
  عبد الناصر عساف كتورد لل العلمّية سريةالمن     
  . 20/3/1965 ـدرعا  ـاحلراك  ُوِلد يف د. عبد الناصر إمساعيل عّساف :ـ 

جهود ابن عطّية األندلسّي النحويّة رسالته (ــ دكتوراه يف النحو والصرف من جامعة دمشق ، يف 
  . 1996والصرفّية ) ، 

 ، 1997ـ عضو هيئة تدريسّية يف قسم اللغة العربّية ـ بكلّية اآلداب ـ جامعة دمشق ، منذ عام 
  النحو والصرف واألساليب اللغويّة املعاصرة . فيه ويدّرس
  اإلنتاج العلمّي :* 

  ـ جهود ابن عطّية األندلسّي النحويّة والصرفّية . رسالة دكتوراه ، مل تطبع .
ـ   1992رف لركن الدين األسرتاباذّي : دراسة وحتقيق . رسالة ماجستري ـ شرح الشافية يف الص

  كلّية اآلداب يف جامعة دمشق  ، مل تطبع . 
باملشاركة ، جامعة دمشق ـــ كلية اآلداب ـــ قسم اللغة العربية   ـ كتاب جامعّي ـ النحو وتارخيه ـ

  .  2012ــــ  2011
ركة ،جامعة دمشق ـــ كلية اآلداب ــــ قسم اللغة العربية باملشا ـ ـ كتاب جامعيّ النحو ومسائله  ـ

  . 2012ـــ  2011
  * األحباث :     

  بضعة أحباث علمّية حمّكمة يف ختّصصه الدقيق:     له 
ريب ــ دمشق، جملة الرتاث الع . بة يف صيغ تفّعل وتفاعل وتفعللإدغام التاء يف األصوات املقار  ـ

    .2009،  114 ع
، 133ــ  132 ع جملة الرتاث العريب ـ دمشق، .اّص أو املقاّصة يف النحو العريبالتقعّلة  ـ

2014.    
نظراٌت يف قراءة شوقي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطيب النحويّة ـ إنكاُر تقدير ضمائر  ـ 

 137العدد ريب ـ دمشق ، جملة الرتاث الع. الفعل مباّدتِه عن فاعله مثاًال الرفع املسترتِة الستغناء 
 ،2015 .  
جملة جامعة  . على النحاة ) وقراءة شوقي ضيف التنازع عند ابن مضاء بني كتابه ( الردُّ  ـ

  .2016ول ، ، العدد األ 32دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانّية ، م 
جملة جممع اللغة العربّية بدمشق ـ   هـ) .231ـ نظرات يف خمتصر النحو البن سعدان الكويف (ت



  .2016، 4اجلزء ،  89 م
الت  ينعشر  حنو هول  ماّدة أخرى ما بني حبث ومقالة ورّد ومراجعة نقدية نشرها يف بعض ا

   :والدوريات احملّلية والعربّية ، منها 
  م . 1994،  516ديوان أيب بكر الصّديق ، جملة املنهل ــ جّدة ، العدد  ـ
ا ، العدد  ـ   . 2001 ، 11أوهام لغويّة قد متّس القرآن ، جملة اللغة العربية ــ كلّية املعّلمني بأ

  . 2008، متوز  3، ج  83 م،  جملة جممع اللغة العربية بدمشق .تعليقات ـ 
  . 286عجملة الفيصل ـ الرياض،. اً على د. إبراهيم السامرائيّ ردّ  ـهذه املصطلحات النحويّة ـ 

لة العربية ـ الرياض ،  عـــ .ـ  تصحيح التصحيح بني القعود واجللوس      . 245ا
لة العربية ، عــ  .مل يلحن يف شعره  عني بصل ـ   .  249ا
  .1993، 265 ع،جملة املوقف األديب ـ دمشق .ستباق يف األشجار واغتيال مرزوقتقنية اال ـ
ا األديب ، . واملفهوم)لسرية الذاتّية : احلّد انظرات يف كتاب ( ـ   .  48 عجملة بيادر ــ نادي أ
  .  بوع األديب ـ دمشق ، ثالثة أعداداألس .بوه للطاهر بن جلون بني ترمجتني قصة املش ـ

لة العربّية ـ. الرجز املهين معروف منذ اجلاهلّية ـ    . هـ 1419،  255ـ الرياض ، العدد ا
لغة العربية جملة جممع ال .العربّية يف األلفاظ واألساليبة نظرات يف بعض قرارات جممع اللغـ 

  .  2016،  3و  2ج ،  89بدمشق ، م 
البريوتية ، فكتب فيها حلقات عن أدب  أمحد  يف جملةبة لألطفال واليافعني شارك يف الكتاـ 

   األطفال عند تولستوي وحممد اهلراوي ومعروف الرصايف ، وبعض اخلواطر والقصص .
     رى :*مناشط أخ

، يف قسم اللغة العربّية يف   أشرف وما يزال على حنو عشر رسائل ماجستري يف النحو والصرف ـ
عشرين رسالة  أزيد من، نوقش مخٌس منها ، وشارك يف مناقشة  كلّية اآلداب ـ جامعة دمشق

  أعّدها الطالب يف القسم نفسه لنيل درجيت املاجستري والدكتوراه . 
ا اللغة العربيّ  ـ دّرس ـ  2001(  مخس سنواتالسعوديّة ،  ـة وعلومها يف كلّية املعّلمني بأ

  .) ، معاراً من جامعة دمشق 2006
  . 2012و  2007دّرس النحو والصرف يف كلية اآلداب الثالثة بدرعا ما بني ـ 
  درس يف شعبة النقد والبالغة من الدراسات العليا ( املاجستري ) يف قسم اللغة العربية ، يفـ 

  . 2011ــ  2007 ما بني كلية اآلداب بدمشق ، يف



فحص اإلنتاج العلمّي لبعض أعضاء اهليئة التدريسّية املرّشحني للتعيني يف بعض ـ له مشاركة يف 
  . اجلامعات السوريّة

ّالت احملّكمة السوريّة .حتكيم بعض األحباث له مشاركة يف ـ    لبعض ا
املخطوطات املقّدمة للنشر يف اهليئة العاّمة السورية للكتاب ، ـ له مشاركة يف قراءة وتقومي 

  واملديريّة العاّمة للرتاث الشعّيب ، يف وزارة الثقافة .
مع اللغة العربّية بدمشق يف  د اختري * /  1/  6. عبد الناصر عّساف عضوًا مراسًال 

  .    2016/  12/  15، مثّ ُعّني فيه عضواً عامًال يف  2016
                                          

                            
  

         
  
 


