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ــد سـمـاد حمـرشأ.د /  مـالـ  

      ةـة القاسميـر الجامعـمدي                              

 فلسفة العمل
 

 ةـر للجامعـمديـبحكم عملي كالقاسمية  ةالجامع اتإنشاءعلي  شرافاإلاإلدارة و. 

  بها ر إلي أستاذـجامعة األزهالعربية التدرج من معيد بكلية اللغة. 

  ة.ـة الشارقـيس قسم اللغة العربية بجامعـئرأستاذ و 

 ةـر والشارقـبجامعتي األزه ودكتوراه رسالة ماجستير 25ثر من ـعلي أكـراف شاإل.  

 نتاج وفير من البحث العلمي ونشر العديد من الكتب في اللغة العربية وعلوم القرآن .إ 

 جال التخصصـة في مـؤتمرات العلميـندوات والمـديد من الـة في العـالمشارك.  

 لفاز.ـة والتــاعذم البرامج في اإلـديـاضرات وتقد من المحـديـداد العـإع 

 فالهد

يم الجامعي ـبراتي و معارفي في مجال التعلـل خيم الجامعي بما يتيح لي استغالـالعمل في مجال التعل  

  .الميةـوة اإلسـدعـومجال ال راف العلميـإلشس و اـتدريـو ال

 العملية الخبرات

 إلى اآلن 2014 سـأغسطة  ـة بالشارقـيالجامعـة القاسم

 ة ـر الجامعـديـم

 م 2013م حتى 2004ة ـة الشارقـجامع 

  واإلنسانية ومـة اآلداب والعلـكلي -وآدبها ة العربيةـرئيس قسم اللغأستاذ و 

 م 2004م حتى 1997ة ـة الشارقـجامع

 قسم اللغة العربية وآدبها -والعلوم  أستاذ مشارك  كلية اآلداب

 1992 -1987دبي   - ة ـة والعربيـكلية الدراسات اإلسالمي

 م اللغة العربيةقس – مساعد أستاذ

 1987 -1984 القاهرة  -ة  ـة العربيـة اللغـر كليـة األزهـجامع 

 اللغة أصول قسم  – مساعد أستاذ

    1984 -1974القاهرة   -ة  ـة العربيـة اللغـة األزهـر كليـجامع 

 قسم أصول اللغة  –مدرس مساعد 

    1974 -1972القاهرة   -ة  ـة العربيـة اللغـة األزهـر كليـجامع

 قسم أصول اللغة  –معيد 



 التعليم 

 .رةـالقاهب اللغة العربيةكلية  – رـاألزهة ـجامع 1974 – 1984
  األولى مرتبة الشرف اللغة العربية  بتقدير:  ممتاز معفقه دكتواره في.  

 .القاهرةب اللغة العربيةكلية  – األزهـرة ـجامع 1972 - 1974
 رةـالقاهب اللغة العربيةكلية  – األزهـر ةـجامع  - ةــماجستير أصول اللغ. 

 .رةـالقاهب اللغة العربيةكلية  – األزهـرة ـجامع 1968 - 1972
   رةـالقاهب اللغة العربيةكلية  – األزهـرة ـجامع -ليسانس اللغة العربية وآدبها. 

 

 اإلنتاج العلمي

 م.2014 لغة العربيةالحرف العربي سيرة ومسيرة) بحث( ندوة المركز التربوي في يوم ال 

 .)م2014فاتحة الكتاب، سورة الكمال اإلنساني ، لطائف وأسرار. )منشورات القاسمي 

  جامعة الشارقة  –منهج األصوليين اللغوي، دقة وأصالة ) بحث( مؤتمر اللغة العربية الدولي األول
 م.2014

  م.2013القاهرة  –لغتنا العربية جمال وكمال)بحث( ندوة كلية اللغة العربية 

  العدد  –األداء الصوتي في العربية ، مفهومه، وأهميته، وعناية العلماء به ،)بحث( مجلة جامعة الشارقة
  م.2005يونيو -الثاني

  م. 2003القاهرة  -دار المنار للنشر والتوزيع 1مقاالت في العربية )كـتاب( ط 

  مكتبة الجامعة  2م. ط 2003القاهرة  -دار المنار للنشر والتوزيع 1اللغة العربية واإلعالم )كـتاب( ط– 
 الشارقة.

  م.21/2003عدد –القاهرة  – التقديم والتأخير في التعبير القرآني) بحث( مجلة كلية اللغة العربية 

  م.21/2003عدد –القاهرة  –التعريب ضرورة حضارية ) بحث( مجلة كلية اللغة العربية 

 م.2002–القاهرة  –جلة كلية اللغة العربية اختيار الكلمة في التعبير القرآني ) بحث( م 

   ضعف األداء اللغوي في وسائل اإلعالم ... أسبابه وعالجه )بحث( مجلة البحوث اإلعالمية ،جامعة
 م.2001 –الشارقة  –م، و نشرته جمعية حماية اللغة العربية 2000يناير  13األزهر عدد 

  17عدد –القاهرة  –، ) بحث( مجلة كلية اللغة العربية في علم األصوات العربي بدايات ونتائج  
 الشارقة . –م. و نشرته جمعية حماية اللغة العربية 1999هـ/1419

  16عدد –القاهرة  –العربية وخصائها في ميزان التفاضل اللغوي ) بحث( مجلة كلية اللغة العربية  
 م.2000 -رقة الشا -م. و نشرته جمعية حماية اللغة العربية 1998هـ/1418

 هـ.1416القاهرة  -مع القرآن في إعجازه اللغوي، لطائف وأسرار )كتاب( دار المنار للنشر والتوزيع 

 هـ.1416القاهرة  -القراءات القرآنية وصلتها باللهجات العربية )كتاب( دار المنار للنشر والتوزيع 

  14عدد –القاهرة  –اللغة العربية علم التجويد أهميته ومنزلته بين علوم العربية )بحث( مجلة كلية  
 م.1996هـ/1416

 13عدد –القاهرة  –)بحث( مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية   حياة العربية في ظل القرآن الكريم  
 م.1995هـ/1415

  ظاهرة القلقلة في األداء القرآني، رؤية جديدة في ضوء الدرس الصوتي )بحث( مجلة كلية اللغة العربية– 



 م.1995هـ/1415  13عدد –قاهرة ال
  م 1989 -الجزائر -مصادر الدراسات اإلسالمية والعربية وسبل تطويرها )بحث( ملتقى الفكر اإلسالمي- 

 مجلة رابطة الجامعات اإلسالمية.
   
 كتب قيد الطبع 

 في بدائع لغة القرآن. لطائف البيان 

 .هذا هو القرآن .. نور القلوب وروح الحياة 

 مان.في رياض اإلي 

 .قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم 

 .من األخطاء اللغوية الشائعة 

 ومناقشتها ) ماجستير و دكتواره (شراف علي الرسائل العلمية اإل 

 .أكثر من خمس وعشرين رسالة في جامعتي األزهر والشارقة 

 العلمية والدورات المؤتمرات والندوات

  القاهرة ) مشاركة سنوية دائمة ( - جمعية لسان العرب -العربية جامعة الدول  -مؤتمر اللغة العربية الدولي 

   الشارقة. –جمعية حماية اللغة العربية  –الملتقى األول والثاني لحماية اللغة العربية 

   م. 2014 -جامعة الشارقة -مؤتمر اللغة العربية الدولي األول 

  بيروت. -ية اإلسالمية الكل -معهد الدعوة الجامعي  -مؤتمر اللغة العربية األول 

   كلية اآلداب والعلوم  –المؤتمر العلمي األول "اللغة العربية في عالم متغير" قسم اللغة العربية وآدابها– 

 م.2005جامعة الشارقة 

  م.1989الجزائر  -قسنطينة -جامعة األمير عبد القادر –ملتقى الفكر اإلسالمي 

  الشارقة )متلفاز( –المنتدى اإلسالمي  –) للمعلمين( قواعد اإلمالء واألخطاء اللغوية الشائعة 

  )الشارقة )متلفاز( –صحيفة الخليج  –قواعد اإلمالء واألخطاء اللغوية الشائعة ) لإلعالميين 

  )الشارقة )متلفاز( –دائرة التنمية البشرية  –قواعد اإلمالء واألخطاء اللغوية الشائعة ) للموظفين 

 

 زيونيةالبرامج اإلذاعية والتليف

 محاضرات عن اللغة العربية (   وأبوظبي ودبي تليفزيون الشارقة( 

   مرتكًزا على معطيات اللغة العربية وفنونها( وأبوظبي ودبي  إذاعة الشارقة ( 

  القاهرة ) مرتكًزا على معطيات اللغة العربية وفنونها(  -إذاعة القرآن الكريم 

 مجال الدعوة اإلسالمية

 وة اإلسالمية من خالل التعاون مع دائرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بالشارقة ودبي.العمل في مجال الدع  

 .إلقاء المحاضرات التوعوية والعامة للجمعيات األهلية والخيرية واإلنسانية 

 عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

  الشارقة -جمعية حماية اللغة العربية 

   القاهرة -ية جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العرب 

 الجمعية اللغوية المصرية 

 


