Curriculum Vitae السيرة الذاتية
PERSONAL DATA
Name

البيانات الشخصية
َّ  أنس.د
عباس عيدان

PHD. Anas Abbas Eidan

Date of Birth
Gender
Marital Status
No. of children
Nationality
Address
Cell phone

1969/05/27
male
married

ذكر
متزوج
ِّ

5
Iraqi
UAE- Fujairah

العراق
 الفجيرة-اإلمارات

0504702769
anasabas2@hotmail.com
aeidan@sharjah.ac.ae

E-mail Address

University
Country Of University
Year of Graduation
Major

املؤهالتالعلمية

َّ
PHD degree in Arabic language
العربية
دكتوراه في علوم اللغة
and literature
وآدابها
َّ
Al-Mustansiriya
الجامعة املستنصرية
University
Iraq
العراق
1999
القسم اللغوي
Department of Linguistics

النحو

Minor

Grammar

A grammatical study in

Title of PhD Thesis

تاريخ امليالد
الجنس
الحالة االجتماعية
عدد األبناء
الجنسية
محل اإلقامة
رقم الهاتف املحمول
البريد اإللكتروني

EDUCATIONAL ATTAINMENTS
Highest Degree (PHD)

االسم

ٌ َّ
ٌ
نحوية في صحيح
دراسة
البخار ِّي

)أعلى مؤهل جامعي(الدكتوراه
الجامعة
بلد الجامعة
سنة منح الدرجة
التخصص الرئيس ي
التخصص الدقيق

عنوان رسالة الدكتوراه

Saheeh al-Bukhari

OTHER QUALIFICATIONS
Master

Master of Science in Arabic
Language and Literature

1

املؤهالت الرخى
ماجستير في علوم اللغة
َّ
العربية وآدابها

املاجستير

َّ
املستنصرية
الجامعة
Al-Mustansiriya
University

الجامعة
University

Country Of University
Year of Graduation
Major
Title of Master Thesis

Iraq

العراق
1995

Grammar
Adjective in Pre-Islamic

النحو
الجاهلي
النعت في الشعر
ِّ

بلد الجامعة
سنة منح الدرجة
التخصص
عنوان رسالة املاجستير

Poetry
Bachelor’s Degree

Bachelor of Arabic
Language and Literature

Department
University

Arabic language
Al-Mustansiriya University

University Country
Year Degree Was Granted

Iraq

العراق
1991

COMPUTER،LANGUAGE،PERSONAL SKILLS
Personal Skills
(1)Skill in public speaking

(2)Skill in teaching

(3)Skill in computerleadership

(4)Skill in reading the holy Quran, and in Tajweed

2

بكالوريوس في علوم اللغة
َّ
العربية وآدابها
َّ
العربية
اللغة
َّالجامعة املستنصرية

البكالوريـ ــوس
التخصص
الجامعة
بلد الجامعة
سنة منح الدرجة

املهارات الشخصية واللغة والحاسب اآللي
املهارات الشخصية
) املهارة في الخطابة واإللقاء1(

) املهارة في التدريس2(

) املهارة في قيادة الحاسب اآللي3(

 وفي تجويده،)املهارة في قراءة القرآن الكريم4(

 وأطاريح، وتدقيق البحوث،)املهارة في البحث العلمي5(
 ورسائل املاجستير،الدكتوراه

(5)Skill in scientific research, research refinement,
doctoral theses, and master's theses

Language, and level

اللغة ودرجة اإلجادة

َّ
العربية
 اللغة:) اللغة األم1(
َّ اللغة اإلنجليزية:)اللغة الثانية2(
متوسطة
ِّ :درجة اإلجادة

(1) Mother Tongue:Arabic lauage
(2) Second Language:English language
Level moderate

Computer Skills

مهارات الحاسب اآللي

(1)Microsoft Office suite (Word, Access, Excel, PowerPoint)

، األكسل، األكسس،)مجموعة املايكروسوفت أوفس(الوورد1(
)الباور بوينت

(2)Visual Basic 6

6 ) الفيجوال بيسك2(

(3)Visual Basic .net

) الفيجوال بيسك دوت نت3(

(4)Web Languages Application (PHP, HTML)

) إتش تي إم أل،)لغات تطبيقات الويب (بي إتش بي4(
) لغة اإلكزمرن5(

(5) Xamarin language

CAREER PROGRESSION
Field of Experience
(1) Lecture
(2) Assistant Professor
From latest to the oldest

3

Date ( From- To)

) الفترة ( من – إلى
1997-1999
2003-2019

(CAREER HISTORY)من الحداث إلى القدم

التدرج الوظيفي
مجال الخبرة
)محاضر1(
)أستاذ مساعد2(

التاريخ الوظيفي

Imam, khateeb

Job
University or Institution

 وخطيب،إمام

Endowments and Islamic
Affairs Authority

Start Date – End Date

الوظيفة

َّ
اإلسالمية
هيئة األوقاف والشؤون
الجامعة أو املؤسسة

2001-2019
Associate Professor

)تاريخ(بدء العمل – نهاية العمل
أستاذ متعاون

Job

الوظيفة

University or Institution
Start Date – End Date

University of sharjah

Job
University or Institution
Start Date – End Date

Associate Professor
Ajman university

Job
University or Institution

University or Institution
Start Date – End Date

TEACHING AREAS
Field of Teaching
4

الجامعة أو املؤسسة
)تاريخ(بدء العمل – نهاية العمل

أستاذ متعاون
جامعة عجمان

الوظيفة
الجامعة أو املؤسسة
)تاريخ(بدء العمل – نهاية العمل

أستاذ متعاون
َّجامعة العلوم اإلبداعية

الوظيفة

2008-2019

2003-2017
Associate Professor
University of Creative
Sciences

Start Date – End Date

Job

جامعة الشارقة

الجامعة أو املؤسسة
2015-2017

)تاريخ(بدء العمل – نهاية العمل

Dean of the Faculty of
Educational Sciences and
Humanities

َّ
التربوية
عميد ِّكل َّية العلوم
َّ
واإلنسانية

University of Creative
Sciences

َّ
اإلبداعية
جامعة العلوم

الوظيفة

الجامعة أو املؤسسة
2015-2017

)تاريخ(بدء العمل – نهاية العمل

مجاالت التدريس
مجال التدريس

مهارات االتِّصال في اللغة العربيَّة
الثقافة اإلسالميَّة

)1(

(3)Abbasid literature
(4)Islamic Literature

األدب العبَّاسي
األدب اإلسالمي

)3(

(5)Modern Literature

األدب الحديث

)5(

حقوق اإلنسان

)6(

أصول الفقه

)7(

اللغة العربيَّة و اإلعالم

)8(

النقد اللغوي

)9(

)قضايا األسرة (األحوال الشخصيَّة
مهارات االتِّصال في اللغة العربيَّة

)10(

الثقافة اإلسالميَّة
األدب العبَّاسي

)2(

األدب اإلسالمي

)4(

األدب الحديث

)5(

حقوق اإلنسان

)6(

أصول الفقه

)7(

اللغة العربيَّة و اإلعالم

)8(

النقد اللغوي

)9(
)10(

(1)Exchange

)قضايا األسرة (األحوال الشخصيَّة
الصرف

(2)Rhetoric 2

2البالغة

)12(

1النحو

)13(

اإلعجاز العلمي

)14(

علوم القرآن و التالوة

)15(

السيرة النبويَّة
حقوق اإلنسان

)16(

مبادئ الشريعة اإلسالميَّة
اللغة العربيَّة

)18(

(10)Grammar 2

2النحو

)20(

(9)Grammar 3

3النحو

)21(

(10)Miracles

اإلعجاز

)22(

(1)Communication skills in Arabic
(2)Islamic culture

(6)Human rights
(7)Principles of Fiqh
(8)Arabic language and media
(9)Linguistic criticism
(10)Family Issues (Personal Status)
(1)Communication skills in Arabic
(2)Islamic culture
(3)Abbasid literature
(4)Islamic Literature
(5)Modern Literature
(6)Human rights
(7)Principles of Fiqh
(8)Arabic language and media
(9)Linguistic criticism
(10)Family Issues (Personal Status)

(3)Grammar 1
(4)Scientific Miracles
(5)Quran Sciences and Recitation
(6)Biography of the Prophet
(7)Human rights
(8)Principles of Islamic law
(9)Arabic language

SCIENTIFIC RESEARCH
5

:البحث العلمي

)2(
)4(

)1(
)3(

)11(

)17(
)19(

Field of Research Interests
(1)Grammar field
(2)Linguistic field
(3)Spell field

Finished Research Projects
(1)A grammatical study in Saheeh al-Bukhari
(2)Adjective in Pre-Islamic Poetry
(3)Owner Ibn Aqeel P1, P2
(4)The predicate and the predicate of him in the book of Sibawayh
(5)Facilitate access to the actions of the Prophet

Journal Publications
(1)New Punctuation
(2)New Arabic grammar in the light of predicate and predicate

مجاالت اهتمامات البحث العلمي
) املجال النحوي1(
) املجال اللغوي2(
)املجال اإلمالئي3(

األبحاث التي تم إعدادها

ٌ
َّ اسة
نحوي ٌة في صحيح البخاري
) در1(
الجاهلي
) النعت في الشعر2(
ِّ
2 ج،1) مختصر ابن عقيل ج3(
) املسند واملسند إليه في كتاب سيبويه4(
) تيسير الوصول إلى أفعال الرسول5(

املنشورات (اإلصدارات) الدورية
) جديد عالمات الترقيم1(
العربي في ضوء املسند واملسند إليه
) جديد النحو2(
ِّ
أوراق بحثية ملؤتمرات

Refereed Conference Papers
(1)New Punctuation
(2)New Arabic grammar in the light of predicate and predicate
(3)My experience in auditing doctoral theses and master theses

) جديد عالمات الترقيم1(
العربي في ضوء املسند واملسند إليه
)جديد النحو2(
ِّ
) تجربتي في تدقيق أطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستير3(

COMMITTEES, RESPONSIBILITIES AND PROFESSIONAL ACTIVITIES التطويى الكاديميواللجان وضمان الجودة واالعتماد

Achievements and Contributions
(1)Four poems in Arabic poetry
(2)Educational programs: such as numerology, Maqamat of
Quran and Quran interpretation
(3)Supervisor of the Arab Ocean Programming Forum
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أهم اإلنجازات واملساهمات
العربي
) أربع قصائد في الشعر1(
ِّ
َّ
، وبرنامج املقامات، مثل برنامج قراءة األعداد:تعليمية
) برامج2(
وبرنامج القرآن وتفسير القرآن
ٌ
) مشرف على منتدى املحيط العربي للبرمجة3(

MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL INSTITUTIONSعضوية الجمعيات
Institution

الجمعية

(1)Supervisor of the Holy Quran Memorization Centers, Sheikh
Zayed project
(2)Member of the committee responsible for the Dubai Local
Competition in and around Fujairah
(3)Member of the Committee responsible for the Awqaf
Competition for Memorization Centers in Fujairah, Abu Dhabi
Endowments and Religious Affairs Authority

 مشروع الشيخ زايد،) مشرف على مراكز تحفيظ القرآن الكريم1(
رحمه اهلل لتحفيظ القرآن الكريم

) عضو في اللجنة المسؤولة عن مسابقة دبي المحلِّيَّة في2(

الفجيرة وما حولها

) عضو في اللجنة المسؤولة عن مسابقة هيئة األوقاف3(
 هيئة األوقاف والشؤون،عن مراكز التحفيظ في الفجيرة
الدينيَّة في أبو ظبي

PRIZES AND MEDALSجوائز وشهادات تقديى
(1)Obtaining a certificate of appreciation and thanks from the
Mohammedan Center for Memorizing the Holy Quran
(2)Obtaining a certificate of appreciation and thanks from the
Egyptian club for memorizing the Holy Quran
(3)Obtain a certificate of appreciation and thanks from the
University of Sharjah, Kalba branch, for a lecture in the care of the
elderly
(4)Obtain a certificate of appreciation and thanks from the
University of Sharjah, Dhaid branch, for a lecture in the Tolerance
Year
(5)Obtain a certificate of appreciation from many schools in
Fujairah
(6)Obtain a certificate of appreciation and thanks from many
government centers in the Emirate of Fujairah

HOBBIES AND INTERESTS
(1)Tarteel Quran and Tajweed
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َّ ) الحصول على شهادة تقدير وشكر من املركز1(
املحمدي
لتحفيظ القرآن الكريم
) ) الحصول على شهادة تقدير وشكر من النادي املصري في2(
تحفيظ القرآن الكريم
 فرع،) ) الحصول على شهادة تقدير وشكر من جامعة الشارقة3(
املسنين
محاضرة في رعاية
كلباء؛ إللقاء
ٍ
ِّ
 فرع،)) الحصول على شهادة تقدير وشكر من جامعة الشارقة4(
محاضرة في عام التسامح
الذيد؛ إللقاء
ٍ
كثيرة في
ٍ ) ) الحصول على شهادة تقدير وشكر من مدارس5)
الفجيرة
َّ
حكومية
) ) الحصول على شهادة تقدير وشكر من مراكز6(
عديدة في إمارة الفجيرة
ٍ

هوايات واهتمامات
) ترتيل القرآن وتجويده1(

(2)Proofreading
(3)Programming and preparation of electronic programs

OTHER DETAILS
(1)Seminar in Prophetic Immigration - Lessons and Across - at
Ajman University - Fujairah Branch
(2)A symposium on how to care for the elderly - entitled
(touches caring) at the University of Sharjah - Kalba branch
(3)A course in public speaking
(4) A.ICDL
B.TOEFL
(5)Speech course in Abu Dhabi, affiliated to the Awqaf and
Islamic Affairs Authority
(6)Speech course in Fujairah, affiliated to the Awqaf and
Islamic Affairs Authority

) التدقيق اللغوي2(
َّ وإعداد البرامج اإللكترونية،) البرمجة3(

معلومات أرخى
) ندوة في الهجرة النبويَّة –دروس وعبر – في جامعة1(

عجمان – فرع الفجيرة

ِّ
المسنين – بعنوان ( لمسات حانية
) ندوة في كيفيَّة رعاية2(
) في جامعة الشارقة – فرع كلباء

) دورة في الخطابة3(
ICDL.) أ4(
TOEFL.ب
 تابعة لهيئة األوقاف،) دورة خطابة في أبو ظبي5(
والشؤون اإلسالميَّة
 تابعة لهيئة األوقاف والشؤون،) دورة خطابة في الفجيرة6(
اإلسالميَّة
 فرع الفجيرة – حول المكتبة-) مؤتمر في جامعة عجمان7(

(7)Conference at the University of Ajman - Fujairah Branch - on
the electronic library in the Encyclopedia of the Hadith

النبوي الشريف
اإل لكترونيَّة في موسوعة الحديث
ّ

- مركز الثقافة والشباب وتنمية-ي
ِّ دورة في التغيير اإلدار
الفجيرة-المجتمع

(8)Course in Arts and Skills of Dealing with Others - Culture,
Youth and Community Development Center - Fujairah
(9)Distinguished Teacher - Culture, Youth and Community
Development Center – Fujairah
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مركز-) دورة في فنون ومهارات التعامل مع اآلخرين8(
.الفجيرة-الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
مركز الثقافة والشباب وتنمية-المتميز
) دورة في المعلِّم9(
ِّ
.الفجيرة-المجتمع

(10)Course (on top) - Administrative Center for Human
Resources Development – Fujairah
(11)Attend a lecture (the costs of marriage and what it) - Center
for Culture, Youth and Community Development - Fujairah

ي لتنمية الموارد
َّ ) دورة (على10(
ّ مركز اإلدار-)القمة
.الفجيرة-البشريَّة

- )) حضور محاضرة (تكاليف الزواج ما لها وما عليها11(
.الفجيرة-مركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
) مشاركة فعالة في مخيَّم هيئة تنظيم االتصاالت12(

(12)Active participation in the TRA Innovation Camp 2015

A course in the art of mosque management held at the General
Authority for Islamic Affairs and Endowments - Fujairah

2015 لالبتكار
العامة
ِّ دورة في
َّ فن إدارة المساجد التي عقدت في الهيئة
الفجيرة-للشؤون اإلسالميَّة واألوقاف
دورة في تنمية مهارات العمل بروح الفريق الواحد للعاملين

A course in the development of work skills in the spirit of one
team for mosque workers held in the General Authority for
Islamic Affairs and Endowments – Fujairah
Active participation in the religious competition of the Arab
Republic of Egypt Club in Fujairah
Preparing a website for the Department of Arabic Language.
- Course in Strategic Planning - Center for Culture, Youth and
Community Development - Fujairah.
Intercultural Skills Program - Namaa International Research
and Development Foundation – Fujairah
Delivering educational and preaching lectures in a number of
schools in Fujairah, including:

العامة للشؤون اإلسالميَّة
َّ بالمساجد التي عقدت في الهيئة
.الفجيرة-واألوقاف
فعالة في المسابقة الدينيَّة بنادي جمهوريَّة مصر
َّ مشاركة
العربيَّة –بالفجيرة
.)إلكتروني لقسم اللغة العربيَّة(في إحدى المدارس
إعداد موقع
ٍّ
مركز الثقافة والشباب-اتيجي
ّ دورة في التخطيط االستر.الفجيرة-وتنمية المجتمع

مؤسسة نماء
َّ -برنامج مهارات التعامل مع الثقافات المختلفة
الفجيرة-الدوليَّة للبحوث والتطوير

ٍ َّة في
ٍ َّة ووعظي
ٍ ات تربوي
ٍ  إلقاء محاضر-1
عدد من مدارس

: منها، الفجيرة

Al-Bouthana School for Special Education, through a lecture
entitled "Righteousness of Parents"

"بر
مدرسة البثنة للتعليم-أ
ّ
ّ  من خالل محاضرٍة بعنوان،الخاص
"الوالدين

Juwairiya Bint Al-Harith School, through the lecture "Praying
Imad Eddin

 من خالل محاضرة "الصالة،مدرسة جويرية بنت الحارث-ب
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"عماد الدين

Masafi School for Basic Education, through a lecture entitled
"Righteousness with my parents"

 من خالل محاضرٍة بعنوان،األساسي
مدرسة مسافي للتعليم-ج
ّ
*****

"الدي
ّ "بر بو
ّ

 تحفيظ القرآن الكريم في مراكز الشيخ زايد-2

Memorizing the Holy Quran in Sheikh Zayed Centers
Memorization of the Koran in the penal and correctional
institution - Fujairah.
Active participation in the Mohammedan Center for Holy
Quran Memorization

.الفجيرة-المؤسسة العقابيَّة و اإلصالحيَّة
 تحفيظ القرآن في-3
َّ

Discussion of a master thesis entitled the impact of education
in bilingual schools in the Emirate of Abu Dhabi

مناقشةةةةةةة رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير بعنوان أثر التعليم في مدارس-1

Master Thesis on the Availability of Concepts and Values in the
Social Studies Book for the Eleventh Grade in the United Arab
Emirates
"Analytical Study".

مناقشة ةةة رسة ةةالة ماجسة ةةتير مدى توافر المفاهيم والقيم-2
في كتاب الدراساااا االجتماعية للصااال الياعش ع ااار
الثانوش في عولة اإلمارا العربية المتيدة

Master thesis discussion (degree of availability of concepts of
environmental education in the Arabic language textbook for
the fifth grade in the United Arab Emirates.

دي لتحفيظ القرآن الكريم
فعالة في المركز
َّ مشاركة-4
َّ
ّ المحم
ثنائيَّة اللغة في إمارة أبو ظبي

." "دراسة تحليلة

 مناقشةةة رسةةالة ماجسةةتير درجة توافر مفاهيم التربية-3
في دولة

ِّ البيئيَّة في كتاب اللغة العربيَّة للص ة
ةف ال ام

.اإلمارات العربيَّة المتَّحدة

Supervising the Master Thesis (The Impact of Using Mobile
اإلشةةةراف على رسةةةالة الماجسةةةتير (أثر اسااتاداا التعلم الاقا
Learning on the Development of Academic Achievement and
على تامية التيصيل الدراسي وتعديل االتجاها في ماعة
Modifying Trends in Mathematics for Saudi Petroleum Services
الرياضااايا لدى اب المعاد التقاي الداااعوعش لادما
Institute Students)
.) البترو
A leave in the reading of Asem bin Abi Al-Nujood :
Hafs and Shuba
Teaching On-Line using Blackboard
I worked as a language auditor at the University of Creative
Sciences for master's theses and courses
Memorized the whole Quran
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ٍ
:عاصم بن أبي النجود براوييه
إجازة في قراءة
حفص و شعبة
Blackboard  باستخدام برنامجOn-Line التدريس
ةداعي ةة لرسةةةةةةةةةةائةةل
َّ لغوي ةاو في جةةامعةةة العلوم اإلبة
ّ عمل ةت مةةدقِّق ةاو
الماجستير و الدكتوراه

حفظت القرآن الكريم كامالو

