي المؤسَّسمة يوم رابطة مؤسسات تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرهاعضو  -
ن أعموال الموؤتمر الودول  بمعهد ابن سينا لمعموم اإلنسانيةي بمدينة ليلي بفرنسواي والمنبثقوة عو

 الحادت عشر لتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرها ف  الوسائط اإلليكترونية.

 60ي بتوواريخ 6212ي المشووهرة بوورقم ESFT الجمعيػػة المصػػرية لممػػ ثورات ال ػػعبيةعضووو  -
عووون فحوووص التوووراث الثقووواف  ن باليونسػػػكووالجمعيوووة عضوووو ي القووواهرةي مصووور. 0111إبريووول 

 الالمادت. 

مخبوور الممارسووات المغويووةي جامعووة مولووود الممارسػػات المغويػػةن هيئووة تحريوور مجمووة عضووو  -
 معمرتي تيزت وزوي الجزائر.

  IJO  International Journal Organizationعضوو هيئوة تحريور المجموة الدوليوة -

  Social Sciences and Humanities Researchesالجورنال الخاص بو: 

http://ijojournal.com 

المجمووس العمووغ لمغووة العربيووةي رئاسووة الجمهوريووة المغػػة العربيػػةن عضووو هيئووة تحريوور مجمووة  -
 الجزائرية.

مخبوور الدراسووات المسووانية النظريووة  ي الصووادرة عووندراسػػات لسػػانيةعضووو هيئووة تحريوور مجمووة  -
 ي الجزائر:0 والتطبيقية العربية والعامة جامعة البميدة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/319 
األر يؼ العربي لمنصة Steering Committee االستشارية عضو هيئة التحرير العممية  -

اربلميي لىليي للرلنشييرلاألرشيي الاربر يي لمنشوور الوودول  والتحكوويم )  (arabixiv.org) العممػػي

 :(اإلنترنت

http://www.ijojournal.com/
http://ijojournal.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/319
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/319
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 ي ومقوووووووووور المؤسسووووووووووة بواليووووووووووة فرجينيوووووووووواي DOIوهووووووووووو مصوووووووووودر لمنشوووووووووور الوووووووووودول  بنظووووووووووام      
 الواليات المتحدة المريكية:    

Open Science Framework (OSF), Center for Open Science, Ridge 

Mclntive Road, Suite 500, Charlottesville, Virginia, 22903. 

 https://arabixiv.org/   
الصادرة عن مركز بحوث القرآن  (Quranicaالمجمة الدولية )قرآنيكا عضو هيئة تحرير  -

 ولممجمة.الكريمي جامعة مالياي ماليزيا. وعضو هيئة المستشارين الدوليين لممركز 

لمجامعػة التواب  هيئة المحاضريف برواؽ العمماء لمتدريب العممي والمغوي عػف بعػدن عضو  -
بػالمجمس األعمػى لمثقافػة فػػي ي الواليوات المتحودة المريكيوة. المسووجل اإلسػالمية بمينيسػوتا

 .6516416101 :برقمجمهورية مصر العربيةن 

  عربيوووووووة لمنووووووواطقين بغيرهوووووووالتعمووووووويم ال المعهػػػػػػػد العربػػػػػػػي اإلفريقػػػػػػػيضوووووووو هيئوووووووة تووووووودريس ع -

والمعهوود توواب   الواليووات المتحوودة المريكيووة. – نيسػػوتايلمجامعػػة اإلسػػالمية بواليػػة مالتوواب  
 :لمجامعة الم بأمريكاي المرخص لها من مكتب التعميم العال  بوالية مينيسوتا برقم

EIN 80 – 0938606 
Registered with Minnesota office of Higher education, License No: EIN 

80-0938606 - USA 
 المجمس العمغ لمثقافةي مصر. نCSCبمركز الدراسات الثقافية عضو استشارت  -

 Algerian Scientific Journalتحكيم البحوث العممية بجمهورية الجزائر  منصةعضو  -

Platform ASJP .التابعة لوزارة التعميم العال  بالجمهورية الجزائرية 

 (.0115منذ ) بمركز جامعة القاهرة لمغة والثقافة العربيةعربية لألجانب مدرس المغة ال -

مصوطمحات ومفواهيم طبيوة و تحميول النصووص و نحوو لألجانوب ) دورات متخصصػةتودريس  -
العربيوة و عموم المغوة المقوارن والتقوابم  و عموم الداللوة وأصوول المغوة و الدراسوات اإلسوالمية و 

 الثقافة العربية (.

 بدار كنوز المعرفة الردنية. مستشار ومحكم -

 مستشار ومحكم بدار رؤية لمنشري القاهرة. -

 (.0114)منذ  بالمركز القومي لمترجمةمحرر لغوت  -

أكاديميووووة  –( 5402)المشووووهرة بوووورقم  لجمعيػػػػة الحفػػػػاظ عمػػػػى لغػػػػة الضػػػػادعضووووو مؤسووووس  -
 (ي بإشراف الدكتورة سحر عبد الرازق.0116الزمالك )  –الدراسات العربية 

  آخر مف الدوريات والمؤسسات ...وبعدد 
 
 

https://arabixiv.org/
https://arabixiv.org/
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 :لم روعات والبرامج اإلقميمية والدوليةامف 
 يمعجػػػػػـ التعػػػػػابير االصػػػػػطالحية فػػػػػي العربيػػػػػة المعاصػػػػػرةالمشووووواركة ضووووومن فريوووووق عمووووول  -

 .0116ي الصادر عن لبنان ناشروني لمدكتورة وفاء كامل فايد 
 المشووووواركة فووووو  الفريوووووق اإلقميمووووو  المصووووورت برئاسوووووة أ.د/ عبووووود الكوووووريم محمووووود حسووووون جبووووولي  -

المعجػػػـ التػػػاريخي لمغػػػة العربيػػػةن المركػػػز العربػػػي لدراسػػػة  معجػػػـ الدوحػػػة:فووو  مشوووروع 
 .السياساتن الدوحةن قطر

 :المحمية والدولية مف األن طة
رئيس لجنة التوصيات الخاصوة بموؤتمر )اتجاهوات معاصورة فو  دراسوات المسوتعربين( الوذت  -

 .0166إبريل  3 – 1انعقد بكمية اآلدابي جامعة القاهرةي الفترة من 

 .0167-0166عميمي قسم المغة العربيةي آداب القاهرةي العام الجامع  منسق جودة الت -

المشاركة ف  إعداد ومراجعة كتاب مؤتمر قسم المغوة العربيوةي آداب القواهرةي بعنووان )الدب  -
 .0164مارس  63 – 62والثورة(ي الذت انعقد ف  الفترة من 

 –كميوة اآلداب  –العربيوة وآدابهوا المشاركة ف  المجنة التنظيمية لممؤتمر القوم  لقسوم المغوة  -
-01/ اإلسووكندرية   (  القوواهرة منوواهد دراسووة الدب العربوو  فوو  مائووة عووامجامعووة القوواهرة ) 

01  /0  /0115. 
المشووواركة فووو  المجنوووة التنظيميوووة لمموووؤتمر الووودول  لمدراسوووات الدبيوووة والمغويوووة المقارنوووةي قسوووم  -

  .11/2/0115-06جامعة القاهرة    –كمية اآلداب  –الدراسات اليونانية والالتينية 

 :ومؤلفات ... إلخ مراجعات كتب وسالسؿ

 ي المنتووودأل الوروبووو  لموسوووطيةي بمجيكووواي فقػػػو مواطنػػػة المسػػػمـ فػػػي الػػػدوؿ الغربيػػػةكتووواب  -
 .0167 (.6سمسمة دراسات ف  شئون الهجرةي العدد )

سمسومة دراسوات فو  المنتودأل الوروبو  لموسوطيةي بمجيكواي الهجرة إلى الػدوؿ الغربيػةن كتاب  -
 .0167 (.0شئون الهجرةي العدد )

الصووادرة عوون  "دراساا في ااايا اا ر ي ا رااا يا  اا   "المشوواركة فوو  التحريوور والتووأليف لسمسوومة  -
 لناا ين بياا  .اا  يييت لاا  يا لااا يا   ا اا ي:ا  اا ديا ناا  االمنتوودأل الوروبوو  لموسووطيةي ببمجيكووا: 

ي 9102
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 مف الدورات واألن طة:
◄TOEFL عمووووغ درجووووة التوفوووول  : حاصوووولocalL موووون مركووووز المغووووات الجنبيووووة والترجمووووة  

  .0161ي فبراير335ي الدرجة: CLT التخصصية بجامعة القاهرة
◄ ICDL : حاصل عمغ الرخصة الدولية لقيادة الحاسبي من مركز المغات الجنبية والترجمة

 .0164ي مارس %( 31ممتاز )ي بتقدير CLTالتخصصية بجامعة القاهرة 
-03ي مركووووووز جامعووووووة القوووووواهرة لمطباعووووووة والنشووووووري ة تدريبيػػػػػػة فػػػػػػي الكتابػػػػػػة العمميػػػػػػةدور  -

07/1/0115. 
 ي وحووووودة تقوووووويم وتطووووووير الداء الجوووووامع يدورة تدريبيػػػػػة عػػػػػف ثقافػػػػػة الجػػػػػودة واالعتمػػػػػاد -

 65-67/5/0115. 

ضومن برنوامد إعوداد  دورة التدريب األساسػي فػي مجػاؿ الحاسػبات وتكنولوجيػا المعمومػات -
 .0115/   4/7  -  3/6القاهرة ي   ع ي مركز الحساب العمم ي جامعة المعمم الجام

 –قووودمها السوووتاذ الووودكتور/ خووووان لوووويس جارثيوووا ور ػػػة عمػػػؿ امتطمبػػػات الن ػػػر الػػػدولي ن  -
 ألونسووووووي عميووووود كميوووووة اآلدابي جامعوووووة سوووووالمنكاي إسوووووبانياي بكميوووووة اآلداب جامعوووووة القووووواهرةي

 .0163أكتوبري  6

قودمها السوتاذ الودكتور/ أيمون  اتخاذ القرار في ظؿ الضػغوط  نور ة عمؿ ا كيفية العمؿ و  -
 .0163أكتوبر  66عامري أستاذ عمم نفس اإلبداعي بكمية اآلداب جامعة القاهرةي 

- scientific thinking and Argumentation skills in problem 

solving. DAAD, Academic Skills, Kairo. 10/03/2013. 

- Workshop: How to get Published, Taylor & Francis Group 

(an information business), ASRT, Egypt  أكاديميػة البحػث العممػي
  .06/02/2019 , بالقاهرة

 

: دورة تدريبيػػة عػػف المنصػػة المعجميػػة الحاسػػوبية معجػػـ الدوحػػة التػػاريخي لمغػػة العربيػػة ◄
 .1073ن ويوني 15-17لصناعة الجذاذات التكوينية لممعجـن طنطان مصرن 

وحودة ضومان ور ة عمؿ ا إدارة الجودة وتنظيمها في قطاع التعميـ و ئوف الخػريجيف  ن  -
 .0164فبرايري  03الجودةي كمية اآلدابي جامعة القاهرةي 

ور ػػػة عمػػػؿ )االختبػػػارات التحصػػػيمية ووسػػػائؿ وضػػػعها(: كميػػػة ا دابن جامعػػػة القػػػاهرةن  -
  .1071مارسن 
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   :والمقبولة لمن ر ث المن ورةالبحو مف  ◄

ي الرابطووة فقػػو المسػػافمجمووة  الػػدالالت المفاهيميػػة لمجممػػة القرآنيػػة .. نمػػاذج تمثيميػػة مختػػارةن -
 ي لمدراسووووووات والبحوووووووث المغويووووووة والدبيووووووة أبوووووو  الربيوووووو  السووووووبت  ابوووووونالمحمديووووووة لمعمموووووواءي ومركووووووز 

 . 0167العدد الثالثي يناير 
ي الهنودي قسوم العاصمةي مجمة المعرفية وسياؽ التواصؿ الحضاري أنثروبولوجيا الثقافة: البنية -

ي ديسووومبر 61العووودد تروننتبووورامي ي Trivandrum المغوووة العربيوووةي جامعوووة كيوووراالي ثيروفانانثوووابورام
 .011-673. ص ص 0166

http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/journal-2018.php 

ي قسوم المغوة العربيوةي جامعوة كيوراالي الهنودي كيػراال ي مجموةثقافة المعارؼ البينية وفمسفة العمػـو -
  .611-603ي ص ص 0166ي يوليهي 66العدد 

http://arabicku.in/arabicu2018/ar/majalla-kairala 

 مجمػػة قرآنيكػػاي البعػػد التػػداولي لمنسػػؽ الحػػواري فػػي القػػرآف الكػػريـ: مقاربػػة معرفيػػة حجاجيػػة -
Quranica مركوز بحووث القورآن الكوريمي جامعوة ماليواي )المجمة العالمية لبحووث القورآن الكوريم(ي ي

 .606 – 67  ص صي 0166يوليه  يالول العددي 61ي المجمد ماليزيا
https://ejournal.um.edu.my/index.php/quranica/article/view/12112 

https://arabixiv.org/nsfd8/ 
http://ejum.fsktm.um.edu.my/VolumeListing.aspx?JournalID=22 

 المخاطبػػػػػػاتي مجمووووووة البنيػػػػػػة العرفانيػػػػػػة لممفػػػػػػاهيـ الذهنيػػػػػػة: دراسػػػػػػة لسػػػػػػانية عصػػػػػػبية -
 Al-Mukhatabat004 – 655. ص ص 0166ي يناير 03تونسي العدد  ي.  
-25-issue-mukhatabat-http://almukhatabatjournal.unblog.fr/2018/06/08/al

-january  
: مقاربػػػػػػػػة بينيػػػػػػػػة لمنمػػػػػػػػوذج المسػػػػػػػػاني المعاصػػػػػػػػر -   ياإلبسػػػػػػػػتمولوجيا التكوينيػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػـو

(ي سوبتمبري 16ي جمهوريوة الجزائوري العودد )بيػة(ن المجمػس األعمػى لمغػة العربيػةمجمة )المغة العر 
0165. http://www.hcla.dz/wp/?cat=19  

 البنيػػػػػػػػػػة المعرفيػػػػػػػػػػة لمنسػػػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػػػواري فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػريـ: قػػػػػػػػػػراءة فػػػػػػػػػػي  -
العربيوووةي كميوووة اآلدابي جامعوووة الطفيموووة  منشوووورات قسوووم المغوووةالتركيػػػب التػػػداولي البال ػػػي: 

التقنيووةي بوودعم موون صووندوق البحووث العمموو  بالمممكووةي ضوومن أعمووال المووؤتمر الوودول  الول 
  .0165ي 6لقسم المغة العربية بالكميةي دار كنوز المعرفة الردنيةي طو 

 ن لمقاربػػػػػة العرفانيػػػػػة لمقػػػػػراءة النصػػػػػية: دراسػػػػػة فػػػػػي مرتكػػػػػزات اإلدراؾ الػػػػػذهني لمغػػػػػةا -
المممكة رائية(ي دار أب  الرقراقي القالعدد الولي )تنمية المهارات ي دراسات بيداجوجيةمجمة 
 . 0165ي الرباطي فبرايري المغربية

http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/journal-2018.php
http://arabicku.in/arabicu2018/ar/majalla-kairala
https://ejournal.um.edu.my/index.php/quranica/article/view/12112
https://ejournal.um.edu.my/index.php/quranica/article/view/12112
https://arabixiv.org/nsfd8/
http://ejum.fsktm.um.edu.my/VolumeListing.aspx?JournalID=22
http://ejum.fsktm.um.edu.my/VolumeListing.aspx?JournalID=22
http://almukhatabatjournal.unblog.fr/2018/06/08/al-mukhatabat-issue-25-january-
http://almukhatabatjournal.unblog.fr/2018/06/08/al-mukhatabat-issue-25-january-
http://www.hcla.dz/wp/?cat=19
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ي لمػػدلوؿ المفظػػيف فػػي القػػرآف والمسػػانيات المعاصػػرة ف: مقاربػػة لغويػػةبػػيف المغػػة والمسػػا -
ميةي جامعووووة ماليوووواي ي أكاديميووووة الدراسووووات اإلسووووالمركػػػػز بحػػػػوث القػػػػرآف الكػػػػريـمنشووووورات 

 .0164كوااللمبوري ماليزياي مارسي 

جينية لمتواصؿ المساني مف منظور المسػانيات  -بيولوجيا المسانيات: مدخؿ لألسس البيو -
وزوي الجزائوري  -جامعوة مولوود معمورتي تيوزتن دورية مخبػر الممارسػات المغويػةن العصبية
 .0164(ي سبتمبري 15العدد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/22014 

التطػػور المغػػوي مػػف منظػػور المسػػانيات العصػػبية: قػػراءة بينيػػة معاصػػرة لػػبعض القضػػايا  -
 مصوووووري ي مركوووووز الدراسوووووات الشووووورقيةي جامعوووووة القووووواهرةي رسػػػػػالة الم ػػػػػرؽمجموووووة  ناألوليػػػػػة
  .0163(ي 11العدد )

 :مقاالت◄ 
 ي الرشيف العرب  العمم : العالقة بيف المغة والرياضيات -

https://arabixiv.org/3v28k/ 
 

DOI: 10.17605/OSF.IO/3V28K 
 

 :Google Scholar /العممي وعمى األر يؼ العربي إجماال المقاالت بعض  -
https://arabixiv.org/discover?q=teama 

 
 

 :وقيد الن ر الكتب المن ورةمف  ◄
دار كنوووووز المعرفووووة  يالمغػػػػة والمعنػػػػى والتواصػػػػؿ .. النمػػػػوذج العرفػػػػاني وأبعػػػػاد  التداوليػػػػة .6

  .0167الردنيةي 

دار النابغوةي اللػة التركيبػي: دراسػة تطبيقيػة فػي نظريػة المعنػى وتداوليػة السػياؽن عمـ الد .0
 .0167مصري 

دار كنووووز البنػػاء الػػذهني لممفػػاهيـ .. بحػػث فػػي تكامػػػؿ عمػػـو المسػػاف وآليػػات العرفػػافن  .1
 .0167ي 6المعرفة الردنيةي عماني طو 

حميميػة فػي عمػـ الداللػة : مقاربػة تتوظيؼ عمـ الداللة المعجمي في حقؿ التفسير القرآنػي .2
 .0166ي 6ي دار كنوز المعرفة الردنيةي عماني طو التفسيري

 ي دار النابغوووة لمنشووور والتوزيووو ي مصوووري الجممػػػة الفعميػػػة ومتعمقاتهػػػا بػػػيف التقعيػػػد والداللػػػة .3
 .0166ي 6طو 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/22014
https://arabixiv.org/3v28k/
https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/3V28K
https://arabixiv.org/discover?q=teama
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ن  .4 بستمولوجيا العمـو دار النابغة لمنشر البحث المعرفي المعاصر: نماذج مف فمسفة المغة وا 
  .0166 ي6لتوزي ي مصري طو وا

ي دار بي لمغة: دراسة بيولوجية تطورية في إطار المسانيات العرفانية العصبيةالبناء العص .5
 .0165ي 6كنوز المعرفة الردنيةي عماني الردني طو

ي مؤسسوة نوور اللمانيوة لمنشور المعالجة القرآنية لممفاهيـ الكونية: َخْمؽب السماوات أنموذجا .6
NOOR Publishing ي التابعووووووووة لمجموعووووووووةOmniScriptum  الدوليووووووووة لمنشووووووووري 

 .0165ي 6طو 

 :كتب با تراؾ ◄
  ي بمشوواركة د. أحموود عبوود الموونعمي: دراسػػات إبسػػتمولوجيةالعرفانيػػة النظريػػة المسػػانية .6

  .0167دار رؤية لمنشري القاهرةي 
ديثي أجووزاء(ي دار عووالم الكتووب الحوو 2ي )المسػػانيات العربيػػة .. رؤى وآفػػاؽ)موسػػوعة(  .0

. فصووووول )بوووووالجزء الول(ي بعنووووووان: مركزيوووووة المسوووووانيات 0167ي 6عمووووواني الردني طوووووو 
    ضمن نظرية المعرفة وفمسفة العموم.

)تحريوور ومشوواركة بالتووأليف(ي المنتوودأل الوروبوو   تعمػػيـ المغػػة العربيػػة لمنػػاطقيف بغيرهػػا .1
 . 0167ي 6لموسطيةي بروكسلي بمجيكاي طو 

ضومن منشوورات مختبور العمووم  نلويػاتليات واألوْ ة بيف األو  المسانيات والمعرفية والتربي .4
ي جامعووة محموود بوون عبوود ااي كميووة اآلدابي ظهوور المهوورازي سمسوومة LASCOالمعرفيووة 
فصوووول بعنوووووان: الوووودمد الجينوووووم  البيولوووووج  فوووو  الوووودرس  .0163 ي6ي طووووو (3كتووووب )

 .لياتالمسان  المعاصر: بحث ف  الو  
http://www.psy-cognitive.net/vb/t3881.html 

 
 :البحوث والكتب المترجمةمف  ◄

 

 بحىث:• 

   اإلماراتي الشارقةي فف األداءن مجمة الموروث )لمتراث ال عبي(ن -
 

 ي 04/0ي المجموووود 610ي مجمووووة فصووووولي العوووودد األدب والبيئػػػػة ومسػػػػ لة مػػػػا بعػػػػد اإلنسػػػػاف -
 . 144ص . 0166شتاء ري أكتوب

 :ومتاحة عمى األر يؼ العربي العممي
https://arabixiv.org/kza2m?fbclid=IwAR1B9tKo_19Vqv3DmTddAFwdK3Db9ZuzI

wIPTF1Wfs267gOJ-RiSLG60NYI 

Citations: 

http://www.psy-cognitive.net/vb/t3881.html
https://arabixiv.org/kza2m?fbclid=IwAR1B9tKo_19Vqv3DmTddAFwdK3Db9ZuzIwIPTF1Wfs267gOJ-RiSLG60NYI
https://arabixiv.org/kza2m?fbclid=IwAR1B9tKo_19Vqv3DmTddAFwdK3Db9ZuzIwIPTF1Wfs267gOJ-RiSLG60NYI
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APA 

Teama, A. A. M. (2018, October 30).  األدة والبيئةةةةة وة ةةةةعلة ةةةةةب بعةةةةد ا   ةةةةب. 

https://doi.org/10.31221/osf.io/kza2m 

MLA 

Teama, Abd A. M. “ األدة والبيئة وة علة ةب بعد ا   ب.” Arabixiv, 30 Oct. 2018. Web. 

Chicago 

Teama, Abd A. M. 2018. “ األدة والبيئةةة وة ةةعلة ةةةب بعةةد ا   ةةب.” Arabixiv. October 30. 

doi:10.31221/osf.io/kza2m. 

 

 .0165 ي صوويف03/2المجموود ي اإلدراكيوواتي العوودد المئوووتي مجمووة فصووولالمغػػة والػػدماغن  -
 .15 – 66ص ص 

 :ومتاحة عمى األر يؼ العربي العممي
https://arabixiv.org/4s3rn/ 

Citations 

APA 

Teama, A. A. M. (2018, March 21). اللغة والدةبغ. https://doi.org/10.31221/osf.io/4s3rn 

MLA 

Teama, Abd A. M. “اللغة والدةبغ.” Arabixiv, 21 Mar. 2018. Web. 

Chicago 

Teama, Abd A. M. 2018. “اللغةةةةةة والةةةةةدةبغ.” Arabixiv. March 21. 

doi:10.31221/osf.io/4s3rn. 

 

االجتمووواع ي لبيتوووور الفصووول السوووادس مووون كتووواب عموووم المغوووة  يالمغػػػة والتفاعػػػؿ االجتمػػػاعي -
بسوووتمولوجيا ترودجووولي ضووومن كتووواب البحوووث المعرفووو  المعاصووور: نمووواذج  مووون فمسوووفة المغوووة واي

 . 0166ي دار النابغة لمنشري طنطاي القاهرةي العمومي عبد الرحمن طعمة
ي الفصوول الرابوو  موون كتوواب وراء المغػػة )الميتالغويػػة( فػػي تحميػػؿ الخطػػاب النقػػدي قضػػية مػػا -

مخبووور النسووواقي البنيووواتي ي لتيووورت لووووك. مجموووة التووودويني CDA)تحميووول الخطووواب النقووودت( 
يوليهي ي السداس  الثان ي 66 العدد(ي 3المجمد )(ي 0جامعة وهران )ي النماذجي والممارساتو 

    . 10-66ي ص ص 0166

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57788  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/377 

 

 

 

 
 
 
 

https://arabixiv.org/4s3rn/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57788
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/377
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 )األحدث فاألقدـ(: الم اركة في المػؤتػػمػرات الدولية• 
(: تنسػػػيقية مػػػدارس تعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة ببمجيكػػػا 1073)بروكسػػػؿن أبريػػػؿن بمجيكػػػا  -

CELAB 11-17ن المػػؤتمر الػػدولي األوؿ )مػػف أجػػؿ الرقػػي بتػػدريس المغػػة العربيػػة(ن 
 .1073ؿن أبري

معهد المغويات العربيػةن جامعػة  (:1073)الرياضن مارس المممكة العربية السعودية  -
 نتعمػيـ المغػة العربيػة لغػًة ثانيػةً حديثة فػي  اتجاهاتالممؾ سعودن المؤتمر الدولي الثالث: 

  .1073مارسن  6-1

يـ المركػػػز الػػػدولي لمقػػػيـ وتطػػػوير بػػػرامج التعمػػػ (:1073إندونيسػػػيا )جاكرتػػػان ينػػػاير  -
EVD Center ن المػػػػػؤتمر الػػػػػدولي األوؿ تعمػػػػيـ المغػػػػػة العربيػػػػػة لمنػػػػػاطقيف بغيرهػػػػػا

   .1073ينايرن  71-70 )اإلستراتيجيات والمنتجات(ن

جامعػة عبػد المالػؾ  كميػة ا داب بتطػوافن (:1071)تطػوافن نػوفمبر المممكة المغربيػة  -
رطػاجني وقضػايا تجديػد  عبة المغػة العربيػة وآدابهػان المػؤتمر الػدولي )حػاـز الق السعدين

 .1071نوفمبرن  76 – 74الرؤية والمنهج في البال ة العربية القديمة(ن 

http://www.studies.ma/2017/10/14-15-16-2017.html 

http://www.aladabia.net/article-16426-4_1 

 

: معهػػد ابػػف سػػينا لمعمػػـو اإلنسػػانيةن المػػؤتمر الػػدولي (1071)مدينػػة يليػػؿين مػػايو فرنسػػا  -
 الحػػػػادي ع ػػػػر: تعمػػػػيـ المغػػػػة العربيػػػػة لمنػػػػاطقيف بغيرهػػػػا فػػػػي الوسػػػػائط اإلليكترونيػػػػةن

تطويعهػا التكنولػوجي استخداـ التقنيػات المعرفيػة المعاصػرة و   :1071مايو  74 – 75 
 .خدمة تعميمية المغة العربية: نماذج إليكترونية وتجارب ديداكتية بهدؼ

http://daleel-ar.com/2016/09/24/ 

 الكممة في معهد ابف سينان ليؿن فرنسا:• 
https://www.dropbox.com/s/e080drw2up3qfpr/MVI_0885.MOV?dl=0 
 

المػؤتمر الػدولي السػنوي الثالػثن : )قسـ المغة العربيةن كمية ا دابن جامعة القػاهرة( مصر -
المعالجػة العصػبية : 1071مػارس  50 – 12بعنواف: العربية وتداخؿ الحقوؿ المعرفيةن 

 لطبيعية: فرضيات ونماذج.لمغات ا

 

http://diae.net/32466 

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?p=30390 

http://www.studies.ma/2017/10/14-15-16-2017.html
http://www.aladabia.net/article-16426-4_1
http://daleel-ar.com/2016/09/24/
https://www.dropbox.com/s/e080drw2up3qfpr/MVI_0885.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e080drw2up3qfpr/MVI_0885.MOV?dl=0
http://diae.net/32466
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?p=30390
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جامعة الممؾ خالػدن كميػة العمػـو  (:1071)محافظة أبهان فبراير المممكة العربية السعودية  -
المغػة العربيػة والػنص األدبػي عمػى اإلنسانيةن قسـ المغة العربيةن المػؤتمر الػدولي األوؿ: 

 :1071فبراير  76 – 74ن ال بكة العالمية

دراسػة  :بناء المدونات المغوية النصية والمعالجة التقنية ا لية لهػا لغػرض الحفػظ واالسػترجاع 
 .مسانيات الحاسوبيةتطبيقية في ال

http://alti.kku.edu.sa/ 

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=2

94114&CategoryID=7 

http://akthar.net/?pagerd_yycy2vqx0y5qtybymn29 

http://www.abudhabienv.ae/news-25713.html 

http://www.kku.edu.sa/ar/features/5525/?qt-

kku_portal_mainstory_media=0#qt-kku_portal_mainstory_media 

https://www.youtube.com/watch?v=O6Hw4CnDtO8 

https://www.youtube.com/watch?v=_3Ebn9ew2YU 

http://hs.kku.edu.sa/ar/content/194/ 

  المػػػؤتمر العممػػػي الػػػدولي األوؿ :(1076الطفيمػػػةن يوليػػػو ) المممكػػػة األردنيػػػة الها ػػػمية -
ي فيمة التقنيوةجامعة الطَّ  يقسم المغة العربية يكمية اآلداب(ن بيف النقد واألدب والمغة البال ة)

  :0164يوليه  67-06

http://www.ttu.edu.jo/index.php/all-cat/item/671-2016-07-20-10-56-

32 

 تقرير مفصؿ عف المؤتمر:
http://wasel-news.com/?p=108411 

المؤتمم  الؤليل" لالقاتؤال الية ةؤن يؤة   :1073)مسقط( .. ديسمبر  سمطنة عبماف -

، كليةةةآل اب اا عاوملةةة   القلؤؤؤيال اى:ؤؤؤ ر: ماؤؤؤا   يم لقؤؤؤالالقلؤؤؤيال امامما ةؤؤؤن ي
إبسػػػػتمولوجية التصػػػػنيؼ  :5151 يبةةةةم   51-51االجتماعيةةةةآل، جاامةةةةآل اوبةةةةل ا   ةةةةا   ، 
 .المعرفي لمعمـو وأثر  في تكامؿ أدوارها

http://2015.omandaily.om/?p=298575 

،لد يي ،لاإلميي راتلالمؤؤتمم  الؤؤليل" ال ايؤؤ  للرؤؤن الق يةؤؤن (:1073)دبػػين  اإلمػػارات -

اربر  ةلارمتحدة،لارمجلسلاريدلر لرلةيةلاربر  ية،ل  رتبي ل لميملمنلميةلار لن ي ل،ل
ل01ل-ل6لارمنلمةلاربر  ةلرلتر  ةللارثق فةللاربليل،،للاتحي دلارج مبي تلاربر  ية،ل

ي: دراسػة فػي أساسػيات المغػة والػوعي في العقؿ الب ر  اإلدراؾميكانيزمات :ل5102م  لل
 عصبي. -مف منظور تكنو 

http://www.alarabiahconference.org/modules/speaker/index.php?co

nference_speaker_id=959 

http://alti.kku.edu.sa/
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=294114&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=294114&CategoryID=7
http://akthar.net/?pagerd_yycy2vqx0y5qtybymn29
http://www.abudhabienv.ae/news-25713.html
http://www.kku.edu.sa/ar/features/5525/?qt-kku_portal_mainstory_media=0#qt-kku_portal_mainstory_media
http://www.kku.edu.sa/ar/features/5525/?qt-kku_portal_mainstory_media=0#qt-kku_portal_mainstory_media
https://www.youtube.com/watch?v=O6Hw4CnDtO8
https://www.youtube.com/watch?v=_3Ebn9ew2YU
http://hs.kku.edu.sa/ar/content/194/
http://www.ttu.edu.jo/index.php/all-cat/item/671-2016-07-20-10-56-32
http://www.ttu.edu.jo/index.php/all-cat/item/671-2016-07-20-10-56-32
http://wasel-news.com/?p=108411
http://2015.omandaily.om/?p=298575
http://www.alarabiahconference.org/modules/speaker/index.php?conference_speaker_id=959
http://www.alarabiahconference.org/modules/speaker/index.php?conference_speaker_id=959
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المػػؤتمر العػػالمي الثالػػث لمبػػاحثيف فػػي القػػرآف الكػػريـ وعمومػػو  :(1073سن )فػػا المغػػرب -
ي مؤسسوة البحووث والدراسوات العمميوة )مبودع(ي )بناء عمـ أصػوؿ التفسػير: الواقػا وا فػاؽ(

 6بالتعاون م  مركز تفسير لمدراسوات القرآنيوةي والرابطوة المحمديوة لمعممواءي فواسي المغوربي 
 لتوجيو الداللي لتفسير النص القرآني: مداخؿ بينية.المعجـ وا: 0163إبريل  66 –

http://mobdii.com/qconferences/v3/author/4d79dfe560/ 

http://mobdii.com/qconferences/v3/multimedia/ 
 

ماليزيػػان (ن 4المػػؤتمر القرآنػػي الػػدولي السػػنوي )مقػػدس  (:1074)كوااللمبػػورن  ماليزيػػا -
جامعػػة ماليػػان أكاديميػػة الدراسػػات اإلسػػالميةن مركػػز بحػػوث القػػرآف الكػػريـن  كوااللمبػػورن

قػرآف لمدلوؿ المفظيف في ال تداولية يف المغة والمساف .. مقاربةب: 1074إبريؿ  74-73
 .والمسانيات الحديثة

 
 

 والمحاضػػػرات الممتقيػػػات والنػػػدوات العمميػػػة وورش العمػػػؿ والسػػػيميناراتمػػػف  ◄
 :الدوليةو  المحمية

ي مناقشوووووة كتووووواب  فووووو  التوووووداوليات 0167فبرايوووووري  3القػػػػػاهرة الػػػػػدولي لمكتػػػػػابن معػػػػػرض  -
 ت مرس .االستداللية: قراءة تأصيمية ف  المفاهيم والسيرورات التأويمية ي لمكاتب/ ثرو 

المشوواركة فوو  نوودوة لمناقشووة ديوووان  قبمووة مؤجمووة ي لمشوواعر : رابطػػة األدب اإلسػػالمي العالميػػة -
  .0166المصرت محمد حافظي أكتوبر 

المشووواركة فووو  نووودوة لمناقشوووة العموووال الكامموووة لمشووواعر رابطػػػة األدب اإلسػػػالمي العالميػػػة:  -
 .0166الفمسطين  محمود مفمحي أغسطس 

ميػة ا داب والعمػـو اإلنسػانيةن مختبػر تحميػؿ الخطػاب وأنسػاؽ جامعػة القاضػي عيػاضن ك -
محاضرة بعنوان )الفمسفة اإلبستيمية : 1071المعارؼن مراكشن المممكة المغربيةن نوفمبر 

 والعموم المعاصرة: نماذج معرفية وأطر تكاممية(.

 ن كمية ا داب والعمـو اإلنسانيةن جامعة سيدي محمد بػف عبػد ا نمختبر العمـو المعرفية -
لقاء مفتوح ومناق ات لموضػوع الجينػـو محاضرة و  ظهر المهرازن فاس / المغرب العربي:

ن عقػب إلقػائي محاضػرة وعالقتػو بالمسػانيات التطوريػة Language Genome المغػوي
لة عف الموضوعن ت   .1073العمؿن إبريؿن  يةسيسا لممفاهيـ ومنهجمبطوَّ

http://www.psy-cognitive.net/vb/t3802.html 

http://mobdii.com/qconferences/v3/author/4d79dfe560/
http://mobdii.com/qconferences/v3/multimedia/
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كممتػي فػي المػؤتمر العػالمي الثالػث لمبػاحثيف فػي القػرآف الكػريـ وعمومػون فػاسن المممكػة  -
الرابطػػة المحمديػػة لمعممػػاءن ومؤسسػػة مبػػدع: مركػػز المػػؤتمراتن بمدينػػة فػػاس المغربيػػةن 

 وؿ التفسير: المغربيةن عمـ أص

https://www.youtube.com/watch?v=MtNDE7eGhRY&feature=yout

u.be 
مداخمتي بجامعة الممؾ خالد في المؤتمر العممي لكمية العمـو اإلنسانية حوؿ النص األدبي  -

 (:  5:06:10/  1:33/  7:30: الساعات)  عمى ال بكة العالمية
xfMxL1k-https://www.youtube.com/watch?v=xaa 

 

  
- Das Konzept von Sprechübungen des Fremdsprachenlernens 

nach den Technicken  der modernen Neurowissenschaften und 

Wiedergabetheorien der Informationen und ihren 

Auswendiglernen, Schweiz, August, 2017. 

 
 رواؽ العمماءن الجامعة اإلسالمية بمينيسوتا:محاضرات • 
 .قر  العشرينتطور البحث الل ب ي في ال -1
  

 

 

 

 إلخ:الممتقيات التي تناولت أعمالي عرضا وتحميال ... • 

 

 ، قسن اللغة العربية وآدابها، (اللساًيات وتحليل الخطاب) الىطٌي الثاًي ولتقىال -

 كلية اآلداب والعلىم اإلًساًية واالجتواعية، جاهعة باجي هختار، عٌابة، الجزائر،

 . 1112ديسوبر،  11، 11

 اجتهادات اللساًييي العرب الوحذثيي في هيذاى اللساًيات وتحليل الخطاب[.]هحىر 

: جهىد الذكتىر عبذ الرحوي طعوة في الذرس اللساًي العصبي د. غٌية بىحىية

 والٌظرية العرفاًية.

 :الدولية اإلجػػػػازات ◄ 
اإلذن ي مووو  بالسػػػماعلإلموووام النوووووت  التبيػػػاف فػػػي آداب حممػػػة القػػػرآفإجوووازة خاصوووة بكتووواب  -

بالروايووةي أجازهووا سووعادة الوودكتور/ نجووم بوون عبوود الوورحمن بوون خمووف الرواشوودت البغوودادت الكرخوو ي 
مي جامعووة ماليوواي كوااللمبوووري  0162إبريوول  62هوووي الموافووق  6213جمووادأل اآلخوورة  62بتوواريخ 
  ماليزيا.

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MtNDE7eGhRY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MtNDE7eGhRY&feature=youtu.be
http://www.arabdict.com/en/deutsch-arabisch/Konzept
http://www.arabdict.com/en/deutsch-arabisch/Neurowissenschaften
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 )األقدـ فاألحدث(: ن منهاوالدولية عمى عدد مف الجوائز اإلقميميةت حصم• 
 .0114ي مايو متفوؽ العمميلجائزة طه حسين  -
 .0160ي في المسانيات الحديثة ألفضؿ رسالة ماجستير فايد جائزة أ.د/ وفاء كامل -

 .0164ي في المسانيات المعاصرة ألفضؿ رسالة دكتورا  فايد أ.د/ وفاء كامل جائزة -

ي جامعوة لتػدريسنػادي أعضػاء هيئػة االحفل العمم  لتكريم المتفوقيني شهادة تقديرية ودرع  -
 .0166القاهرةي ديسمبري 

لمغوووة والثقافوووة العربيوووة عووون النشووواط التدريسووو  بوووالمركز لألجانوووب  مركػػػز جامعػػػة القػػػاهرةدرع  -
(0115-0166.) 

ي رأكاديميوة الدراسوات اإلسوالميةي جامعوة ماليواي كوااللمبوو درع مركز بحػوث القػرآف الكػريـن  -
 .0162ماليزياي الممنوح لمبحوث المميزةي إبريلي 

المممكة الردنية الهاشميةي عن المشواركة بموؤتمر البالغوة بوين درع جامعة الطَّفيمة التقنيةن  -
النقووووود والدب والمغوووووةي الموووووؤتمر الووووودول  الول لقسوووووم المغوووووة العربيوووووةي بكميوووووة اآلدابي يوليوووووهي 

 ي ببحث حول البنية المعرفية لمحجاج القرآن .0164

كميوة العمووم اإلنسوانيةي عون المشواركة ة السػعوديةن درع جامعة الممؾ خالػدن المممكػة العربيػ -
ي 0165بالمؤتمر الدول  الول: المغة العربية والنص الدب  عمغ الشوبكة العالميوةي فبرايوري 

 ببحث حول آليات الحفظ واالستدعاء ف  المسانيات الحاسوبية.

 
نتاجو العممي عمى ال بكة العال◄   مية:مف الروابط المهمة التي تخص المؤلؼ وا 

https://www.goodreads.com/review/new/34456919  
http://adab.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=309728 

http://www.middle-east-online.com/?id=243131 

http://www.kku.edu.sa/ar/features/5525/?qt-

kku_portal_mainstory_media=0#qt-kku_portal_mainstory_media 

http://www.studies.ma/2017/10/14-15-16-2017.html 

http://www.aladabia.net/article-16426-4_1 

 

 

 االهتمامات البحثية:  

عمووم الداللووة التقووابم  و الدراسووات القرآنيووة المغويووة و عمووم المغووة العووام و المسووانيات العصووبية 
و  )اإلبسوتمولوجيا( نظريوة الثقافوة و نظريوة المعرفوةو يوة لعرفانوالعالقوة بوين المغوة والموخ و المسوانيات ا

العموووم  – البحوووث اإلسووالمية –المغووات والترجمووة  ة المغووة وفمسووفالنحووو والداللووة و المعجميووات و 
  .الكونية

https://www.goodreads.com/review/new/34456919
http://adab.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=309728
http://www.middle-east-online.com/?id=243131
http://www.kku.edu.sa/ar/features/5525/?qt-kku_portal_mainstory_media=0#qt-kku_portal_mainstory_media
http://www.kku.edu.sa/ar/features/5525/?qt-kku_portal_mainstory_media=0#qt-kku_portal_mainstory_media
http://www.studies.ma/2017/10/14-15-16-2017.html
http://www.aladabia.net/article-16426-4_1
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يجيد الباحوث المغتوين اإلنجميزيوة واللمانيوةي وحاصول عموغ الكثيور مون دورات االعتمواد الدوليوة • 
 والمحمية ف  حقول النشر العمم  والتفكير العمم  ومناهد البحث والقدرات الدائية. 

 محمد طعمة / د. عبد الرحمف  التوقيا
 


