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  معلومات شخصية

 المؤهالت العلمية

أ.د. عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح الحموز االسم الكامل

اللغة العربية وآدابها                  القسم العلمي

٤ / ٩ / ١٩٤٣متاريخ الميالد:

أردنيالجنسية

٨ شارع شهداء األقصى - البنيات - عمان - األردنالعنوان

795089435-962+الهاتف

hmouz1943@yhoo.comالبريد االلكتروني

مرتبة أعلى درجة علمية  ) العلوم  دار  ة  Pكلي  / القاهرة  جامعة   / دكتوراه  

ولى ) Wرف اال Pالش

اللغة العربية وآدابها                  حقل التخصص

النحو والصرف التخصص الدقيق 

العربيةالدراسة أو البحث 

القاهرة/كلية دار العلومالجامعة المانحة للدرجة

1981م تاريخ تلقي الدرجة

التأويل النحوي في القرآن الكريم عنوان أطروحة  الدكتوراه

 ابن خالويه وأثره في النحو والصرف  / جامعة الكويت عنوان أطروحة الماجستير

 ( التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة )

الجامعة األردنية /1967م ( التقدير : جيد جدًا ) درجة البكالوريوس
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 الخبرة التدريسية
أستاذ - جامعة الكويت - كلية اآلداب - قسم اللغة العربية 

أستاذ - جامعة اإلمارات العربية المتحدة - قسم اللغة العربية 

أستاذ - جامعة مؤتة  - قسم اللغة العربية 

أستاذ مشارك - جامعة مؤتة  - قسم اللغة العربية 

أستاذ مساعد - جامعة مؤتة - قسم اللغة العربية 

مدرس - جامعة الكويت - معهد التربية للمعلمات - قسم اللغة العربية 

جاِن cُة الل  ُعْضِوي,

ة .الثانوّية العاّمة Pة الغربي Pمدرسة دورا الثانوّية / الخليل / الضف

عضو هيئة تحرير المجلة األردنية للغة العربية.

عضو مجمع اللغة العربية الفلسطيني المؤاِزُر .

نائب رئيس هيئة تحرير مجلة مؤته للبحوث والدراسات.

عضو هيئة تحرير مجلة مؤته للبحوث والدراسات.

عضو هيئة تحرير مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء - جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

عضو هيئة تحرير مجلة مؤته للبحوث والدراسات.

رئيس لجنة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤته.

رئيس لجنة البحث العلمي في جامعة مؤته.
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   الخبرات [ أكاديمية ، إدارية ]

رئيس لجنة التحقيق مع الطلبة.

عضو مجلس البحث العلمي-جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

ة في جامعة الكويت . Pعضو لجنة  الترقية في قسم اللغة العربي

مقرر اللجنة األكاديمية في فسم اللغة اللغة العربّية في جامعة الكويت. 

عضو الهيئة االستشارّية لمركز دراسات الخليج ، والجزيرة العربية/ جامعة الكويت .

عضو هيئة تحرير المجلة العربية للعلوم اإلنسانية – جامعة الكويَت / 2016م .

عضو الهيئة االستشارية العليا لمجمع اللغة العربية االفتراضّي برئاسة اآلثستلذ 

الدكتور عبد الرزاق الصاعدي ، الجامعة اإلسالمية – المدينة المنورة .

عضو لجنة دعم البحث العلمي – كلية الشريعة – جامعة الكويت 2017 م .

عضو هيئة تحرير المجلة العربية للعلوم اإلنسانية – جامعة الكويت 2017 .

عضو لجنة الترقية كلية اآلداب – جامعة الكويت – قسم اللغة العربية 2017 .

عضو لجنة دعم البحث العلمي، قسم اللغة العربية –كلية اآلداب – جامعة الكويت 

. 2017

عميد كلية اآلداب جامعة مؤته 2006-2005.

عميد البحث العلمي والدراسات العليا-جامعة مؤته 1997-1994.

مستشار رئيس جامعة مؤته للشؤون األكاديمية من 1993 - 1994.

عميد كلية اآلداب-جامعة مؤته 2003/2004م .

رئيس دائرة العلوم اإلنسانية-جامعة مؤته 1989-1988.
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  درجات الشرف ، الجوائز والمنح

  اإلنتاج العلمي

رئيس قسم اللغة العربية-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء- جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1983-1981.

شهادة تقدير من رئيس جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1981.

ز العلمّي َمي� Pة في الرتبة والراتب من جامعة مؤتة للت Pقدمي ا�

البحوث

-1
تأويل ما له اكثر من وجه إمالئي في العربية-مجلة الضاد، العراق، الجزء 

الثاني، 1989، العراق.

-2
العارض في العربية من حيث االعتداد به وعدمه، المجلة العربية للعلوم 

اإلنسانية، العدد الثالث والثالثون، المجلد التاسع، شتاء 1989م، الكويت.

-3

 رسالة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، للشيخ يحيى المغربي، 

شرح وتحقيق، مجلة مجمع اللغة العربية األردني-عمان، العدد 1434هـ 

السنة الثانية عشرة، 1988م، األردن.

-4
مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها، مؤته للبحوث والدراسات، المجلد 

الثاني، العدد    األول، حزيران 1987، األردن.

-5

باب التصغير في مظان النحو واللغة بأمثلته الثرة المصنوعة، توسم 

العربية به  بالتعمية، واإللباس، مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الثاني-

العدد الثاني، كانون األول 1988م األردن.
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-6

رسالة على مسألة الكحل في الكافية، للشيخ سشمس الدين النكساري، 

شرح وتحقيق، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الثاني، كانون االول 

1987م.

-7
المذهب السلفي(ابن القيم الجوزية وشيخه ابن تيمية) في النحو واللغة، 

مؤته للبحوث والدراسات، المجلد األول، العدد األول، حزيران 1986، ااألردن.

-8
ظاهرة كثرة االستعمال ومسائلها في العربية، المجلة العربية للعلوم 

اإلنسانية الكويت، المجلد السابع، العدد 25، شتاء 1987م، الكويت.

-9

مسألة تذكير قريب في قوله تعالى: "إن رحمة هللا قريب من المحسنين" 

البن مالك، شرح وتحقيق، اإلكليل-اليمن، العدد األول، السنة السابعة، ربيع 

1409هـ/1989م، اليمن.

-10
النسب إلى المشتقات في العربية، مجلة الضاد-بغداد، العدد الثالث 

1990م العراق.

-11
كالم أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي هللا عنه، وأصول النحو واللغة 

ومقاييسهما، مؤته للبحوث والدراسات، العدد األول 1990، األردن.

-12
التعادل في العربية، مؤته للبحوث والدراسات، المجلد السادس، العدد 

الثاني 1991م، األردن.

-13

تراكيب ابن رشد اللغوية الفلسفية، مؤته للبحوث والدراسات، سلسلة 

العلةوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد السابع-العدد األول 1413هـ/

1992م.

-14
النظير وعدمه في العربية، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، العدد الثامن 

والثالثون، المجلد العاشر،1990م الكويت.
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-15

الللبس وأمنه في النسب في الكالم العربي وأمثلة التصـريفيين 

رة في مظان النحو والصرف، أجيز للنشر في المجلة العربية  Pالمصنوعة الث

ة، جامعة الكويت، الكويت. Pنساني للعلوم اال�

-16

مالحظات وتعليقات على كتاب العشـرات في اللغة، ألبي عبدا هللا القزاز 

القيرواني، تحقيق  د. يحيى عبد الروؤف جبر، مجلة جامعة الملك سعود، 

1409هـ/1989م الرياض.

-17
الهمزة التي ليس لها تكأة في الرسم اإلمالئي قديما وحديثا، مجلة 

مجمع اللغة العربية األردني 1994م األردن.

-18

لفظة النثر مصطلحا وما يدور في فلكها من األلفاظ معنى في مظان 

األدب والنحو واللغة، أجيز للنشر في المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، 

جامعة الكويت.

-19

التدريس بالعربية الفصيحة، لغة القرآن الكريم في المراحل التعليمية 

المختلفة ضرورة للحفاظ عليها وحمايتها، ندوة االزدواجية في اللغة 

العربية، مجمع اللغة العربية األردني، والجامعة األردنية، 1409هـ/1988م 

األردن.

-20
عزوف الطالب عن االختصاص باللغة العربية، موسم جامعة مؤته الثقافي 

الثاني-عمان، المطبعة االقتصادية 1985-1986 األردن.

-21
التقديم والتأخير في القرآن الكريم، مجلة كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية في االحساء، العدد األول،1981م السعودية.

-22
الجر على الجوار في القرآن الكريم، مجلة كلية الشـريعة والدراسات 

اإلسالمية في االحساء العدد الثاني، 1982م السعودية.
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-23

رسالة كشف الضّو عن معنى لو، للشيخ عثمان النجدي الحنبلي، شرح 

وتحقيق، مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في االحساء، العدد 

الثالث، 1984م السعودية.

-24
قضايا في الخط والشكل (مجمع اللغة العربية األردني، الموسم الثقافي 

2004م).

-25
تجربتي في النحو العربي (الجامعة الهاشمية-الموسم 

الثقافي-2003م).

-26
جمع التكسير في لهجة اإلمارات العربية المتحدة (مؤتمر اللغة العربية 

في عالم متغير 19/5/2005).

-27
ة  Pة ونظري Pَرة االْسِتفهاِمي ور القرآنّيِة َذوات الُبو� سيمياِئّية العنوان في الس�

نحو الّنّص، مجلة كلّية دار العلوم – جامعة القاهرة، العدد: 72، 2014م.

-28
مراجعة لكتاب كيس فيرستيج (تطور الفكر اللغوي العربي) المجلة 

العربية للعلوم اإلنسانية 2008م.

-29

ْغَفَلُه َعْنَك  ويل ِعباَرِة سْيَبَوْيِه (ما ا� م النحاِة ُقداَمى وُمحدثين في َتا� توه�

ّية دار العلوم – جامعة القاهرة، العدد:  ة كل� Pَعْنَك، َمجل Pك Pي: َدِع الش َشْيئًا ا�

71،2013م.

-30
ناِت الَقْسِم باْسِتْعماِل َلْفَظَتْي (َعْمر)،  ويل ُمَكو� حاِة في َتا� َتَوّهماُت الن�

ة، 2013م. Pة الجامعة الليبي Pو(ِقْعَدَك، وَقِعْيَدَك)، َمجل

-31

ِة  Pاللي Pسس الد Wَعِوّي، بحٌث في اال فكير الل� Pُة في الت Pاللي Pَمُقْوَلة الَحدث الد

ِة، لشكري سعيد، المجلة العربّية للعلوم اإلنسانّية – الكويت  Pحوي Pللبنى الن

– جامعة الكويت، 2014م.
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-32

ت ، تحقيق الّتراث  َثب� Pُع ، وَعَدُم الت َسر� Pِمْن آفات تحقيق التراث الَعَرِبي� : الت

راث العرِبي�  ْوِلي� لتحقيق الت� Pَتَمُر الد ى واآلفاُق ، الُمو� و� الر�

ْسالِمي� ،منشورات جامعة آل البيت ، إعداد ، وتحرير الدكتور محمد  اال�

الدروبي ، 1427هـ - 2006م : 1/97 – 110 . 

-33

راساِت الَقِدْيَمِة ، والَحِدْيَثِة ِضْمن ِكتاِب تْذكاِرّي  أْسُلْوُب االْسِتْثناِء في الد�

للَمْرُحْوم الّدكتور خالد عبد الكريم الِمْيعان بِعنوان : الغاِئُب الحاِضُر ، مارس 

2014م : 168 . 

-34
كالم االمام الشافعي - رضي هللا عنه - واالحتجاج به وجه من سعة 

العربية، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد ١، العدد ٢، ١٩٨٦.

الكتب

-1
ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليها من المسائل-عمان-دار 

عمار للنشـر والتوزيع، الطبعة األولى 1407هـ/1986م.

-2
 معجم األفعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القرآن الكريم،عمان-

دار عمار للنشروالتوزيع،الطبعة األولى،1406هـ/1986م.

-3
الحذف في المثل العربي،عمان-دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة 

األولى،1405هـ/1984م.

-4
الحمل على الجوار في القرآن الكريم، الرياض-مكتبة الرشد، الطبعة 

األولى 1985م.

-5

التأويل النحوي في القرآن الكريم،م، عّمان – دار جربر للنشر والّتوزيع، 

2011م (رسالة دكتوراه من كلية دار العلوم/جامعة القاهرة، مرتبة 

الشرف األولى، 1981م).
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-6
ابن خالويه وأثره في النحو والصرف، رسالة ماجستير-جامعة الكويت، 

التوصية بطبع البحث على نفقة الجامعة.

-7
المبتدأ والخبر في القرآن الكريم عمان-دار عمار للنشـر والتوزيع، الطبعة 

األول، 1406هـ/1986م.

-8
رسالة أي المشددة، للشيخ عثمان النجدي، شرح وتحقيق، عمان-دار عمار 

للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 1406هـ/1986م.

-9
اعتراض الشرط على الشرط، البن هشام االنصاري، شرح وتحقيق، الطبعة  

األولى، 1406هـ/1986م، عمان-دار عمار للنشر والتوزيع.

-10

مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى: "إن رحمة هللا قريب من 

المحسنين"، البن هشام األنصاري، شرح وتحقيق، الطبعة األولى، 1405هـ/

1985م عمان-دار عمار للنشـر والتوزيع.

-11

ظاهرة القلب المكاني في العربية، عللها وأدلتها، وتفسيراتها، عمان-دار 

عمار للنشـر  والتوزيع، ومؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 1406هـ/

1986م، نشـر بدعم من جامعة مؤته.

-12
فن الترقيم، وأصوله وعالماته في العربية، عمان- دار جرير للنشـر 

والتوزيع، 2011م.

-13
ظاهرة التغليب في العربية، ظاهرة لغوية اجتماعية، دار عمار للنشر 

والتوزيع، نشر بدعم من جامعة مؤته، الطبعة االولى، 1413هـ/1993م.

-14
فن اإلمالء في العربية، جزآن، عمان- عّمان – دار جرير للنشر والّتوزيع، 

2011م.

-15
تنبيه األلباب على فضائل علم األعراب، للشنتريني، تحقيق ودراسة، دار 

عمار للنشـر والتوزيع 1994م

795089435-962+ ٨ شارع شهداء األقصى - البنيات - عمان - األردن



اِح الُحُمْوِز ْكُتوِر ِعْبد الفت, ستاِذ الد4  اال7

-16
ان – دار  Pجموع التكسير في العربية، وهو في تسعة أجزاء، قيد الطبع، عم

وزيع، 2010. Pر، والت ـْ ش Pجرير للن

-17
الكوفيون في النحو، والصرف والمنهج الوصفي المعاصر، عمان-دار عمار 

للنشـر والتوزيع، 1997م.

-18
لهجة اإلمارات العربية المتحدة، وما يمكن أن توسم به دالليا، وصرفيا، 

وزيع، 2010م , Pشر، والت Pان – دار جرير للن Pبع، عم Pثمانية أجزاء، وهو قيد الط

تطبيقات لغوية للصف التاسع، باالشتراك.19-

وزيع، 2012م.20- Pشر والت Pان – دار جرير للن Pأسلوب االستثناء والمحورية، َعم

-21
ان – دار  Pبناء فاعول في لهجة اإلمارات المتحدة وأصالته في العربية، عم

جريرللنشـر والتوزيع، 2010م.

-22
انزياح اللسان العربي الفصيح والمعنى، دار عمان – دار جرير للنشر 

والتوزيع، 2012م.

القطع نحويا والمعنى، دار عمارل للنشر والتوزيع-عمان، 2008م.23-

-24
وسائل المدح والذم والتعجب في العربية، دار عمار للنشـر والتوزيع-عمان، 

2008م.

-25
ة والمعنى، عّمان – دار جرير  Pالمتشابه اللفظي في  شواهد سيبويه النثري

وزيع، 2010م. Pشـر، والت Pللن

وزيع، 2009م.26- Pان – دار  جرير للّنشر، والت Pكسير، َعم Pحاة في َجْمع الت م الن� َتوه�

-27
معجم ألفاظ لهجة اإلمارات وتأصيلها، إصدار مركز زايد للتراث والتاريخ، 

ط1، 2008م.
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-28
واصل والّتفاهم في التراث العربّي القديم، عّمان – دار جرير  Pة الت Pسيميائي

للنشر والتوزيع، 2010م. 

-29
ان – دار جرير  Pحمد المتوّكل، عم نحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة ا�

للنشر والتوزيع، 2011م.

-30
ِصيلّيًا، عّمان – دار  ناث في دولى الكويت – ِسيمباِئّيًا، وَتا� معجم  أعالم اال�

جرير للنشر، والتوزيع، 2015م.

معايشتي للنحو، والصرف، عمان – دار جربر للنشر والتوزيع، 2013م.31-

-32
ّيًا وَتداُوِلّيًا ، عمان – دار  واة نص� Pة ذوات البؤرة االستفهامّية الن Pالسور القرآني

جرير للنشـر والتوزيع، 2015م.

-33
ان -  دار جرير للنشـر والتوزيع،  Pٍة)، عم Pة ذاُت َوِظْيَفٍة َدالِلي Pالحاُل (َفْضَلٌة نحوي

2015م.

-34
ان -  دار جرير للنشـر  Pٍة)، عم Pة ذاُت َوِظْيَفٍة َدالِلي Pالَمْفُعْوُل فيه (َفْضَلٌة َنحجوي

والتوزيع، 2015م.

-35
ان -  دار جرير للنشـر  Pٍة)، عم Pة ذاُت َوِظْيَفٍة َدالِلي Pالَمْفُعْوُل َلُه (َفْضَلٌة َنحوي

والتوزيع، 2015م.

-36
ان -  دار جرير  Pٍة)، عم Pالَمْفُعْوُل الُمْطَلِق (َفْضَلٌة َنْحوّية ذاُت َوِظْيَفٍة َدالِلي

للنشر والتوزيع، 2013م.

-37
ان -  دار  Pٍة)، عم Pْمِييز في الَكالِم الَعرِبي� (َفْضَلٌة َنحوية ذاُت َوِظْيَفٍة َدالِلي Pالت

جرير للنشـر والتوزيع، 2015م

-38
ان – دار َجِرْير  Pة المعاصرة، عم Pيماءاِتِه والمناهج اللغوي ي© في بعض ا� ابن جن�

للنشـر والتوزيع، 2015 م.
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-39
شِر  Pٍة ، عمان – دار َجِرْير للن Pٌة ذاُت َوِظْيَفٍة َدالِلي Pالَمْفُعْوُل َمَعُه َفْضَلٌة َنْحِوي

ْوَلى ، 2016م . Wْبَعة اال Pْوِزْيِع ، الط Pوالت

-40
ٌة شاِمَلٌة ِمْن ِخالِل َشواِهَد ِمَن الَمَثِل الَعَرِبي�  Pٌة ، وَصْرِفي Pَتداِرْيُب َنْحِوي

ْوَلى ، 2018. Wْوِزْيع ، الطبعة اال Pواإلجابات عنها،  َعّمان – دار َجِرْير للّنْشر ، والت

-41

ٌة ، وَصْرِفيٌة شاِملٌة ِمْن ِخالِل َشواِهَد ِمَن  Pجاباُت الواِفَيُة َعْن ( َتداِرْيب َنْحوي اال�

ْوَلى ،  Wْوِزْيع ، الطبعة اال Pالَمَثِل الَعَرِبي� ) ، َعّمان – دار َجِرْير للّنْشر ، والت

2018م .

-42
ْخَرى ، َعّمان – دار َجِرْير للّنْشر ،  Wْبِنَيٍة ا ْبِتَيتها با� الّصَفُة الُمَشّبَهُة وَتداُخُل ا�

ْوَلى ، 2016م . Wْوِزْيع ، الطبعة اال Pوالت

-43
الحكاية في العربية وما ُيْحَمُل عليها ، عمان – دار جرير للنشر ، والتوزيع ، 

.2017

-44
ْغراُضُه ،  ْسباُبُه ، وا� ْصِل في َتلِوْيِن الِخطاِب – مواِضُعُه ، وا� الُعُدْوُل َعِن اال�

عمان – دار جرير للنشر ةالتوزيع ، 2017م .

-45
اسم اآللة ، والهيئة ، والزينة في لهجة اإلمارات العربية المتحدة ( تحت 

الطبع ) – دار جرير للنشر ، والتوزيع.

-46
ِصْيًال ووزنًا َصْرِفّيا ( ثالثة أْجزاء – تحت الطبع )  معجم المعتل في العربية تا�

– دار جرير للنشر ، والتوزيع.

-47
راِكْيب وَعَدم تناُفرها – تحت الطبع – دار جرير  Pثُرها في َنْظِم الت الُمالَبَسُة وا�

للنشر ، والتوزيع.

-48
ْغراضًا – دار جرير للنشر ،  ْحكامَا وٕاَ ًال ا� Pًال وُمَذي ْذِيْيل في القرآِن الَكِرْيِم ُمَذي� Pالت

والتوزيع.

دْيَن والُمعاِرِضْيَن – دار جرير للنشر ، والتوزيع.49- ي� ماِنَيِة َبْيَن الُمو� Pواُو الث
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 األعمال اإلدارية وأعمال اللجان

-50
را أحكاما وأغراضا  Pرا ومفس الجملة التفسيرية في القران الكريم مفس�

(تحت الطبع).

ا َتْكَتِمْل).51- Pالَلُة اللغِوّيُة (كتب َلم Pَتطويل التركيب اللَغْوّي وتثقيُلُه والد

عميد كلية اآلداب-جامعة مؤته (2006-2005).

عميد البحث العلمي والدراسات العليا-جامعة مؤته (12/2/1999-12/2/1994).

مستشار رئيس جامعة مؤته للشؤون األكاديمية (11/9/1995-11/9/1994).

القيام بأعمال عميد كلية اآلداب-جامعة مؤته في أثناء غيابه (5/9/1995).

رئيس دائرة العلوم اإلنسانية-جامعة مؤته (16/9/1989-16/9/1988).

رئيس قسم اللغة العربية-جامعة اإلمام-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-

.اإلحساء (1983-1981)

.عضو هيئة تحرير المجلة األردنية للغة العربية (2005-إلى اآلن)

.عضو مجمع اللغة العربية الفلسطيني-مستمر

.نائب رئيس هيئة تحرير مجلة مؤته للبحوث والدراسات

.عضو هيئة تحرير مجلة مؤته للبحوث والدراسات (أكثر من مرة)

.رئيس لجنة البحث العلمي-جامعة مؤته

.عضو مجلس البحث العلمي-جامعة اإلمارات العربية المتحدة

.عضو لجنة البحث العلمي-جامعة مؤته

.عضو هيئة تحرير مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة اإلمام
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 نشاطات أخرى
القاء عدد كبير من المحاضرات في للمذيعين والمذيعات في التلفزيون األردني.

.رئيس لجنة المجلس التأديبي-جامعة مؤته (أكثر من مرة)

لجنة التخطيط والتطوير (مقررا) – جامعة الكويت .

لجنة الشؤون األكاديمية والمعادالت (مقررا) – جامعة الكويت .

لجنة الترقية – جامعة الكويت .

اللجنة الثقافية – جامعة الكويت .

لجنة التقرير السنوي – جامعة الكويت .

لجنة التقييم الذاتي – جامعة الكويت .

لجنة االختبارات الموحدة (مقررا) – جامعة الكويت .

لجنة التوجيه واالرشاد – جامعة الكويت .

لجنة تطوير األداء التدريسي – جامعة الكويت .

مجلس البحث العلمي – جامعة اإلمارات العربية المتحدة .
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