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المــالتالف العيميــة :ليســان

ممتــازة فــي اآلداب ،قســم اللغــة العربيــة ،بتقــدير جيــد جــدا مــة مرتبــة ال ــر

" ،"%87.9مايو .2005
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العام الجامعي.2014/2013
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• در بكلية الطب جامعة القاهرة (الفترة من  )2001 – 1997قب تحوله لاللتحاق بكلية اآلداب جامعة
القاهرة لدراسة العلوم اللغوية ...
 الـخـبـراف :

 مدر اللغة العربية لألجانب بمر ز جامعة القاترة ليغة وال قااة العربية (منذ .)2007 -تـدري

دوراف متخ

ـة لألجانـب (مصـطلحات ومفـاهيم طبيـة ـ تحليـ النصـوح ـ نحـو العربيـة ـ

علم اللغة المقارن والتقابلي ـ علم الداللة وأصو اللغة ـ الدراسات اإلسالمية ـ الثقافة العربية ).

 محرر لغوي بالمر ز القومي ليترجمة ( 2006ـ .) 2010 -ع و مؤس

لجمعية الحفاظ عيى لغة الضاد (المشهرة بـرقم  – )7624أكاديميـة الد ارسـات العربيـة

– الزمالك (  ،)2008بإشراف الدكتورة سحر عبد الرازق.


الن اط العيمي والبحوث:

رســالة الماجســتير :المحتــوا الــداللي ليمن ــوباف اــي العربيــة المعا ــرة :دراســة تطبيقيــة عيــى نمــاذج
مختــارة ت تحييــل لمدونــة

ــحفية م ـراة عيــم اليغــة الحاســوبيل بــالتطبيح عيــى الم ــونين النحــو

والداللي ليت ار يب العربية واح المنات الحدي ة]
 -المشاركة

من فريق عم معجم التعابير اال طالحية اي العربيـة المعا ـرة ،للـدكتورة وفـاك كامـ

فايد.
◄ الترجمة با تراك:

 المشــاركة فــي ترجمــة كتــاب  ،An Introduction to Languageللــدكتورة وفــاك كامـ فايــد،المركز القومي للترجمة ،القاهرة،

 -ترجمة كتاب تحلي الخطاب النقدي ،CDAلتيري لوك،

◄ الترجمة الخا ة:
• ال تب:

 األحالم في اإلسالم :نافذة القلب والروح ،لعمران نزار حسين، -اللغة والزمن :مقاربة لسانية معرفية ،لفيفيان إيفانز،

 أسطورة اللغة ،لماذا اللغة ليست غريزة ،فيفيان إيفانز،• البحوث:
 -الفص الساد

من كتاب علم اللغة االجتماعي ،لبيتر ترودج  ،بعنوان :اللغة والتفاع االجتماعي،

 فصو منوعة عن العالقة بين اللغة والم  ،لك من جاكنـدوف وتشومسـكي ومايكـ أبريـب واليكـوفوستيفن بنكر وجين إيتكيسون ....إل

 القرآن والوقت ،من كتاب سورة الكهف والعصر الحديث لعمران حسين.◄ التألي :

• ال تب:

 -المفاعي في العربية :دراسة في بنية الداللة،

صوت في الخالك ،من المحاكاة إلى الدماغ [دراسة في اللسانيات المعرفية والعصبية]
 اليغة وال ون:ٌ
 تبسيط المفاهيم النحوية :مو وعات مختارة،بحوث قرآنية،
ٌ

 بلسان عربي مبين :قطوف من العربية لغير المتخصصين، -العق البشري :مفاهيم وق ايا،

 الموسوعة األساسية في اللسانيات العصبية، معجم علم اللغة العصبي، بحوث ومقاالت إسالمية، -العربية للناطقين بغيرها،

 البناك الفكري في القرآن الكريم، Prolegomena to the Neuroscience of Language: New perspectives األطل السيميائي للغة الحديث النبوي [دور اإلشارات الجسمية في البالغ النبوي].• البحوث:

 -دور المنه المقارن اي التأ يل اليهجي ليغة القرآن ال ريمل

 -دور المعاني المعجمية اي توجيه الداللة التر يبية :دراسة اي عيم الداللة التفسير ل

 أقسام الجن :رالية معجمية عيمية تأ يييةل بناك المدونات اللغوية للمعالجة اآللية للغات الطبيعية :رؤية لغوية حاسوبية، خطاب الن ر ليساداف  :1973امبعاد الداللية وسي ولوجية الرسالةل -السبك والحبك اي سورة الفيل :منظور ن يل

 -ألفاظ الجنة في القرآن الكريم :دراسة لغوية إحصائية،

 الحركة في القرآن الكريم :الطاقة اللفظية واألبعاد الكونية، -جدائ الخطاب وعالقتها بالتحلي االجتماعي للنح،

ونيل

الح ُبك)  ..منظور لغو
 السماواف (الطرائح الطباحل ذاف ُ -بين اللغة واللسان  ..مقاربة تداولية لمدلو اللفظين في القرآن واللسانيات الحديثة.

 -أنماط الت ور الذتني ودورتا اي ت ل اليغة عند اإلنسان :منظور سي ولوجي لسانيل

 مي انيزماف اإلدراك اي العقل الب ر  :دراسة اي أساسياف اليغة الوعي من منظور ت نو-ع بي. البنية العقيية ليتوا ل اليغو  :دراسة اي التداخل االخت ا ي ليسانياف الع بية. -المعجم الذتني عند اإلنسان :محاولة لفهم النموذج البنائي.

 من سيميائية الرمز إلى اسيولوجية الدماغ :العميياف الذتنية لإلن اء اليغو داخل المـخ وأ ـولالتف ير عند اإلنسان.

 -اليغة والجينوم الب ر  :بيولوجيا اليسانياف وارضياف التوا ل اإلنساني.

 متمماف الحدث الداللي اي القرآن ال ريم :دراسة اي سيميولوجيا التر يب. -إبستمولوجية الت ني

المعراي ليعيوم وأ ر اي ت امل أدوارتا.

• المقاالف:
 امن طة العامة :
 المشـاركة فــي اللجنـة التنظيميــة للمـؤتمر القــومي لقســم اللغـة العربيــة وآدابهـا – كليــة اآلداب – جامعــةالق ــاهرة ( منـــات دراســـة امدب العربـــي اـــي مائـــة عـــام ) الق ــاهرة  /اإلس ــكندرية / 2 / 23-20
. 2007
 المشــاركة فــي اللجنــة التنظيميــة للمــؤتمر الــدولي للد ارســات األدبيــة واللغويــة المقارنــة ،قســم الد ارســاتاليونانية والالتينية – كلية اآلداب – جامعة القاهرة . 2007/4/30-28


المـالتــمـراف:

 -ماليزيا ( وااللمبورل  :)2014المالتمر القرآني الدولي السنو (مقـدس )4ل ماليزيـال وااللمبـورل

جامعة ماليال أ اديمية الدراساف اإلسالميةل مر ز بحـوث القـرآن ال ـريمل  15-14إبريـل :2014

بين اليغة واليسان  ..مقاربة تداولية لمدلول اليفظين اي القرآن واليسانياف الحدي ة.

 المغرب (ااسل  :)2015المالتمر العـالمي ال الـث ليبـاح ين اـي القـرآن ال ـريم وعيومـه (بنـاء عيـمأ ـول التفســير :الواقــة وا اــاح) ،مؤسسـة البحــوث والد ارسـات العلميــة (مبـدت) ،بالتعــاون مـ مركــز
تفسـ ــير للد ارسـ ــات القرآنيـ ــة ،والرابطـ ــة المحمديـ ــة للعلمـ ــاك ،فـ ــا  ،المغـ ــرب 11 – 8 ،إبري ـ ـ :2015
دور المعاني المعجمية اي توجيه الداللة التر يبية :دراسة اي عيم الداللة التفسير .

 اإلمـاراف (دبـيل  :)2015المؤتمم االؤليلااال ا ؤلال اؤعاالة ؤع ،دبي ،،إلماياتإلا إلربتب يإلراتحدة ،إلراجلس إلردور ،رلغ إلربتب  ،بارتباون اع انظا إلر ونسكو ،وإلرانظا إلربتب ي
رلتتب ي وإلرقااةي وإلربلييوا ،وإلتحياد إلرجاابياا إلربتب ي  10 - 6 ،ايا و  :2015مي انيزمــاف
اإلدراك اي العقل الب ر  :دراسة اي أساسياف اليغة والوعي من منظور ت نو  -ع بي.

 عــين ــمس (القــاترةل  :)2015المؤؤتمم االؤؤليلااالنؤؤ(اااغال اؤؤعايالامؤؤ(ياا ا ؤؤ(اا  ،كل يإلرتتب ي  ،جاابي شي ن ايياس ،بارتبيياون اييع إلتحيياد ادتسيي ،إلرلغي إلربتب ي بإندون سي ا ،وأقسيياا
إلرلغييياا باركل ييي  ،إلرايييا تة ،اييياتس  :2015البنيـــة العقييـــة ليتوا ـــل اليغـــو  :دراســـة اـــي التـــداخل
االخت ا ي ليسانياف الع بية.
اإلجـــــــازاف:

 إجازة خاصة بكتاب التبيان اي آداب حمية القرآن لإلمام النووي بالسمام ،مـ اإلذن بالروايـة ،أجازهـاســعادة الــدكتور /نجــم بــن عبــد الــرحمن بــن خلــف الرواشــدي البغــدادي الكرخــي ،بتــاري  14جمــادى اآلخـرة

 1435هـ ،الموافق  14إبري  2014م ،جامعة ماليا ،كوااللمبور ،ماليزيا.
 الدوراف العيمية:

دوراف مر ز القدراف بجامعة القاترة:

 -دورة تنظيم المالتمراف العيمية :مركز تنمية قدرات أع اك هيئة التدري  ،أكتوبر .2008

 دورة مهــاراف االت ــال الفعــال :مركــز تنميــة قــدرات أع ــاك هيئــة التــدري  ،جامعــة القــاهرة  ،ينــاير.2009

 -دورة مهاراف العرة الفعال :مركز تنمية قدرات أع اك هيئة التدري  ،أبري .2009

 دورة مهــاراف الجــودة اــى العمييــة التدريســية :مركــز تنميــة قــدرات أع ــاك هيئــة التــدري  ،فب اريــر.2010

 -دورة أخالقياف البحث العيمي :مركز تنمية قدرات أع اك هيئة التدري  ،سبتمبر .2010

 دورة الن ر الدولي ليبحوث العيمية :مركز تنمية قدرات أع اك هيئة التدري  ،مار .2011 -دورة سيو ياف المهنة الجامعية :مركز تنمية قدرات أع اك هيئة التدري  ،ديسمبر .2011

 -دورة االتجاتاف الحدي ة اي التدريس :مركز تنمية قدرات أع اك هيئة التدري  ،يناير .2012

 دورة الحقوح المالية والقانونية اي امعمال الجامعيةل إبري .2013 دورة إدارة الفريح البح يل أكتوبر .2013دوراف أخرا متنوعة:
 :TOEFLحاصـ ـ ـ عل ـ ــى درج ـ ــة التوفـ ـ ـ "  " Localم ـ ــن مرك ـ ــز اللغ ـ ــات األجنبي ـ ــة والترجم ـ ــة

التخصصية بجامعة القاهرة ،الدرجة  ،593 :فبراير.2010

 -دورة تدريبية اي ال تابة العيمية ،مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.2007/3/29-25 ،

 دورة تدريبيــــــة عــــــن قااــــــة الجــــــودة واالعتمــــــاد ،وح ـ ــدة تق ـ ــويم وتط ـ ــوير األداك الج ـ ــامعي-17 ،.2007/7/19

 -دورة التــدريب امساســي اــي مجــال الحاســباف وت نولوجيــا المعيومــاف

ــمن برنــامد إعــداد المعلــم

الجامعي ،مركز الحساب العلمي ،جامعة القاهرة . 2007 / 9/6 - 8/5 ،
-scientific thinking and Argumentation skills in problem solving. DAAD,
Academic Skills, Kairo. 10/03/2013
 المهاراف امساسية :
 درجة إجادة اللغة اإلنجليزية :ممتازة. معرفة جيدة جدا باللغة األلمانية ،والالتينية. درجة اإللمام بالكمبيوتر واإلنترنت :ممتازة. إجادة ممتازة لتالوة القرآن الكريم.• الت ريم والجوائز:
 جوائز أو قسم اللغة العربية لمرحلة الليسان  ،الخاصة باألساتذة (الدكاترة :حسين نصار ،ووفاككام فايد ،وطه حسين ،وشوقي

يف ،وجيهان نصر) ،جامعة القاهرة ،إبري .2005 ،

 جائزة األستاذة الدكتورة وفاك كام فايد للغويات الحديثة ،عن رسالة الماجستير ،جامعة القاهرة،مايو.2013 ،

 درت مر ز جامعة القاترة للغة والثقافة العربية عن النشاط التدريسي بالمركز لألجانب (-2007.)2011

 -تكريم نادي أع اك هيئة التدري

بمناسبة الترقية إلى درجة المدر المساعد والحصو على جائزة

الدكتورة وفاك عن العلوم اللغوية.2013 ،

 الهواياف :
الترجمــة ،والق ـراكة المتعــددة فــى شــتى فــروت العلــوم ،ومتابعــة الب ـرامد واألفــالم العلميــة والوثائقيــة

التي تقدم فوائد مختلفة.

 االتتماماف البح ية :

علـم الداللـة التقـابلي ـ الد ارسـات القرآنيـة اللغويـة ـ علـم اللغـة العـام ـ اللسـانيات العصـبية والعالقـة بـين
اللغة والم ـ نظرية الثقافة ـ نظرية المعرفة ـ النحو والداللة ـ المعجميات ـ فلسفة اللغة ـ اللسانيات المعرفية ـ

اللغات والترجمة – البحوث اإلسالمية.

التوقي /

التاري /

