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هاتف عمل
ثانياا :المؤهالت العلمية:
المؤهل
الليسانس
الماجستير

تاريخ الحصول عليها
5771م
2002م

الدكتوراه

2009م

التخصص
اللغة العربية
اللغة عربية (النحو والصرف
والعروض)
اللغة عربية (النحو والصروف
والعروض)

الجامعة أو الكلية
كلية دار العلوم (جامعة المنيا)
كلية دار العلوم (جامعة المنيا)
كلية دار العلوم (جامعة المنيا)

ثالثاا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
أستاذ مساعد

تاريخ الحصول عليها
2009م

الجهة
كلية دار العلوم (جامعة المنيا)

راب اعا :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م
5
2
3
2

المهام اإلدارية
رئيس لجنة السير لقسم اللغة العربية  /كلية التربية ـ جامعة جازان
وكيلة قسم اللغة العربية  /كلية التربية ـ جامعة التربيةـ جامعة جازان
رئيسة كنتروالت متفرقة ومراجعة عليها (جامعة جازان)
وكيلة منسقة قسم اللغة العربية /كلية التربية ـ جامعة المجمعة

1

المرشدة األكاديمية للفرقة الرابعة /كلية التربية ـ جامعة المجمعة

1

مسؤولة الرصد للمستويين األول والثاني /كلية التربية ـ جامعة المجمعة

9

مسؤولة معيار التوظيف الخاص بالجودة في قسم اللغة العربية /كلية التربية ـ جامعة
المجمعة .

فترة التكليف
سنتان
سنة
سنتان
الفصل الدراسي الثاني للعام
(5233-5232هـ)
الفصل الدراسي الثاني للعام
(5233-5232هـ)
الفصل الدراسي الثاني للعام
(5233-5232هـ) وحاليًا
الفصل الدراسي الثاني للعام
(5233-5232هـ) وحاليًا

سا :اللجان التي شارك بها العضو:
خام ا
م
5
2
3

اسم اللجنة
لجنة إعداد الجداول (جامعة جازان)
لجنة إعداد دليل قسم اللغة العربية
(جامعة المجمعة) ومراجعته
لجنة المعادالت في قسم اللغة العربية
(جامعة المجمعة)

مهام اللجنة
وضع جداول الخطة الجديدة (مستويات)
إنشاء دليل القسم ومراجعته

فترة عمل اللجنة
سنة
(5233هـ 5232-هـ) حتى اآلن

وضع معادالت للطالبات المحوالت من
جامعات أخري للقسم

(5232هـ 5231هـ)

2
1
1
9
سا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة والمجتمع :
ساد ا
م

اسم المشاركة

نوع المشاركة

الفترة

ساب اعا :األنشطة العلمية:
أ -الماجستير والدكتوراه :
المصادر واستعماالتها في مختارات الحماسة ألبي تمام (دراسة صرفية ونحوية)

عنوان رسالة
الماجستير:
عنوان رسالة الدكتوراه عالقة االرتباط بالعمل النحوي من خالل دراسة حروف المعاني في شعر حُميد بن ثور الهاللي (دراسة
نحوية وداللية)
ب-اإلنتاج العلمي (المنشور  /المقبول للنشر) :
م
5
2

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

جـ  -المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م
5
2
3
2
1
1
9
1
7
50
55
52
53
52
51
51
59

اسم المقرر
النحو ()5
النحو ()3
المهارات اللغوية
التحرير العربي
مشروع البحث تطبيقي
النحو والصرف ()2
العروض والقافية
علم البيان
نصوص تطبيقية
مناهج البحث األدبي
المهارات اللغوية
الصرف ()3
نحو ()1
مهارات القراءة والكتابة
العروض والقافية ()5
العروض والقافية ()2
نحو ()2

رقم المقرر ورمزه
252عرب3-5
505عرب2-
502عرب2-
215عرب3-
2231عرب
2291عرب
ARAB101
3520عرب
3225عرب
ARAB215
ARAB222
ARAB316
ARAB121

المرحلة
المستوى الثالث
الفرقة الثالثة
المستوى األول
المستوى الثاني
الفرقة الرابعة
الفرقة الثانية (إسالمي)
المستوى الرابع
الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
المستوى األول
الفرقة الثالثة
الفرقة الثالثة
المستوى الثالث
المستوى الرابع
المستوى الخامس
المستوى الثاني

د -اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العضوية في الجمعيات العلمية:
اسم الجمعية

م

مقر الجمعية

نوع العضوية

و – الدورات التدريبية:
م
5
2

اسم الدورة
تمنية المهارات اللغوية في تحرير الخطاب
(إشراف ومحاضرة)
بناء الخطط الدراسية

3

استراتيجيات دمج التقنية في التدريس

2

نظام التعليم اإللكتروني وأدواته

1

التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة

مكان االنعقاد
كلية خدمة المجتمع والتعليم
المستمر بجامعة جازان
كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة
المجمعة
كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة
المجمعة
عمادة التعليم اإللكتروني -
جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير المهارات –
دار صفية  -المجمعة

تاريخ االنعقاد
شهر ربيع الثاني 5230هـ
من 5233/2/1 :3هـ
من 5233/2/21 :22هـ
من5233 /52/27-21هـ
5232/1/ 9 ،1هـ

ز – المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:
م
5

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل
المكتبة الرقمية السعودية

2

أخالقيات التعليم اإللكتروني

3

معايير جودة البرنامج ومؤشرات األداء

2

توصيف البرامج والمقررات وتقاريرها واإلطار الوطني
للمؤهالت

1

مهارات استخدام السبورة الذكية التفاعلية

مكان االنعقاد
كلية التربية /جامعة
المجمعة
كلية التربية  /جامعة
المجمعة
كلية التربية /جامعة
المجمعة
كلية التربية /جامعة
المجمعة
كلية التربية /جامعة
المجمعة

تاريخ االنعقاد
السبت 5233/1/22هـ
5232/5/22هـ
5232/3/25هـ
5232/2/5هـ
5232/2/20هـ

النجازات و األنشطة العلمية األخرى:
ـ شهادة تقدير للمشااركة فاي أعماال الجاودة وحصاول قسام اللغاة العربياة (كلياة التربياة – جامعاة المجمعاة) علاى المركا
الخامس على مستوى الجامعة في البرامج األكثر جاه ية .
 المشاركة في توصيف مقررات الخطة الجديدة لقسم اللغة العربية (كلية التربية – جامعة المجمعة) من المساتوى األولحتى الثامن  ،من العام الجامعي (5233 -5232هـ) حتى (5232هـ 5231 -هـ) .
االسم:

د /مرفت حلمي محمد علي

التوقيع :

التاريخ5232/50/30 :هـ

