
1 

 

 سيرة ذاتية 

 
 

 البطاقة الشخصية
  وافي صالح الدين حاج هاجد :  االسم             

 سوداني : الجنسية
 بيروت  -الجهيورية المبنانية  :       والعهل اإلقاهةهكان 

 Professor   دكتورأستاذ  : الدرجة العمهية     
 

 المؤهالت األكاديمية
 الجاهعة المبنانية. -هرتبة الشرف وتنويو العهيد  - دكتوراه دولة في المغة العربية وآدابيا 

 الجاهعة األهريكية في بيروت  -الدفعة  عمٍ ولاألهرتبة الشرف و  - في المغة العربية وآدابيا هاجستير(AUB.) 

  الجاهعة األهريكية في بيروت  –هرتبة الشرف واألول عمٍ دفعتو  - في المغة العربية وآدابيابكالوريوس(AUB). 

 المناصب الوظيفيــة
 في الجاهعة العالهية في بيروت  يشغل حاليًّا GLOBAL UNIVERSITY : 

 .نائب عهيد كمية اآلداب والعموم اإلنسانية 

 رئيس قسم المغة العربية وآدابيا. 
 ضهان الجودة واالعتهاد األكاديهي. رئيس لجنة 
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 :سابًقا 

 العالهية.هساعد رئيس قسم المغة العربية وآدابيا في الجاهعة  -

 هساعد رئيس دائرة األبحاث والدراسات في الجاهعة العالهية في بيروت. -

 .(AUB) هحاضر في دائرة المغة العربية ولغات الشرق األدنٍ في الجاهعة األهريكية في بيروت -
 الخبرات العممية الحالية

  المغة خدهة في هتهيزة عالهية شخصية 100 أبرز ضهن 2019و  2020لعامين متتالين درع التكريم الدولية حائز 
         .األهريكية الهتحدة الواليات –( ISE) نيويورك - الدولية الهعايير هؤسسة هن ةعالهيال االعتراف وشيادة العربية،

  بروكسلاالتحاد األوروبيالهؤسسة األوروبية إلدارة الجودة في هقوم داخمي هعتهد هن /  -  EFQM

EFQM Certified Internal Assessor. 

 هن الهفوضية العميا لهجمس االعتهاد األكاديهي  هقوم خارجي هعتهد(CAA)  في دولة اإلهارات العربية الهتحدة لبراهج
 المغة العربية وآدابيا في هؤسسات التعميم العالي.

Certified External Assessor in quality control and Academic accreditation for Arabic 

language programs in higher education at UAE.  
 دبي. -اإلهارات العربية الهتحدة السنوية لالبتكارجائزة دولة هقوم خارجي هعتهد ل 

Certified External Assessor in quality excellence level and the Judge Panel for the UAE 

Annual Innovation Award. 
 عموم الطبيعية لمنشر خبير وهحّكم هعتهد في هؤسسة الNSP –  ،نيويورك/ الواليات الهتحدة األهريكية 

 .Golden Membership NSP في هجمس الهؤسسةعضوية الشرف الذهبية وحائز 
عربية، وعدة ىيئات أكاديهية دولية.هستشار لغوي هعتهد في اتحاد الجاهعات العربية، وهجاهع المغة ال   
 هشروع هعاهل التأثير العربي  نائب رئيسArabic Impact Factor هعبث العربيتفي اتحبد الجب 
  رئيس المجنة التنظيهية لمهؤتهر الدولي السنوي الخاهس لهشروع هعاهل التأثير العربيAIF. 
  التعميم العالي هعتهد هن اتحاد الجاهعات العربية. ضهان جودةهستشار أكاديهي وهدرب في 
  دولة اإلهارات. –حكوهة إهارة دبي  –هدرب لغوي وأكاديهي هعتهد في ىيئة دبي لمثقافة والفنون 
  دولة اإلهارات. –هدرب لغوي وأكاديهي هعتهد في هركز جهعة الهاجد لمثقافة والتراث في دبي 
  هستشار تدريب دولي هعتهد لتأىيل الهدربينTOT  في جاهعة الدول العربية. العربية االقتصادية الوحدة هجمسهن 
  لمغة العربية وضهان الجودة والتقييم، هن األكاديهية العربية لمتدريب واالستشارات في اهستشار تدريب دولي هعتهد

AATC – جوهىريت هصر. 
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  هكتب الجهيورية المبنانية. –هستشار إعالهي سابق في جاهعة الدول العربية لالتحاد العربي لمشباب والبيئة 
  أكاديمي متخصص في: -خبير لغوي 

 .تعميم هقررات المغة العربية في التعميم العالي بهساراتيا المغوية واألدبية الهختمفة في التعميم العالي 
 والكميات المغوية. اإلدارة األكاديهية لألقسام 
 لمتعميم العالياألكاديهية البراهج  وضع آليات تصهيم. 
 .تطوير البراهج األكاديهية وفق الهعايير الحديثة لمجودة والتهيز واالبتكار 
 ( تطوير األنظهة التعميهية المغوية وفق هعايير اإلطار األوروبي الهشترك لتعميم المغاتCEFR.) 
  لمنظم التعميهية.قياس الكفاءة الداخمية 
 .قياس هؤشرات األداء في التعميم العالي 
 .تأىيل هعمهي المغة العربية 
 تأىيل الهدربين.  
 التدريب المغوي.  
 .التدقيق المغوي 

 واألكاديمية العــمميــــة والعضويات المشاركات
 : في مجامع المغة العربية
 .عضو هجهع المغة العربية في دهشق 

 .عضو هجهع المغة العربية في الخرطوم 

  :في الجمعيات المغوية
  الدولية ألقسام المغة العربية.عضو الجهعية 

 .عضو المجنتين العمهية والهنظهة لمهؤتهر الدولي لجهعية كميات اآلداب في اتحاد الجاهعات العربية 

  :في االتحادات المغوية
 .عضو االتحاد الدولي لمغة العربية 

 ة االرتباط والتنسيق األكاديهية في اتحاد الجاهعات العربية.عضو لجن 

  :في المجان المغوية المتخصصة
 .عضو المجنة العميا لهشروع المغة العربية في الهجمس الدولي لمغة العربية 

 كاديهي في الجهعية الدولية ألقسام المغة العربية.عضو لجنة الجودة واالعتهاد األ 
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  :في مراكز الدراسات واألبحاث والمؤسسات المغوية واألكاديمية
  في هؤسسة هعاهل التأثير العربي  المجنة االستشارية العميا والمجنة العمهيةعضوAIF. 

  عضو األكاديهية العربية لمتدريب واالستشارات AATC هفوض هكتب الجهيورية المبنانية. –في هصر 

 .عضو الهؤسسة العربية لمبحث العمهي والتنهية البشرية في جهيورية هصر 

 هجمس في الدائهة الذىبية الشرف عضوية eTurn بغيرىا لمناطقين العربية المغة لتعميم الدولي. 

   التحكيم والتحرير والهيئات االستشارية لممجالت العممية المحّكمة:في هيئات
  جوهىريت هصر. –لوجلت الدوليت لآلداة والعلىم اإلًسبًيت واالجتوبعيت ا فيرئيس هيئة التحرير 

  األكبديويت الدوليت للعلىم  –في هجلت سيبقبث اللغت والدراسبث البيٌيت رئيس هيئة التحريرISCI. 

  تــــفسيـــوالٌ ىيتـــالترب ىمــــللعل الدوليت الوجلتعضى هيئت التحرير في (IJEPS )–  .جوهىريت هصر 

  جوهىريت هصر. –عضى هيئت التحرير في الوجلت العربيت لآلداة 

  للعلىم اإلًسبًيت واالجتوبعيتالدوليت  ريدأعضى هيئت التحرير في هجلت (ARID) –  هبليسيب. -هٌصت أريد البحثيت 

 اإلعالم الكىيتيت.وزارة  – عبلن الفكر هجلتفي  والتحكين عضى هيئت التحرير 

  العراقيت.الجوهىريت  –الوىصل جبهعت  –آداة الرافديي  هجلتفي  التحكينعضى هيئت 

  األردى. – االجتوبعيتو ًسبًيتاإل للدراسبث ردًيتاأل السيتىًت جبهعت هجلتفي  التحكينعضى هيئت 

 في هجلت  حكينعضى هيئت الت( الوقبلتEL-MAQĀLAHل ) أًدوًيسيب. –تعلين اللغت العربيت واللغىيبث 

 .عضى الهيئت االستشبريت في هجلت هجوع اللغت العربيت األردًي 

  إربد )األردى(. –عضى الهيئت االستشبريت في هجلت اتحبد الجبهعبث العربيت لآلداة 

  جبهعت جرش )األردى(. –عضى الهيئت االستشبريت في هجلت دراسبث في اللغت العربيت 

 لمجنة اإلعالهية لمهجالت العمهية في الهؤسسة العربية لمبحث العمهي والتنهية البشرية في جهيورية هصر،ا هنسق 
لألبحاث ( Thomson Reuters) ومسون رويترزتالدولي الهعتهد في قاعدة بيانات  ISIتصنيف وىي حائزة 

 التصنيفي: DOIالهحكهة الهنشورة، وجهيع أبحاثيا حاصمة عمٍ رقم 
 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة داب العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -1

 

 السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم لالقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -2
 

 لمتربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -3
 

 والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرعية اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالهية لمبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوث العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -4
 

 واإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم لمطفولةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -5
 

 الهتخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النوعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لمبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوث الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -6
 

 والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا لمعمةةةةةةةةةةةةةةةةوم العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةةةةةةةةة -7
 

 واالجتهاعيةةةةةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةةةةةانية والعمةةةةةةةةةةةوم لةةةةةةةةةةة داب الدوليةةةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةةةة -8
 

 والنفسةةةةةةةةةية التربويةةةةةةةةةة لمعمةةةةةةةةةوم الدوليةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةة -9
 

 الخاصةةةةةةةةة االحتياجةةةةةةةةات يذو  وتأىيةةةةةةةةل لعمةةةةةةةةوم الدوليةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةة -11
 

 والسةةةةةةةكان الصةةةةةةةحية لمعمةةةةةةةوم العربيةةةةةةةة الهجمةةةةةةةة -11
 

 االجنبيةةةةةةةةة بالمغةةةةةةةةات واآلداب التربويةةةةةةةةة لمعمةةةةةةةةوم الدوليةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةة -12
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  :في هيئات تحكيم جوائز التميز واالبتكار المؤسسي
 عضو فريق التقييم الخارجي الهعتهد في جائزة دولة اإلهارات العربية الهتحدة السنوية لالبتكار. -
 .عضو لجنة تحكيم البحوث الهرشحة لمفوز بجوائز الهؤتهر الدولي السنوي لمغة العربية في دبي 

   عربية عضا  الهيئة التعميمية في عدة جامعاتلجان تحكيم وتقييم أبحاث الترقيات األكاديمية ألفي:
  :الجاهعة  – جاهعة الطفيمة التقنية -جاهعة اليرهوك  -جاهعة جةةةةةرش  -الجاهعة األردنية في الههمكة األردنية

 .الزيتونةجاهعة  – جاهعة فيالدلفيةةا - الياشهية

 جاهعة  -األهيرة نورة بنت عبد الرحهن جاهعة  –جاهعة شقراء  –همكة العربية السعودية: جاهعة الهمك خالد في اله
 جاهعة أم القرى. -جاهعة عبد الرحهن بن فيصل  –هحهد بن سعود 

 نزوىجاهعة  – في سمطنة عهان: جاهعة السمطان قابوس. 

  جاهعة اإلسكندرية – ين شهسعجاهعة  ––جاهعة سوىاج  -في جهيورية هصر: جاهعة القاىرة.  

 في ههمكة البحرين: جاهعة البحرين. 

  دولة الكويت: جاهعة الكويت.في 

  العراق: جاهعة الهوصل.جهيورية في 

 

  في لبنان في المجان األكاديمية:
 .هقرر لجنة التعاون الجاهعي في رابطة جاهعات لبنان 

 .عضو لجنة ضهان جودة التعميم العالي واالعتهاد في رابطة جاهعات لبنان 

 
 [في هؤتهرات وهجالت هحكهة] البحوث األكاديمية

لمغةةة الهةةؤتهر الةةّدولي ] ".اإلشةةكاليات والحمةةول المغةةة العةربةةةية فةةي  خضةةمّ التحةةديات الهعاصةةرة:" .1
 [.2212/ يوليو/ 24-22جاكرتا:  - جاهعة األزىر اإلندونيسية - العربية

 

 لمغة العربيةةالثاني الهؤتهر الّدولي . ]""االعتزاز بمغة الضاد ثقافة وههارسة: هن ىنا يبدأ الحل .2
 [.2213/ هايو/12-7دبي:  –الهجمس الدولي لمغة العربية  –
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الهةؤتهر . ]"هناقشةة هوضةوعية لنظريةة إبةراىيم أنةيس: اإلعرابيةةإثبات القيهة الداللية لمحركات " .3
/ 27 – 26عجمةةةةون:  –فةةةةي جاهعةةةةة عجمةةةةون الوطنيةةةةة  األول لكميةةةةة اآلداب والعمةةةةوم التربويةةةةة

 [.2213/يونيو

 

هصةةر  - الهصةةطمحات العمهيةةة إضةةاءة عمةةٍ بةةواكير األسةةس الهنيجيةةة فةةي اتجاىةةات تعريةةب" .4
" انتشةار المغةة العربيةة وثقافتيةا    العربية الهنعقد تحت عنةوان:الهؤتهر الدولي لمغة ]". نهوذًجا

 [.2213 /أكتوبر /5 – 3 :ديبوك –جاهعة إندونيسيا  -في العالم "

  
تجربة الجاهعة العالهية فةي تطبيةق هعةايير الجةودة األكاديهيةة عمةٍ تحويةل الهةدخالت المغويةة " .5

والجةةةودة واالعتهةةةاد األكةةةاديهي فةةةي التعمةةةيم لمتقيةةةيم  الهةةةؤتهر الةةةدولي األول]ة إلةةةٍ أىةةةداف هقيسةةة
 [.(2215/ هارس/ 26 – 23)  األردن –عهان  –جاهعة الزرقاء  - العالي

 
الهؤتهر الّدولي . ]"وفق هعايير الجودة العالهية هستويات التحدي في إدارة أقسام المغة العربية" .6

 [.  2215/ هايو/12-7دبي:  –الهجمس الدولي لمغة العربية  – لمغة العربيةالرابع 

 

فةةي تعزيةةز هكانةةة المغةةة العربيةةة  األبعةةاد االسةةتراتيجية لجيةةود الشةةين هحهةةد بةةن راشةةد آل هكتةةوم" .7
 –الهجمس الةدولي لمغةة العربيةة  – لمغة العربيةالرابع الهؤتهر الّدولي . ]"عالهيًّا: دراسة تحميمية

 [.  2215/ هايو/12-7دبي: 

 
الرابةةع الهةةؤتهر الةةّدولي . ]"العربيةةة فةةي الجاهعةةة العالهيةةة فةةي بيةةروتتجربةةة نةةادي فرسةةان المغةةة " .8

 [.  2215/ هايو/12-7دبي:  –الهجمس الدولي لمغة العربية  – لمغة العربية

 
عربيةةةة لا لمغةةةةا نقسةةةاأ ريوتطةةة يجيةةةةتاسةةةترافةةةي بنةةةاء  طرلهخةةةاا ةرإدام مةةةع لةةةٍإ هالتجةةةاا ة"أىهيةةة .9

 – لمغةة العربيةةالرابةع الهؤتهر الّدولي . ]"فيذلتنًا خطيطلتا ٌوهست عمٍ لجاهعاتافي  ةالحديث
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ر: باالشةةةتراك هةةةع البروفيسةةةو [. )2215/ هةةةايو/12-7دبةةةي:  –الهجمةةةس الةةةدولي لمغةةةة العربيةةةة 
 إبراىيم الكبي(.

 

"الحوكهة المغوية في الهجتهع العربي الهعاصر فةي بعةدييا األكةاديهي التخصصةي والثقةافي  .12
الهجمةةس الةةدولي لمغةةة  – لمغةةة العربيةةةالخةةاهس الهةةؤتهر الةةّدولي . ]"العةةام: اإلشةةكاليات والحمةةول

 [.  2216/ هايو/7-4دبي:  –العربية 

 

"إشكاليات تطبيةق هعةايير ضةهان جةودة التعمةيم العةالي واالعتهةاد األكةاديهي عمةٍ الدراسةات  .11
الهجمةس الةدولي لمغةة  – لمغةة العربيةةالخاهس الهؤتهر الّدولي . ]"المغوية في الجاهعات العربية

 [.  2216/ هايو/7-4دبي:  –العربية 

 

. ( ")بحث هشةترك التسويق لدراسة المغة العربية  كاختصاص جاهعي: اإلشكاليات والحمول .12
/ 4-1دبةةةةةي:  –الهجمةةةةةس الةةةةةدولي لمغةةةةةة العربيةةةةةة  – لمغةةةةةة العربيةةةةةةالسةةةةةادس الهةةةةةؤتهر الةةةةةّدولي ]

 [.  2217هايو/

 

الهةةؤتهر ].ابةاب الفةاء نهوذًجة فةي بنةاء القواعةد النحويةة:إضةاءة عمةٍ هةنيج سةيبويو التحميمةي  .13
 [.  2218/ أبريل/21-17دبي:  –الهجمس الدولي لمغة العربية  – لمغة العربيةالسابع الّدولي 

 

الهةةؤتهر ]. القصةةيدة الوطنيةةة السةةودانية فةةي العشةةرينيات وأثرىةةا فةةي توجيةةو حركةةة االسةةتقالل .14
 [.  2218/ أبريل/21-17دبي:  –الهجمس الدولي لمغة العربية  – لمغة العربيةالسابع الّدولي 

 

 ثةاهن]الهةؤتهر الةّدولي ال الصةرفي. أىهية قرائن السياق واألحوال في توجيو عهميةات التحميةل .15
 [.  2218/ أبريل/13-12دبي:  –الهجمس الدولي لمغة العربية  –لمغة العربية 

 

هةةةواد  عمةةةيمتأسةةةيس هعةةةايير لضةةةهان جةةةودة تفةةةي  فاعميةةةة اعتهةةةاد دورة ديهينةةة  لهراقبةةةة الجةةةودة .16
. ]هجمةةةة تجربةةةة الجاهعةةةة العالهيةةةة -هوذًجةةةافةةةي التعمةةةيم العةةةالي: عمةةةم الصةةةرف ن المغةةةة العربيةةةة
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 -، الهركةةز العربةةي لمترجهةةة والتعريةةب والتةةأليف والنشةةر 2219، ديسةةهبر 57التعريةةب، العةةدد 
 الهنظهة العربية لمثقافة والتربية والعموم )اإللكسو([.

 

]النةةدوة غيةةاب تطبيقةةات النقةةد األدبةةي عةةن هنةةاىج الدراسةةة الجاهعيةةة: اإلشةةكاليات والحمةةول.  .17
جاهعةة الهوصةل/  –العمهية اإللكترونيةة الدوليةة "أدوات الناقةد الهعاصةر وفوضةوية الهصةطم " 

 [.2222/ هايو/ 5 –كمية اآلداب 

 

 .قةةةراءة انثروبولوجيةةةةظةةةالل األلةةةم والغربةةةة فةةةي رهزيةةةة الصةةةورة الشةةةعرية عنةةةد ابةةةن حهةةةديس:  .18
دبةي:  –الهجمس الدولي لمغةة العربيةة  –لمغة العربية  تاسعالهؤتهر الّدولي النشر في هرش  لم]
   .تم تأجيمو بسبب تداعيات جائحة كورونا [2222/ أبريل/1-4

 

 نشةرهرشة  لم. ]انعطافة الشعر األندلسةي فةي بةالط الهعتهةد بةن عبةاد: دراسةة وصةفية هقارنةة .19
تةةم  [2222أبريةةل  –العةةدد األول  – 17الهجمةةد  –فةةي هجمةةة اتحةةاد الجاهعةةات العربيةةة لةة داب 

 .تأجيمو بسبب تداعيات جائحة كورونا

 

 نشةرهرشة  لم. ]النص األصةمي لبةردة البوصةيري: تحقيةق وهوازنةة بينةو وبةين الةنص الهتةداول .22
تةةم تأجيمةةو  [(2222أبريةةل  - 2ج – 92العةةدد ) –فةةي هجمةةة هجهةةع المغةةة العربيةةة فةةي دهشةةق 

 .بسبب تداعيات جائحة كورونا

 

فةي  نشةرهرش  لم] نظرة في استراتيجيات السياسات المغوية الهعاصرة بين التنظير والتطبيق. .21
 .تم تأجيمو بسبب تداعيات جائحة كورونا [2222يونيو  – 58العدد  –هجمة التعريب 

 

هرش  ] .بين صدق التجربة ورهزية الداللةالرؤية الصوفية في نونية أبي هدين الغوث  .22
تم  [2222يونيو عدد  – واالجتهاعية اإلنسانية والعموم ل داب الدولية الهجمةفي  نشرلم

 .تأجيمو بسبب تداعيات جائحة كورونا
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 المؤلفات

فةةي  حفةةل توقيةةعسمسةمة هفةةاتي  النجةةاح فةةي التطبيقةةات المغويةةة. صةدر هنيةةا جةةزآن فةةي  -
 :(2213 -هعرض بيروت الدولي لمكتاب ) ديسهبر 

  .الجزء األول: هفاتي  النجاح في التطبيقات العروضية والبالغية لمهرحمة الهتوسطة 

 .الجزء الثاني: هفاتي  النجاح في التطبيقات العروضية والبالغية لمهرحمة الثانوية 

تحقيةةق  -الصةةرف(  قالئةةد الهعةةاني عمةةٍ شةةرح الكيالنةةي لتصةةريف الزنجةةاني )فةةي فةةن -
 باالشتراك. 

هراجعةةةة  -العقةةةود الالزورديةةةة هةةةن درر شةةةروح الرسةةةالة السةةةهرقندية )فةةةي فةةةن البالغةةةة(  -
 وتدقيق.

   (.تحت الطبع)ظاىرة جهع التكسير في المغة العربية: دراسة تحميمية. -

 (.تحت اإلعداددراسة وصفية. ) :شعر الحرب في ديوان الهفضميات -

 (.تحت اإلعدادشعر أبي هدين الغوث: دراسة نقدية. )هاله  التجديد الفني في  -

 

 الشؤون والنشاطات الثقافية والمغوية واألدبية:
 ٍ(.2215درع التكريم في التهيز البحثي هن الجاهعة العالهية ) حائز عم 

 /(.2214هؤسس نادي فرسان المغة العربية، في بيروت )يونيو 

 ( 2213حائز عمٍ الدرع التكريهية لوالية جاكرتا الغربية.) 

 وآدابيا المغة العربيةعموم  ترؤس الجمسات في الهؤتهرات الدولية لضهان الجودة و. 
  ،ية، وبالتجاىات الشعرية في األدبهيتم بالدراسات المغوية واألدبباحث وهحاضر أكاديهي، كاتب وأديب وشاعر 

 .هنشورة أبحاثهقاالت و لو عدة هؤلفات و الصوفي، 

  هشارك في الكثير هن الهؤتهرات والندوات الهحمية والدولية في حقول: المغة العربية وآدابيا، وضهان الجودة
 دولية.الشعرية الهيرجانات والبحث العمهي والتحكيم األكاديهي، إضافة إلٍ الواالعتهاد، 
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 روابط إلكترونية ألبرز المقا ات والمقابالت اإلعالمية:

 

  (:7102بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ) –مقابلة مع القناة الثقافية السعودية 

https://www.youtube.com/watch?v=u8x10CZ3Pu4&t=793s 

  ورشة العمل المشتركة مع جامعة العلوم اإلبداعية في إمارة الفجيرة )دولة اإلمارات( بحضور الرئيس الفخري

 (:7102الشرقي )للجامعة سمو الشيخ عبد هللا بن حمد بن سيف 

https://www.youtube.com/watch?v=ei1EXwh3oF4 

 (:7102دبي )  -استقبال الشيخ جمعة الماجد للبروفيسور وافي حاج ماجد ووفد نادي فرسان اللغة العربية 

https://www.facebook.com/GlobalUniversityOfficial/videos/1817245611709612/ 

  (:7102دبي ) –استقبال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للبروفيسور وافي حاج ماجد ووفد الجامعة العالمية 

 https://www.facebook.com/141108216058737/posts/1204790296357185/ 

  (:9102شخصية عالمية خدمت اللغة العربية ) 011تكريم البروفيسور وافي حاج ماجد ضمن أبرز 

ar.facebook.com/ForsanAlLugha/videos/696138710828368/-https://ar 

  (.7102دولة اإلمارات ) –مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي  –ورشة التدقيق اللغوي: أسسه ومهاراته 

vOAjYug-https://www.youtube.com/watch?v=4Xi 

 ( 7102مقابلة مع قناة الفجيرة الفضائية حول مفهوم التدقيق اللغوي وأهميته:) 

-file/d/1https://drive.google.com/

EXd5biNdCq_4xZEBwJalvyxvxU3dm07/view?usp=drivesdk 

 ( ترؤس اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي السنوي الخامس لمشروع معامل التأثير العربيAIF 2020:) 

actor.com/pages/news_details.php?id=57http://www.arabimpactf 

  (:7171) –معامل التأثير العربي  األول عن مشروع لفلم الوثائقياإصدار 

RqRs-https://www.youtube.com/watch?v=9ORBrH 

  هركز جهعة الهاجد لمثقافة  –ورشة قواعد كتابة األعداد في العربية: أحكام العدد والهعدود
 (:2222دولة اإلهارات )يونيو/  –والتراث في دبي 

ar.facebook.com/almajidcenter/videos/278759553205752/-https://ar 

https://www.youtube.com/watch?v=u8x10CZ3Pu4&t=793s
https://www.youtube.com/watch?v=u8x10CZ3Pu4&t=793s
https://www.youtube.com/watch?v=ei1EXwh3oF4
https://www.youtube.com/watch?v=ei1EXwh3oF4
https://www.facebook.com/GlobalUniversityOfficial/videos/1817245611709612/
https://www.facebook.com/GlobalUniversityOfficial/videos/1817245611709612/
https://www.facebook.com/141108216058737/posts/1204790296357185/
https://www.facebook.com/141108216058737/posts/1204790296357185/
https://ar-ar.facebook.com/ForsanAlLugha/videos/696138710828368/
https://ar-ar.facebook.com/ForsanAlLugha/videos/696138710828368/
https://www.youtube.com/watch?v=4Xi-vOAjYug
https://www.youtube.com/watch?v=4Xi-vOAjYug
https://drive.google.com/file/d/1-EXd5biNdCq_4xZEBwJalvyxvxU3dm07/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-EXd5biNdCq_4xZEBwJalvyxvxU3dm07/view?usp=drivesdk
http://www.arabimpactfactor.com/pages/news_details.php?id=57
http://www.arabimpactfactor.com/pages/news_details.php?id=57
https://www.youtube.com/watch?v=9ORBrH-RqRs
https://www.youtube.com/watch?v=9ORBrH-RqRs
https://ar-ar.facebook.com/almajidcenter/videos/278759553205752/
https://ar-ar.facebook.com/almajidcenter/videos/278759553205752/

