
1 

 

ة الذاتية  السير

ي علي الزهرابن  محمد  الدكتور/ 
 ن 

  
 Qorra-m@hotmail.com ي

ون  يد: اإللكير  الير

 0546660968 عنوان السكن :      الدمام           جوال رقم: 

 
 

 المؤهالت العلمية: 

 الجامعة  تاريخه التخصص المؤهل  

ي النحو واللغة   الدكتوراه 
 
ف

 )لسانيات(
 جامعة الملك سعود  2014/ 1435

 جامعة عدن  1427/2006 اللغويات   الماجستير 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود 1414 اللغة العربية البكالوريوس

 
 

ات الوظيفية والعملية:     الخير

   2021 -2016 رئاسة لجنة االختبارات المركزيةتأسيس و ، مع بكليات األصالةمساعد لمقررات اللغة العربية أستاذ 

نامج ف عل برنامج متطلبات الجامعة، كعضو مؤسس للير ، إىل جانب تدريس مقررات اللغة  المشر
 العربية. 

 2016- 2017  

ي جامعة األصالة تأسيس و  
 
، لجنة االختبارات، لجنة اإلرشاد لجنة المعادلة)    رئاسة عدة لجان دائمة ف

، لجنة  ، لجنة األنشطة، األكاديمي ي
 . (ث العلمي ، لجنة البحلجنة التأديبالتطوير المهن 

 2016-2018 

ي  
 
قية بالدماممكتب وكيل  مستشار لغوي ف  2016-2015 . إمارة المنطقة الشر

ي كلية 
 
 2015-2011 . لغد للعلوم الطبية بالدمامااألمير سلطان بالظهران، وكلية محاض  غير متفرغ ف

ي  
 
فالتعليم  وزارة مدرب معتمد عل مقررات اللغة العربية ف ق الدمام  لغة عربية ، ومشر  2011-2008 بمكتب شر

ي جمهورية اليمن مب
 
 2008-2004 تعث ف

قية  2003- 1999 رئيس قسم اللغة العربية باإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشر

ف لغة عربية بمكتب صفوى.   1999-1988 مشر
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البحوث 

   المنشورة: 

البحثعنوان  ي قبلت  اسم الباحث   
ت البحث )دورية  أاسم الجهة النر و نشر

 علمية أو مؤتمر(
 تاري    خ النشر 

و القبولأ  

ي الدرس 
 
مظاهر األمن الفكري ف

 اللغوي )مقاربة تاريخية(
ي 
كلية دار العلوم  العاشر  الدوىلي  المؤتمر  د. محمد الزهران   2021 

ي العالمة  
 
المعن  وقيمته ف
 السيميائية 

"مقاربة حول المفهوم والقيمة  
 واالستعمال"

ي 
قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية   د. محمد الزهران 

بية مص  -جامعة عير  شمس  -الير  
 

الخطاب الشعري والنفعية بير  
ي الثقافة والبيئة ديوان )قراءة 

نسقر
بة( نموذجا   ي أبجديات مغير

 
ف

 مقاربة تداولية 

ي الزه د د. محم
بالمنيا )دورية علمية(مجلة كلية دار العلوم  ران   2019 

ي ) حفريات مجلس ذوق األدنر
 (النشأة والتشكل

 

ي د. محمد 
الزهران  قية ) كتاب ملتقر    ي بالمنطقة الشر النادي األدنر

 دارين(
28/3/2017 

  

ظ القانونية بير  اإلجراء  األلفا
، مقاربة  الرسمي واإلجراء التواصلي

 تداولية 

ي  د. محمد 
الزهران   كلية دار العلوم بالمنيا )مص(  

ي 
 
المؤتمر الدوىلي التاسع للدراسات البينية ف

 العلوم العربية واإلسالمية

 10/9/2018 

  

ي  
 
خلفيات الملفوظ التداوىلي ف
 سورة يوسف، مقاربة تداولية 

ي د. محمد 
الزهران  مجلة العلوم العربية واإلنسانية جامعة   

 الكويت 
 2018 

  

ي  
 
ي وقيمتها ف

حروف المعان 
 مناظرات الفقهاء

ي د. محمد 
الزهران  مؤتمر الظاهرة اللغوية جامعة سيدي محمد   

 عبد هللا بالمغرب
 2015 

 

 المؤلفات: 

 م عنوان الكتاب تاري    خ النشر  دار النشر 

ي  1435/2014 منشورات مجلس ذوق األدنر ي سورة الكهف  
 
  .1 . النحو والداللة ف

ي  نتشار اإل دار  لبنان   -العرنر )مقاربة أسلوبية بنيوية(  البنية النصية وتبدالت الرؤية 2012 

    . نموذجا شعراء الباحة 

2.  

ي  
الرياض  -دار زدن    .3 . تطبيقات النص 1417 

ي واالستنبات 2017 األردن  -دار كنوز المعرفة 
ي التلقر ي الدرس العرنر

 
  .4 . علم الداللة ف

مطبوع غير  غير مطبوع ي التعليم، فلسفة المفهوم وإشكاالت   
 
النظرية البنائية ف

 الممارسة. )مخطوط(. 

5.  

مطبوع غير  غير مطبوع ي بناء  الالشواهد النحوية  
 
مجهولة القائل وأثرها ف

 القواعد النحوية)معد للطباعة(. 

6.  

 مجاالت التدريب:  ❖

 صياغة الخطابات اإلدارية.  -1

2-  . ي  التحرير العرنر

ي الكتابة الوظيفية، والكتابة األدبية. أساليب التواصل  -3
 
 اللغوي ف

 أساليب التدريس الحديثة)التعلم النشط(.  -4

 صياغة مخرجات التعلم.  -5

 تحليل النصوص األدبية.  -6

 الدراسات العرفانية اإلدراكية(.  -الدراسات اللغوية الحديثة) السيميائية، التداولية، الداللة  -7
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 ربا(الدورات التدريبية:                 )متد ❖

 مدتها  مكانها  الدورة 

كة السعودية للكهرباء بناء فريق العمل   يومان الشر

بويير   فير  الير  فصل دراسي  جامعة اإلمام بالرياض  دورة المشر

 أسبوعان إدارة القياس والتقويم   بناء االختبارات التحصيلية

قية   بناء األساليب التدريبية  أسبوع تعليم الشر

كة السعودية للكهرباء فعاال كيف تصبح مدربا   يومان الشر

قية  مهارات االتصال الفعال   أسبوع تعليم الشر

قية  إعداد الحقائب وتصميمها   أيام 3 تعليم الشر

 يومان فندق كورال الخير  فن اإللقاء

 دورة المدرب المركزي 

ي والثالث 
 المستوى األول والثان 

بية والتعليم )الرياض(    وزارة الير
 أيام 6

 لكل مستوى 

ي 
 أربعة أيام كليات األصالة  دورة الحوار الوطن 

ي المقابالت الشخصية
 
قية  دورة ف  أيام4 تعليم الشر

 

 الدورات التدريبية: )مدربا(  ❖

 مدتها  الدورة 

ي   أيام ثالث التحرير العرنر

بوي  اف الير  أيام ثالث مفهوم اإلشر

 خمسة أيام تدريب معلمي اللغة العربيةبرنامج 

 أسابيعخمسة  برنامج تدريب معلمي اللغة العربية

 أسابيعخمسة  برنامج تدريب معلمي اللغة العربية

 أسابيعخمسة  تحليل المحتوى الدراسي 

 يومان فن اإللقاء

وع الشامل  ي للمشر
 مدرب معتمد للتطوير المهن 

ساعة تدريبية عل   300قدمت فيه أكير من 

 سنواتمدار خمس 

 ثالثة أيام أساليب التدريس الحديثة )التعلم النشط( 

ي نسيج 
 أرب  ع ساعات الحوار الوطن 

 

 

 

 : السابقة والحالية اللجان وورش العمل ❖

 مدتها  الصفة اسم اللجنة 

 خمسة أعوام رئيسا لجنة االختبارات بكليات األصالة

 دراسيان عامان  رئيسا لجنة التدريب والتطوير بكليات األصالة 

 عامان دراسيان  رئيسا لجنة معادالت المقررات الدراسية

ية   عام دراسي  رئيسا بكليات األصالة لجنة اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجلير 

 عام دراسي  رئيسا لجنة التوظيف 

 واحد  عام عضوا لجنة البحث العلمي 

 أيام4  لجنة الصياغة والتقرير الختامي بلقاء مالك المدارس األهلية
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 أيام3  التقرير الختامي بلقاء مديري التعليم

ي 
اف البنان   فصل دراسي   فريق اإلشر

 أسابيع3  لجنة مقدري درجات الثانوية العامة

 لجنة المقابالت الشخصية للمتقدمير  

بوي  اف الير  لإلشر
 

 
 يوم 

 يومان  لجنة المقابالت الشخصية للمتقدمير  للماجستير والدكتوراه

 يومان  لجنة عرض المشاري    ع 

نامج التطويري لمعلمي اللغة العربية   أيام4  فريق بناء الير

وع تحكيم المحتوى الدراسي لمقرر القواعد والنصوص   مشر

 للمرحلة المتوسطة
 أيام5 

وع األسئلة البنكية   عام دراسي   مشر

ي التعليم 
 
 أسبوع  لجنة المقابالت الشخصية للمعلمير  المستجدين ف

 

 التكريم:  ❖

 الجهة المانحة موضوع التكريم 

بية والتعليم  جائزة األداء المتمير    وزير الير

بية والتعليم بعدن  درع المعلم   مكتب الير

فة للمعلم السعودي ي السعودي باليمن الصورة المشر
 
 الملحق الثقاف

 الثانوية العامة مركز اختبارات شهادة  رئاسة مقدري درجات الثانوية العامة 

 إدارة التعليم تطوير االختبارات التحصيلية

 

    


