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اللغة األم
اللغات األخرى
درجة اإلجادة

اللغات
الكمبٌوتر

العربٌة
اإلنجلٌزٌة

جٌد
إجادة التعامل مع الكمبٌوتر فً كافة برامج الكتابة والعرض

ادلؤهالث العلميت
أوالا

اإلجااازة فااً حفااي وتجوٌااد القااربن الكاارٌم برواٌااة حفااص عاان عاصاام بالسااند
المتصل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من طرٌق الشاطبٌة.

ثانٌا

درجااة الاادكتوراه ماان كلٌااة دار العلااوم جامعااة القاااهرة وساام النحااو والصاار
والعروض بمرتبة الشر األولى عام  5282م
ًوصْ

ثالثا

دسرــــة الوارغــــت٘ش فٖ اٙداب بقـــغـــن اللغـــــة العشب٘ـــــة (تخصص
ّصشف) هي راهعة رٌْب الْادٕ بتقذٗش اهت٘اص عام 1002م

رابعا ا

ل٘غاًظ الذساعــات اإلعـــصـمه٘ة( اإلرصاصا العال٘صة ) ـعــصـصة أصــصـْي الذٗـصـي
قغــــــن التفغ٘ش ّعلْهَ عام  1000ه٘مدٕ هذا الذساعة فَ٘ أسبع عٌْات .

خامسا ا

هعِصصصذ اعصصصذاد الصصصذعاا ( هشةصصصض الخقافصصصة اإلعصصصمه٘ة )التصصصابع لصصصْصاسا ا ّقصصصاف
بزوِْسٗصة هصصش العشب٘صة ّهصذا الذساعصصة ف٘صَ عصٌتاىح ّٗهُصل حاهلصَ للخ ابصصة
ّفٌْى الذعْا الٔ هللا تعالٔ .

سادسا ا

الصصذبلْم العاهصصة فصصٖ التشب٘صصة ّرصصش التذسٗصصـظ عصصام  2991ه٘مدٗـصصـة (عصصٌة
ّاحذا)ح ّهذا الذساعة فَ٘ عٌة أّ عٌتاى تختلص بصاالتمف قصذسات ا ـصخا
ّهذٓ تفشغِن .

سابعا ا

ل٘غصصاًظ اٙداب فصصٖ اللغصصة العشب٘صصة ّندابِصصا هصصي راهعصصة رٌصصْب الصصْادٕ عصصام
 2991م .

الدوراث العلميت
أوال

ّسـة عول بعٌْاى " اعتشات٘ز٘ة التصذسٗظ الصٌاي٘صة " هصي راهعصة عصلواى بصي
عصذ العضٗض – ّةالة الكل٘ة للت ْٗش ّالزْدا بتاسٗخ  19سب٘ع أّي ُ 2141ـ

ثان اٌا

ّسـة عول بعٌْاى " تْص٘ الخصشا الو٘ذاً٘ة " هي راهعصة عصلواى بصي عصصذ
العضٗض – ّةالة الكل٘ة للت ْٗش ّالزْدا بتاسٗخ  10سب٘ع أّي ُ 2144ـ

ثال اثا

ّسـة عول بعٌْاى " هْاصفات االالتصاس الز٘ذ " هصي راهعصة عصلواى بصي عصصذ
العضٗض – ّةالة الكل٘ة للت ْٗش ّالزْدا بتاسٗخ  14هوشم ُ 2144ـ

رابعا
ا

ّسـة عول بعٌْاى " التقْٗن الزاتٖ الصشاهزصٖ " هصي راهعصة عصلواى بصي عصصذ
العضٗصصصض – ّةالصصصة الزاهعصصصة لللصصصيْى التعل٘و٘صصصة ّا ةادٗو٘صصصة بتصصصاسٗخ  1هوصصصشم
ُ 2144ـ

خامسا
ا

ّسـصة عوصل بعٌصْاى " تْصص٘ الصصشاهذ ّالوقصشسات ّتقاسٗشُصا" هصي راهعصة
علواى بي عصصذ العضٗصض – ّةالصة الزاهعصة لللصيْى التعل٘و٘صة ّا ةادٗو٘صة لوصذا
ْٗه٘ي بتاسٗخ  10 – 29رّ القعذا ُ 2141ـ

سادسا
ا

ّسـة عوصل بعٌصْاى " اعصتخذام التقٌ٘صة الوذٗخصة فصٖ التصذسٗظ " لوصذا ٗصْه٘ي
بتاسٗخ  21 - 21روادٓ اٙالشا هي عام ُ 2141ـ هي راهعة الخصشد ّةالصة
الزاهعة للليْى التعل٘و٘ة ّا ةادٗو٘ة

سابعا
ا

دّسا بعٌصصْاى " هِصصاسات االتصصصاي" للصصذةتْس فِصصذ علصصٖ العٌصصذط لوصصذا ٗ صْه٘ي
بْاقع الوظ عاعات ْٗه٘ا فٖ الفتشا هي 2141/6/ 19 -12

ثام انا

ّسـة عول بعٌْاى " اعذاد الذساعة الزات٘صة للصصشاهذ " بتصاسٗخ  / 12روصادٓ
ا ّلٔ هي عام ُ 2141ـ هي راهعة الخشد ّةالة الزاهعة للليْى التعل٘و٘صة
ّا ةادٗو٘ة

تاسعا
ا

الصصذّسا العلو٘صصة الوكخفصصة (  )40حمحصصْى عصصاعة فصصٖ سعصصالة الوغصصزذ ّالخ ابصصة
ّفي اإللقاء هي الوعِذ العالٖ لألهة ّالخ صصاء التصابع لزاهعصة ر٘صصة فصٖ الفتصشا
هي ُ 12141 /1 / 11 :21ـ

عاشرا
ا

دّسا تذسٗص٘صصة بعٌصصْاى " اعصصتخذام  outlookفصصٖ ا عوصصاي الوكتص٘صصة" لوصصذا
ٗصصصْه٘ي هصصصي ةل٘صصصة الوزتوصصصع فصصصٖ هواف صصصة ا فصصصمد بتصصصاسٗخ هصصصي 22 /1 : 2
ُ2142/ـ

حادي
عشر

دّسا تذسٗص٘صصة فصصٖ بشًصصاهذ الوٌافغصصة الْرٌ٘صصة ا ّلصصٔ إلعصصذاد ال ص الولصصاسٗع
الصغ٘شا التابع لوشةصض عصل اى بصي عصصذ العضٗصض للعلصْم ّالتقٌ٘صة ( عصاٗت ) ٗصْم
تذسٗصٖ ّاحذ بتاسٗخ ُ2112/ 21 / 10ـ

دّسا بعٌصصْاى ( هِصصاسات التفك٘صصش الوصصشى ) هصصي ةلـــصصـ٘ة الوزتوـصصـع فصصٖ ا فصصمد
ثانً عشر راهعصصصة الولصصص عصصصعْد للوصصصذسب عصصصصذ هللا هوــصصصـوذ الوفلصصص بتصصصاسٗخ / 20 / 24
ُ 22112ـ
ثالث عشر ّسـصصة العوصصل التعشٗف٘صصة بت ص٘قصصات التقٌ٘صصة الوذٗخصصة فصصٖ التعلصص٘ن التابعصصة إلداسا
الذساعات ّالت ْٗش بزاهعة الول ععْد بتاسٗخ ُ 2111/ 22 /9ـ .
رابع عشر دّس ا التصصْ ٗفصصل فصصٖ اللغصصة اإلًزل٘ضٗصصة هصصي راهعصصة رٌصصْب الصصْادٕ - 2 – 1
 1001م

اخلرباث العلميت والتدريس
أوالا

العول هواضشا لوـــادا اللـــــغة العــــشب٘ـــة بكلـــ٘ة الوزتــــوع فصٖ ا فــــصـمد
راهـــعة الوــــــصـل ععــــــصـْد هصي ُ 2111صـ حــــصـتٔ ُ2142صـ حصن راهعصة
الخشد ( علواى بي عصذ العضٗض ) حتٔ تاسٗخَ.

ثانٌا

العوصصصل هعلــصصصـوا لوـصصصـادا القــصصصـشنى الكـصصصـشٗن ّتزــصصصـْٗذٍ بالزوــصصصـع٘ة الخ٘ــصصصـشٗة
لتوـــــف٘ظ القـشنى الكصشٗن بووــاف ـصـة ت٘ــصـواء فصٖ الفــــصـتشا هصي ُ 2112صـ
الٔ ُ 2111ـ .

ثالثا

العـــول هعلـــوا بالتـــصـشب٘ة ّالتعــــصـل٘ن بالوولــــصـكة العشب٘ــــــصـة الغعــصـْدٗة(
ّصاسا الوعاسف) الفـــــــتشا هي ُ2112ـ الٔ ُ2111ـ

رابعا

العوصصصصصل هعلـــصصصصصـوا بالتشب٘ـــــصصصصصـة ّالتعلــــــصصصصصـ٘ن( الوتْعـــصصصصصـ ّالخـــصصصصصـإًْ )
بزوِـــْسٗة هصـــــش العشب٘ة هي  2991الٔ  1000م

العضىياث العلميت واإلداريت
اللجان اإلدارٌة داخل وخارج الجامعة
لجنة النشاط الطالبً

هقشس لزٌة الٌلار ال مبٖ فٖ ةل٘ة الوزتوع لعام ُ2111ـ

لجنة النشاط الطالبً

هقشس ّسايذ الٌلار االرتواعٖ فٖ لزٌة الٌلار ال مبٖ فٖ

ةل٘ة الوزتوع فٖ ا فمد للفصل الخاًٖ عام ُ 2111ـ

اللجنة العلمٌة

هقشس الٌذّا العلو٘ة بالكل٘ة هٌز ُ 2116ـ حتٔ تاسٗخَ

اللجنة االجتماعٌة

هقشس اللزٌة االرتواع٘ة بالكل٘ة لعام ُ 2144ـ

اجلىائز العلميت وادلنح البحثيت وشهاداث التقديز
شهادة شكر وتقدٌر من بٌواعصصصة الولصصاسةة بفاعل٘صصة فصصٖ الوعصصشا الخقصصافٖ الوقصصام فصصٖ
كلٌة المجتمع فً األفالج الكل٘صصة ضصصصوي افعال٘صصات االحتفصصصاي بوصصشّس الوغصصص٘ي عاهصصا علصصصٔ
تأع٘ظ راهعة الول ععْد فٖ ـِش ـْاي ُ 2112ـ

شهادة المعلم المثالً من
جمعٌة القربن الكرٌم
بمحافية تٌماء
تقرٌر الكفاءة (امتٌاز ) عصصصي فتصصصشا الخذهصصصة فصصصٖ التشب٘صصصة ّالتعلصصص٘ن( الوشحلصصصة ا ّلصصصٔ
من إدارة التعلٌم بمنطقة ّالوتْع ص ة ّالخاًْٗصصة ) بالوولكصصة العشب٘صصة الغصصعْدٗة عصصي فصصٖ
تبوك
الفـــــتشا هي ُ 2112ـ الٔ ُ 2111ـ .
الوعلن الوخصالٖ فصٖ روع٘صة القصشنى الكصشٗن بوواف صة ت٘وصاء لوصذا
حمث عٌْات هتتال٘ة فٖ الفتشا هي ُ 2111 – 2111ـ

خرباث التدريس واإلشزاف على الزسائل العلميت
تدرٌس مقرر 828عرب

تذسٗظ هادا اللغة العشب٘ة للوغتْٓ ا ّي

تدرٌس مقرر 821عرب

تذسٗظ هادا التوشٗش العشبٖ للوغتْٓ الخالج

تدرٌس مقرر 821عرب

تذسٗظ هادا الذساعات ا دب للوغتْٓ الشابع

تدرٌس مقرر 822عرب

تذسٗظ هادا اللغة العشب٘ة للوغتْٓ الخاهظ

احلضىر وادلشاركت يف الندواث وادلؤمتزاث
اداسا رو٘ع الٌذّات العلو٘ة التٖ تق٘وِا الكل٘ة ّ الولاسةة فِ٘ا
الولاسةة فٖ رو٘ع الفعال٘ات التٖ بالكل٘ة

