
 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزارّٛ
 

 ػجٛش حغٍٛ ػجذ: االعــــــــــــى 

دكزٕساِ فٙ انهغّ االعجبَّٛ       :   انزـخـظــض

 رذسٚغٛخ:   انٕظٛفــــــّ  

 أعزبر يغبػذ:انذسعخ انؼهًٛخ 

قغى انهغخ االعجبَٛخ          /كهٛخ انهغبد/عبيؼخ ثغذاد :    ػُٕاٌ انؼًم 

:     /    ْبرف انؼًم   

      07710006351:  انٓبرف انُقبل

 abirabd@yahoo.es:انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انؼهًٛخ : أٔالً  

 

انزبسٚخ انكهٛـــخ  انغبيؼخ انذسعخ انؼهًٛخ 

ثكبنٕسٕٚط 

 

 1983االداة ثغذاد 

ثغذاد انًبعغزٛش 

  اعجبَٛبغشَبطخ

انهغبد (1

اٜداة ٔانفهغفخ (2

1998 

2002 

انذكزٕساِ 

 

 2008االداة   اعجبَٛبانكبَزب

   أخشٖ 

 

 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 انى- انفخشة يٍ  انجٓت انٕظٍفت ث

 1984/1998 اَداة ٔانهغبث يخشجى 1

 1998/2002 انهغبث يذسس يضبعذ 2

 و
 2009/2013 انهغبث يذسس 3

 2014يٍ  انهغبث  أصخبر يضبعذ 4

5    

6    

 
 

 

 انصٕسة 



 

 

 

 

 

 

 

 .انزذسٚظ انغبيؼٙ : صبنضبً  

انٗ – انفزشح  يٍ انغبيؼخ  (انكهٛخ/ انًؼٓذ )انغٓخ  د 

 1987- 1984ثغذاد اٜداة  1

 -2001 1987ثغذاد انهغبد  2

 

 اٌٜ ٔانٗ 2009ثغذاد انهغبد  3 

 

 .انًقشساد انذساعٛخ انزٗ قًذ ثزذسٚغٓب: ساثؼبً  

انغُـــــخ انًـــــبدح انقغـــى د 

، ح، انًحبدساإليالء، انزطجٛقبد، ح، ػهى انهغقٕاػذانهغخ االعجبَٛخ  1

 .اإلَشبء، انزشعًخ، ػهى انظٕد، االعزٛؼبة

 2001انٗ 1984

الٌ ٔ انٗ ا2010 اإلَشبء، حانقٕاػذ ٔانزطجٛقبد، انًحبدس حاالعجبَٛخانهغ 2

 

: انزٙ أششف ػهٛٓب (االطبسٚح ، انشعبئم  ): خبيغبً  

انغُــخ انقغـــى اعى األطشٔحخ  أٔ  انشعبنخ د 

 

 الٕٚعذ

  

    

 

. انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ انزٙ شبسك فٛٓب: عبدعبً  

 

 

َٕع انًشبسكخ   اَؼقبدْبيكبٌ انغُــخ  انؼُٕاٌ  

ثٕعزش / ثحش  )

يشبسكّ  شٓبدح ٔنذ٘ غشَبطخاعجبَٛب  1999 دٔسِ نزطٕٚش طشق انزذسٚظ 1 (حضٕس

يذػِٕ ٔيشبسكّ  غشَبطخاعجبَٛب  2001 انهغخاالعجبَٛخيؤرًش حٕل رذسٚظ   2

 األٔنههًُظًخانًؤرًش  3

نهغالو Avalonحانؼبنًٙ

يذػِٕ ٔػضِٕ يٍ  قشطجخاعجبَٛب   2004

انًؤعغٍٛ 

يؤرًش دٔنٙ حٕل انغالو ٔحٕاس  4

 Avalonاألدٚبٌ

 يذػِٕ ٔػضِٕ اشجٛهٛخاعجبَٛب   2006

 



 

 

 

 

 

 

 

 Avalonانًؤرًش انذٔنٙ نهغالو 5

 

 أٚضبيذػِٕ ٔػضِٕ  اشجٛهٛخاعجبَٛب  2010

ثحش حٕل يؼبَٙ كهًخ )

 (اإلعالوانغالو فٙ 

 

 

 

 

نهغالو ٔحٕاس ػبنًٛخ ػذح يؤرًشاد  6

 األسع ٔسعبنخ األدٚبٌ

يذػِٕ ٔػضِٕ يٍ  اعجبَٛخفٙ ػذح يذٌ  اٌٜ ٔنحذ 2004يٍ

انًؤعغٍٛ 

يزشعًّ فٙ ػذح يؤرًشاد فٙ  7

انؼشاق عبثقب 

يزشعًّ ٔيشافقّ ٔفٕد انؼشاق ثغذاد  2000 انٗ 1984

انضبَٙ نهزشعًخ داس انذٔنٙ  انًؤرًش  8

انًأيٌٕ 

ثبحضخ ٔيقشسح عهغخ انؼشاق ثغذاد  2012

 

9 

 انضبنش نهزشعًخ داس  انذٔنٙانًؤرًش

ثغذاد . ٔكهٛخ انهغبد /  انًأيٌٕ

 حػبطًخ انحضبس

ثبحضخ انؼشاق ثغذاد  2013

 

10 

انُذٔح انؼهًٛخ انًٕعٕيبد حٕل 

غبد ل الإنٗرشعًخ انقشاٌ انكشٚى 

 ثٛذ انحكًخ/ األٔسثٛخ

ثبحضخ انؼشاق ثغذاد  2014

11 

 

 ثبحضخ  كهٛخ انهغبد/ ثغذاد  2015 َذٔح ثًُبعجخ ٕٚو انضبد انؼبنًٙ

 

12 

 طؼٕثخ َذٔح قغى انهغخ االعجبَٛخ حٕل

  انغًٛٛبئٛخانزشعًخ 
 ثبحضخ كهٛخ انهغبد/ ثغذاد 2016

 انؼُف َذٔح قغى انهغخ االعجبَٛخ حٕل 13

 انغشثٙ ٔفقذاٌ انشقٛت

 ثبحضخ كهٛخ انهغبد/ ثغذاد  2016

 

14 

انًؤرًش انؼهًٙ انضبنش نغًؼٛخ 

 انًزشعًٍٛ انؼشاقٍٛ
 ثبحضخ كهٛخ انهغبد/ ثغذاد  2016

 انؼبشش نهُظشٚخ ػبنًٙانًؤرًش ال 15

 انًؼشفٛخ أٔ اإلدساكٛخ
الكاال دي اينارس / اسبانيا  2016

 مدريد
 يشبسكخ ثجحش

َذٔح قغى انهغخ االعجبَٛخ ثؼُٕاٌ  16

 اعزخذاو األدة فٙ رؼهى انهغخ

 األعُجٛخ

 ثبحضخ ثغذاد 2017

َذٔح قغى انهغخ االعجبَٛخ ثؼُٕاٌ  17

 انُض انفهغفٙ ٔإشكبنٛخ انزشعًخ

 ثبحضخ ثغذاد 2017

 َذٔح قغى انهغخ االعجبَٛخ ثؼُٕاٌ 18

رشعًخ انُظٕص االعاليٛخ ٔربصٛشْب 

فٙ انًغزًؼبد انُبطقخ ثبنغخ 

 االعجبَٛخ

يشبسكخ فٙ ثحش رحذ  ثغذاد  2019

انًزظٕفخ "ػُٕاٌ

انًغهًٌٕ انًشعٌٕٛ 

ٔاصشْى فٙ انًزظٕفخ 

 "انالعجبٌ انًؼبطشٍٚ



 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 .األَشطخ انؼهًٛخ االخشٖ : عبثؼب  

خبسط انكهٛخ داخم انكهٛخ 

 نًشثٙ انغالو انًُظًخانؼبنًٛخػضِٕ فٙ   إنٗ اٌٜ 2010 يٍ  فٙ انقغىانهغُخانؼهًٛخػضِٕ فٙ 

 اثبنٌٕ انزبثؼخنهًُظًخانذٔنٛخ

انهغخاالعجبَٛخ يٍ /  رطٕٚش انًُبْظ فٙ انقغىػضِٕ

  إنٗ ا2010ٌٜ

 األسضبنزبثؼخ سعبنخ انًُظًخانؼبنًٛخػضِٕ فٙ 

 نهَٕٛغكٕ فشع اعجبَٛب

ٔرطجٛقٓب ػهٗ عًٛغ اإلشبسح رطٕٚش َظشٚزٙ حٕل  2015انهغُخانؼهًٛخانًشكضٚخ فٙ انكهٛخػضِٕ فٙ 

انًغبالد يغ اعبرزِ ػبنًٍٛ يزخظظٍٛ فٙ ػهى 

  انحذٚشانهغخ

  2015/2016ػضٕح فٙ  نغُخ انزقٛى انزارٙ فٙ انكهٛخ

   2018ػضٕح فٙ  نغُخ انزشقٛبد فٙ انكهٛخ 

 

 .انًششٔػبد انجحضٛخ فٗ يغبل انزخظض نخذيخ انجٛئخ ٔانًغزًغ أٔ رطٕٚش انزؼهٛى : صبيُب 

 انغُخ يحم انُشش أعى انجحش د

1  

 انهغخانؼشثٛخ فٙ ٔانًشزشك انهفظٙ  انزؼذد انذالنٙ رشادف ٔال

يغهّ   اعجبَٛب غشَبطخعبيؼخ 

 58 ػذد MEAHػبنًّٛ

Thomson reuters ثبعى

 عبيؼخ ثغذاد

 يُشٕس2009

2  

 ح انهغٕ٘انظٕسحاإلعًبنٛخنإلشبسحانشيض انهغٕ٘ حغت َظشٚخ 

يغهّ  اعجبَٛب غشَبطخعبيؼخ 

 ػذد MEAHػبنًّٛ

61Thomson reuters ثبعى

 عبيؼخ ثغذاد

 

 

  يُشٕس2012

3  

 حغت َظشّٚ حانحذٔد ثٍٛ ػهى انزخبطت ٔػهى انذالل

 ح انهغٕ٘حاإلعًبنٛخ نإلشبسحانظٕس

يغهّ  اعجبَٛب حعبيؼخ غشَبط

  62 ػذد MEAHػبنًّٛ

Thomson reuters ثبعى 

 عبيؼخ ثغذاد

  يُشٕس2013

4  

 ح انهغٕ٘حاإلعًبنٛخ نإلشبسح انظٕسحَظش٘ ٔ فٙ انهغبداألضذاد

 ح االعجبَٛخ انؼبنًٙحفٙ انًغم

 حدساعبد ػهى انهغ

ELUAعبيؼّ  انكبَزب اعجبَٛب 

Thomson reuters ثبعى 

 عبيؼخ ثغذاد

يُشٕس 2013



 

 

 

 

 

 

 

5  

انحذٚش ح  ٔػهى انهغاألضذادظبْشح 

عبيؼّ / 26يغهّ انهغبد  ػذد 

ثغذاد 

/  شجبط2013

 يُشٕس

6  

 ح ثبنؼشثٙح انحذٚش ٔدساعبد انزشعىحػهى انهغ

 داس حفٙ انًؤرًش انضبَٙ نهزشعى

 انًأيٌٕ

  يُشٕس2012

7  

 ح ثبالعجبَٛخ انحذٚش ٔدساعبد انزشعىحػهى انهغ

   يُشٕس2013 األعزبريغهّ / عبيؼخ ثغذاد 

8  

 انًزشعى فٙ كهٛخ إػذاد فٙ األعُجٛخدٔس طشق رذسٚظ انهغبد 

انهغبد 

داس ح فٙ انًؤرًش انضبنش نهزشعى

ثغذاد ػبطًخ / انًأيٌٕ

انحضبسِ 

  يُشٕس2013

9  

  فٙ انهغخ انؼشثٛخَظشٚخ انؼٕايم

 اعجبَٛب يغهّ حعبيؼخ غشَبط

  64 ػذد  MEAHػبنًّٛ

ثبعى عبيؼخ ثغذاد 

Thomson reuters 

  يُشٕس2016 

انشيض انهغٕ٘ حغت َظشٚخ انظٕسح اإلعًبنٛخ نإلشبسح  11

انهغٕٚخ 

 

يشكض انذساعبد انؼشثٛخ فٙ 

يغهخ دساعبد / عبيؼخ ثخبسعذ 

ػهى انهغخ  ٔاالدة ٔانحضبسِ 

، ArabicaRomano"انؼشثٛخ

 XVIػذد 
Scopus 

  يُشٕس2016

12  

 رشعًخ يؼبَٙ انقشآٌ انكشٚى ٔدٔسِ فٙ انزؼشٚف ثبنٕٓٚخ 

 انضقبفٛخ اإلعاليٛخ

انًؤرًش انؼهًٙ انضبنش عًؼٛخ 

 انًزشعًٍٛ انؼشاقٍٛٛ

  يُشٕس2016 

13   

 

  

 

 .ػضٕٚخ انٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ : ربعؼب 

 ٍٛٛػضٕ عًؼٛخ انًزشعًٍٛ انؼشاق. 

 نهَٕٛغكٕ فشع اعجبَٛبح انزبثغحاألسع سعبلح انذٔنٙحػضِٕ انًُظى  

 نهغالو اثبنٌٕ اعجبَٛبح انذٔنٙحػضٕح انًُظى  

 

 .كزت انشكش ، انغٕائض  ٔ شٓبداد انزقذٚش: ػبششاً  

انغُخ انغٓخ انًبَحخ كزبة انشكش أٔ انغبئضح أٔ شٓبدح انزقذٚش د 

 1999عبيؼخ غشَبطّ كزبة شكش ٔرقذٚش ػٍ كزبثٙ انزؼذ٘ ٔانهضٔو  1

كزبة شكش ٔرقذٚش ػٍ كزبثٙ  2

 ح انهغٕ٘حاإلعًبنٛخنإلشبسحانظٕس

 2012انغٛذ سئٛظ عبيؼخ ثغذاد 



 

 

 

 

 

 

 

كزبة شكش ٔرقذٚش  ػٍ يشبسكزٙ فٙ انًؤرًش   3

 حانذٔنٙ انضبَٙ نهزشعى

 2013انغٛذ ٔصٚش انضقبفّ 

كزبة شكش ٔرقذٚش  ػٍ يشبسكزٙ فٙ انًؤرًش   4

 حانذٔنٙ انضبنش نهزشعى

 2013انغٛذ يذٚش داس انًأيٌٕ 

كزبة شكش ٔرقذٚش  ػٍ يشبسكزٙ فٙ انًؤرًش   5

 حانذٔنٙ انضبنش نهزشعى

 2013انغٛذح انؼًٛذح 

 فٙ رشعًخ يغبًْزٙكزبة شكش ٔرقذٚش  ػٍ  6

 االعجبَٛخ حٕل انؼزجخ انكبظًٛخ إنٗكزبة 

 2013 انؼبو نهؼزجخ انكبظًٛخ انًقذعخ األيٍٛ

كزبة شكش ٔرقذٚش  ػٍ ثحضٙ انؼبنًٙ انحذٔد  7

ثٍٛ ػهى انزخبطت ٔػهى انذالنخ 

انغٛذ يؼبٌٔ سئٛظ انغبيؼخ نهشؤٌٔ 

انؼهًٛخ 

2013 

انغٛذ يؼبٌٔ سئٛظ انغبيؼخ نهشؤٌٔ  األضذادكزبة شكش ٔرقذٚش  ػٍ ثحضٙ انؼبنًٙ  8

انؼهًٛخ 

2013 

 2013انغٛذ يؼبنٙ انٕصٚش كزبة شكش ٔرقذٚش  9

كزبة شكش ٔرقذٚش ػٍ يشبسكزٙ فٙ انُذٔح  10

انؼهًٛخ انًٕعٕيخ حٕل رشعًخ انقشاٌ انكشٚى 

 األٔسثٛخ انهغبد إنٗ

 2014انغٛذ  سئٛظ يغهظ أيُبء ثٛذ انحكًخ 

 

11 

 

 

 

يشبسكزٙ فٙ انًؤرًش كزبة شكش ٔرقذٚش  ػٍ 

 انؼبنًٙ انؼبشش نهُظشٚخ انًؼشفٛخ أٔ اإلدساكٛخ

ثغذاد انغٛذ يؼبٌٔ سئٛظ عبيؼخ 

نهشؤٌٔ انؼهًٛخ 

 

2017 

 

 
 

12 

 

 

 

َظشٚخ  "كزبة شكش ٔرقذٚش ػٍ ثحضٙ انؼبنًٙ

 "انؼٕايم فٙ انهغخ انؼشثٛخ

 2017 انغٛذ سئٛظ عبيؼخ ثغذاد

 

 

 
 

13 

 

 

انشيض "كزبة شكش ٔرقذٚش ػٍ ثحضٙ انؼبنًٙ

انهغٕ٘ حغت َظشٚخ انظٕسح اإلعًبنٛخ 

 "نإلشبسح انهغٕٚخ

 

 2017 انغٛذ سئٛظ عبيؼخ ثغذاد

 

 

 
 

14 

 

 

 

نغًؼٛخ / ٔعبو انًغبثقخ انشؼشٚخ االٔنٗ 

انًزشعًٍٛ انؼشاقٍٛ ٔكزبة شكش ٔرقذٚش 

 نكَٕٙ احذ اػضبء نغُخ انزحكٛى

انغٛذ ايٍٛ ػبو عًؼٛخ انًزشعًٍٛ 

 انؼشاقٍٛ

 

 

2018 

 

15 

 

 

كزبة شكش ٔرقذٚش ػٍ انقبء يحبضشاد فٙ 

 انًؼٓذ انؼبنٙ

 انغٛذ انهٕاء انذكزٕس ٚبعش ػجذ انغجبس

 ػًٛذ انًؼٓذ انؼبنٙ

 

2018 

 

 

  

16 

 

 

/ كزبة شكش ٔرقذٚشانًغبثقخ انشؼشٚخ انضبَٛخ 

نغًؼٛخ انًزشعًٍٛ انؼشاقٍٛ نكَٕٙ احذ 

 اػضبء نغُخ انزحكٛى

انغٛذ ايٍٛ ػبو عًؼٛخ انًزشعًٍٛ 

 انؼشاقٍٛ

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .انكزت انًؤنفخ أٔ انًزشعًخ:حبدٖ ػشش  

 عُخ انُشش أعى انكزبة د

 حغشَبط1999 حاالعجبَٛخانزؼذ٘ ٔانهضٔو فٙ انهغ 1

  انكبَزب اعجبَٛب2010   َششد كزبة  يٍ قجم عبيؼخ انكبَزبسعبنخانذكزٕساِ 2

 ح انؼبنًٙحاالعجبَٛخ َظشّٚ حٕل انًؼُٗ انُبشش االكبديٙحاإلعًبنٛخنإلشبسح انهغٕٚخانظٕس 3

 إنىبالَكهٛضٚخٔأنًبَٛخ رشعًّ َفظ انكزبة ألعمٔقؼذ ػقذ يغ َفظ داس انُشش 

  داس َشش ػبن2011ًّٛ

   

 

. انهغــبد :صبَٙ ػشش  

 َٙاعجب 

 ٙػشث 

 ٘اَكهٛض 

انٓذف كبٌ يٍ سصبنت انذكخٕساة ْٕ حطٌٕش َظشٌّ حٕل انًعُى، حٍث انقٍج ْزِ انُظشٌّ 

نهقذساد االدساكّٛ ٔانحغّٛ نهفشد، ٔانزظٕس، ٔيغزٕٖ انفٓى، انضٕء عهى انذٔس انًٓى 

، اضبفت انى انخفبعم انصًًًٍ بٍٍ ْزِ انعٕايم االسبعّ فً انٕقج ٔانضيض أ االشبسِ انهغّٕٚ

نقذ اكذث ْزِ انشصبنّ عهى يجبل عهًً نى ٌكٍ يأنٕفب  فً انُظشٌبث انخقهٍذٌّ فً كم يٍ . راحّ

خزِ بُظش االعخببس انخطٕس آانذسصبث انغشبٍّ ٔانعشبٍّ، ٔطشحج ٔجٓت َظش فهضفٍّ جذٌذِ 

انزي حصم فً انفٍزٌبء انكًٍّ، ٔسابطّ بٍٍ يخخهف انعهٕو، ٔيجٍبّ عهى كثٍش يٍ االصئهّ 

نقذ طُبقج ْزِ انُظشٌّ عهى يعُى حشٔف انجش انعشبٍّ . انخً كبَج حُحٍش انهغٌٍٕ انًعبصشٌٍ

ٔاالصببٍَّ، بحٍث صٓهج انعًم عهى انًخخصٍٍ بعهى انهغّ صٕاء كبَٕا اصبحزِ أ طالة بحث 

 .ٔفً اي نغّ كبَج

، ثى اعٍذ 2009اصببٍَب فً عبو / ْزِ انشصبنّ طبعج كخبة االكخشًَٔ حبل يُبقشخٓب يٍ قبم جبيعت انكبَخب 

ٔقذ ٔقعج عقذ نخشجًخّ . 2011طبعٓب عهى شكم كخبة ، صذس عٍ داس انُشش االكبدًٌٍّ االصببٍَّ انعبنًٍّ،  

:  نًزٌذ يٍ انًعهٕيبث ساجع كخببُب. َٔششِ يع َفش داس انُشش انى االَكهٍزٌّ ٔاالنًبٍَّ

 Hussein Abid, Abeer: El esquema básico de la referencia. Un modelo del 

significado esquemático aplicado a las preposiciones españolas y árabes. 
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