السّيرةّالذاتيّة ّ
البياناتّالشّخصيّةّّ :
االسم  :عبد اهلل بن حممد بن عيسى املسملي .
امليالد  :يف الدريعية عام 1391هـ
العنوان  :مكة املكرمة ص  .ب  9206هاتف جوال +966555526975 :
العمل  :أستاذ مشارك يف قسم اللغة والنحو والصرف بكلية اللغة العربية جبامعة أم القرى.
هاتف وفاكس العمل 025281212
الربيد اإللكرتون  ammasmali@uqu.edu.sa :أو amasmali@gmail.com
المؤهالتّوالدرجاتّالعلميةّّ :

• خترج يف كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى سنة 1413هـ وعّي معل ًما يف املعهد العلمي
التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سنة 1415هـ ملدة عام دراسي  ،مث
حماضرا سنة
معيدا يف كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى سنة 1416هـ مث
عّي ً
ً
مساعدا بتاريخ 1423/12/30هـ .
1421هـ مث أستا ًذا
ً

• حصل على املاجستري يف ختصص اللغة والنحو والصرف من قسم الدراسات العليا
العربية يف جامعة أم القرى سنة 1418هـ .
• حصل على الدكتوراه يف ختصص اللغويات من القسم نفسه سنة 1423هـ .
ّ

• ُرقي إىل رتبة أستاذ مشارك يف 1430/12/28هـ

المهماتّاإلداريةّّ :

• وكيل عمادة شئون الطالب لألنشطة الثقافية واالجتماعية يف الفرتة بّي
1426/9/20هـ و 1428/9/19هـ .
• املشرف على مكتب التوجيه الطاليب يف كلية اللغة العربية يف الفرتة بّي عامي 1416هـ
و 1422هـ .
• املنسق األكادميي لكلية اللغة العربية لعامي 1425هـ و 1426هـ .
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• منسق كلية اللغة العربية ملهام القياس والتقومي لألعوام اجلامعية من 1424-1423هـ إىل
1427-1426هـ .

• املشرف على برنامج االنتساب يف كلية اللغة العربية منذ  1430هـ 1433 -
• املشرف على وحدة شئون املعيدين واحملاضرين بالكلية .
• أمّي جملس قسم الدراسات العليا العربية .
• رئيس قسم اللغة والنحو والصرف .
• وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحث العلمي .
عضويةّالجمعياتّواللجانّّ :

• عضو اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية .
• عضو اجلمعية العلمية السعودية لألدب العريب .
• عضو جلنة التنسيق األكادميي 1425هـ 1426 -هـ .
• عضو فريق العمل املكلف بإعداد التقومي الذايت األويل ضمن برنامج اجلامعة للجودة
الشاملة واالعتماد األكادميي يف الفرتة من  6/15إىل 1428/7/30هـ .
• رئيس جلنة كلية اللغة العربية لدعم عملية التعلم اإللكرتون والتعليم عن بعد مبوجب قرار
معايل مدير اجلامعة رقم  21768وتاريخ 1427/10/30هـ .
• عضو جلنة اجلودة بكلية اللغة العربية ممثالً لقسم اللغة والنحو والصرف .

• عضو جلنة إعداد مشروع مركز اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي الدويل للدراسات
اإلسالمية والعربية مبوجب تكليف معايل مدير اجلامعة ( )16996يف 1428/7/30هـ
نائبًا عن عميد كلية اللغة العربية .
• عضو جلنة مراجعة املناهج يف قسم اللغة والنحو والصرف .

• عضو جملس مركز حبوث اللغة العربية يف معهد البحوث العلمية .
• عضو جملس عمادة الدراسات العليا .

ّ
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النتاجّالعلميّّ :

• جممع الغرائب ومنبع الرغائب يف غريب احلديث لعبد الغافر بن إمساعيل الفارسي
(ت529هـ)  -دراسة وحتقيق القسم الثان (أطروحة املاجستري)
• نظام التقاليب يف املعاجم العربية– دراسة يف الصناعة املعجمية (أطروحة الدكتوراه)
• طرق املعاجم اللغوية يف تقومي اللسان (منشور)
• أثر حفظ القرآن الكرمي يف تنمية املهارات اللغوية (منشور)

• القراءات القرآنية وتوجيهها يف كتاب العّي  :مجع ودراسة (منشور)
• توقف ابن دريد يف اجلمهرة  :مظاهره ودوافعه (منشور)

ّ

المؤتمراتّوالندواتّ:

• املشاركة يف املؤمتر الدويل ( :القرآن الكرمي  ،لغته وتفسريه) يف جامعة جاكرتا احلكومية يف
الفرتة ما بّي  1427/8 / 16-14هـ املوافق  9 -7سبتمرب 2006م.

وتطورا) /اجلامعة الرتبوية يف باندونج/
• املؤمتر الدويل ( :اللغة العربية واألدب اإلسالمي ً
منهجا ً
إندونيسيا /نظمه احتاد مدرسي اللغة العربية من 1428/8 /12-10هـ املوافق-23
/25أغسطس2007/م .
• ندوة ( :استخدام التقنية يف تدريس العلوم اإلسالمية والعربية) يف جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن  /الظهران يف 1426/10/28هـ .
• ندوة (تقنية املعلومات والعلوم الشرعية والعربية) اليت عقدت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية بالرياض خالل الفرتة من  16إىل 1428/2/17هـ .
• الندوة العاملية األوىل للحاسب واللغة العربية  ،الذي نظمته مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية يف الفرتة بّي  10/29و 1428/11/2هـ .

• املؤمتر الدويل (ابن دريد األزدي) الذي نظمته وحدة الدراسات العمانية يف جامعة آل البيت
يف اململكة األردنية اهلامشية يف الفرتة من  19 -17مجادى األوىل 1430هـ املوافق – 12
 14مايو 2009م .
• املؤمتر الدويل السادس لقسم النحو والصرف والعروض بعنوان ( :سيبويه إمام العربية) يف كلية
دار العلوم جبامعة القاهرة يف مصر يومي االثنّي والثالثاء  7و 2010/3/8م .
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• مؤمتر (مستقبل اللغة العربية يف عصر العوملة) من تنظيم احتاد مدرسي اللغة العربية يف
إندونيسيا – شعبان 1433ه
• مؤمتر (مقدس  )3أقيم يف رحاب جامعة مااليا بكواالملبور – ماليزيا من  1إىل / 5/ 2
1434ه

الدوراتّوورشّالعملّ:
• املشاركة يف امللتقى اإلداري والقيادي الصيفي الذي نظمته شركة تقنيات املستقبل مبدينة
الطائف يف الفرتة من  12إىل 1424/7/14هـ .
• حضور ورشة عمل بعنوان ( :مشروع العمر) الذي نظمته عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد العزيز بتاريخ 1425/5/25هـ املوافق 2004/7/13م .
• حضور دورة (قيادة التغيري) ملدة مخسة أيام  ،اليت نظمها مركز بناء األجيال للتدريب جبدة يف
الفرتة بّي  18و 1427/11/22هـ .
• املشاركة يف ورشة العمل اليت أقامها املركز الوطين للقياس والتقومي املتعلقة مبهامه مبدينة الرياض
يف الفرتة من  26إىل 1425/12/29هـ .
• حضور دورة (التخطيط االسرتاتيجي) اليت نظمتها مجعية مراكز األحياء مبكة املكرمة يف الفرتة
بّي  16و 1426/8/17هـ .
• املشاركة يف الربنامج التدرييب الثان لقيادات العمل التطوعي الذي نظمته شركة عطاء للتنمية
البشرية واإلدارية يف جدة يف الفرتة من  23إىل 1429/7/27هـ .
• تقدمي دورة لطالب اجلامعة بعنوان ( :طريقة البحث يف معاجم اللغة العربية وربطها بالتقنية
احلديثة واستخداماهتا املتنوعة) اليت نظمتها عمادة شئون الطالب خالل الفرتة من 7/26
إىل 1419/8/5هـ .
• تقدمي برنامج بعنوان ( :مهاراتك اللغوية سر متيزك)  ،من تنظيم مركز ساعد لالستشارات
الرتبوية والتعليمية  ،بتاريخ 1429/7/4هـ .
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• املشاركة يف دورات الدعوة األساسية اليت أقامتها كلية خدمة اجملتمع بالتعاون مع كلية الدعوة
وأصول الدين ملنسويب حرس احلدود بتدريس مقرر اللغة العربية خالل األعوام من 1423هـ
إىل 1427هـ .
• حضور الدورة التطويرية اليت نظمها مركز عطاء للتدريب بعنوان (البناء ّالمؤسسيّ) بواقع
( )25ساعة تدريبية ملدة مخسة أيام يف الفرتة من  3إىل  7شعبان 1430 /هـ يف فندق
مريديان جدة .
• تقدمي دورة بعنوان ( :حترير اخلطابات الرمسية واملراسالت) ملنسويب قوات األمن  ،وهي من
تنظيم عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر باجلامعة خالل العام اجلامعي – 1430
1431هـ .

المقرراتّالتيّقامّبتدريسهاّفيّالمرحلةّالجامعيةّومرحلةّالماجستيرّّ :
• غريب القرآن .

• إعراب القرآن .
• دراسات لغويه من احلديث .
• املعاجم .
• مدخل لعلم اللغة العام .
• علم اللغة .
• فقه اللغة .
• منت اللغة .
• كتاب قدمي يف اللغة .
• اللغة العربية .
• النحو .
• الصرف .
• تدريبات لغويه .
• العروض والقافية.
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