

ا�م� العام للمجلس الدو� للغة العربية

(ملخص الس�ة الذاتية)

 
    جامعة ا�لك سعود. 

    جامعة ا�لك خالد. 

    جامعة دمشق.

    كليات التقنية.

    اهتم با�ختبارات والتقويم ا�ستمر، وأصدر تقارير عن ا�ختبارات ونتائجها، وعن أداء ا�ساتذة وا�ع�ل ا�دارية.

    شارك � تأسيس جمعية كليات ال�بية � الوطن العر� � جامعة دمشق.

رئيس قسم ال�بية لف�ت�.

عميد كلية ال�بية بجامعة ا�لك خالد.

شارك � العديد من اللجان لدمج فرعي جامعة 

ا�مام محمد بن سعود ا�س§مية، وجامعة ا�لك 

سعود فرع أبها لتأسيس جامعة ا�لك خالد.

ªترأس نادي الطلبة السعودي� � بلومنق

إنديانا - أمريكا.
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َحّكم عدد من ا�بحاث والرسائل وال�قيات العلمية، وله مجموعة من الدراسات التخصصية � مجّ§ت عربية ودولية.

يكتب الشعر، ويكتب � صحيفة الوطن السعودية وغ�ها من الصحف، وله عدد من اللقاءات ا�ع§مية.

له كتاب � التاريخ ا�جت�عي بعنوان "نساء ب§ قيود ... نساء ب§ حدود" يتحدث عن التحول ا�جت�عي.

ترجم كتابًا عن البحث ال�بوي � 9 دول أوروبية.

ألف موسوعة عن الجوائز والتكريم � الوطن العر� À تن¿.

له أع�ل متنوعة À تن¿.

ترأس العديد من اللجان ا�تخصصة والجلسات والندوات العلمية والفكرية والثقافية.

مستشار � عدد من الجهات الحكومية وا�هلية.


جامعة ا�لك سعود


جامعة ا�لك سعود


جامعة بلومنقª إنديانا - أمريكا


جامعة و�ية نيويورك � بفلو - أمريكا

 
جامعة و�ية نيويورك ببفلو �دة عام�

 
 




ا�جلس الدو� للغة العربية

    ب�وت - الجمهورية اللبنانية
    د� - ا�مارات العربية ا�تحدة

+9611364611


amosa@altaaleem.org
alarabiah.org


    اليونسكو.

    ا�سيسكو. 

    ا�لكسو.

    مكتب ال�بية لدول الخليج العربية.

    اتحاد الجامعات العربية.

    أكسبو د� 2020 (اليوم العا�ي للغة العربية برعاية جامعة الدول العربية). 

    


    قدم مبادرة الدراسات العليا لكليات البنات �م� منطقة عس�.

    تأسيس ا�جلس الدو� للّغة العربية (للمنظ�ت وا�تحادات وا�جامع وا�ؤسسات).

    تأسيس ا�تحاد الدو� للّغة العربية (للعل�ء والباحث� وا�ختص�). 

    تأسيس الجمعية الدولية �قسام العربية للناطق� بها وبغ�ها.

    تأسيس الجمعية الدولية للمج§ت العلمية ا�حكمة.  

    تأسيس ا�تحاد الدو� للغات وال�جمة. 

    تأسيس ا�كتبة الدولية الرقمية للغة العربية. 

    قدم مبادرة شهر اللغة العربية عÇ مستوى جامعة الدول العربية.

    قدم مبادرة تأسيس مركز ا�لك عبد هللا بن عبد العزيز الدو� لخدمة اللغة العربية.

    قدم مبادرة معالجة البطالة � ا�ملكة العربية السعودية مقدمة �م� منطقة عس�.

    قدم تصور للنهوض بال�اث والثقافة والبيئة مقدمة �م� منطقة عس�.

    تأسيس صحيفة التعليم العر� التي بدأت ورقية ثم إلك�ونية. 

    تأسيس صحيفة اللغة العربية لرصد جميع ما يكتب عن اللغة العربية.

    تأسيس مبادرة العربية العا�ية للناطق� بغ�ها.

    تأسيس الجمعية الدولية �ؤسسات تعليم العربية للناطق� بغ�ها.

    قدم مبادرة البنك العا�ي للتعليم والثقافة إÌ منظمة اليونسكو.

    قدم مبادرة مطابع البنك ا�س§مي للتنمية لخدمة ا�جتمعات والدول ا�س§مية.





    ا�ؤÍر السنوي �ؤسسة الفكر العر�.

    مؤÍر التعليم العر�. 

    مؤÍر ال�جمة.

    معرض التعليم � ب�وت.

    ا�ؤÍر الدو� السنوي للغة العربية الذي يعقد � د� برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

    مؤÍر اللغات وال�جمة.

    نظم عدد من الندوات عن أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، واليابان، والص�، وجمهوريات رابطة الدول ا�ستقلة.

    نظم عدد من الندوات لتطوير الخطط وا�قررات الدراسية، وا�عت�د ا�كادÏي، والبحث العلمي � أقسام العربية.


    وثيقة ب�وت.      اليوم العا�ي للّغة العربية.      قانون اللغة العربية.


