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 ندوة 

 اللغة أقسام في لتطويرل االسالمي للشباب ةالعالمي الندوة مشروع

 ..  العالمية الحكومية الجامعات في بغيرها للناطقين العربية

 * والمنجزات( )التجربة

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

 :العجيم : رمحنعبدال بن خالد الد ت  / االسم 

 هر.1367 رر حا ل امليال : وتاري  مكان

  العلمي : املؤهالت

 مررررن والصررري ،  النحرررو    الررردكتوراه:  -

 حممرد  اإلمام جامع  العيبي ، اللغ  كلي 

                                      
 أبييررررل 4 املوافررررق هررررر1436 اآلخررررية مجررررا ى15 السررررب  مسرررراء أقيمرررر  *

 ر ري   العجيمري،  يمحنعبردال  برن  خالرد  الدكتور سعا ة قدم ا، م2015

 الترردري  هيئرر  وعضررو اإلسررالمي، للشرربا  العامليرر  بالنرردوة أفييقيررا جلنرر 

 األسرررتا  وأ ارهرررا ،)سرررابًقا  اإلسرررالمي  سرررعو  برررن حممرررد اإلمرررام جبامعررر 

 برروزارة فييقيرراإ   الرردعوة إ ارة عررام مرردييالُعمرري ،  حممررد بررن يرردعبداجمل

 اإلسالمي . لشؤونا
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 هر.1417 سن  اإلسالمي ، سعو  بنا

 العيبيرر ، اللغرر  كليرر  مررن والصرري ، النحررو   املاجسررتري: -

 .هر1404 سن  اإلسالمي ، سعو  بن حممد اإلمام جامع 

 اإلمرررام جامعررر  العيبيررر ، اللغررر  كليررر  مرررن البكرررالوريو : -

 هر.1390 سن  اإلسالمي ، سعو  بن حممد

 العلمي : األعمال

 سرررن  إىل هرررر1390 سرررن  مرررن العلميررر  املعاهرررد   مررردر  -

 وحا ل. اجلو    هر،1395

 بررن حممررد اإلمررام جامعرر    العيبيرر  اللغرر  كليرر    معيررد -

 هر.1404 سن  إىل هر1395 سن  من اإلسالمي  سعو 

 برن  حممرد  اإلمرام  جامعر     العيبير   اللغر   كلي    حماضي -

 .ره1417 سن  إىل هر1404 سن  من اإلسالمي  سعو 

 اللغررر  كليررر    والصررري  النحرررو قسررر    مسررراعد أسرررتا  -

 هر.1426 سن  إىل هر1417 سن  من العيبي 

 العملي : األعمال

  سررعو بررن حممررد اإلمررام جامعرر    ال ررال  شررؤون عميررد -

 هر.1407 سن  إىل هر1401 سن  من اإلسالمي 
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 أمييكررا   والعيبيرر  اإلسررالمي  العلرروم مع ررد إل ارة اإليفررا  -

 هر.1410 سن  إىل هر1409 سن  من

 سابًقا. اإلسالمي للشبا  العاملي  الندوة أمناء جمل  عضو -

 للشرررربا  العامليرررر  النرررردوة   إفييقيررررا شرررربا  جلنرررر  ر رررري  -

 اإلسالمي.

 للغر   اإلسرالمي  للشربا   العاملير   الندوة وعمشي على املشي  -

 احلكومي . اجلامعات   العيبي 

   والتكنولوجيرررا  العلررروم عررر  جلام األمنررراء جملررر   عضرررو -

 .اليمن

 باخليطوم. العاملي  إفييقيا جامع  أمناء جمل  عضو -

 العليرررا والدراسرررات البكرررالوريو  بينرررام  علرررى املشررري  -

 الييا .    نياليم والتكنولوجيا العلوم جلامع 

   العامليررررر  اإلسرررررالمي  للجامعررررر  األمنررررراء جملررررر  عضرررررو -

 بنغال ي .

   ممباسررررا   اإلسررررالمي  اجلامعرررر  أمنرررراء جملرررر  ر رررري  -

 كينيا.

 نيجرييا. ر إلورن   احلكم  جلامع  األمناء جمل  عضو -
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 ببريوت. الدولي  القد  ملؤسس  األمناء جمل  عضو -

 جملرر  ووعضرر ،الدوحرر    املسررلمن علمرراء حتررا إ عضررو -

 االحتا . أمناء

 لبنان. ر بريوت ر العدوان ملقاوم  العاملي  احلمل  عضو -

 . الن  لنصية العاملي  للمنظم  مؤس  عضو -

 سرعو   برن  حممرد  اإلمرام  جامعر   ر   العيبير   اللغ  مجعي  عضو -

 اإلسالمي .

 الييا . ر اإلسالمي األ   راب   عضو -

 لدراسرات ل األمحري  عبرداهلل  الشي  مع د أمناء جمل  عضو -

 اليمن. ر صنعاء ر املقدسي  واملعار 

 و"حقوق ررررررا" "، " عوت ررررررا ملرررررروقعي اإل ارة جملرررررر  عضررررررو -

 "االنرتن ". الدولي  الشبك  على الدعوين النسا ين

 اخليطوم.   اإلسالمي  الدعوة منظم  أمناء جمل  عضو -

 والندوات: املؤمتيات   املشاركات

 العلميررر  واتوالنرررد املرررؤمتيات مرررن كررربري عرررد    شرررار  -

 الفعاليرررات وخاصرر   وخارج ررا،  اململكرر    اخررل  والفكييرر  



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  354

 ومرن  العمرل،  وراقأ مرن  عرد  ا  في را  وقدم بإفييقيا، اخلاص 

  لك:

 بتشا . فيصل امللك جامع  "العيبي  اللغ " ندوة -

 البحيين.  ول    " الن  "نصية مؤمتي -

 إفييقيرررا جامعررر    إفييقيرررا"   والتنميررر  "اجلامعرررات نررردوة -

 باخليطوم. املي الع

 جامعرررر  إفييقيررررا،   اإلسررررالمي والعمررررل اجلامعررررات نرررردوة -

 باخليطوم. العاملي  إفييقيا

 الييا . ر املن  طال  من العاملن ملتقى -

 هجرري  عررام وأربعما رر  ألررف "مرريور مبناسررب  الدوليرر  النرردوة -

 العامليرر  إفييقيررا جبامعرر  إفييقيررا"،   ماإلسررال  خررول علررى

 باخليطوم.

 عمررل ورشرر  ر   إفييقيررا   والت رروعي اخلررري  مررل"الع نرردوة: -

 باخليطوم. العاملي  إفييقيا جامع    " متخصص 

 أم جامعر   ،القارة" وقضايا املسل  اإلفييقي "الشبا  مؤمتي: -

 يوليررررو هررررر/1429 رجرررر  السررررو ان. ر     اإلسررررالمي   رمرررران

 م.2008



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  355

 ررررر 22 بولن اسررر "فلسرر ن  لنصرررية العررراملي ؤمتيالشررع  "امل -

 م.23/5/2009

 هرررر/1430 صرررفي أبابرررا أ يررر    اإلثيوبيررر  اللغرررات مرررؤمتي -

 .م2009 ف ايي

 والقاهية. بولناس    املسلمن علماء احتا  اتمؤمتي -

 برررريوت، مرررن لكررر   الدوليررر  القرررد  مؤسسررر  مرررؤمتيات -

 بول.اس ان اجل ا ي، اليمن،

   اإلسرررالمي للشررربا  العامليررر  بالنررردوة السرررنوي  املرررؤمتيات -

 القرررررراهية، الييررررررا ، نريوبرررررري، عمرررررران، كواالملبررررررور،

 مياك . جاكيتا،

 الكوي . البحيين، العاملي ، النصية منظم  مؤمتيات -

 تيكيرا   ر   لبنران  ) العردوان  ملقاومر   العاملير   احلمل  مؤمتيات -

 وغريهما.

   اخلرررري  العمرررل تنسررريق ملتقيرررات جلنررر  ونررردوات لقررراءات -

 السعو ي . العيبي  اململك  ر الدمام مدين 

 اإلسرررررالمي  اجملرررررال  )جتيبررررر  الثررررراني ييقرررررياإلف امللتقرررررى -

   وأثيهررا العررالي التعلرري  ومؤسسررات اخلرييرر  واملؤسسررات
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 حمرريم برراخليطوم/ العامليرر  إفييقيررا جامعرر  إفييقيررا  تنميرر 

   م.2010 ينايي هر/1431

 شررعبان أبابررا، أ يرر  جامعرر    العيبيرر  للغرر  األول امللتقررى -

 م.2011 يوليو هر،1432

 شررررعبان اخليطرررروم،   الثرررراني، عررررامليال النسررررا ي املررررؤمتي -

 م.2011 يوليو هر/1432

 األول ربير   اخليطروم،  احلديث ، اإلفييقي  اجلامعات مؤمتي -

 م.2015 ينايي هر/1436

 

 

 

 

 


