المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة المجمعة

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Higher Education
Al- Majmaah University

السيرة الذاتية

ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم
جامعة المجمعة

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس حمدي بدر
الدين بدر
الدين إبراهيم
التربية
بالمجمعة

الكلية

القسم

اللغة العربية

رقم المنسوب

43967

تاريخ الميالد

4937/6/5م

البريد اإللكتروني

Hamdy.badr@yahoo.com

هاتف عمل

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

دكتوراه
ماجستير

5991م
5995م

الجامعة أو الكلية

التخصص
اللغة العربية  -النحو و الصرف
اللغة العربية  -النحو و الصرف

كلية دار العلوم – جامعة القاهرة
كلية دار العلوم – جامعة القاهرة

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
معيد
مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد

تاريخ الحصول عليها
4993م
4994م
4995م
4007م

الجهة
كلية دار العلوم – جامعة القاهرة
كلية دار العلوم – جامعة القاهرة
كلية دار العلوم – جامعة القاهرة

كلية التربية بالمجمعة

رابعا :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

فترة التكليف

4
4
6

أمين قسم اللغة العربية بكلية التربية بالمجمعة
مدير تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية بجامعة المجمعة

4766هـ حتى اآلن
4767هـ حتى اآلن

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:

م

اسم اللجنة

4
4

اللجنة االستشارية لألنشطة العلمية
لجنة التوظيف

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

اقتراح األنشطة العلمية لكلية التربية بالمجمعة
تلقي طلبات توظيف أعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمهم

4764/4760هـ
4764/4764هـ

6
7
5
3
4

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة والمجتمع :
م

اسم المشاركة

نوع المشاركة

الفترة

سابعا :األنشطة العلمية:
أ -الماجستير والدكتوراه :
عنوان رسالة الماجستير:
عنوان رسالة الدكتوراه:

العالقة بين النصب و الجر في العربية مع اعتناء بالقراءات القرآنية
التعريفات النحوية

ب -اإلنتاج العلمي (المنشور  /المقبول للنشر) :
م

عنوان اإلنتاج العلمي
ت ا ْلقُ ْرآ ِن = معجم الكلمات المعربة في القرآن
فَ ْت ُح ال َّر ْح َم ِن فِي ُم ْع َر َبا ِ

تاريخ النشر

اسم الدورية

4009م

مكتبة ابن تيمية -القاهرة

5
2

الكريم موزعة على الوظائف النحوية والعالمات اإلعرابية
معجم األوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم

4044م

مكتبة ابن تيمية -القاهرة

جـ  -المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م
5
2
3
4
1
6
7
8
9
51
55
52
53
54
51

اسم المقرر
نحو4
علم اللغة العام
نحو4
علما المعاجم والداللة
النحو6
النحو7
الصرف4
الثروة اللفظية
النحو5
النحو3
النحو4
النحو9
المدارس النحوية
المهارات اللغوية
التحرير العربي

د -اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:

رقم المقرر
ورمزه

المرحلة

عرب4464
عرب4454
عرب4466
عرب4454
عرب4465
عرب4464
عرب4463
عرب4456
عرب6469
عرب6474
عرب7474
عرب7476

الفرقة األولى
الفرقة األولى
الفرقة األولى
الفرقة األولى
الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة الثالثة
الفرقة الثالثة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
اإلعداد العام
اإلعداد العام

 404عرب
 406عرب

م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العضوية في الجمعيات العلمية:
اسم الجمعية

م

مقر الجمعية

نوع العضوية

و – الدورات التدريبية:
م
5
2
3
4
1

اسم الدورة
دورة إعداد المعلم الجامعي
استراتيجيات تقويم الطالب واالمتحانات
استراتيجيات التعليم والتعلم

ز – المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:

مكان االنعقاد
جامعة القاهرة
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة

تاريخ االنعقاد
4997م
4764هـ
4764هـ

م
5
2
3

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل
دورة إعداد الورقة االمتحانية
دورة استخدام تويتر في التعليم
دورة مهارات التعليم اإللكتروني

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد
كلية التربية بالمجمعة

 4764هـ

جامعة المجمعة

 4767/4/44هـ

جامعة المجمعة

4767/4/49 : 43

اإلنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
إجازة في تالوة وتعليم القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 8991م
تدريس النحو في معهد إعداد الدعاة بالجمعية الشرعية بالقاهرة

التوقيع :

االسم :
حمدي بدر الدين بدر الدين إبراهيم

التاريخ:
5431/5/2هـ

هـ

