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 ةـرة الذاتيـالسي

  لألستاذ الدكتور أحمد محمد قّدور

نبين فيما يلي نبذة عن السـيرة العلميـة لألسـتاذ الـدكتور أحمـد محمـد قـّدور عضـو هيئـة التـدريس فـي قسـم اللغـة       

  :وذلك على النحو التالي , )محافظة حلب/ مدينة تل رفعت( 9/7/1948الذي ولد في  العربية بجامعة حلب

  ".الدراسات اللغوية"حاز درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق باختصاص : أوالً 

  .م1989عّين مدرسًا في قسم اللغة العربية عام : ثانياً 

  .م1994عام ) أي مايعادل األستاذ المشارك(عّين أستاذًا مساعدًا : ثالثاً 

  .م2000عّين أستاذًا لفقه اللغة واللسانيات عام : رابعاً 

  .واللسانيات، والنقد العربي، ومناهج البحث، والنحو الّصرفس مقررات كثيرة، منها فقه اللغة،درَّ : خامساً 

درَّس فــي الدراســات العليــا مقــررات كثيــرة، منهــا الصــوتيات واللغويــات، وعلــوم اللغــة، وعلــم اللغــة االجتمــاعي، : سادســاً 

  .واللغويات المقارنة، ومناهج البحث

  :درَّس في الجامعات التالية كما: سابعاً 

  .للدراسات العليا/ جامعة تشرين في الالذقية  -

  ).علم اللغة(للسنة الثالثة / جامعة البعث في حمص  -

  .للدراسات العليا/ جامعة دمشق  -

  .معارًا للتدريس/ جامعة تعز باليمن -

  .محاضراً / جامعة ليون بفرنسا  -

  .للدراسات الجامعية والعليا/ بدبي كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -

  :شغل المناصب التالية -ثامناً 

  .م1993 -1992رئيس قسم اللغة العربية في جامعة تعز باليمن  -

  .م2003-2001رئيس قسم اللغة العربية في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي  -

  .م2007 -2005أسَّس قسم اللغة التركية بجامعة حلب وترأسه بين عامي  -

  .م2007 -2003عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة حلب  -

  . م2010إلى  -2008مدير أوقاف حلب من   -

  .م12/4/2010صدر مرسوم رئاسي بالتعيين بتاريخ انُتخب عضوًا عامًال في مجمع اللغة العربية بدمشق و  -

  :عضوية النقابات والمنظمات األخرى :تاسعاً 

  .2005الكتاب العرب في دمشق منذ  عضو اتحاد -

م ومـا  2008جامعة حلـب وعضـو مجلـس اإلدارة فيهـا بـدءًا مـن  -عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم عند العرب -

  .يزال

  .م2006 -2003مستشار هيئة التحرير لمجلة جامعة حلب  -

  .م2009حتى  2006عضو هيئة تحرير مجلة البحوث جامعة حلب من  -
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  .م2010ة مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق بدءًا من عضو لجن -

  :الكتب المنشورة واألعمال العلمية -عاشراً 

  :الكتب -أ

دراسة فـي تطورهـا الـداللي مـن خـالل شـعر األخطـل الصـغير، الـدار العربيـة للكتـاب، : العربية الفصحى المعاصرة -1

  .م1991تونس 

م، ط ثالثة 1993دار الفكر المعاصر، بيروت . و ط 1998 -1991المدخل إلى فقه اللغة العربية، جامعة حلب  -2

  .م2010رابعة مزيدة . م، وط2003مزيدة 

ـــد نقـــدي ونصـــوص مضـــبوطة(المختـــار مـــن األدب اإلســـالمي  -3 ، دار الفكـــر المعاصـــر ودار الفكـــر، بيـــروت )تمهي

  .1993ودمشق 

  .م1996ة الثقافة بدمشق مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري، وزار  -4

  .م2008م، ط ثالثة 1996مبادئ اللسانيات، دار الفكر المعاصر، بيروت ودار الفكر بدمشق  -5

  .م2003ط ثانية . م1998دار الفكر، دمشق ) كتاب العين(أصالة علم األصوات عند الخليل من خالل مقّدمة  -6

  .م2001اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر، دمشق  -7

  .م2003م، ط ثانية 2002مذكرة في قواعد اإلمالء، دار الفكر، دمشق  -8

  .م2005صور من التحليل األسلوبي، دار القلم، دار الرفاعي بحلب  -9

  .م2009مقاالت في اللغة والهوية، دار القلم، دار الرفاعي  -10

  .م2009ر، دمشق جهوده العلمية وجهاده في سبيل العربية، دار الفك -مازن المبارك -11

  .2010آليات النطق في رسالة أسباب حدوث الحروف البن سينا، دار القلم، ودار الرفاعي بحلب  -12

  :الدراسات والمقاالت -ب

  :نشر في المجالت التالية      

  .عالم الفكر بالكويت -1

  .المجلة العربية للعلوم اإلنسانية بالكويت -2

  .بالكويتمجلة العلوم االجتماعية  -3

  .مجلة العربي بالكويت -4

  .اإلمارات/ مجلة المنتدى دبي -5

  .تونس/ مجلة الحياة الثقافية -6

  .دمشق/ مجلة الموقف األدبي -7

  .دمشق/ مجلة المعرفة -8

  .عّمان/ مجلة مجمع اللغة العربية األردني -9

  .دمشق/ مجلة مجمع اللغة العربية -10

  .الالذقية/ مجلة جامعة تشرين -11

  .حلب/ مجلة بحوث جامعة حلب -12
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المجلة العالميـة (، واللغة التركية )م2006جامعة الصداقة بموسكو عام (إلى اللغة الروسية  ترجمت بعض أعماله -ج

  ).كتاب مبادئ اللسانيات(، وتترجم بعض بحوثه إلى اللغة الفارسية )2010للعلوم االجتماعية 

  :نشر له بحوث ضمن كتب، منها -د

  .1998ب عن األخطل الصغير، مؤسسة البابطين بيروت كتا -1

  .م2002كتاب عن ابن المقّرب العيوني، مؤسسة البابطين، البحرين  -2

  .م2009عن المجمع عام  الصادر 2008ة العربية لموسم عام كتاب محاضرات مجمع اللغ -3

م الصـادر عـن معهـد التـراث العلمـي 1999كتاب أبحاث المؤتمر السنوي العشـرين لتـاريخ العلـوم عنـد العـرب لعـام  -4

  .م2006العربي بحلب، 

  :أهم المؤتمرات والندوات والمناقشات: حادي عشر

  :المؤتمرات والندوات -أ

ـــد األدبـــي الثـــاني -1 ـــد عـــام  -والثالـــث والرابـــع والخـــامس والســـادس مـــؤتمر النق ، 1989، 1988جامعـــة اليرمـــوك، إرب

  .م1996، 1994، 1992

  .م1989العالمية للمعجم التاريخي، وزارة الشؤون الثقافية، تونس، الندوة العربية  -2

  .م1990ندوة اللغة العربية والتيارات األدبية واللغوية المعاصرة، جامعة عدن، -3

  .م1994ندوة النحو والصرف، وزارة التعليم العالي، دمشق  -4

  .م1996ية، ندوة التعريب والشخصية الوطنية والقومية، جامعة تشرين، الالذق -5

  .م1998ندوة األخطل الصغير، مؤسسة البابطين، بيروت  -6

  .م2002 المنامة مؤسسة البابطين، -ندوة ابن المقرب العيوني -7

  .م2004جامعة القاهرة، نيسان  -ندوة الفلسفة التطبيقية -8

الصـداقة، موسـكو، نيسـان  كليـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، جامعـة) الشـرق والغـرب: حـوار الحضـارات(مؤتمر  -9

  .م2005

  .م17/2/2007-16المؤتمر العالمي حول العولمة والعدالة، جامعة الصداقة، موسكو  -10

  التـــــــــاريخ والمجتمـــــــــع والثقافـــــــــة، جامعـــــــــة الصـــــــــداقة، موســـــــــكو : عـــــــــالم اإلســـــــــالم: المـــــــــؤتمر العـــــــــالمي حـــــــــول -11

  .م28-30/10/2010

  :المناقشات -ب

لنيل الماجستير والدكتوراه في اللغة واللسانيات واللغات السامية والنقد والبالغة وعلوم ناقش عشرات الرسائل العلمية  -

  .القرآن والحديث واألسلوبية في جامعات حلب والبعث وتشرين ودمشق وطرابلس بلبنان

ومـا  أشرف على عشرات الرسـائل فـي اللغـة والنحـو ودراسـات القـرآن والحـديث فـي قسـم اللغـة العربيـة بجامعـة حلـب، -

  .يزال

  ahmed_kaddour@maktoob.com: البريد على الشابكة 

  0944589857: النقال 
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 021/2631787: المنزل

  021/2645396) : المرسال(الفاكس 

  
 


