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 العلوم كلية - وآدابها العربية اللغة بقسم املشارك اللغوية العلوم أستاذ : الوظيفة

 . بالجامعة العليا الدراسات عمادة ووكيل ،(خالد امللك جامعة) إلانسانية

 : العلمية املؤهالت

 وإلادارية الاجتماعية والعلوم العربية اللغة كلية من العربية اللغة في بكالوريوس -

 .الثانية الشرف مرتبة مع ممتاز  بتقدير  هـ1171 عام خالد امللك بجامعة

 هـ1177 عام القرى  أم بجامعة العربية اللغة كلية من والصرف النحو  في ماجستير  -

          .ممتاز بتقدير 

 القاهرة بجامعة العلوم دار  كلية في والعروض والصرف النحو  قسم من دكتوراه -

 .ألاولى الشرف بمرتبة هـ1199 عام



 : الوظيفي التدرج

 .هـ1177-1171 (واحدة دراسية سنة) العلمي أبها معهد في مدرس -

 .هـ1199 - 1177 من خالد امللك بجامعة وآدابها العربية اللغة قسم في معيد -

 العربية اللغة قسم) خالد امللك بجامعة إلانسانية العلوم بكلية مساعد أستاذ -

 . هـ13/6/1197 حتى هـ1199 من (وآدابها

 العربية اللغة قسم) خالد امللك بجامعة إلانسانية العلوم بكلية مشارك أستاذ -

 . آلان حتى هـ13/6/1197 من (وآدابها

 حتى هـ71/1/1199 من إلانسانية العلوم بكلية والجودة التطوير  وحدة رئيس -

 . هـ7/1/1191

 حتى هـ9/1/1191 من والجودة كاديميألا للتطوير  إلانسانية العلوم كلية وكيل -

 . هـ7/1/1191

 حتى  هـ9/1/1191 من خالد امللك بجامعة املكلف العليا الدراسات عمادة وكيل -

 . هـ73/6/1191

 الدراسات عمادة مجلس وأمين خالد امللك بجامعة العليا الدراسات عمادة وكيل -

 . آلان حتى هـ1/7/1191 من بالجامعة العليا

 

 : وإلادارية العلمية الخبرات



 .هـ1177 عام وآدابها العربية اللغة بقسم العلمية اللجنة أمين -

 .آلان حتى هـ1199 من وآدابها العربية اللغة قسم مجلس عضو  -

 .هـ1199 عام وآدابها العربية اللغة بقسم والجودة التطوير  لجنة عضو  -

 .هـ1199 عام إلانسانية العلوم بكلية والجودة التطوير  وحدة رئيس -

 حتى هـ1199 من إلانسانية العلوم بكلية الرئيسة والجودة التطوير  لجنة رئيس -

  هـ7/1/1191

 وآدابها العربية اللغة بقسم ألاكاديمية والشؤون العليا الدراسات لجنة عضو  -

 .هـ1199-1191

 .هـ1197-هـ1191 عامين ملدة وآدابها العربية اللغة بقسم الجدول  لجنة رئيس -

 إلانسانية العلوم بكلية والاتصال إلاعالم بقسم ألاكاديمية اللجنة ومقرر  عضو  -

 أعضاء واختيار  له ألاكاديمية ألاطر  ووضع القسم تأسيس على عملت التي اللجنة)

 .هـ1191 (به التدريس هيئة

 .هـ1191 إلانسانية العلوم بكلية وألاهداف والرسالة الرؤية وضع لجنة رئيس -

 (التعلم مصادر  معيار ) خالد امللك بجامعة التطويري  التقويم شروعم لجنة عضو  -

 . . . هـ1191-1197

 خالد امللك بجامعة ألاكاديمي والاعتماد والجودة للتطوير  الدائمة اللجنة عضو  -

 .هـ1191

 . هـ7/1/1191 حتى - هـ1191 من إلانسانية العلوم بكلية التميز  جوائز  لجنة رئيس -



 حتى هـ1/1/1197 من إلانسانية العلوم بكلية واملناهج الخطط لجنة رئيس -

 .هـ7/1/1191

  هـ7/1/1191 حتى هـ9/1/1191 من والجودة للتطوير  إلانسانية العلوم كلية وكيل -

 .آلان حتى1199 من إلانسانية العلوم كلية مجلس عضو  -

 من العلمي التدريس هيئة أعضاء إنتاج لشراء بالجامعة الدائمة اللجنة عضو  -

 . هـ1197 - هـ1197

 -1191 الدراسية والبرامج خططال لفحص بالجامعة الدائمة اللجنة عضو  -

 . هـ1197

 . هـ1196 إلانسانية العلوم كلية مجلس أمين -

 حتى  هـ9/1/1191 من خالد امللك بجامعة املكلف العليا الدراسات عمادة وكيل -

 . هـ73/6/1191

 الدراسات عمادة مجلس وأمين خالد امللك بجامعة العليا الدراسات عمادة وكيل -

 . آلان حتى هـ1/7/1191 من بالجامعة العليا

 .آلان حتى هـ7/1/1191 من العليا الدراسات بعمادة الطالبية الشؤون لجنة رئيس -



 العليا الدراسات وطالبات لطالب والواجبات الحقوق  دليل وضع لجنة عضو  -

 . هـ1191  عامل

 : العلمية واللقاءات والندوات املؤتمرات

 حضور  - هـ1197 القاهرة بجامعة العلوم دار  كلية - (العربية إمام سيبويه) مؤتمر -

 (.الدكتوراه دراسة أثناء) علمية بورقة ومشاركة

 حضور ) هـ1191 بالرياض املنعقد العالي للتعليم الرابع الدولي واملعرض املؤتمر  -

 (.خالد امللك جامعة من بترشيح

 ألاكاديمي التطوير  عمادة ،"بالجامعة الجودة تحقيق في الطالب دور " لقاء -

 .هـ1191  خالد امللك بجامعة والجودة

 بمدينة املنعقد الثانوي  فوق  التعليم في الجودة لضمان الثالث الدولي املؤتمر  -

 (.خالد امللك جامعة من بترشيح حضور ) هـ13/6/1191-17 الفترة خالل الدمام

 الجامعة - "خاصة ألغراض وآدابها العربية اللغة تعليم" الرابع الدولي املؤتمر  -

 (.حضور ) هـ7/7/1191-7 ماليزيا كوالاملبور  - إلاسالمية

 عين بجامعة ألالسن كلية في وآدابها العربية اللغة بقسم ألاول  الدولي املؤتمر  -

 .هـ1197 –ةعلمي بورقة مشاركة – شمس



 نايف جامعة ،"العربية اللغة أمن تحقيق في وإلاعالم التعليم دور " العلمي امللتقى -

 مقر  العربية، اللغة لخدمة الدولي العزيز  عبد بن هللا عبد امللك مركز  مع بالتعاون 

 امللك جامعة من بترشيح حضور ) هـ16/11/1197-11 بالرياض، نايف جامعة

 (.خالد

 جامعة املواجهة، وسبل املجتمعية املخاطر  : وإلاشاعة لإلعالم الدولي املؤتمر  -

 هـ،7/7/1196-9 ،(إلانسانية العلوم بكلية والاتصال إلاعالم قسم) خالد امللك

 . حضور 

 اللغة قسم) القاهرة بجامعة آلاداب كلية ،(جديدة قراءة : العربي التراث) مؤتمر -

 . هـ1/7/1196-9 علمية، ورقةب مشاركة ،(وآدابها العربية

 قسم) خالد امللك جامعة ،"والاستراتيجيات الوسائل : وإلارهاب إلاعالم" مؤتمر -

 . حضور  هـ،17/7/1191-17،(إلانسانية العلوم بكلية والاتصال إلاعالم

 كلية ،"املعرفي وإلانجاز  ألايديولوجيا بين العربية والثقافة الاستشراق" مؤتمر -

 ، هـ73/7/1191-77 ،(وآدابها العربية اللغة قسم) شمس عين بجامعة ألالسن

 . (علمية جلسة رئاسة)

 : التدريبية الدورات

 .هـ1191 القاهرة جامعة - آلالي الحاسب في دورة -



 .هـ1191 بالقاهرة الجمهورية صحيفة - (الصحفي التحرير ) في دورة -

 بجامعة املجتمع خدمة مركز  - (الخامس توى املس) إلانجليزية اللغة في دورة -

 .هـ1197 القاهرة

 .مشيط بخميس ستريت وول معهد في (شهرين ملدة) إلانجليزية اللغة في دورة -

 والجودة ألاكاديمي التطوير  عمادة - "للبرنامج الذاتية الدراسة تقرير " دورة -

  ألاكاديمي عتمادوالا  للتقويم الوطنية الهيئة مع بالتعاون  خالد امللك بجامعة

 .هـ1199

 التطوير  عمادة - "العالي التعليم مؤسسات في إلاستراتيجي التخطيط" دورة -

 .هـ1191 خالد امللك بجامعة والجودة ألاكاديمي

 خالد امللك بجامعة إلانسانية العلوم كلية - "الدراس ي املقرر  تقرير  إعداد" دورة -

 .هـ1191

 والاعتماد للتقويم الوطنية الهيئة - "املرجعية تواملقارنا ألاداء مؤشرات" دورة -

 .هـ1191 الخبر مدينة - الاكاديمي

 التطوير  عمادة - "العالي التعليم في الحديثة التدريس إستراتيجيات" دورة -

 .هـ1191 خالد امللك بجامعة والجودة ألاكاديمي



 - "الجامعةب الدراسية واملقررات التعليمية للبرامج والتقويم القياس" دورة -

 .هـ1191 خالد امللك بجامعة والجودة ألاكاديمي التطوير  عمادة

 خالد، امللك بجامعة والجودة ألاكاديمي التطوير  عمادة – "التعاوني التعلم" دورة -

 .هـ17-11/1/1197

 مدينة في "خالد امللك بجامعة إلاستراتيجية الخطة إعداد" عمل ورش ثالث -

 (والجودة للتطوير  الجامعة وكالة) خالد امللك امعةج بإشراف بتركيا، أسطنبول 

 . هـ11/11/1197-11 مراس، شركة وتنفيذ

 بجامعة والجودة ألاكاديمي التطوير  عمادة ،"والبرامج الخطط بناء آلية" دورة -

 . هـ9/1/1196 خالد، امللك

 : الاهتمام مجاالت

 .والثقافية الفكرية والقراءات الدراسات -1

 .للنصوص اللغوي  التحليل -7

 .واللغوية إلاعالمية الدراسات -9

 . اللسانيات -1

 . إلاستراتيجي والتخطيط والجودة التطوير  -7



 : البحوث

 غير  ماجستير  رسالة - (إلاعراب لتقرير  التركيب تفسير ) سيبويه كتاب في التمثيل -

 .هـ1177 - القرى  أم بجامعة العربية اللغة بكلية منشورة

 دكتوراه رسالة - نصية نحوية داراسة : املتنبي شعر  في والداللية اللفظية وابطالر  -

 .هـ1199 - القاهرة بجامعة العلوم دار  بكلية منشورة غير 

 على الحصول  قبل منشور  بحث - النحوي  التحليل في ودورها املوازية التراكيب -

 العلوم دار  كلية في املنعقد (العربية إمام سيبويه) مؤتمر بمجلة الدكتوراه درجة

 .هـ1191 - القاهرة بجامعة

 تشرقين ديوان" الصالح أحمد شعر  في الجملة بناء في والداللي التركيبي التوابع دور  -

 بجامعة العلوم دار  كلية مجلة في منشور  محكم بحث ".نموذًجا القلب سماء في

 .القاهرة

 النحوية الصناعة : "ألامالي" في الحاجب ابن عند الشريفة ألاحاديث توجيه -

 .خالد امللك بجامعة إلانسانية العلوم مجلة في منشور  محكم بحث .واملعنى

يد البطليوس ي في جواب  - ِّ
مستويات السياق ومظاهر توظيفه في رسالة ابن الس 

 مجلة في منشور  محكم بحث .اعتراضات ابن العربي على شرحه لديوان املعري 

 . املنيا بجامعة العلوم دار  كلية تصدرها التي عربيةال الدراسات



 التي آداب مجلة في منشور  بحث .املفصل في الزمخشري  عند وأثره املتكلم قصد -

 . الخرطوم بجامعة آلاداب كلية تصدرها

 

 

 


