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 الدكتوراة :في اللغة العربية –نحو ولغة-كلية الدارسات اإلسالمية والعربية –دبي2015 ،م.
 املاجستير  :في اللغة العربية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات
العربية املتحدة2006 ،م
 بكالوريوس :في اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الشارقة،
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الخبرات العملية
التاريخ:
 -2015اآلن
2015 -2007م
 2007-2001م

مكان العمل:
أستاذ مساعد -جامعة الشارقة
محاضرة-جامعة الشارقة
مساعدة تدريس-جامعة الشارقة

خبرات التدريس (املساقات املدرسة)
اللغة العربية ()1
اللغة العربية ()2
مهارات االتصال باللغة العربية ()1
مهارات االتصال باللغة العربية ()2
اللغة العربية واإلعالم
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اللغة العربية
فن الكتابة والتعبير
النحو ()1
النحو ()2
النحو ()4
مشروع التخرج
فقه اللغة
علم اللغة الحديث

خبرات وشهادات ومشاركات ذات صلة بالتدريس
السنة
2018

الشهادة

شهادة حضور واجتياز البرنامج التدريبي (تصميم وإنشاء محاضرات تفاعلية للصفوف
املعكوسة/املقلوبة) /30-28أغسطس2018/م 12 ،ساعة تدريبية ،املحاضر األستاذ الدكتور
عبدالرحمن املخالفي ،معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة.

2018

شهادة شكر وتقدير من لجنة النشاط االجتماعي في قسم اللغة العربية لحصولها على جائزة
ً
(الشخصية األكثر نشاطا في قسم اللغة العربية خالل العام الجامعي . 2018-2017س

2018

شهادة شكر وتقدير من لجنة النشاط االجتماعي في قسم اللغة العربية على الدعم املادي
واملعنوي املقدم خالل العام الجامعي  2018-2017لتعزيز أنشطة اللجنة وفعاليات القسم
وعالقات أعضائه.

2018

املشاركة في لجنة تحكيم مسابقة الشارقة للعمل التطوعي الربيع من العام 2018-2017م.
الدورة الخامسة عشرة.

2018

درع تقدير عن املشاركة في تحكيم مسابقة اإللقاء الخطابي في موسمها األول  ،والذي نظمته
ً
عمادة شؤون الطالبات 2018/3/21م  12-10ظهرا.

2018

شهادة شكر لل مشاركة في لجنة تحكيم املسابقة األدبية في قسم اللغة العربية -2017-
2018م

2018

درع تقديرعن املشاركة في لجنة تحكيم مسابقة نجمة القراء للطالبات التي تنظمها عمادة شؤون
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ً
مساء
الطالبات الربيع2018-2017 -م2018/3/5 .م 6-12:30
2018

شهادة شكر للمشاركة في لجنة تحكيم املسابقة األدبية في قسم اللغة العربية 2016-2017-م

2018

شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي(تطوير مهارات التدريس األكاديمي وفق األساليب والتقنيات الحديثة) –مركز التعليم
املستمر والتطوير املنهي –جامعة الشارقة/22-18 -مارس 2018/م  20ساعة تدريبية.

2018

شهادة حضور واجتياز البرنامج التدريبي (األستاذ الجامعي املتميز)-تنظيم معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي -جامعة
الشارقة 10 -ساعات 2018/2/15-13م.

2018

شهادة تكريم من عمادة شؤون الطالبات للجان املساهمة و املشاركة في إنجاح حفل تكريم الطالبات املتميزات و حفل
الخريجات من الدفعة الثامنة عشرة خريف 2018-2017م.

2017

2017

2017

ً
شهادة حضور –دورات البالبورد التدريبية  :إدارة واجبات الطلبة إلكترونيا ،وإدارة تقييم
ً
إلكترونيا في البالك بورك ،واالختبارات اإللكترونية .الخريف2018-2017م
الطلبة
شهادة حضور في(  :)IT Orientation Dayيوم اإلرشاد الخاص بتكنولوجيا املعلومات -قسم
الحاسوب األكاديمي-جامعة الشارقة -الخريف 2018-2017م.
شهادة مشاركة في دورة (اللغة اإلنجليزية ) Intermediate English course/مركز اللغة اإلنجليزية – جامعة الشارقة 45-
ساعة2017/12/ 5- 10/29-م.

2017

شهادةحضور واجتياز البرنامج التدريبي (التعليم املدمج) 2017/11/23-22-و 2017/12/7م 10 ،ساعات تدريبية-املدرب
عبدالرحم املخالفي -معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي -جامعة الشارقة.

2017

شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي (التعليمات الجامعية في منح الترقيات ألعضاءالهيئة التدريسية)-تنظيم مركز التعليم
املستمر والتطوير املنهي ،جامعة الشارقة2017/11/23 -م 4 ،ساعات تدريبية

2017

شهادة حضور في الورشة التدريبية ( )new refworks tool functionalityأداة االستشهاد واالقتباس مكتبة الطالبات

جامعة الشارقة2017/9/17 -م.
2017م

2017م

شهادة مشاركة في منتدى ورقة للمشاركة في منتدى (اللغة العربية وآفاق التشارك املجتمعي)
في دورته األولى بعنوان :دور األدب واللغة في تحقيق السعادة
2017/11/27م -جامعة اإلمارات بورقة عنوانها( السعادة السحرية في اللغة التداولية)
شهادة حضور برنامج ورشة العمل التطبيقية لجائزة خليفة التربوية الدورة الحادية عشرة -2018-2017مقر جامعة
الشارقة2017/10/28 .م

2017

شهادة مشاركة في منتدى مرامي لإلعالم الوطني الدورة الخامسة -تحت شعار :الصحافة غير الناطقة باللغة العربية في
اإلمارات بين الواقع واملستقبل2017/10/11 .م
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2017

شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي (النظم واللوائح الجامعية ألعضاء الهيئة التدريسية)2017/10/4م 4 ،ساعات تدريبية
–مركز التعليم املستمر -جامعة الشارقة

2017

شهادة شكر وتقدير على التحكيم في املشاريع الطالبية في امللتقى العلمي الحادي عشر للبحث العلمي في جامعة الشارقة.
ربيع 2017م.

2017

شهادة شكر وتقدير من مركز املوارد في جامعة الشارقة عن املشاركة في الدورة التدريبية للغة اإلشارة ضمن أسبوع األصم
العربي  ،42تحت شعار(لغة اإلشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع األصم)  /مايو2017/م

2017

شهادة شكر وتقدير من رئيس قسم اللغة العربية للتحكيم ضمن لجنة في القسم لألعمال املقدمة للمسابقة األدبية
اإلبداعية على صعيد الجامعة في الشعر والنثر التي طرحتها اللجنة الثقافية في القسم بالتعاون مع جمعية اللغة العربية في
القسم 2017/5/15م
شهادة شكر وتقدير من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية لتنظيم ندوة قسم اللغة العربية (اللغة العربية :
الصورة والصيرورة) /1مايو2017/م جامعة الشارقة.
شهادة شكر وتقدير من جمعية اللغة العربية في قسم اللغة العربية في جامعة الشارقة عن تقديم ورشة عملية في (فنيات
في الكتابة والتعبير) الربيع 2017/4/20م (ساعتان) في القاعة الدراسية في مبنى مكتبة الجامعة للطالبات
شهادة شكر وتقدير من دائرة الثقافة بحكومة الشارقة تقديرا لإلسهام في صناعة املعرفة وإثراء إصدارات
الدائرة2017/3/8.م وذلك عن كتاب (التراكيب النحوية عند شعراء الحيرة اإلماراتيين)
 2017/2/21شهادة حضور فعالية (قهوة مع كاتب) لألستاذة الكاتبة نورة النومان -عمادة شؤون الطلبة -مهرجان (كلنا
نقرأ) الثاني.
شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي (التعليمات الجامعية في منح الترقيات ألعضاء الهيئة التدريسية)2017/2/16م -جامعة
الشارقة
تنظيم لقاء أدبي بين طالبات مساق فن الكتابة والتعبير واألدبية اإلماراتية أسماء الحمادي ،في حلقة نقاشية حوارية أدبية
عملية عن أدب الضيفة وقراءات الطالبات له -جامعة الشارقة2016/11/30-م
تنظيم حملة توعوية توجيهية ضمن أنشطة طالبات مساق اللغة العربية واإلعالم بعنوان (إعالمنا أرقى باللغة الفصحى)
موجهة لطلبة الجامعة عامة  ،واالتصال خاصة ،لبيان أهمية الفصحى لإلعالم العربي -جامعة الشارقة –الساحة
الداخلية لكلية االتصال2016/11/21-م
تنظيم ورشتي عمل من إعداد طالبات مساق اللغة العربية واإلعالم تحت شعار (حصن لغتك العربية) ( :لغتي الفصحى في
مواجهة األخطاء الشائعة) 2016/11/14م( ،الفصحى في مواجهة العاميات) 2016/11/16م -جامعة الشارقة – مسرح
الفارابي w3
شهادة شكر على تقديم محاضرة (في حب اللغة العربية) من جمعية اللغة العربية –جامعة الشارقة2016/11/17-م

2016

شهادة شكر وتقدير على البحث املشارك في مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس-مجلس اللغة العربية الدولي-دبي /5مايو
 ،2016بعنوان (ثقافة القراءة وأثرها في الكفاءة الكتابية التعبيرية)
شهادة شكر وتقدير على املشاركة ببحث (اإلعالم الجديد وتدريس اللغة العربية) في مؤتمر(اتجاهات حديثة في تعلم اللغة
العربية وتعليمها) -جامعة الشارقة2016/3/2 -م
شهادة مشاركة في الدورة التدريبية(التفكير القيادي)-نادي الذيد الرياض ي الثقافي2016/1/9-م ( 4ساعات تدريبية).

2015

مشاركة في دورة (بالك بورد)-جامعة الشارقة2015/12/8-م w5-005--أداة الواجبات.

2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016

2016

2016

2016
2016
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2015

شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي (املحاضرة الفعالة)-معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي-جامعة الشارقة -23
2015/11/24م (6ساعات تدريبية)
شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي (طرق التدريس الحديثة)-معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي-جامعة الشارقة
2015/11/18-16م (9ساعات تدريبية)
شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي (التخطيط التربوي وتصميم املقررات)-معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي-
جامعة الشارقة 2015/11/10-9م (6ساعات تدريبية)
شهادة حضور في ندوة(االبتكار) تقديم سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي -مكان انعقاد الندوة :غرفة
ً
تجارة وصناعة الشارقة2015/9/29 ،م 11-9 .صباحا.
شهادة حضور في ورشة العمل التطبيقية لجائزة خليفة التربوية 2016-2015م-املكان:الجامعة األمريكية

2015

شهادة دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية  – NLPاملكان :نادي املليحة الثقافي الرياض ي

2015

شهادة شكر وتقدير على البحث املشارك في مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع-مجلس اللغة العربية الدولي-دبي /9مايو
 ،2015بعنوان(اللغة العربية والواقع اإلعالمي في دولة اإلمارات) والذي كان ضمن األبحاث العشرة الفائزة
بمكافأة األبحاث املميزة.
شهادة شكر تقدير على الحضور واملشاركة في مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع-مجلس اللغة العربية الدولي-دبي مايو
2015
املشاركة في الورشة التطبيقية لتقويم مخرجات املساقات والبرامج األكاديمية 2015/4/20م

2015

شهادة تقدير من وحدة التوجيه األكاديمي واستقطاب الطلبة في جامعة الشارقة للمشاركة في فعاليات اليوم املفتوح
لجامعة الشارقة للعام 2015-2014م
شهادة شكر وتقدير من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية للجهود املبذولة في دعم مسيرة الكلية

2013

ورشة عمل حول منظومة املؤهالت اإلماراتية وتقويم املساقات والبرامج ،جامعة الشارقة

2012

2010م

شهادة شكر لحضور محاضرة (القرآن والفضاء) للدكتور حميد مجول النعيمي2012/11/14 ،م من جمعية اللغة العربية-
قسم اللغة العربية-جامعة الشارقة
شهادة شكر لحضور محاضرة (أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام الشرعية) للدكتور عبدالقادر السعدي
2012/2/19م ،من جمعية اللغة العربية-قسم اللغة العربية-جامعة الشارقة
شهادة شكر وتقدير من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (إلى األم الفاضلة) على الدور الكبير في تربية األجيال وبناء
الوطن.
تنظيم معرض (اللغة العربية عراقة وإبداع) بمشاركة طالبات مساق مهارات االتصال باللغة العربية ()2

2010م

تنظيم معرض(اللغة العربية واإلعالم-إعالمنا بلغتنا أرقى) بمشاركة طالبات مساق اللغة العربية واإلعالم

2010م

تنظيم ورشة عمل ضمن فعاليات أسبوع لغتي هويتي بعنوان(إنعاش) للمراجعات النحوية واإلمالئية

2010م

تنظيم فعاليات أسبوع اللغة العربية(لغتي هويتي) في قسم اللغة العربية جامعة الشارقة

2009م

شهادة دورة شاملة في الحاسب اآللي-جامعة الشارقة

2008م

تنظيم ورشة عمل بعنوان(املهارات اإلمالئية)

2015
2015
2015
2015

2015
2015

2013

2012
2012
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2007م

شهادة شكر وتقدير من جامعة الشارقة للجهود الطيبة املبذولة في االرتقاء بالعمل وتطوير الجامعة.

2007م

شهادة مشاركة في دورة (بالك بورد) إلدارة التعليم اإللكتروني – جامعة الشارقة

2007م

شهادة شكر وتقدير للجهود املبذولة في إنجاح ملتقى اللغة العربية األول(لغة قويمة لتربية سليمة) بين جامعة الشارقة
ووزارة التربية والتعليم
شهادة في البرمجة اللغوية العصبية كمدخل للنجاح الوظيفي -NLPمركز التعليم املستمر-جامعة الشارقة

2006م

شهادة مشاركة في دورة فقه املرأة املعاصرة وآداب البيت املسلم -جامعة الشارقة كلية الشريعة

2006م

شهادة مشاركة في دورة(فكر بعقلك) للدكتور خليفة السويدي -عمادة شؤون الطالبات جامعة الشارقة

2006م

دورة في اإلسعافات األولية-مركز التعليم املستمر جامعة الشارقة بالتعاون مع الهالل األحمر

2005م

شهادة شكر وتقدير للجهود املبذولة في إنجاح فعاليات مؤتمر القسم األول(اللغة العربية في عالم متغير)-كلية اآلداب
والعلوم –جامعة الشارقة
شهادة إنجاز في البرنامج التدريبي(املخطوط من البحث عنه إلى تحقيقه وإخراجه)-املنتدى اإلسالمي بالشارقة

2003م

شهادة تقدير من مدرسة املليحة املشتركة للتعليم الثانوي لتقديم ندوة في أسبوع اللغة العربية

2003م

شهادة في اللغة اإلنجليزية -مستوى متوسط مكثف -بامتياز-معهد ابن خلدون

2002م

عمل دراسة مسحية ميدانية ملستوى الطالبات في اللغة العربية

2002م

املشاركة –لجنة تنظيمية -في ندوة اللغة العربية واإلعالم -جامعة الشارقة

2001م

شهادة في الطباعة باللغة العربية بامتياز-أندية الفتيات-فرع املليحة

2001م

شهادة تفوق وامتياز من جامعة الشارقة ألوائل األقسام والكليات في درجة البكالوريوس

2006م

2003م

نموذج من املنشورات العلمية
 .1ورقة بحثية بعنوان (السعادة السحرية في اللغة التداولية) –منتدى اللغة العربية وآفاق التشارك املجتمعي-الدورة األولى :دور
األدب واللغة في تحقيق السعادة-.جامعة اإلمارات -قسم اللغة العربية2017/11/27-م.
 .2مقال في املنبر الجامعي :ثقافة القراءة في الجامعات العربية ،العدد 101نوفمبر  2017صفحة .24
 .3كتاب (التراكيب النحوية عند شعراء الحيرة اإلماراتيين) ،الشارقة :دائرة الثقافة واإلعالم ،ط2016، 1م
 .4مشاركة في تقرير صحفي عن قرار سمو الحاكم الشيخ سلطان القاسمي إنشاء مجمع اللغة العربية في الشارقة ،تحت عنوان
(مسؤولون ُي ّثمنون إنشاء مجمع اللغة العربية في الشارقة) جريدة الخليج.26/12/2016 ،
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-12-26-1.2807825
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ba91b142-fde0-4498-845d-9d8f7dd4b02a
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

مشاركة في تقرير صحفي (في جامعة الشارقة القيادات النسائية املواطنة نموذج يحتذى به يؤدين عملهن بمهارة واقتدار)
مجلة املنبر الجامعي -ع 2016/9 ،90م.8 ،
بحث بعنوان :ثقافة القراءة وأثرها في الكفاءة الكتابية التعبيرية -أبحاث مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس-دبي-املوقع
اإللكتروني للمؤتمر/5 .مايو .2016
بحث بعنوان :اإلعالم الجديد وتدريس اللغة العربية ،بحوث مؤتمر اتجاهات حديثة في تعلم اللغة العربية وتعليمها-جامعة
الشارقة/3-2 -مارس2016/م.49 ،
بحث بعنوان :اللغة العربية والواقع اإلعالمي في دولة اإلمارات -أبحاث مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع-دبي-املجلد ،12
2015م.93 ،
مشاركة في مقال(اللغة العربية تنطق بإهمال أبنائها) في االحتفال باليوم العالمي للغة العربية – الشارقة :جريدة الخليج-
2013/12/14م.
تأليف كتاب  :مهارات االتصال باللغة العربية  ،قسم اللغة العربية وآدابها(تأليف مشترك) ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية ـ جامعة الشارقة  ،مكتبة الفالح  ،الكويت  1432 ،هـ  2011م .
حوار مع مجلة املنبر الجامعي –(األستاذة مريم بالعجيد عن قرب) ،الشارقة :جامعة الشارقة ،ع 2010 ،72م.43-40 ،
املرأة في الشعر اإلماراتي -بحث فائز في جائزة العويس للبحوث والدراسات – الدورة الثانية عشرة -منشور في سلسلة الجائزة-
ط 2006م

مناقشة الرسائل العلمية:
م

اسم الطالب

1

دانة ناصر زيان
ياسين

-2

عائشة محمد
الحمادي

-3

هشام

هال
مارتيني

رقمه الجامعي

اسم
اسم الرسالة
املشرف
نحوية أ.د.
تراكيب
وداللتها في النصف عبدالقادر
الثاني من الجزء السعدي
السادس عشر من
القرآن الكريم

التراكيب النحوية أ.د.
وداللتها في خطبة عبدالقادر
السعدي
حجة الوداع

ظاهرة تعدد املعاني
اللغوية في اآليات
القرآنية
( سورة الكهف

املناقشين

املكان

التاريخ

أعضاء لجنة املناقشة:
د .عفاف عبد
الغفور ( مناقشة
خارجية )
د .محمد فاضل السامرائي
ً
ً
داخليا )
( مناقشا
د .مريم سعيد
بالعجيد ( مناقشة
داخلية )
أعضاء لجنة املناقشة:
د .عبد السميع
األنيس ( مناقشا
خارجيا )

قاعة
الفارابي
بمبنى W3

االثنين
ي ــوم
2017/3/6م
العاشرة صباحاً

مريم سعيد
بالعجيد ( مناقشة
داخلية )
د .محمد أعضاء لجنة املناقشة:
د .مهدي قيس عبد الكريم
فاضل
السامرائي ( مناقشا خارجيا )
مريم سعيد
بالعجيد ( مناقشة
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االثنين
مسرح
الفارابي 2017/5/22 w3
العاشرة
والنصف
ً
صباحا

الخميس
مسرح
الفارابي 2018/3/8 w3م
الساعة الحادية
ً
عشرة صباحا

نموذجا )

-4

عبد هللا حسن
هللا
عبد
الحمادي

-5

مريم راشد
سليمان
الزيودي

تراكيب نحوية
وداللتها في النصف
الثاني من الجزء
السابع والعشرين من
القرآن الكريم

موازنة لسانية بين
تصور النحاة للجملة
الفعلية واالستعمال
املعاصر  :رواية
ثالثية غرناطة
أنموذجا

داخلية )

.عبد

أ.د
القادر
السعدي

د .محمد
فاضل
السامرائي

أعضاء لجنة املناقشة:
1 .أ.د .نايل ممدوح أبو زيد )
مناقشا خارجيا(
2 .د .مريم سعيد بالعجيد )
مناقشة داخلية(

قاعة
االجتماعات
بمبنىW2-
227 .

لخميس  3 /مايو
/ 2018م
الساعة العاشرة
صباحا

أعضاء لجنة املناقشة:
د .هدى محمد الحديثي )
مناقشة خارجية(
د .مريم سعيد بالعجيد )
مناقشة داخلية(

االثنين 14 /
5 / 2018م
الساعة
الحادية
عشرة

قاعة
االجتماعات
بالقسمW2-
227

االهتمامات البحثية
الدراسات القرآنية
الدراسات النحوية
تنمية املهارات البحثية عامة
رفع الكفاءة اللغوية لدى الطلبة
اللغة في األدب اإلماراتي
اللغة العربية في اإلعالم

الجوائز
ً
جائزة الشخصية األكثر نشاطا في قسم اللغة العربية للعام الجامعي 2018-2017م
جائزة راشد للتفوق العلمي لحملة الدكتوراه2015-م
جائزة األبحاث العشرة الفائزة بمكافأة األبحاث املميزة -مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع-مجلس
اللغة العربية الدولي-دبي يونيو 2015
جائزة أولياء أمور الطلبة والطالبات باملنطقة الوسطى -لحملة الدكتوراة من أبناء املنطقة2015-م
جائزة األداء ّ
املتميز ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الشارقة ،العام الجامعي (2012-2011م).
جائزة راشد للتفوق العلمي لحملة املاجستير2008 -م
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جائزة راشد للتفوق العلمي ألوائل الكليات2002 -م
جائزة العويس للدراسات واالبتكار العلمي عن املشاركة ببحث فائز في-الدورة الثانية عشرة2002-م
جائزة راشد للتفوق العلمي ألوائل الثانوية العامة1997 -م
جائزة عبد الجليل الفهيم للتفوق العلمي ألوائل الثانوية1997 -م

عضوية اللجان والجمعيات ،واملهام على مستوى القسم ،الكلية  ،الجامعة ،خارج الجامعة
قائمة اللجان بالسنوات:

1

2

3

4

5

6

عضوية ورئاسة اللجان في قسم اللغة العربية وآدابها
اللجنة
لجنة االعتماد األكاديمي واإلرشاد

السنوات
2007-2006
2008-2007
2009-2008

2016-2015
لجنة االعتماد األكاديمي
2017-2016
برنامج املاجستير
2018-2017
2019-2018
2016-2015
لجنة االعتماد األكاديمي
2017-2016
برنامج البكالوريوس
2018-2017
2019-2018
2010-2009
لجنة اإلرشاد األكاديمي
2011-2010
2013-2012
2014-2013
2015-2014
2017-2016
2018-2017
2019-2018
2009-2008
اللجنة الثقافية
2010-2009
 2017-2016له طلب خاص
لالنضمام للجنة
 2018-2017رئيسا2019-2018 +لجنة خاصة ثقافية لدراسة مقترح قدمه الدكتور ماهر املبيضين إلقامة ندوة ثقافية بعنوان املتنبي
شاعر العربية إبريل 2010
 +لجنة خاصة ثقافية في القسم ملتابعة مقترح الدكتور عبد القادر السعدي بإنشاء مكتبة خاصة
بالقسم خريف 2010
لجنة االمتحانات والجداول
2009-2008
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7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

2010-2009
2017-2016
2018-2017
2009-2008
لجنة النشاط االجتماعي
2010-2009
2011-2010
2017-2016
 2018-2017رئيسا
 2019-2018رئيسا
2011-2010
لجنة الخطة الدراسية والتطوير
2013-2012
2014-2013
2015-2014
2016-2015
2017-2016
2018-2017
2019-2018
2010-2011
لجنة املعادالت
2019-2018
( 2018-2017رئيسا)
لجنة االستقطاب
2018-2017
لجنة التقرير السنوي وموقع القسم اإللكتروني
2019-2018
2015-2014
لجنة لحل مشكالت الطالب في القسم
ً
للطلبة(رئيسا)
لجنة ثالثية لتقديم تصور ملقترح امتحانات املستوى أو الكفاءة اللغوية من القسم2016
الناطقين بغير اللغة العربية 2016م.
العربية
لجنة للرد على خطاب لجنة االعتماد خاصة بمتطلب تغيير مسمى مساق اللغة 2016
واإلعالم.خريف2016م
فصول
لجنة للنظر في واقع مساقات القسم التي لم تطرح لفترة تجاوزت ثالثة 2016
دراسية.خريف2016م
جمعية2017
لجنة تحكيم في املسابقة األدبية (الشعر والنثر) التي طرحتها اللجنة الثقافية بالتعاون مع-2016
2018-2017
اللغة العربية في قسم اللغة العربية ،املوجهة لطلبة الجامعة كافة2017-2016 .م.
2019-2018
ً
(رئيسا)
2018
لجنة النظر في برنامج اللغة العربية واإلعالم الربيع 2018م

 2009-2008فقط الفصل األول
ثم إجازة وضع
2010-2009
2011-2010
2017-2016
2018-2017

مشرفة جمعية اللغة العربية في قسم اللغة العربية وآدابها

تنسيق املساقات في قسم اللغة العربية وآدابها
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1

منسقة مساق فن الكتابة والتعبير

2

منسقة مساق اللغة العربية واإلعالم

3

منسقة مساق مهارات االتصال باللغة العربية ()2

1
2
3

1
2

3
4
5

6

2016-2015
2017-2016
2018-2017
2019-2018
2013-2012
2014-2013
2016-2015
2009-2008
2010-2009
2013-2012

عضوية لجان الندوات واملؤتمرات
اللجنة التنظيمية ملؤتمر اتجاهات حديثة في تعلم اللغة العربية
وتعليمها
اللجنة التنظيمية لالحتفال باليوم العالمي للغة األم (لم يقم الحفل
لظروف داخلية في القسم)
اللجنة التحضيرية األولى لالحتفال باليوم العالمي اللغة العربية ،التي
تغيرت لندوة عامة بعنوان اللغة العربية الصورة والصيرورة

عضوية أو رئاسة لجان التأليف العلمي
اللجنة العلمية لتأليف كتاب ملهارات االتصال باللغة العربية ()1
اللجنة األولى لتأليف كتاب ملساق اللغة العربية
(كتاب ُأعد لكنه لظروف داخلية في القسم لم ّ
يبت في أمره)
ِ
اللجنة الثانية لتأليف كتاب ملساق اللغة العربية
اللجنة الثالثة لتأليف كتاب ملساق اللغة العربية (د .ماهر املبيضين
ريئسا)
اللجنة العلمية لتأليف كتاب ملساق فن الكتابة والتعبير

اللجنة العلمية لتأليف كتاب ملساق اللغة العربية واإلعالم

/3-2مارس 2013
جامعة الشارقة
 2018-2017رئيسا
جامعة الشارقة
مايو 2017
جامعة الشارقة

2011-2010
رفعت اللجنة الكتاب بداية
2014-2013
وكانت اللجنة تعمل في تأليفه
منذ العام الذي سبقه

 2016-2015رئيسا
2018-2017
2019-2018
2016-2015
2017-2016
2018-2017
2019-2018
ً
(رئيسا)
2017-2016
ً
(2018-2017رئيسا)
2019-2018

عضوية ورئاسة اللجان في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة الشارقة
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1
2

ممثلة القسم في مجلس الكلية
لجنة النشاط االجتماعي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية2017-2016

2019-2018
ً
( 2017-2016رئيسا)

3

لجنة الجمعيات العلمية والطالبية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية2017-2016

2017-2016
2018-2017
2019-2018

4

عضو لجنة تنظيم املؤتمرات في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية
لجنة التعليم املستمر والتطوير املنهي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية
لجنة خدمة الجامعة واملجتمع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية
لجنة ضبط سلوك الطلبة في الكلية

2018-2017

5
6
7

1
2

3
4

1

ً
( 2018-2017رئيسا)
ً
( 2018-2017رئيسا)

عضوية اللجان في الجامعة
عضو مجلس مركز التعليم املستمر والتطوير املنهي –
جامعة الشارقة-
تحكيم مسابقة اإللقاء الخطابي في موسمها األول،
والذي نظمته عمادة شؤون الطالبات 2018/3/21م
ً
 12-10ظهرا.
تحكيم مسابقة نجمة القراء للطالبات التي تنظمها عمادة شؤون 2018
الطالبات 2018-2017م2018/3/5 .م
لجنة تحكيم املشاريع الطالبية في امللتقى العلمي الحادي
عشر للبحث العلمي في الجامعة .ربيع 2017م

عضوية اللجان خارج الجامعة
تحكيم مسابقة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الخامسة عشرة
2018-2017م2018/2/24-4 .

اإلسهام في تطوير املساقات
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2018-2017
2018

2017

2018-2017

-1اإلسهام في تطوير وتنسيق مقرر مساق مهارات االتصال باللغة العربية ()1
 -2اإلسهام في تطوير وتنسيق مقرر مساق مهارات االتصال باللغة العربية ()2
 -3اإلسهام في تأليف كتاب جامعي مشترك ملساق مهارات االتصال باللغة العربية.
 -4اإلسهام في تطوير وتنسيق مقرر مساق اللغة العربية  ،وتأليف كتاب جامعي مشترك ملساق اللغة العربية.
5اإلسهام في تطوير وتنسيق مقرر مساق اللغة العربية واإلعالم  ،وتأليف كتاب جامعي مشترك ملساق اللغة العربية واإلعالم -قيدالتأليف.
 -6اإلسهام في تطوير وتنسيق مقرر مساق فن الكتابة والتعبير ،وتأليف كتاب جامعي مشترك ملساق فن الكتابة والتعبير.

تحكيم أبحاث علمية:

1
2
3

َّ
البحث املحكم
عنوان البحث ":داللة حذف (واو) العطف " -جامعة الشارقة
عنوان البحث ":اختالف رسم املنصوبات بين القراءات الصحيحة والشاذة دراسة لغوية في سورتي الفاتحة والبقرة " -جامعة
الشارقة
عنوان البحث :بالغة الحجاج في الشعر السياس ي األموي :بائية عبيد هللا بن قيس الرقيات أنموذجا " -جامعة الكويت

املشاركة في الندوات واملؤتمرات:

1
2
3
4

اسم الندوة أو املؤتمر  ،واملشاركة
مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع-مجلس اللغة العربية الدولي-دبي /9مايو  ،2015بعنوان(اللغة العربية والواقع اإلعالمي في دولة
اإلمارات) والذي كان ضمن األبحاث العشرة الفائزة بمكافأة األبحاث املميزة.
مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس-مجلس اللغة العربية الدولي-دبي /5مايو  ،2016بعنوان (ثقافة القراءة وأثرها في الكفاءة
الكتابية التعبيرية)
مؤتمر(اتجاهات حديثة في تعلم اللغة العربية وتعليمها) -جامعة الشارقة2016/3/2 -م ببحث (اإلعالم الجديد وتدريس اللغة
العربية)
منتدى (اللغة العربية وآفاق التشارك املجتمعي) في دورته األولى بعنوان :دور األدب واللغة في تحقيق السعادة 2017/11/27م-
جامعة اإلمارات بورقة عنوانها( السعادة السحرية في اللغة التداولية)

املهام اإلدارية على مدى سنوات:
-1منسقة مهارات االتصال باللغة العربية (.)1
 -2منسقة مهارات االتصال باللغة العربية (.)2
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-3منسقة مساق اللغة العربية واإلعالم.
-4منسقة مساق فن الكتابة والتعبير.
 -3مشرفة جمعية اللغة العربية.
-4مقررة لجنة تأليف كتاب جامعي ملساق اللغة العربية.
-5مقررة لجنة تأليف كتاب جامعي ملساق اللغة العربية واإلعالم
رئيس لجنة التعليم املستمر والتطوير املنهي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية2018-2017
رئيس لجنة خدمة الجامعة واملجتمع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية2018-2017
مقرر لجنة النشاط االجتماعي في قسم اللغة العربية2018-2017م
مقرر اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية 2018-2017م
مقرر لجنة االستقطاب في قسم اللغة العربية 2018-2017م
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