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 انًؤْالخ انؼهًٛح ٔانؼًهّٛح: 

 و.2013دكرٕساج فٙ انهغح ٔانُحٕ/ جايؼح انٛشيٕك  -

ّ٘ تٍٛ انّضيخشش٘ ٔأتٙ حّٛاٌ، ) عٕسج انثقشج  ػُٕاٌ األؽشٔحح: انرّٕجّٛ انُّحٕ

 .ًَٕرًجا( 

 و.2004ياجغرٛش فٙ انهغح ٔانُّحٕ/ جايؼح انٛشيٕك  -

    األنفاظ االجرًاػّٛح فٙ عٕسج انُّغاء،"دساعح ذأطٛهّٛح دالنّٛح ".ػُٕاٌ األؽشٔحح: 

 

 



 و.1996تكانٕسٕٚط فٙ انهغح انؼشتٛح/ جايؼح انؼهٕو انرّطثٛقّٛح  -

رشتٛح أعرار يغاػذ فٙ انهغح ٔانُّحٕ، قغى إػذاد يؼهّى انهغح انؼشتٛح ٔان -

جايؼح  -اإلعاليّٛح ٔانذتهٕو انًُٓٙ، كهّٛح انرشتٛح ٔانؼهٕو اإلَغاَّٛح ٔاالجرًاػّٛح

 سأط ال أصال ػهٗ ٔ) اإلياساخ انؼشتٛح انًرحذج -كُٕنٕجٛاانؼٍٛ نهؼهٕو ٔانرّ 

 ػًهٙ (.     

 . 2020-2019يٍ انؼاو انجايؼٙ  يٍ شٓش آراسخثشج ) انرؼهى ػٍ تؼذ (  -

كهّٛح اٜداب ٔانؼهٕو فٙ  -ٔانُّحٕ . قغى انهغح انؼشتّٛح  حأعرار يغاػذ فٙ انهغ -

 .2015-2013نًذج ػايٍٛ دساعٍٛٛ جايؼح اإلعشاء 

اٌ،  - ًّ  .2013-2012يحاػش غٛش يرفشؽ فٙ جايؼح انثرشاء/ ػ

 .2013يحاػش غٛش يرفّشؽ فٙ كهّٛح َاػٕس/ األَٕسٔا،  -

عح انًذاس انّذٔنٛح/ سئٛظ قغى نًادج انهغح انؼشتّٛح ٔانرشتٛح اإلعاليٛح فٙ يذس -

ل يٍ انؼاوانؼٛ ّٔ ّٙ  ٍ فٙ انفظم األ  .2017 -2018 انّذساع

داخم األسدٌ ٔخاسجٓا ٔذحذًٚذا   يؼهًح نًاّدج انهغح انؼشتّٛح فٙ يذاسط دٔنّٛح -

 . دٔنح اإلياساخ

 

 انخثشاخ اإلداسّٚح: 

 .2015نجايؼح )إنٕسٌ( فٙ َٛجٛٛشٚا يٍ االعرشاسّٚح انؼهًٛح ػؼٕ انهجُح  -

 . 2020د انكرّاب ٔاألدتاء اإلياساذٍٛٛ يٍ ٙ اذّحاػؼٕ ف -

 .2016اذحاد انكراب ٔاألدتاء األسدٍَٛٛ يٍ فٙ ػؼٕ  -

 . 2019جًؼّٛح حًاٚح انهغح انؼشتّٛح فٙ ػؼٕ  -

 . 2019نهذساعاخ ٔاألتحاز األكادًّٚٛح ػؼٕ فٙ يُّظح تـــ) انؼشتٛح (  -

 



فٙ انفظم انّذساعٙ انصّاَٙ يٍ انؼاو انجايؼٙ  ُّغقح يغاق انهغح انؼشتّٛح ي -

 عشاء.، جايؼح اإل2014/ 2013

يُّغقح األَشطح اناليُٓجّٛح فٙ انفظم انّذساعٙ انصّاَٙ يٍ انؼاو انجايؼٙ  -

 ، جايؼح اإلعشاء.2014/ 2013

 جهغح ػهًٛح فٙ انًؤذًش انغادط نهغح انؼشتٛح/ دتٙ. سئٛظ -

 ، جايؼح اإلعشاء.2014/2015ػؼٕ نجُح االيرحاَاخ نهؼاو انجايؼٙ  -

  2019-2018نؼاو انجايؼٙ ٙ اجُح انثحس انؼهًٙ فٙ جايؼح انؼٍٛ فسئٛظ ن -

 ) يقش أتٕ ظثٙ (.

 انقغى فٙ جايؼح انؼٍٛانكهّٛح ٔ سئٛظ نجُح انجٕدج ػهٗ يغرٕٖ -

 )يقش أتٕ ظثٙ(. 

ّٙ اػؼٕ نجُح االيرحاَاخ فٙ  -  جايؼح انؼٍٛ فٙ  2018 -2017نؼاو انجايؼ

 يقش أتٕ ظثٙ (. ) 

ّٙ  يُغقح يغاق انُقذ األدتٙ -  ح انؼٍٛفٙ جايؼ  2018-2017نؼاو انجايؼ

 . )يقش أتٕ ظثٙ(

ّٙ يُغقح يغاق انهغح انؼشتّٛح  -  فٙ جايؼح انؼٍٛ 2018 -2017نهؼاو انجايؼ

 .)يقش أتٕ ظثٙ( 

ػؼٕ نجُح ػًاٌ انجٕدج ٔيهفاخ انًغاقاخ ػهٗ يغرٕٖ انكهٛح/ انفظم األٔل  -

 ّٙ  .2020-2019يٍ انؼاو انجايؼ

 

 انكرة انظادسج: -

 

دساعح ذأطٛهّٛح دالنّٛح"، داس جهٛظ األنفاظ االجرًاػّٛح فٙ عٕسج انُغاء"  -

اٌ-انضياٌ ًّ  .2015، 1، ؽػ

 

ّ٘ ٔأتٙ حّٛاٌ، داس جهٛظ انّضياٌ - اٌ، ؽ-انرّٕجّٛ انُحٕ٘ تٍٛ انّضيخشش ًّ ، 1ػ

2015. 



 

 

 

 فٛٓا: حانًشاسكانرٙ ذًد انًؤذًشاخ انؼهًّٛح  -

 

يؤذًش"انهغح انؼشتٛح انصايٍ" انًُؼقذ فٙ دتٙ فٙ شٓش َٛغاٌ يٍ انؼاو  -

االعرشاذٛجٛاخ انًرثؼح فٙ انحزف فٙ ػٕء تٕسقح تحصّٛح ػُٕآَا:"، 2019

 ". ًَٕرًجا نهقشآٌ انكشٚى   عٕسذا األَفال ٔانرٕتح "ذشجًح)ػثذهللا ٕٚعف ػهٙ( 

 

نؼاو ا انّغادط"، انًُؼقذ فٙ دتٙ فٙ شٓش أٚاسيٍ يؤذًش "انهغح انؼشتّٛح -

انُضٔل" فٙ :" يصم يٍ انًقايٛح " أعثاب ، تٕسقح تحصّٛح ػُٕآَا2017

 ذشجًرٙ )دمحم يحغٍ خاٌ (ٔ)دمحم ذقٙ انذٍٚ انٓالنٙ(، عٕسج انرٕتح ًَٕرًجا".

 

    ذطثٛقاخ فٙ ذذسٚظ انهغح انؼشتّٛح: ذًد انًشاسكح تٕسقح تحصّٛح ػُٕآَا:"   -  

ؼح صاٚذ انًُؼقذ يؤذًش كهٛح انرشتٛح فٙ جايذٛجّٛح نؼة األدٔاس ًَٕرًجا"، فٙ "اعرشا

 .2019راس يٍ انؼاو فٙ َٓاٚاخ شٓش آ

 

ّ٘ انراعغ نهرؼهٛى " ذؼهٛى يرطٕس نؼانى يرغّٛش"، انز٘ ذّى    -   حؼٕس انًؤذًش انغُٕ

ػقذِ فٙ يشكض اإلياساخ نهذساعاخ ٔانثحٕز االعرشاذٛجّٛح ػهٗ يذاس ٕٚيٍٛ 

 .2018-11-21ٔ  11-20يررانٍٛٛ 

 

 انًُشٕسج:انؼهًّٛح انثحٕز  -

- University & Community:A Plan For Communication, 

Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1316-5216; ISSN-e 2477-

9555, Año 25, n° Extra 2, 2020, pp. 303-311. 

 



مجلة الدراسات األمر،  " في الّنّص القرآني: بحث في خطابّصبرتمثيالت "ال  -
 (. Scopus) . 2012، 1، العدد: 21جلد: ، المأدنبرة –القرآنية/ بريطانيا 

 

اَؼكاط انرّؼذد اإلػشاتٙ فٙ ذفغٛش اٜٚاخ انقشآَّٛح، يجهح ) ) انًٛضاٌ (   -

اٌ، انًجهذ:  -انّظادسج ػٍ كهٛح اٜداب ًّ ، انؼذد: 6جايؼح انؼهٕو اإلعاليّٛح/ ػ

 . 2019، كإٌَ انصاَٙ، 1

 

 

انغالو فٙ انُّض انقشآَٙ: َظشاخ فٙ انذالنح ٔانًقاطذ ) انًظذس ًَٕرًجا(،  -

 انّضْشاء ذظذسْا جايؼح ششٚف ْذاٚح هللا اإلعاليّٛح انحكٕيّٛحيجهّح 

 

، 2، انؼذد: 16) جاكاسذا(، ذؼُٗ تانّذساعاخ انؼشتٛح ٔاإلعاليّٛح، انًجهّذ:  

 و. 2019

 

يجهّح )يؼاسف(، يجهح ػهًٛح يحكًح ، ) األطٕاخ انّظفٛشّٚح فٙ انهغاٌ انؼشتٙ( -

، دٚغًثش 23، انؼذد ب ٔانهغاخج(، انقغى انخاص تاٜداذظذسْا جايؼح )انثٕٚش

2017. 

 

 

 : ٔانًشعهح نهرحكٛى انثحٕز انؼهًّٛح ) غٛش انًُشٕسج( -

 

 ) أسعم نهرّحكٛى(                ./ يشرشكدٔس انهغح فٙ ذقشٚة انخطاب انّششػٙ -

 / يشرشك غٛش تؼغ آٚاخ عٕسج انثقشجأشش انرؼذد اإلػشاتٙ فٙ ذف -

 (أسعم نهرحكٛى  )                                                                                

 

 

 "في حروف المعاني كتابه" رصف المبانيالمالقي في التفكير النحوي عند منهج  -
 تعديل () قيد المراجعة وال                                                            

 

 

 ( انرؼذٚمانًشاجؼح ٔ) قٛذ  / يشرشك انؼشتٙاعرُطاق انراسٚخ فٙ ذجاسب انغشد  -

 



 / مشتركالحجاج الّنسوّي وآلّيات اإلقناع الّتداولّية في خطاب بلقيس  -
  (  انرؼذٚمٔ انًشاجؼح ) قٛذ                                                                      

 يقايّٛح انُّض انقشآَٙ انًرشجى دساعح ذحهٛهٛح يقاسَح" آٚاخ انًُافقٍٛ  -     

 (ٔانرؼذٚم ًشاجؼح ) قٛذ ان                       "/ يشرشكفٙ عٕسج انرّٕتح ًَٕرًجا        

        

د ًّ  انًشاسكح فٛٓا: ٔسشاخ انؼًم انرٙ ذ

 

 ٖنهرٕظٛف/ ػًاٌ ٔسشح ػًم تؼُٕاٌ" قإٌَ انجزب" فٙ يكرة أّو انقش- 

غ كشاكاط فٙ  -انجثٛٓح  ًّ  .2016يج

 

 انًٕدل ( انرٙ حؼٕس ٔسشح انؼًم نهرذسب ػهٗ آنٛح ) ذجٓٛض اخرثاساخ ػه ٗ

  جايؼح انؼٍٛ .  -2018قذيرٓا انذكرٕسج ) صْشٚح شُاػح ( فٙ 

 

 :ٔغٛش انًُٓجّٛح انُشاؽاخ انًُٓجّٛح

 

 انقٛاو ترحكٛى أتحاز نًؤذًشاخ ػهًّٛح يحّكًح. -

انًشاسكح فٙ َذٔج تًُاعثح ) انٕٛو انؼانًٙ نهغح انؼشتٛح( فٙ اذحاد األدتاء  -

 (.  2019-12-20ٔانكراب اإلياساذٍٛٛ فٙ) 

ّٙ انهغح انؼشتّٛح ) اعرذساكٙ ( ٔانهغح انؼشتّٛح - د انًشاسكح فٙ إػذاد كرات ًّ  ذ

 عاٌ فٙ جايؼح اإلعشاء/ األسدٌ.هزاٌ ٚذسّ ان(، 101)

حؼٕس يؤذًش تؼُٕاٌ" انؼهٕو اإلَغاَّٛح تٍٛ انٕاقغ ٔانًأيٕل" فٙ جايؼح  -

 ّٙ  .( 2013/ 2014 )اإلعشاء يٍ انؼاو انجايؼ

 انًشاسكح فٙ انُذٔاخ ٔاالحرفاالخ انرٙ ٚؼقذْا اذّحاد انكرّاب األسدٍَٛٛ. -

ٚقًٛٓا اذّحاد األدتاء انرٙ ٔاأليغٛاخ ٔانًحاػشاخ انُّذٔاخ  انًشاسكح فٙ -

 ٔانكراب اإلياساذٍٛٛ. 

 .فٙ أتٕ ظثٙحؼٕس انُشاؽاخ انرٙ ذقًٛٓا يؤعغح تحش انصقافح  -



نهذساعاخ ٔانثحٕز االعرشاذٛجّٛح حؼٕس انُذٔاخ انرٙ ٚقًٛٓا يشكض اإلياساخ  -

 فٙ أتٕ ظثٙ.

 .فٙ أتٕ ظثٙ شاؽاخ انرٙ ذقًٛٓا يؤعغح انرًُٛح األعشّٚححؼٕس انُ -

 (  2016/ 10/ 26 ) حؼٕس انًؤذًش انز٘ ػقذذّ جايؼح انّضٚرَٕح فٙ -

ٔػُٕاَّ: يؤذًش انهغح اإلَجهٛضّٚح انغادط فٙ كهّٛح (  2016/ 10/ 27 )ٔ 

 اٜداب فٙ انهغح ٔاألدب ٔانرشجًح.

ل (  8حؼٕس انُذٔج انرٙ ػقذخ فٙ قظش اإلياساخ فٙ )  - ّٔ ، 2019ذششٍٚ األ

 تًُاعثح إؽالق انٕشٛقح انٕؽُّٛح نرًكٍٛ انًشأج. 

ّٙ نهغح انؼشتّٛح ( فٙإقايح يؼشع تًُاعثح ) انٕٛ -  (  2019-11-25 ) و انؼانً

 انؼٍٛ. جايؼح  –قاػح انّظفشج فٙ  

 (  20219-2-19)  فٙا جائضج خهٛفح ًأقايرٓ انؼًم انهرٍٛ رٙسشٔحؼٕس  -

 ( فٙ أتٕ ظثٙ. 28-9-2019 )ٔ 

) ذًكٍٛ ػٍ انثحٕز ٔانذساعاخ االعرشاذٛجّٛحيشكض انرٙ أقايٓا  انُذٔجحؼٕس -

هًٛاٌ تٍ نقرٓا عؼادج انًُٓذعح ػّضج عانًشأج اإلياساذّٛح تانؼًم اإلياساذٙ ( أ

 ( فٙ أتٕ ظثٙ. 2019-9-28عهًٛاٌ فٙ) 

 انًٕاد انّرٙ دّسعرٓا:

 انهغح انؼشتّٛح. –           .3ػهى انُحٕ  -            .2ػهى انُّحٕ -

 يٓاساخ دساعّٛح ٔتحصّٛح. -     .ػهى انهغح انحذٚس -     .(1) ػهى انّظشف -

 (.1انُحٕ ٔانظشف ) –           انُّقذ األدتٙ. –    انصقافح اإلعاليٛح.   -

 ذذسٚثاخ نغّٕٚح. -نغّٕٚاخ.   –       ػهى انّظٕذٛاخ. –   (.2انُّحٕ ٔانّظشف ) -

 

 

 



 انًؼشفٌٕ:

 .0795963619 :األعرار انّذكرٕس ْاشى يُّاع، جايؼح اإلعشاء، سقى ْاذفّ -

 

ْاذفّ جايؼح انٛشيٕك عاتقًا، سقى  األعرار انّذكرٕس ػهٙ انحًذ، -

:0796256660. 

 .0544977150 :انذكرٕس دمحم انؼًاٚشج، جايؼح صاٚذ، سقى ْاذفّ -

 

يكرة عؼادج انذكرٕس ) ياَغ انؼرٛثح(، سقى يذٚش األعرار خهٛم ػٛهثَٕٙ،  -

    056661777ْاذفّ:

 

 انّذٔساخ انرّذسٚثّٛح:  

اٌأتٕ غضانح نهًهكح انفكشّٚح -فٙ يشكض األْشاو انصّقافٙ ( ICDLدٔسج )  - ًّ  إستذ. -/ ػ

 فٙ يذسعح اإلياساخ انٕؽُّٛح، دٔنح اإلياساخ انؼشتّٛح انًرّحذج. ( MYBدٔسج )  -

 دٔسج ذقٕٚح انزاكشج فٙ يكرة أو انقشٖ نهرٕظٛف/ انجثٛٓح. -

غ كشاكاط/ انجثٛٓح. ( TOT )دٔسج - ًّ  فٙ يشكض أو انقشٖ نهرٕظٛف، يج

" فٙ انًذسعح األ - ّٙ  دتٙ. -يشٚكّٛح دٔسج أؽهظ" انثشَايج انّذٔن

 ٌ" ْٕٚرٙ" فٙ فُذق داَاخ / انؼٍٛ.أسشح ػًم ذذسٚثّٛح تؼُٕ -

 13دٔسج ) يٍ إطالح انغهٕك إنٗ تُاء انّشخظّٛح( فٙ انًذسعح انؼظشّٚح تٕاقغ  -

 عاػح ذذسٚثّٛح.

األسدٌ، اترذاء  –فٙ انًؼٓذ انثشٚطاَٙ   Intensive ) )دٔسج نغح إَجهٛضّٚح يغرٕٖ  -

 .2017/ 1/3ٗ إن 2017/ 5/2يٍ 

  األسدٌ،  –فٙ انًؼٓذ انثشٚطاَٙ   Intensive ) دٔسج نغح إَجهٛضّٚح يغرٕٖ ) -

 .2017/ 30/3إنٗ  2017/ 2/3اترذاء يٍ 

 –فٙ انًؼٓذ انثشٚطاَٙ  )   pre- Intermediateدٔسج نغح إَجهٛضّٚح يغرٕٖ ) -

 .2017/ 30/4إنٗ  2017/ 5/4األسدٌ، اترذاء يٍ 



، تشَايج انرطٕٚش (10-4 )نهظفٕف يٍ انكرة انًؼشفّٛحكراتح  ظٕص ٔدٔسج ذؼهٛى انُّ  -

ص. 11-9االحرشافٙ، أكادًٚٛح انًهكح ساَٛح يٍ  ّٕ  ذً

-   ، ّٙ  يٍأكادًّٚٛح انًهكح ساَٛح دٔسج " ػهّى تصقح " ػًٍ تشَايج انرطٕٚش االحرشاف

ص. (16-18 ) ّٕ  ذً

 

 

     

 األستاذ الدكتور

ئٌس لجنة التمكٌن للغة العربٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة، ونائب رئٌس مجمع اللغة العربٌة بدمشق، وعضو اتحاد مجامع اللغة ر

 العربٌة بالقاهرة، ورئٌساً لتحرٌر مجلة التعرٌب الصادرة عن المركز العربً للتعرٌب والترجمة والتألٌف والنشر التابع لمنظمة األلكسو

حرٌر مجلة مجمع اللغة العربٌة بدمشق، ورئٌساً لتحرٌر مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوٌة والنفسٌة وأستاذاً فً كلٌة التربٌة، ورئٌساً لت

 .ومدٌراً عاماً لهٌئة الموسوعة العربٌة

بٌة السورٌة من عام . ثم وزٌراً للثقافة فً الجمهورٌة العر2003-2000عمل وزٌرا للتربٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة من عام 

، 1992-1992بتونس من عام « ألٌكسو». وكان مدٌراً لقطاع التربٌة فً المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 2003-2002

وخبٌراً فً عدة منظمات ووزارات مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً للتربٌة فً  1991-1994وخبٌراً فً المركز العربً لبحوث التعلٌم العالً 

ول العربٌة، مكتب الٌونٌسف، المجلس العربً للطفولة والتنمٌة، وزارة التربٌة بالبحرٌن، وزارة التربٌة فً دولة اإلمارات العربٌة الد

 .المتحدة، مشروع االتحاد األوربً إلعداد المعلمٌن فً األردن، مركز البحوث فً الٌمن...الخ

م. عمل عمٌداً لكلٌة التربٌة 1912لغة عربٌة( من جامعة عٌش شمس عام  ٌحمل دكتوراه فً التربٌة )تخصص مناهج وطرائق تدرٌس

. وأمٌناً عاماً مساعداً للشبكٌة العربٌة لتطوٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً جامعات الوطن العربً ومقرها 1992-1992بجامعة دمشق 

س فً جامعات عربٌة 1992-1990ق من . وهو عضو المكتب التنفٌذي التحاد الكتاب العرب بدمش1994-1991االسكندرٌة  . درَّ

)جامعة دمشق ـ جامعة وهران بالجزائر ـ جامعة الكوٌت( وفً جامعات أجنبٌة )سٌانا فً إٌطالٌا، وعدة جامعات صٌنٌة(. له ما ٌزٌد على 

المتخصصة، وله إسهامات فً  أربعٌن مؤلفاً منشوراً فً مجاالت التربٌة والثقافة واللغة، وما ٌزٌد على مئة بحث منشور فً المجاالت

أشرف على خمس وثالثٌن «. برامج إذاعٌة وتلفزٌة وندوات ثقافٌة فً سورٌة والكوٌت وتونس والسعودٌة والبحرٌن»مجال اإلعالم 

رسالة ماجستٌر ودكتوراه فً التربٌة بجامعة دمشق، وناقش العدٌد من الرسائل فً جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وجامعة 

م عدداً من النتاجات الفكرٌة ألعضاء هٌئات التدرٌس المرشحٌن للترقٌة فً عدد من «بحرٌن، وتونس، والجامعات السورٌةال ، وقوَّ

، وهو عضو الهٌئة «الكوٌت، البحرٌن، قطر، السعودٌة، األردن، اإلمارات العربٌة المتحدة، الٌمن، فلسطٌن»جامعات الوطن العربً 



مجلة البحوث التربوٌة فً جامعة قطر، والبحوث التربوٌة فً جامعة البحرٌن، والبحوث »االت التربوٌة االستشارٌة لعدد من المج

 .«...التربوٌة فً جامعة الكوٌت، مجلة اللسان العربً بالمغرب

م من جامعة 2002حصل على الجائزة التقدٌرٌة للتربٌة من المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم عام  الدول العربٌة عام ، ومكرَّ

فً المؤتمر الثانً عشر للتعرٌب رئٌساً للمجلس العلمً لمكتب تنسٌق التعرٌب فً الرباط. كما كلف بأعمال  2013. وانتخب عام 2009

14/11/2013المدٌر العام لهٌئة الموسوعة العربٌة بتارٌخ   

 

 

 األستاذ الدكتور

لغة العربٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة، ونائب رئٌس مجمع اللغة العربٌة بدمشق، وعضو اتحاد مجامع اللغة رئٌس لجنة التمكٌن ل

 العربٌة بالقاهرة، ورئٌساً لتحرٌر مجلة التعرٌب الصادرة عن المركز العربً للتعرٌب والترجمة والتألٌف والنشر التابع لمنظمة األلكسو

غة العربٌة بدمشق، ورئٌساً لتحرٌر مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوٌة والنفسٌة وأستاذاً فً كلٌة التربٌة، ورئٌساً لتحرٌر مجلة مجمع الل

 .ومدٌراً عاماً لهٌئة الموسوعة العربٌة

 . ثم وزٌراً للثقافة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة من عام2003-2000عمل وزٌرا للتربٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة من عام 

، 1992-1992بتونس من عام « ألٌكسو». وكان مدٌراً لقطاع التربٌة فً المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 2003-2002

وخبٌراً فً عدة منظمات ووزارات مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً للتربٌة فً  1991-1994وخبٌراً فً المركز العربً لبحوث التعلٌم العالً 

لٌونٌسف، المجلس العربً للطفولة والتنمٌة، وزارة التربٌة بالبحرٌن، وزارة التربٌة فً دولة اإلمارات العربٌة الدول العربٌة، مكتب ا

 .المتحدة، مشروع االتحاد األوربً إلعداد المعلمٌن فً األردن، مركز البحوث فً الٌمن...الخ

م. عمل عمٌداً لكلٌة التربٌة 1912عة عٌش شمس عام ٌحمل دكتوراه فً التربٌة )تخصص مناهج وطرائق تدرٌس لغة عربٌة( من جام

. وأمٌناً عاماً مساعداً للشبكٌة العربٌة لتطوٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً جامعات الوطن العربً ومقرها 1992-1992بجامعة دمشق 

س فً جامعات عربٌة . درَّ 1992-1990. وهو عضو المكتب التنفٌذي التحاد الكتاب العرب بدمشق من 1994-1991االسكندرٌة 

)جامعة دمشق ـ جامعة وهران بالجزائر ـ جامعة الكوٌت( وفً جامعات أجنبٌة )سٌانا فً إٌطالٌا، وعدة جامعات صٌنٌة(. له ما ٌزٌد على 

امات فً أربعٌن مؤلفاً منشوراً فً مجاالت التربٌة والثقافة واللغة، وما ٌزٌد على مئة بحث منشور فً المجاالت المتخصصة، وله إسه

أشرف على خمس وثالثٌن «. برامج إذاعٌة وتلفزٌة وندوات ثقافٌة فً سورٌة والكوٌت وتونس والسعودٌة والبحرٌن»مجال اإلعالم 

رسالة ماجستٌر ودكتوراه فً التربٌة بجامعة دمشق، وناقش العدٌد من الرسائل فً جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وجامعة 

م عدداً من النتاجات الفكرٌة ألعضاء هٌئات التدرٌس المرشحٌن للترقٌة فً عدد من «امعات السورٌةالبحرٌن، وتونس، والج ، وقوَّ

، وهو عضو الهٌئة «الكوٌت، البحرٌن، قطر، السعودٌة، األردن، اإلمارات العربٌة المتحدة، الٌمن، فلسطٌن»جامعات الوطن العربً 



ة البحوث التربوٌة فً جامعة قطر، والبحوث التربوٌة فً جامعة البحرٌن، والبحوث مجل»االستشارٌة لعدد من المجاالت التربوٌة 

 .«...التربوٌة فً جامعة الكوٌت، مجلة اللسان العربً بالمغرب

م من جامعة الدول العربٌة عام 2002حصل على الجائزة التقدٌرٌة للتربٌة من المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم عام  ، ومكرَّ

فً المؤتمر الثانً عشر للتعرٌب رئٌساً للمجلس العلمً لمكتب تنسٌق التعرٌب فً الرباط. كما كلف بأعمال  2013. وانتخب عام 2009

14/11/2013المدٌر العام لهٌئة الموسوعة العربٌة بتارٌخ   

 


