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العلمي  :دكتوراه.
التحصيل
ّ
التخصص العام  :اللغة العربية وآدابها.
العلمي:
اللّقب
ّ

أستاذ

التخصص الدقيق :البالغة واألسلوبية والنقد.

تاريـخ نيـله

2015\1\25 :م.

ثالثًا :احلياة العلمية
 .1أستاذ مساعد بكلية التربية – جامعة صنعاء  /صنعاء  -اليمن (1996 – 1994م).
 .2أستاذ مساعد بكلية اآلداب واأللسن  /جامعة ذمار – اليمن (1998 - 1996م).

مدرس بكلية اإلنسانيات  /جامعة قطر  -قطر (1999 – 1998م).
ّ .3
 .4أستاذ مساعد بكلية اآلداب والعلوم  /جامعة الشارقة  /اإلمارات (1999م .)2003 -

 .5أســتاذ مشــار بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة  /جامعــة الشــارقة  /اإلمــارات

العربية المتحدة (2003م 2015 -م).

 .6أســتاذ بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة  /جامعــة الشــارقة  /اإلمــارات العربيــة

المتحدة (2015م  -إلى اآلن).

رابعًا :الدورات وورشات العمل
( )1الرخصة الدولية في الكمبيوتر ( ( ) ICDLاليونسكو) ،جامعة الشارقة (2005م).
( )2دروة في برنامج (البال بورد) (2005( )BlackBoardم)..

( )3دروات مكثفة في اللغة اإلنجليزية ،جامعة الشارقة (2002-2003م).

( )4ورشة عمل حول منظومة المؤهالت اإلماراتية وتقويم المساقات والبرامج ،جامعة الشارقة
(2013\3\14م).

( )5دورة مكثفة يف اللغة اإلجنليزية ،جامعة الشارقة (ربيع2014-م).
( )6المهارات التطويرية في استخدام الخدمات االلكترونية في جامعة الشارقة ،مركز التعليم المستمر،

جامعة الشارقة (2014\11\23-25م).
( )7ورشة عمل حول االعتماد األكاديمي ،كلية اآلداب ،جامعة الشارقة (2014\12\16م).
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( )8دورة مكثفة في اللغة اإلنجليزية ،جامعة الشارقة (ربيع2015-م).

( )9الورشة التطبيقية لتقويم مخرجات المساقات والبرامج األكاديمية ،قسم اللغة العربية وآدابها
(.)2015\4\20

( )10البرنامج التدريبي "المحاضرة الفعالة" ،معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي ،جامعة
الشارقة2017\3\6-8( ،م).

( )11ورشة عمل بعنوان" :تحكيم معايير تعليم اللغة العربية للصفوف  ،"6-4المركز التربوي للغة
العربية لدول الخليج ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الشارقة2017\4\13( ،م).

( )12برنامج تدريبي بعنوان "التعليم المدمج" ،معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي ،جامعة
الشارقة2017\11\22-23( ،م و 7ديسمبر2017م) وبمعدل  10ساعات تدريبية.

( )13ورشة عمل بعنوان" :استخدام التكنولوجيا في التعليم :أدوات وآفاق" ،معهد القيادة األكاديمية في
التعليم العالي ،جامعة الشارقة2018\11\8( ،م) وبمعدل  4ساعات تدريبية.

( )14ورشة عمل بعنوان" :طرائق التدريس الحديثة في الدراسات العليا في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية" .جامعة الشارقة كلية اآلداب2019\4\18( .م) وبمعدل  4ساعات تدريبية.

( )15ورشة عمل بعنوان" :بناء مساق دراسي عبر نظام بالكبورد" ،معهد القيادة األكاديمية في التعليم
العالي ،جامعة الشارقة2019\11\7( ،م) وبمعدل  3ساعات تدريبية.

( )16ورشة عمل بعنوان" :أساسيات التقييم من أجل تحسين المناهج والتعليم" ،معهد القيادة
األكاديمية في التعليم العالي ،جامعة الشارقة2019\12\5( ،م) وبمعدل  3ساعات تدريبية.

( )17ورشة عمل بعنوان" :التدريس واإلشراف لطلبة الدراسات العليا" ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
الشارقة2019\10\23( ،م) وبمعدل  3ساعات تدريبية.

( )18ورشة عمل بعنوان" :نظم المجلة المفتوحة" ،قسم النشر العلمي ،جامعة الشارقة،
(2020\1\18م) وبمعدل  3ساعات تدريبية.

( )19الورشة التدريبية بعنوان "التعليم المدمج" ،معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي ،جامعة
الشارقة2020\6\11( ،م) وبمعدل  3ساعات تدريبية.

( )20ورشة عمل بعنوان" :كيفية إعداد االمتحانات اإللكترونية" .قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية

اآلداب (جامعة الشارقة)2020\10\22( .م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

( )21ورشة عمل بعنوان" :كيفية إعداد المحتوى والواجبات اإللكترونية" ،قسم اللغة العربية وآدابها،
كلية اآلداب (جامعة الشارقة)2020\11\5( .م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

( )22ورشة عمل بعنوان" :إدارة المحاضرات التفاعلية والخيارات المتاحة" ،كلية اآلداب (جامعة
الشارقة)2020\11\12( .م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.
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( )23ورشة عمل بعنوان" :إدارة االمتحانات اإللكترونية ومعالجة المشكالت الفنية" ،مركز تقنية

المعلومات (جامعة الشارقة)2020\11\30( .م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

( )24ورشة عمل بعنوان" :كيفية تهيئة وجمع البيانات وادخالها في التاس ستريم" ،قسم اللغة العربية
وآدابها ،كلية اآلداب (جامعة الشارقة)2020\12\21( .م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

( )25ورشة عمل بعنوان" :استخدام برنامج زووم والتيمز لمراقبة االمتحانات اإل لكترونية" ،مركز تقنية

المعلومات (جامعة الشارقة)2021\2\10( .م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

( )26ورشة عمل بعنوان" :تأثير كوفيد 19على البحث العلمي في العلوم اإلنسانية" ،مكتب نائب مدير
الجامعة لشؤون البحث العلمي (جامعة الشارقة)2021\4\4( .م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

( )27ورشة عمل بعنوان" :ربط التاس

ستريم بالبال

(2021\6\2م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

بورد" ،كلية اآلداب (جامعة الشارقة).

( )28ورشة عمل بعنوان" :تحقيق المخطوطات" ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب (جامعة
الشارقة)2021\3\18( .م) وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

( )29ورشة عمل بعنوان" :التطوع في اإلمارات" ،كلية اآلداب (جامعة الشارقة)2021\1\28( .م)
وبمعدل ( )2ساعتين تدريبيتين.

خامسًا :اجلوائز
المتميز ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الشارقة ،العام الجامعي (2005-2006م).
 .1جائزة األداء
ّ
التميز في التدريس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الشارقة (2011-2012م).
 .2جائزة
ّ
 .3جائزة جامعة الشارقة السنوية للمتميزين في مجال البحث العلمي (2012-2013م).
 .4جائزة جامعة الشارقة السنوية للمتميزين في مجال التدريس (2014-2015م).

 .5جائزة البحوث والدراسات ،مراكز التنمية األسرية ،المجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة ،الدورة

 13لسنة 2016م (المركز األول).

سادسًا :النّشاط العلميّ
 -1الكتب:
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 )1أساليب اإلقناع في القرآن الكريم (رسالة ماجستير) ط  1دار الضياء ،عمان ،األردن
2000م.

 )2المقابلة في القرآن الكريم (رسالة دكتوراه) ،ط  1دار عمار ،عمان ،األردن 2000م.

 )3الــدور الحضــاري للعربيــة فــي عصــر العولمــة ،ط 1جمعيــة حمايــة اللغــة العربيــة ،الشــارقة
اإلمارات العربية المتحدة 2001م.

 )4اإليجـــاز ألســـرار كتـــاب الطـــراز فـــي علـــوم حقـــائق اإلعجـــاز ،ليحيـــى بـــن حمـــزة العلـــوي
(ت749.هـ) ،دراسة وتحقيق ،ط 1دار المدار اإلسالمي ،بيروت 2007م.

مقدمات وتطبيقات ،ط 1دار الكتاب الجديد ،بيروت 2008م.
 )5البالغة العربيةّ ،
 )6الق ـرآن معجــزة المعج ـزات ألحمــد ديــدات :دراســة وترجمــة وتعليــق ،ط 1جــائزة دبــي الدوليــة
للقرآن الكريم ،دبي 2013م.

 )7األسلوبية والبالغة العالقة واإلجراء ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعـة الشـارقة
2014م.

الذب عن س ّنة أبي القاسم ،محمد بن إبراهيم الوزير (840ه) ،دراسة
 )8الروض الباسم في ِّ
وتحقيق (باالشت ار مع عبد العزيز دخان) ،دار المدار اإلسالمي ،بيروت 2018م.

 )9البيان القرآني :خصائصه وأساليبه ،وحدة النشر العلمي ،جامعة الشارقة2018 ،م.

فن الكتابة والتعبير( ،باالشت ار
ّ )10
العلمي ،جامعة الشارقة2019 ،م.

مع مريم بالعجيد وخطاب أحمد خطاب) ،وحدة النشر

 )11كتاب اللغة العربية :نصوص وتطبيقات( ،باالشت ار مع أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغـة
العربية) ،وحدة النشر العلمي بجامعة الشارقة2019 ،م.

 )12روايات الشيخ سلطان بن محمد القاسمي :مقاربـة نقديـة ،مقبـول للنشـر فـي وحـدة النشـر
العلمي ،جامعة الشارقة2020 ،م.

-2البحوث العلمية:
( )1طــرق العــرض فــي الق ـرآن الكــريم ،حوليــات كليــة اآلداب (مجلــة محكمــة) (الرســالة)178

الحولية ( ،)22جامعة الكويت 2002م.

( )2قضــايا اإلعجــاز البيــاني فــي تفســير التحريــر والتنــوير ،مجلــة التجديــد (مجلــة محكمــة)،

الجامعة اإلسالمية (ماليزيا) العدد 11سنة 2002م.

( )3تيســـير البالغـــة فـــي كتـــب التـــراث ،مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة األردنـــي (األردن) (مجلـــة
محكمة) ،العدد  ،68كانون الثاني – حزيران 2005م.
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أم القـرى (مجلـة محكمـة)  ،مكـة
( )4مفـاهيم النقـد وااللتـزام عنـد الشـيخ النـدوي ،مجلـة جامعـة ّ
المكرمة ،مجلّد  ،15عدد  ،25ديسمبر 2002م.
( )5قضية إعجاز القرآن عند مال بن نبي ،مجلة عالم الفكر (الكويت) (مجلة محكمة) ،مجلد

 ،31عدد ،2ديسمبر 2002م.

( )6البالغة عند العلوي بين التنظير والتيسير ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية (مــجلة
محكمة) ،دبي ،عدد ،26ديسمبر 2003م.

( )7القرينة وعالقتها بالمعنى والمراد (بحث مشتر مع د /محمد يونس) ،مجلة التجديد (مجـلة
محكمة) ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا .العدد  16أغسطس 2004م.

( )8نظرية التخييل بين أرسطو وعبد القـاهر الجرجـاني ،مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الشـرعية

واإلنسانية ،المجلّد األول ،العدد ( )1أكتوبر 2004م.

( )9الصورة الفنية ومالمح التجديد عند شعراء قرطبة في القرن الرابع الهجري ،المجلّة العربيـة

للعلـوم اإلنسـانية( ،مجــلة مح ّكمـة) ،مجلـس النشــر العلمـي ،جامعـة الكويـت ،العـدد  ،99صــيف
2007م.

( )10صــورة المل ـ العــادل نــور الــدين زنكــي فــي أدب الحــروب الصــليبية ،مجلــة كليــة اآلداب

(مجلة محكمة) ،جامعة صنعاء ،العدد  21سنة 1997م.

( )11نزهــة األحــداق فــي علــم االشــتقاق لمحمــد بــن علــي الشــوكاني ،دراســة وتحقيــق ،مجلــة

األحمدية (مجلة محكمة) ،دار البحوث للدراسات اإلسـالمية واحيـاء التـراث ،دبـي العـدد  ،8سـنة

2002م.

( )12الروض الوسيع والدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع ،محمد بن علي الشـوكاني،
دراســة وتحقيــق (باالشــت ار مــع د /طــاهر قحطــان) ،مجلــة عــالم المخطوطــات والن ـوادر (مجلــة

محكمة) ،عالم الكتب الرياض ،العدد ،1المجلد  ،11سنة 2006م.

( )13الذوق الجمالي وأبعاده الثقافية والحضارية ،مجلة األحمدية (مجلة محكمة) ،دار البحوث

للدراسات اإلسالمية واحياء التراث ،دبي ،العدد  ،19سنة 2005م.

( )14مناهج البالغيين العرب وعالقتها بعلوم اللغـة ،مجلـة (فيلولـوجي) ،كليـة األلسـن ،جامعـة

عين شمس ،العدد ،50يونيو 2008م.

( )15قضايا أدبية ونقدية في كتابات الشيخ محمد الغزالي ،مجلـة التجديـد ،الجامعـة اإلسـالمية

العالمية ،ماليزيا ،مجلد ،15العدد2011 ،29م.

عمـــان،
( )16نظريــة األســلوب عنــد حــازم القرطــاج ّني ،مجلـــة مجمــع اللغــة العربيــة األردنــيّ ،

األردن ،العدد  ،80كانون الثاني حزيران 2011م.
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( )17النقد التطبيقي عند حازم القرطاج ّني ،المجلة األردنية للغة العربية وآدابها ،جامعة مؤتـة،

األردن 2011م.

( )18نقــد البالغــة فــي الدراســات األســلوبية الحديثــة ،مجلــة كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة

(دبي)  ،العدد ،41يونيو (2011م).

( )19المقاصد الجمالية في الحديث النبوي الشريف ،مجلّة األحمدية ،دائرة الشؤون اإلسـالمية
والعمل الخيري ،دبي العدد 26أكتوبر (2011م).

( )20البالغة النبوية في منظور الرافعي :قراءة في المنهج ،مجلة التجديد ،الجامعة اإلسـالمية

العالمية ،ماليزيا ،العدد  32المجلد2012 ، 16م.

التعجب في كتـاب األيـام لطـه حسـين مقاربـة أسـلوبية ،مجلـة عـالم الفكـر ،العـدد2
( )21ظاهرة
ّ
المجلد  42ديسمبر 2013م ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت.
( )22قضــايا المصــطلح البالغــي فــي المعجــم الحــديث  ،مجلــة اللســان العربــي ،مكتــب تنســيق

التعريب ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الرباط) المغرب ،العدد  ،72سنة 2014م.

ـي  مــع الشــباب أهدافــه البالغيــة وخصائصــه األســلوبية ،مجلــة كليــة اللغــة
( )23ح ـوار النبـ ّ
العربية ،جامعة األزهر (القاهرة) العدد ( )32سنة 2014م.
( )24البيــان القرآنــي فــي منظــور بــديع الزمــان ســعيد النورســي ،مجلــة "فصــل الخطــاب" (مجـــلة

مح ّكمــة) ،جامعــة ابــن خلــدون ،مخبــر الخطــاب الحجــاجي ،الع د  11المجل د اللثل د

الجزائــر

2015م.

( )25معجم أساس البالغة :أنموذج فريد في الصناعة المعجمية عند العرب ،منشور في مجلة
مجمع القاسمي للغة العربية ،باقة الغربية (فلسطين) العدد2016 ،11م.

( )26جماليات االستعارة في شعر شهاب غانم :ديوان مائة قصيدة وقصيدة أنموذجا ،باالشت ار
مع نورة عتيج بالل سعد ،مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة ،الع  35مصر 2016م.

( )27توظيف المنهج األسلوبي في فهم النص القرآني ،المجلة العربية للدراسات اللغوية ،معهد

الخرطــوم الــدولي لتعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا ،الخرطــوم (الســودان) الع د
2017م.

 ،40ســنة

( )28القصــة ودورهــا فــي تعلــيم مهــارات اللغــة العربيــة وتعلمهــا ،مجلــة اللغــة العربيــة واألدب
العربــي ،الجمعيــة الكوريــة للغــة العربيــة وآدابهــا ،جامعــة هــانكو للدراســات األجنبيــة ،ســيؤول

كوريا الجنوبية ،مجلد 21العدد  2سنة 2017م.

( )29تيسير البالغـة فـي العصـر الحـديث (مراجعـة وتقـويم) ،المجلّـة العربيـة للعلـوم اإلنسـانية،

(مجـلة مح ّكمة) ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد  143صيف 2018م.
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( )30التناص وانتاج الداللة :قراءة في شعر شـهاب غـانم ،مجلـة اآلداب ،جامعـة بغـداد ،العـدد

( 129حزيران) سنة 2019م.

( )31الشـــيخ األبـــيض :الرؤيـــة والتشـــكيل الف ّنـــي ،مجلـــة جامعـــة الشـــارقة للعلـــوم اإلنســـانية

واالجتماعية ،مجلد ،16عدد ،2ديسمبر 2019م.

( )32التناص األدبي في شعر مانع سـعيد العتيبـة( ،باالشـت ار مـع نـدى الزعبـي) ،مجلـة "فصـل

الخطاب" (مجـلة مح ّكمـة) ،جامعـة ابـن خلـدون ،مخبـر الخطـاب الحجـاجي ،الجزائـر ،المجلـد،7

العدد ،28سنة 2019م.

( )33األغراض البالغية لالستفهام في سورة آل عمـران :مقاربـة أسـلوبية( ،باالشـت ار مـع هـال

مـــــارتيني) ،مجلـــــة جامعـــــة الشـــــارقة للعلـــــوم اإلنســـــانية واالجتماعيـــــة ،العـــــدد ،1المجلـــــد،18

يونية2021م.

ـن التخلّــي( ،باالشــت ار مــع روان دردس) مجلــة "فصــل
( )34تجلّيــات المفارقــة فــي مجموعــة فـ ّ
الخطاب" (مجـلة مح ّكمـة) ،جامعـة ابـن خلـدون ،مخبـر الخطـاب الحجـاجي ،الجزائـر ،المجلـد،9

العدد ،3سنة 2020م.

( )35ســورة الضــحى :مقاربــة أســلوبية( ،باالشــت ار مــع زينــب يوســف) مجلــة "فصــل الخطــاب"

(مجـــلة مح ّكمــة) ،جامعــة ابــن خلــدون ،مخبــر الخطــاب الحجــاجي ،الجزائــر ،المجلــد ،9العــدد،4

ديسمبر سنة 2020م.

 .3مشثريع البحوث الم عومة
م
1

2

3

اسم المشروع

أثر تطبيق مبا رة "لغتي" للتعلّم الذكي
على اكتساب مفاهيم ومهارات اللغة
العربية عن عينة من طلبة رياض األطفال
في الشارقة (2016-2018م)
قاموس البالغة العربية الج ي
(مشروع مق ّم للحصول على ال عم من
جامعة الشارقة )2017
المعجم التاريخي للغة العربية

الجهة المانحة
مبا رة "لغتي"
للتعلّم الذكي
إمارة الشارقة
جامعة الشارقة

أسماء المشاركين في المشروع

قيمة الدعم

 .عب المنيزل (رئيس الفريق)  . +بن
عيسى بطاهر  . +حام كساب  . +بشرى
العكايشي

 100ألف
رهم

 .بن عيسى بطاهر

مجمع اللغة
العربية بالشارقة

مجموعة باحثين من الوطن العربي

 -4المؤتمرات العلمية والن وات:

 20ألف
رهم
غير مح

( )1مؤتمر الدراسات اإلنسانية واال رتقاء الحضاري في عصر العولمة ،جامعة األزهر القاهرة13( ،

–2000/11/15م)( ،عنوان البحث :الدور الحضاري للعربية في ظل العولمة الثقافية).
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( )2مــؤتمر النقــد التطبيقــي ،جامعــة ابــن زهــر (أكــادير) المغــرب (2001/1/18 – 16م)( ،عنـوان
البحث :النقد وااللتزام عند الندوي مع قراءة نقدية لسيرته الذاتية :في مسيرة الحياة).

( )3مــــؤتمر جــــدل التــــراث والحداثــــة ،قســــم اللغــــة العربيــــة ،الجامعــــة األردنيـــــة (األردن) (-16
2001/5/18م)( ،عنوان البحث :معالم المنهج البالغي عند يحي بن حمزة العلوي).

( )4مؤتمر مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الشـارقة
(اإلمــــارات) (2001/4/19-17م)( ،عنــــوان البحــــث :تعريــــب المعلوماتيــــة وأهميتــــه فــــي الــــدعوة
اإلسالمية).

( )5مــؤتمر العــرب والغــرب ،كليــة اآلداب والفنــون ،جامعــة فيالدلفيــا (األردن) (2002/8/8-6م)،
(عنوان البحث :الثقافة والفاعلية عند مال بن نبي).

تحـديات العولمـة ،معهـد الـدعوة للدراسـات اإلسـالمية ،بيـروت ،أبريـل
( )6مؤتمر اللغـة العربيـة أمـام ّ
التخصص في اللغة العربية ،األسباب والحلول).
2002م( .عنوان البحث :عزوف الطالب عن
ّ
( )7مــؤتمر القــرآن القـــريم والجهــود المبذولـــة فــي خدمتـــه فــي القـــرن الرابــع عشـــر الهجــري ،كليـــة

الشريعة ،جامعة الشارقة ،أبريل 2004م( .عنـوان البحـث :الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس وجهـوده
في خدمة القرآن الكريم).

متغيــر ،قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا ،كليــة اآلداب والعلــوم ،جامعــة
( )8مــؤتمر اللغــة العربيــة فــي عــالم ّ
الشـــارقة (2005/4/21-19م)( .عنـــوان البحـــث :تعلـــيم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقين بغيرهـــا فـــي شـــبكة
قسوم).
المعلومات العالمية (اإلنترنت) (دراسة وتقويم)( ،باالشت ار مع د .أحمد ّ

( )9مؤتمر الجهود المبذولة في خدمة الس ّنة النبوية مـن بدايـة القـرن الرابـع عشـر الهجـري إلـى اليـوم،
الرافعـــي
كليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية ،جامعـــة الشـــارقة (2005/5/5-4م)( .عنـــوان البحـــثّ :
وجهوده في خدمة الحديث الشريف).

( )10ملتقــــى اللغــــة العربيــــة األول بــــين جامعــــة الشــــارقة ووزارة التربيــــة والتعلــــيم ،جامعــــة الشــــارقة،
(2007/4/26م) (عنوان البحث :توظيف الحاسوب في تعليم اللغة العربية ،البالغة نموذجا).

( )11مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين "أثر العلوم العربيـة واإلسـالمية فـي خدمـة اإلنسـانية"،
كليــة اآلداب والعلــوم ،جامعــة الشــارقة (2008/3/27-24م)( .عنـوان البحــث :منــاهج علمــاء البالغــة

تطور علوم اللغة).
العرب وأثرها في ّ
( )12المؤتمر الـدولي األول لتعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا ،كليـة اآلداب الجامعـة األردنيـة (-6
(أهميــة شــبكة المعلومــات العالميــة (اإلنترنــت) فــي تعلــيم اللغــة العربيــة
 ،)2008/5/8عن ـوان البحــثّ :
للناطقين بغيرها).
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( )13المــؤتمر الثــاني عشــر (المــوروث األدبــي العربــي فــي قـراءات المعاصــرين) ،كليــة اآلداب ،جامعــة
جــر( (األردن) (2009/4/16-14م) .عنـوان البحــث( :األســلوب وبنــاء الــنص عنــد حــازم القرطــاجني
واألسلوبيين المعاصرين).

( )14المؤتمر الدولي الثاني في اللغويـات "المعجميـة العربيـة اإلنجـازات واآلفـاق" ،كليـة اآلداب ،جامعـة

آل البيت (األردن) (2010/11/3-1م) .عنوان البحث( :معجـم المصـطلحات البالغيـة وتطورهـا ألحمـد

مطلوب ،عرض وتقويم).

( )15المؤتمر العالمي الثالث للغة العربية وآدابها "االتجاهات الحديثـة فـي الدراسـات اللغويـة واألدبيـة"،
كليــة معــارف الــوحي والعلــوم اإلنســانية ،الجامعــة اإلســالمية العالميــة بماليزيــا (2011/9/28-30م).

عنوان البحث( :إنتاج الداللة في السيرة الذاتية).

( )16المــؤتمر الــدولي األول "اللغــة العربيــة ومواكبــة العصــر" ،الجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة،
المملكة العربية السعودية (2012 \ 4 \ 10-11م),

عنوان البحث( :إشكالية تجديد البالغة العربية رؤية في المنهج وطرائق التعليم).

( )17ندوة "توظيف وسائل التواصل االجتماعي في تعلّـم اللغـة العربيـة وتعليمهـا" ،المركـز التربـوي للغـة
العربية بالشارقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،الشارقة (2012\12\18م).

( )18المـــــؤتمر العلمـــــي الثـــــاني "األدب العربـــــي وآداب الشـــــعوب اإلســـــالمية آفـــــاق التواصـــــل الفنـــــي
والموضوعي" ،جامعة آل البيت ،المفرق (األردن) (2013\4\ 23-24م).

عنوان البحث( :قراءة في اختيارات الشيخ أبي الحسن الندوي اللغوية).

( )19المؤتمر العالمي "موقف الشيخ الندوي مـن األفكـار المعاصـرة (دراسـة مقارنـة)" ،مؤسسـة العالمـة
أبي الحسن الندوي التعليمية والخيرية ،عليكره( ،الهند) (2014\ 2\ 22-24م).

عنوان البحث( :أساليب اللغة العربية وطرائق تعليمها عند الشيخ الندوي).

( )20مــؤتمر الشــارقة الــدولي األول فــي لغــة القـرآن الكــريم ومســتجدات العصــر واإلنســان  ،قســم اللغــة
العربية وآدابها ،كلية اآلداب جامعة الشارقة (2014/4/29-30م) .عضو اللجنة العلمية للمؤتمر.

( )21المــؤتمر الثــاني فــي ت ـاريخ العلــوم عنــد العــرب والمســلمين ،كليــة العلــوم ،جامعــة الشــارقة (-8
2014/12/11م)( .عنوان البحث :صناعة المعجم اللغوي عند العرب ،معجم الزمخشري أنموذجا).

( )22المـــؤتمر الـــدولي الثـــاني :اللغـــة العربيـــة ومواكبـــة العصـــر التحـــديات وســـبل المواجهـــة ،الجامعـــة

التخصــص فــي اللغــة
اإلســالمية بالمدينــة المنــورة ،الســعودية (2015\4\23-22م)( .عن ـوان البحــث:
ّ
العربية في التعليم الجامعي واقعه وتحدياته).

( )23المــؤتمر الــدولي الثــاني (اتجاهــات حديثــة فــي تعلّــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا) ،قســم اللغــة العربيــة
وآدابهـــا ،كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة ،جامعـــة الشـــارقة (2016/3/3-2م)( .عنـــوان

البحث :اتجاهات حديثة في تعليم البالغة).
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( )24الندوة العلمية "صاحب السمو الشيخ الدكتور سـلطان بـن محمـد القاسـمي مفكـ ار ومؤرخـا وأديبـا"،
قسم اللغة العربية والتاريخ والحضارة اإلسالمية ،جامعة الشارقة (2017\3\14م).

(عنوان البحث :رواية الشيخ األبيض :األهداف واشكالية التصنيف).

( )25المؤتمر الدولي الثالث "تـاريخ العلـوم عنـد العـرب والمسـلمين ،كليـة العلـوم ،جامعـة الشـارقة (-5
2017/12/7م)( .عنوان البحث :جهود الدارسين القدماء في تبسيط علوم البالغة).

( )26مــؤتمر اللغــة العربيــة الــدولي الرابــع "تطــوير تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلّمهــا :المتطلبــات واألبعــاد
واآلفاق" ،المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ،الشارقة (2020\1\29-30م).

( )27الملتقــى العلمـــي االلكترونـــي للبحـــوث والدراســات ،كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة،
جامعة الشارقة (2020/4/16م)( .عنوان البحث :الشاهد الشعري في البالغة العربية :قراءة أخرى).

سابعًا :اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه
أوال :الدكتوراه:
( )1الجسد في الشعر اإلماراتي الحديث :دراسة سيميائية ،حسن النجار( ،دكتوراه)( ،تاريخ تسجيل
الخطة( .)2020\ 5\20( :مشرف مشار على الرسالة).
( )2المظاهر الملكية في النثر العباسي حتى نهاية القرن الخامس الهجري ،محمد الياسين( ،دكتوراه)،
(تاريخ تسجيل الخطة( .)2020\10 \31( :مشرف مشار على الرسالة).
( )3كتاب "صيد الخاطر" البن الجوزي (597ه) :األهداف والخصائص األسلوبية .عائشة الحمادي،
(دكتوراه)( ،تاريخ تسجيل الخطة.)2020\11 \26( :
ثانيا :الماجستير:
ً
( ) 1الجملة الطلبية في األحاديث القدسية دراسة بالغية تحليلية (ماجستير) ،هند السعدي ،نوقشت بتاريخ
(2007\11\20م).
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( )2التقديم والتأخير في الحديث النبوي الشريف ،دراسة في صحيح البخاري (ماجستير) .عايدة
المعيني ،نوقشت بتاريخ (2007\12\16م).
( )3اإلعجاز البياني عند بديع الزمان النورسي (ماجستير) ،لطيفة محمد الفارسي ،نوقشت بتاريخ
(2009\10\29م).
( )4الكناية وأبعادها الداللية والجمالية في تفسير التحرير والتنوير (ماجستير) ،رجاء عتريس ،نوقشت
بتاريخ (2009\11\17م).
( )5المصطلحات البديعية عند يحيى بن حمزة العلوي من خالل كتابيه الطراز واإليجاز (ماجستير)،
هالل البريكي ،نوقشت بتاريخ (2010\5\2م).
( )6استعمال المجاز في فهم آيات أسماء اهلل وصفاته عند ابن عاشور من خالل تفسير التحرير
والتنوير (ماجستير) ،محمد حساني ،نوقشت بتاريخ (2010\5\19م).
( )7تقابل المعاني في سورة محمد دراسة أسلوبية ،علي جمعة المراشدة (ماجستير) .،نوقشت بتاريخ
(2015\1\6م).
( )8الصورة الفنية في شعر مانع سعيد العتيبة ،موزة حمد المنصوري (ماجستير) ،نوقشت بتاريخ
(2014\11\27م).
( )9حوار الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع النساء في الصحيحين دراسة بالغية تحليلية( ،ماجستير)،
خلود السبيعي( .انسحبت من الدراسة).
( )10التفسير البياني للقرآن الكريم في القرن العشرين (نماذج مؤصلة)( ،ماجستير) ،خديجة مسعد
المسعدي.
نوقشت بتاريخ (2015\1\8م).
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( )11الخصائص التركيبية والبالغية في سورة الصافات دراسة بالغية تحليلية( ،ماجستير) ،سعاد عبد
اهلل الطربان .نوقشت بتاريخ (2016\5\12م).
( )12اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو تنمية مهارتي القراءة والكتابة باستخدام برنامج التعلم الذكي
في الحلقة الثانية ،آمنة محمد أكبر (ماجستير)( .نوقشت بتاريخ 2016\11\13م).
( )13بنية الصورة االستعارية عند الشاعر شهاب غانم في ديوانه مائة قصيدة وقصيدة ،نورة عتيج
بالل عبد اهلل سعد (ماجستير) .نوقشت بتاريخ (2016\5\8م).
( )14بنية المقابلة في شعر المتنبي ،فاطمة ناصر جاسم محمد السعيد (ماجستير)( .نوقشت بتاريخ
2017\11\23م).
()15

التناص

في

شعر

مانع

سعيد

العتيبة،

ندى

الزعبي،

(ماجستير)،

(نوقشت

بتاريخ2020\4\13:م).
المفصل :دراسة أسلوبية ،زينب يوسف خردمند( ،ماجستير)( ،تاريخ
( )16الفرائد القرآنية في سور
ّ
تسجيل الخطة2019\12\19 :م).
( )17سورة القمر :دراسة أسلوبية ،محمد حسن خلف (ماجستير)( ،تاريخ تسجيل الخطة:
.)2020\9\19
( )18التكرار في شعر أوس بن حجر ،عزة الكتبي( ،ماجستير)( ،تاريخ تسجيل الخطة:
( .)2020\11\2مشرف مشار على الرسالة).
( )19البنى التركيبية في سورة النجم :مقاربة أسلوبية ،رحمة عبد الصمد أبو كمال (ماجستير) ،تاريخ
تسجيل الرسالة (2020\12\16م).
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ثامنًا :مناقشة الرسائل اجلامعية
أوالً :الدكتوراه:
( )1بالغة الحجاج في قصص القرآن الكريم (دكتوراه في األدب والنقد) ،كليثم سعيد ناصر الخاطري،
نوقشت بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية دبي (2016 \9\ 26م).
ثانيا :الماجستير:
ً
( )1الصورة الشعرية عند أحمد أمين المدني (ماجستير) ،عذبة الغفلي ،نوقشت بتاريخ
(2007\10\29م).
( )2جدل الذات والمجتمع في القصص النسوي اإلماراتي (ماجستير) ،ميثاء الطنيجي ،نوقشت بكلية
الدراسات اإلسالمية والعربية دبي (2008 \8\ 16م).
( )3تصريف القول في القصص القرآني دراسة بالغية تحليلية لقصة موسى عليه السالم (ماجستير).
محمد صافي ،نوقشت بتاريخ (2009\3\31م).
( )4المتجاورات في تذييالت القرآن الكريم مقاربة داللية (ماجستير) ،آمنة القايدي ،نوقشت بتاريخ
(2012 \ 4\ 26م).
( )5لغة المطويات اإلشهارية بغرفة التجارة والصناعة في إمارة عجمان :دراسة لسانية نظرية تطبيقية
(ماجستير) ،رشا علي الشمري ،نوقشت بتاريخ (2014\4\27م).
( )6تفسير الجاحظ للقرآن الكريم من خالل مص ّنفاته جمعا ودراسة ،البراء عزب أبو وردة( ،رسالة
ماجستبر) جامعة الشارقة نوقشت بتاريخ (2014\7\8م).
المدة الواقعة بين 2012-2000م دراسة أسلوبية ،عائشة عبد اهلل
( )7شعر األطفال وموسيقاه في ّ
ال علي( ،رسالة ماجستبر) جامعة الشارقة ،نوقشت بتاريخ (2015\1\13م).
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( )8أدب الطفل في مؤسسات إمارة الشارقة ،منى البلوشي( ،رسالة ماجستبر) جامعة الشارقة ،نوقشت
بتاريخ (2016\11\24م).
( )9التماس النصي في رسالة "التربيع والتدوير" للجاحظ دراسة وصفية تحليلية ،رضوان اهلل أكوريدي
عثمان( ،رسالة ماجستبر) جامعة الشارقة ،نوقشت بتاريخ (2016\12\22م).
( )10صورة المرأة في شعر فهد العسكر ،عبد الرحمن حسن عبد اهلل الكندري( ،رسالة ماجستبر)
جامعة الشارقة ،نوقشت بتاريخ (2017\5\18م).
( )11الصورة الفنية في شعر دريد بن الصمة ،فاطمة الدرمكي( ،رسالة ماجستبر) جامعة الشارقة،
نوقشت بتاريخ (2018\5\10م).
( )12التشكيل الف ّني في قصيدة المدح عند مروان بن أبي حفصة ،أسماء المدحاني( ،رسالة
ماجستبر) جامعة الشارقة ،نوقشت بتاريخ (2020\4\23م).
( )13كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :التجنيس والبناء السردي ،أسماء
الحمادي( ،رسالة ماجستبر) جامعة الشارقة ،نوقشت بتاريخ (2020\11\12م).
اكية) ،شيماء عبد اهلل عبد الغفور،
( )14االشت ار ّ
اللي في ألفاظ أجزاء الجسد( :مقاربة معجمية إدر ّ
الد ّ
(رسالة ماجستبر) جامعة الشارقة ،نوقشت بتاريخ (2021\5\24م).

تاسعًا :التدريس
المساقات التي درستها في جامعة الشارقة:

( )1قضايا في األسلوبية (الدكتوراه)

( )2البالغة واألسلوبية (الماجستير).
( )3التعبير القرآني (الماجستير).
( )4البالغة (.)1
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( )5البالغة (.)2

( )6البيان القرآني.

( )7النقد األدبي القديم.

( )8فن الكتابة والتعبير.

( )9قضايا أدبية ونقدية قديمة.

( )10مصادر الدراسات األدبية واللغوية.
( )11البحث العلمي ومناهجه.

( )12مهارات االتصال باللغة العربية ( )1و (.)2
( )13اللغة العربية.

التخرج.
( )14مشروع
ّ

( )15كتاب قديم في اللغة أو األدب.

( )16اللغة العربية للناطقين بغيرها ( )1و (.)2

عثشرا :خ مة الجثمعة والمجتمع
ً

( )1المشثركة في لجثن الجثمعة والكلية والقسم:

( )1عضو لجنة الخطة اإلستراتيجية للجثمعة (لجنة المكتبة) (2007-2008م).
( )2عضو لجنة الخطة ال راسية بكلية اآل اب والعلوم (2004 – 2003م).
( )3عضو لجنة المكتبثت بكلية اآل اب والعلوم (2004-2005م).

مقرر لجنة المكتبثت بكلية اآل اب والعلوم (2006 – 2005م).
(ّ )4

( )5عضو لجنة االعتمث األكث يمي والخطط والمنثهج ال راسية كلية اآل اب (2010-2011م).
( )6عضو لجنة المكتبثت بكلية اآل اب والعلوم (2007 – 2006م).
( )7عضو لجنة التعيينثت كلّية اآل اب (2011-2012م).

( )8عضو لجنة ال راسثت العليث كلّية اآل اب (2011-2012م).

( )9عضو لجنة قيثس فعثلية طرق الت ريس كلّية اآل اب (2011-2012م).

( )10عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر اللغة العربية في عثلم متغيّر قسم اللغة العربية وآ ابهث كلية اآل اب والعلوم
جثمعة الشثرقة (2005/4/19-21م).

( )11عضو لجنة االمتحثنثت قسم اللغة العربية وآ ابهث ( .)2004 - 2003

( )12عضو لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2006 - 2005م).
( )13عضو لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2007-2008م).
( )14عضو لجنة الخطة ال راسية قسم اللغة العربية وآ ابهث (2007-2008م).

( )15عضو لجنة ال راسثت العليث .قسم اللغة العربية وآ ابهث (2007-2008م).
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( )16عضو لجنة مقثبلة المتق مين ل راسة المثجستير .قسم اللغة العربية وآ ابهث (2007-2008م).

( ) 17عضو لجنة النظر في طلبثت المتق مين للعمل في القسم .قسم اللغة العربية وآ ابهث (-2005
2006م).

( )18عضو لجنة الترقيثت .قسم اللغة العربية وآ ابهث (2007-2008م).

( )19عضو لجنة تقويم األقران .قسم اللغة العربية وآ ابهث (2007-2008م).

( )20عضو لجنة النظر في طلبثت المتق مين للعمل في القسم .قسم اللغة العربية وآ ابهث (2007-2008م).
( )21عضو لجنة تح ي بيثنثت القسم على صفحة الجثمعة قسم اللغة العربية وآ ابهث (2006-2007م).
( )22عضو لجنة االعتمث األكث يمي قسم اللغة العربية وآ ابهث (2006-2007م).

الخثصة بثلترقية قسم اللغة العربية وآ ابهث (2006-2007م).
( )23عضو لجنة تصنيف المجالت العلمية
ّ
( )24عضو لجنة إجراء المقثبالت للمتق ين ل راسة المثجستير قسم اللغة العربية وآ ابهث (2007-2008م).
( )25عضو لجنة تقويم األقران قسم اللغة العربية وآ ابهث (.)2007-2008

( )26عضو لجنة إع ا خطّة ال كتوراه قسم اللغة العربية وآ ابهث (2008-2009م).

( )27عضو لجنة النظر في طلبثت المتق مين للعمل في القسم .قسم اللغة العربية وآ ابهث (2008-2009م).

( )28عضو لجنة إع ا االعتمث األكث يمي لبرنثمج المثجستير قسم اللغة العربية وآ ابهث (2009-2010م).
( )29عضو لجنة مراجعة ملف ال كتوراه قسم اللغة العربية وآ ابهث (2010-2011م).

( )30عضو لجنة وضع خطة البكثلوريوس في اللغة العربية واإلعالم قسم اللغة العربية وآ ابهث (2010-2011م).

( )31عضو لجنة ال راسثت العليث كلّية اآل اب (2012-2013م).

( )32عضو لجنة قيثس فعثلية طرق الت ريس كلّية اآل اب (2012-2013م).

( )33عضو لجنة االعتمث األكث يمي قسم اللغة العربية وآ ابهث (2012-2013م).
( )34عضو لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2012-2013م).

( )35مملل قسم اللغة العربية وآ ابهث في مجلس كلية اآل اب (2012-2013م).
سر في مجلس كلية اآل اب (2012-2013م).
( )36أمين ّ

( )37عضو لجنة فحص أوراق المتق ين لشغل وظيفة األ ب الق يم ووظيفة محثضر2012-2013( .م).
( )38عضو لجنة الجمعيثت العلمية الطالبية كلّية اآل اب (2013-2014م).
( )39عضو لجنة قيثس فعثلية طرق الت ريس كلّية اآل اب (2013-2014م).

مقرر لجنة االعتمث األكث يمي لبرنثمج المثجستير قسم اللغة العربية وآ ابهث (2013-2014م).
(ّ )40

مقرر لجنة االعتمث األكث يمي لبرنثمج البكثلوريوس قسم اللغة العربية وآ ابهث (2013-2014م).
(ّ )41
( )42عضو لجنة التعيينثت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2013-2014م).

( )43عضو لجنة مراجعة الملف الخثص ببرنثمج اللغة العربية واإلعالم (2013-2014م).
( )44عضو لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2014-2015م).
( )45عضو لجنة الترقيثت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2014-2015م).

( )46عضو لجنة االعتمث األكث يمي للبكثلوريوس قسم اللغة العربية وآ ابهث (2014-2015م).
( )47عضو لجنة االعتمث األكث يمي للمثجستير قسم اللغة العربية وآ ابهث (2014-2015م).
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( )48منسق مسثق (فن الكتثبة والتعبير) و(مهثرات االتصثل بثللغة العربية ())2

( )49عضو لجنة القضثيث الطالبية االكث يمية كلّية اآل اب (2014-2015م).

( )50عضو لجنة إع ا ميزانية ( )2015-2016كلّية اآل اب (2014-2015م).
( )51عضو قيثس فعثلية طرق الت ريس كلّية اآل اب (2014-2015م).

( )52عضو لجنة الجمعيثت الطالبية بثلكلية كلّية اآل اب (2014-2015م).

( )53عضو لجنة الجثئزة التشجيعية ألعضثء هيئة الت ريس (البح العلمي) جثمعة الشثرقة (2014-2015م).
( )54عضو مجلس مركز التعليم المستمر والتطوير المهني جثمعة الشثرقة (2015-2016م).
( )55عضو لجنة التعيينثت كلّية اآل اب (2015-2016م).

( )56عضو لجنة ال راسثت العليث كلّية اآل اب (2015-2016م).

مقرر لجنة التعليم المستمر والتطوير المهني كلّية اآل اب (2015-2016م).
(ّ )57

( )58عضو لجنة هيئة تحرير مجلة جثمعة الشثرقة للعلوم اإلنسثنية واالجتمثعية (2015-2016م).
( )59عضو لجنة الترقيثت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2015-2016م).

( )60عضو لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2015-2016م).

( )61عضو لجنة االعتمث األكث يمي قسم اللغة العربية وآ ابهث (2015-2016م).

( )62عضو اللجنة العلمية لمؤتمر (اتجثهثت ح يلة في تعليم اللغة العربية وتعلّمهث) قسم اللغة العربية وآ ابهث
(2016-2015م).

( )63عضو لجنة راسة وتفعيل مسثهمثت أعضثء الهيئة الت ريسية في الكلية في مجثل البح
(2016-2015م).

العلمي كلّية اآل اب

( )64عضو لجنة تحكيم البحوث المق مة لجثئزة مصرف الشثرقة اإلسالمي جثمعة الشثرقة (2015-2016م).

( )65عضو لجنة فحص طلبثت المتق مين لشغل وظيفة (اللسثنيثت) قسم اللغة العربية وآ ابهث (2015-2016م).
( )66عضو هيئة تحرير مجلة جثمعة الشثرقة للعلوم اإلنسثنية واالجتمثعية (2016-2017م).
( )67عضو لجنة البح العلمي كلّية اآل اب (2016-2017م).

( )68عضو لجنة ال راسثت العليث كلّية اآل اب (2016-2017م).
( )69عضو لجنة الترقيثت كلّية اآل اب (2016-2017م).

مقرر لجنة الترقيثت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2016-2017م).
(ّ )70

( )71عضو لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2016-2017م).

( )72عضو لجنة االعتمث األكث يمي قسم اللغة العربية وآ ابهث (2016-2017م).
( )73عضو اللجنة اللقثفية قسم اللغة العربية وآ ابهث (2016-2017م).

( )74عضو لجنة المعث الت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2016-2017م).
( )75عضو لجنة التعيينثت كلّية اآل اب (2017-2018م).
( )76عضو لجنة الترقيثت كلّية اآل اب (2017-2018م).

( )77عضو لجنة الخطط ال راسية والمنثهج كلّية اآل اب (2016-2017م).
( )78عضو لجنة البح العلمي كلّية اآل اب (2017-2018م).
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( )79عضو لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2017-2018م).

( )80مقرر لجنة االعتمث األكث يمي (برنثمج المثجستير) قسم اللغة العربية وآ ابهث (2017-2018م).
( )81مقرر لجنة المعث الت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2017-2018م).
( )82عضو لجنة الترقيثت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2017-2018م).

( )83عضو لجنة المؤتمر السنوي لكية اآل اب كلّية اآل اب (2017-2018م)

( )84عضو هيئة تحرير مجلة جثمعة الشثرقة للعلوم اإلنسثنية واالجتمثعية (2017-2018م).
( )85عضو لجنة البح العلمي كلّية اآل اب (2019-2018م).

( )86عضو لجنة المشثركة في المؤتمرات العلمية كلّية اآل اب (2019-2018م).
( )87عضو لجنة الترقيثت كلّية اآل اب (2019-2018م).

( )88مقرر لجنة االعتمث األكث يمي (برنثمج المثجستير) قسم اللغة العربية وآ ابهث (2019-2018م).
( )89مقرر لجنة المعث الت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2019-2018م).
( )90عضو لجنة الترقيثت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2019-2018م).

( )91عضو لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2019-2018م).

( )92عضو هيئة تحرير مجلة جثمعة الشثرقة للعلوم اإلنسثنية واالجتمثعية (2019-2018م).

( )93عضو لجنة راسة ملفثت المق مين لوظثئف رؤسثء األقسثم مستوى الجثمعة (.)2018-2019

( ) 94عضو اللجنة العلمية ل راسة فهثرس الم ونة اللغوية للمعجم التثريخي جثمعة الشثرقة (.)2018-2019

( )95عضو اللجنة العلمية لمؤتمر اللغة العربية ال ولي الرابع بثلشثرقة ينثير 2020م (تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمهث:
المتطلبثت واألبعث واآلفثق).

( )96مقرر لجنة االعتمث األكث يمي (برنثمج المثجستير) قسم اللغة العربية وآ ابهث (2020-2019م).
( )97مقرر لجنة المعث الت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2020-2019م).
( )98عضو لجنة الترقيثت قسم اللغة العربية وآ ابهث (2020-2019م).

( )99مقرر لجنة ال راسثت العليث قسم اللغة العربية وآ ابهث (2020-2019م).
( )100عضو لجنة البح العلمي كلّية اآل اب (2020-2019م).

( )101عضو لجنة مشثركة أعضثء هيئة الت ريس في المؤتمرات العلمية كلّية اآل اب (2020-2019م).
( )102عضو هيئة تحرير مجلة جثمعة الشثرقة للعلوم اإلنسثنية واالجتمثعية (2020-2019م).

( )103قثئ مسثر في ائرة االست امة بثلجثمعة (تحرير النصوص واألبحثث بثللغة العربية)2019-2020( .م).
( )104عضو لجنة التعيينثت كلّية اآل اب (2020-2019م).

( )105قثئ مسثر في ائرة االست امة بثلجثمعة (تحرير النصوص واألبحثث بثللغة العربية)2021-2020( .م).
( )106عضو لجنة الخطة االستراتيجية كلّية اآل اب (2021-2020م).
( )107عضو لجنة ال راسثت العليث كلّية اآل اب (2021-2020م).

( )108عضو لجنة ضمثن الجو ة والفثعلية المؤسسية واالعتمث األكث يمي كلّية اآل اب (2021-2020م).
( )109عضو لجنة مشثركة أعضثء هيئة الت ريس في المؤتمرات العلمية كلّية اآل اب (2021-2020م).
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( )2تحكيم البحوث العلمية:
عنوان الدورية

عنوان البحث المح ّكم

1

جدلية التحسين والتقبيح في الشعر عند حازم القرطاجني

مجلة جامعة الشارقة 2006م.

2

أثر البالغة في الكشف عن مقاصد الشريعة

مجلة جامعة الشارقة 2006م.

3

موقف أفالطون من البالغة من خالل محاورتي "جورجياس"

مجلة جامعة الشارقة .2007

4

دالالت أوصاف نداء الرسول  في القرآن الكريم

مجلة جامعة الشارقة 2007م.

5

تضاريس اللغة والداللة في ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر

مجلة جامعة الشارقة 2008م.

6

البالغة واالستعارة من خالل كتاب فلسفة البالغة لـ إ.أ.ريتشاردز

مجلة علم الفكر (الكويت) 2007م.

7

في نقد الصور البالغية مقاربة تشييدية

مجلة علم الفكر (الكويت) 2008م.

8

الحذف بين النحاة والبالغيين

مجلة علم الفكر (الكويت) 2008م.

9

سورة الحجر دراسة وتحليل (كتاب)

10

الدور اإليقاعي والداللي للالزمة التكرارية في بناء القصيدة العربية

11

سورة الكوثر اإلعجاز النفسي والبالغي

12

أسلوب القصة في القرآن الكريم دراسة أدبية ونقدية

13

البالغة القرآنية المعجزة بين ناقدين:عبد القاهر الجرجاني وسيد قطب

14

معلقة طرفة بن العبد والناقد الحديث (قراءة في المنهج)

و"فيدروس"

صالح

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2008م.
مجلة جامعة الشارقة 2009م.

الحديثة قراءة في ديوان "حصار لمدائح البحر" لمحمود دروي(

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2009م.
مجلة األحمدية دبي 2009م.

 15من دالئل اإلعجاز في سورة الكوثر

مجلّة التجديد الجامعة اإلسالمية ماليزيا
2009م.

مجلة جامعة الشارقة 2009م.
مجلة األحمدية دبي 2010م.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 16المختصر المفيد في قواعد اللغة العربية (كتاب)

السعودية 2010م.

 17فن المقامة عند العرب تمهيد لسردية القص أم تأسيس لنوع جديد؟

مجلة التجديد ماليزيا 2010م

 18دراسة تحليلية للمسرحية العربية األولى في نيجيريا العميد المبجل

مجلة التجديد ماليزيا 2010م

للبروفيسور زكريا إدريس أوبو حسين
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عم
التعبير القرآني بين مشاهد النعيم ومشاهد العذاب في جزء ّ
 20دالية ابن اللبانة األندلسي في ضوء المنهج الجمالي

مجلة التجديد ماليزيا 2011م.

 21نظرية النظم وعالقتها بفكرة النحو البالغي لإلمام عبد القاهر الجرجاني

مجلة التجديد ماليزيا 2011م.

 22مادة السؤال في القرآن الكريم دراسة في البنية والتركيب.
(تقويم مقترح بحثي)

 23جوانب من التشكيل القصصي واألسلوبي في سورة الكهف
 24أساليب الخطاب النبوي في ضوء المنهجية اللغوية االجتماعية الحديثة
20

مجلة التجديد ماليزيا 2011م.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
السعودية 2011م.
مجلة جامعة الشارقة 2011م.
مجلة التجديد ،الجامعة اإلسالمية العالمية

دراسة تحليلية
25

ماليزيا 2012م.

قراءة في مفهوم" فصاحة الكلمة" في ضوء علم األصوات الحديث

مجلة جامعة الشارقة 2012م.

 26البالغة األندلسية في القرون الخمسة األولى

مجلة جامعة الشارقة 2012م.

 27دراسات في البالغة النبوية الشريفة (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2012م.

 28ثقافة التواصل الفعال (كتاب)

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
السعودية 2012م.

29
التعدد المفهوماتي
الشعرية االختالف النظرياتي و ّ

مجلة علم الفكر (الكويت) 2012م.

 30األدب اإلسالمي في ديوان عيسى ألبي أبي بكر اإللوري
 31منهج العربية في التعبير عن العدد

المجلة العربية للعلوم اإلنسانية مجلس النشر العلمي
جامعة الكويت 2012م

مجلة التجديد ،الجامعة اإلسالمية العالمية
ماليزيا 2012م.

 32التشكيل الروحي للقدس في الشعر الفلسطيني المعاصر

مجلة جامعة الشارقة 2012م.

 33أدب الحوار في الحديث النبوي (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2013م.

 34الحداثة بين الفكر الغربي والفكر العربي انقطاع أو اتصال

مجلة إسالمية المعرفة ،عمان األردن

 35شجاعة العربية في التراث البالغي دراسة في األصول واالمتدادات

2013م
مجلة العلوم اإلنسانية جامعة البحرين
2013م

 36قراءة معاصرة في آفاق مصطلح التكرار البالغي

مجلة العلوم اإلنسانية جامعة البحرين

 37أثر الشفاهية في توجيه الخطاب النقدي العربي

مجلة جامعة الشارقة 2013م.

 38من روائع النظم القرآني ثالثون وقفة بالغية (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2013م.

 39استراتيجيات التواصل في مناظرة السيرافي ومتى بن يونس

مجلة علم الفكر (الكويت) 2013م.

 40جماليات الصورة الفنية في الحديث الشريف صحيح البخاري

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2013م.

 41من بالغة سورة الكهف دراسة بالغية تحليلية

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

2013م

السعودية 2014م.

 42دراية اإلعجاز عند فخر الدين الرازي

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2014م.

 43النكت البالغية مفاهيم وآليات

مجلة جامعة الشارقة 2014م.

 44فعالية العناصر البالغية في قوة خطب الحجاج بن يوسف الثقفي

المجلة العربية للعلوم اإلنسانية مجلس النشر العلمي

 45اإلشكالية المنهجية في كتاب البديع البن المعتز

جامعة الكويت 2014م
المجلة العربية للعلوم اإلنسانية مجلس النشر العلمي
جامعة الكويت 2014م

 46جدلية اإللغاء الذكوري للوجود األنثوي في الحكاية المثلية عند شوقي

المجلة العربية للعلوم اإلنسانية مجلس النشر العلمي
جامعة الكويت 2015م

 47مقامات لفظة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البالغية (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2015م.

 48دراسات متقدمة في اإلعجاز البياني للقرآن (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2015م.

 49المفارقة بين االقتصاص القرآني ونصية النصوصية

مجلة جامعة الشارقة 2015م.
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الخاصة بجسم اإلنسان دراسة في بالغة
 50التعابير والتراكيب القرآنية
ّ
النظم

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2015م.

 51استبداالت القراءة :نحو مفاهيم استراتيجية

مجلة الشمال جامعة الحدود الشمالية
السعودية 2015م.

 52التناص في شعر المديح النبوي

مجلّة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 53من غريب بالغة القرآن الكريم في سورتي آل عمران والنساء

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2015م.

 54تضافر الخطابات في رحلة عين وجناح

مجلّة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 55الصورة الحجاجية في شعر البردوني

مجلة جامعة الشارقة 2016م.

 56سؤال النقد واجابة المفاضلة قراءة استقرائية وتحليلية في مصادر

مجلّة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 57التشخيص عند عبد اهلل بن إدريس

مجلة جامعة الشارقة 2016م.

 58أثر الشعر التعليمي في الحضارة األإسالمية

مجلة جامعة الشارقة 2016م.

 59أدبية المناظرة وكسر النموذج الكالمي

مجلة علم الفكر (الكويت) 2016م.

 60اإلعجاز البياني في تناسب بدايات ونهايات القصص القرآني

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2016م.

 61بالغة المرئي :الصورة اإلشهارية نموذجا

المجلة العربية للعلوم اإلنسانية مجلس

دبي 2015م.

دبي 2016م.

التراث النقدي العربي

دبي 2016م.

النشر العلمي جامعة الكويت 2016م

 62القيم وجمالية التلقي في النقد األدبي العربي القديم

مجلّة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 63المعجم العربي األساسي عرض ونقد

مجلة جامعة الشارقة 2016م.

 64البالغة الغائبة دراسة فيما لم يبحث في مدرسة القزويني

مجلة العلوم اإلنسانية جامعة البحرين

دبي 2016م.

 65روح عالقة في مدينة قراءة تحليلية في قصيدة (درس في التاريخ)

2016م
مجلة جامعة الشارقة 2016م.

لخالد علي مصطفى
 66البحر فضاء بيائيا في رواية المعجزة

مجلة جامعة الشارقة 2017م.

 67الفروق النحوية في المتشابه اللفظي من البيان القرآني (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2017م.

 68أشكال الخطاب التواصلي في الحديث النبوي الشريف صحيح البخاري

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2017م.

 69تحوالت التابع :قراءة في قصيدة المتنبي واحر قباه

مجلة جامعة الشارقة 2017م.

 70اللغة السردية في رحلة ابن جبير

مجلّة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 71بالغة الحديث النبوي الشريف بين اإلفراد والتركيب (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2017م.

 73مدخل عام إلى اإلعجاز التأثيري :جيل الصحابة نموذجا

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2018م.

 74خصائص الصورة االستعارية عند الشريف الرضي

مجلة جامعة الشارقة 2018م.

دبي 2017م.
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 75أساليب السرد واالستطراد والتكرار في خطاب "مفدي زكريا" الشعري

مجلّة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 76الدراسات القرآنية عند الجاحظ :البيان والتبيين أنموذجا

مجلّة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 77الرؤية الشعرية في بناء رمزية المقدمات الطللية

مجلة جامعة الشارقة 2018م.

 78استيعاب واستخدام التعبيرات االصطالحية في المجتمع السعودي

مجلة جامعة الشارقة 2018م.

 79بالغة الحجاج في الشعر السياسي األموي :بائية عبيد اهلل بن قيس

المجلة العربية للعلوم اإلنسانية مجلس

الرقيات أنموذجا

 80مالحظات منهجية في التأليف العلمي من خالل كتاب( :من روائع

دبي 2018م.
دبي 2018م.

النشر العلمي جامعة الكويت 2019م
مجلة جامعة الشارقة 2019م.

البيان في سور القرآن :في البالغة واللغة والنحو والتفسير وغير ذل )

نموذجاً

 81السرد اإلمبراطوري :الوجه والمنظور

مجلة عجمان للدراسات والبحوث 2019

 82الكتابة النسوية ..واعادة إنتاج الذات

مجلة عجمان للدراسات والبحوث 2019

 83بالغة الحجاج في القصص القرآني (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم2019م.

84
ي الحديث
الر
التصوير الفني في ال ّ
السور ّ
ومانتيكي ّ
شعر ّ
ّ
 85داللة الفاء في تقليص الزمن من خالل السياق القرآني

مجلة جامعة الشارقة 2019م.
مجلّة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 86التعليل في القصص القرآني جمعا ودراسة (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم2019م.

 87المفارقة القائمة على مخالفة العرف في الشعر العربي القديم

مجلة جامعة الشارقة 2019م.

 88الشخصية النسوية في كتاب البخالء للجاحظ :قراءة نقدية وفنية

مجلة جامعة الشارقة 2019م.

 89اآلداب العربية وأسئلة الحداثة

مجلة جامعة الشارقة 2019م.

 90التوجيه البالغي لتعدد روايات صحيح البخاري :دراسة بالغية (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم2019م.

 91االستفهام المغلق في القرآن الكريم مقاربة حجاجية

مجلة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية،

دبي 2019م.

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

(السعودية) 2019م
 92مصادر اإلمتاع في السرد

مجلة جامعة الشارقة 2019م.

 93مرايا حرب الكلب الثانية إلبراهيم نصر اهلل

مجلة جامعة الشارقة 2020م.

 94البالغة الموضوعية للقرآن (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم2020م.

 95مفهوم النمط في الدرس اللغوي الحديث

مجلة جامعة الشارقة 2020م.

 96البديعيات في المديح النبوي في ضوء نظرية الهدايا

مجلة جامعة الشارقة 2020م.

 97النزعة السردية في رسائل الصاحب بن عباد

مجلة جامعة الشارقة خريف 2020م.

 98أسلوب التنكيت في معاني القرآن الكريم (كتاب)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
خريف.2021-2020

99
الهمداني حياته وما بقي من شعره
األمير محمد بن حاتم بن عمرو ْ
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مجلة جامعة الوصل دبي خريف-2020

2021م

ونثره
100
سن) و(ساء) في بالغة النظم :دراسة بالغية (كتاب)
دالالت مادتي َ
(ح ُ

 101محاكاة القرآن في شعر داومر وبوشكين (دراسة مقارنة)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
ربيع.2021-2020
مجلة عجمان للدراسات والبحوث2021

( )4تحكيم الترقيثت العلمية:
اسم الجامعة

اسم الباحث

جامعة سطام بن عبد العزيز المملكة

1

عثمان خالد الطاهات (الترقية إلى أستاذ مشار )

2

عوني صبحي الفاعوري (الترقية إلى أستاذ)

3

صبحي إبراهيم عفيفي المليجي (الترقية إلى أستاذ مشار )

4

بسمة أحمد صبحي الدجاني (الترقية إلى أستاذ)

5

مصلح عبد الفتاح النجار(الترقية إلى أستاذ)

6

عبد اهلل سليمان السعيد(الترقية إلى أستاذ مشار )

7

إيهاب الجندي (الترقية إلى أستاذ مشار )

8

غير معروف (الترقية إلى أستاذ)

9

أحمد حمد النعيمي (الترقية إلى أستاذ)

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2017م

10

محمد احمد موسى صوالحه (الترقية إلى أستاذ مشار )

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2017م

11

محمد محمد عبده بدر (الترقية إلى أستاذ مشار )

12

ظافر غرمان غارم العمري (الترقية إلى أستاذ)

13

رضوان محمد سعيد عجاج ايزولي (الترقية إلى أستاذ مشار )

14

زكية العتيبي (الترقية إلى أستاذ مشار )

15

غير معروف (الترقية إلى أستاذ)

جامعة األنبار العراق 2018م

16

حازم كريم عباس (الترقية إلى أستاذ)

جامعة القادسية العراق 2018م

17

نوف سالم الشمري (الترقية إلى أستاذ مشار )

جامعة حائل السعودية 2018م

18

حصة سعود الهزاني (الترقية إلى أستاذ مشار )

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

العربية السعودية2016
الجامعة األردنية 2016
جامعة سطام بن عبد العزيز المملكة
العربية السعودية2016
الجامعة األردنية 2016
الجامعة الهاشمية (األردن) 2016
جامعة سطام بن عبد العزيز المملكة
العربية السعودية2016
الجامعة العربية المفتوحة
الكويت 2017م

جامعة األنبار العراق 2017م

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
المملكة العربية السعودية2017

جامعة أم القرى (مكة المكرمة) السعودية
2018م
جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2018م
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
السعودية 2018م

المملكة العربية السعودية2018

24

19

أحمد إبراهيم العدوان (الترقية إلى أستاذ)

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2018م

20

حسن مطلب محمد المجالي (الترقية إلى أستاذ مشار )

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2018م

21

علي أحمد سالمة الشرو((الترقية إلى أستاذ مشار )

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2019م

22

نور عويض الرفاعي (الترقية إلى أستاذ مشار )

جامعة جدة المملكة العربية السعودية

23

مل محمد حسن إسماعيل (الترقية إلى أستاذ مشار )

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2019م

24

أمل شفيق عقلة العمري (الترقية إلى أستاذ مشار )

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2019م

25

نضال محمد فتحي الشمالي (الترقية إلى أستاذ)

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2019م

26

حسين أحمد كتانة (الترقية إلى أستاذ)

جامعة آل البيت األردن 2019م

27

عبد العزيز موسى دروي( علي (الترقية إلى أستاذ)

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2019م

28

يوسف محمود عليمات (الترقية إلى أستاذ)

الجامعة الهاشمية (األردن) 2019م

29

فايز مداهلل الذنيبات (الترقية إلى أستاذ)

جامعة عجمان (اإلمارات) 2019م

30

رائد فريد نجيب طاف( (الترقية إلى أستاذ)

جامعة البلقاء التطبيقية األردن 2019م

31

غير معروف (الترقية إلى أستاذ)

جامعة األنبار العراق 2020م

32

غير معروف (الترقية إلى أستاذ)

جامعة بغداد العراق 2020م

33

خيرية علي عبده الشاطر (الترقية إلى أستاذ مشار )

34

عبير عبيد الشبيل (الترقية إلى أستاذ مشار )

35

محمد صالح ناجي عبده (الترقية إلى أستاذ مشار )

36

محمد عبد اهلل أبو الرب (الترقية إلى مشار )

37

محمد عبده عبده المشد (الترقية إلى مشار )

الجامعة العربية المفتوحة الكويت

38

عبد اهلل طاهر الحذيفي (الترقية إلى مشار )

جامعة الوصل دبي ربيع2021م

39

حسين بطاينة (الترقية إلى مشار )

جامعة البلقاء التطبيقية األردن ربيع

40

علي الخمايسة (الترقية إلى أستاذ)

جامعة اإلسراء األردن ربيع 2021م

41

حمد النيل عثمان عبد السيد عبد القادر (الترقية إلى أستاذ)

جامعة طيبة (السعودية) ربيع 2021م

42

سعاد الثقفي (الترقية إلى أستاذ)

جامعة أم القرى (مكة المكرمة) السعودية

43

بدر علي المقبل (الترقية إلى أستاذ)

44

جمال دليع عيد العريني (الترقية إلى أستاذ)

2019م

جامعة جدة المملكة العربية السعودية
2020م
جامعة البلقاء التطبيقية األردن خريف
2020م
جامعة إب (اليمن) خريف2021-2020
جامعة البلقاء التطبيقية األردن خريف
2020م
خريف2021-2020

2021م

ربيع2021م.
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
السعودية ربيع2021م.
جامعة البلقاء التطبيقية األردن ربيع

2021م
25

45

جامعة جدة المملكة العربية السعودية

فاطمة سليمان المرواني (الترقية إلى مشار )

2021م

( )5تحكيم الجوائز العلمية واللقثفية
الجهة والسنة

م

اسم الجائزة

1

جائزة المل فيصل العالمية (اللغة واألدب)

2

مجلس الشارقة للتعليم (مسابقة اللغة العربية – فئة المعلّم)

المملكة العربية السعودية الدورة 43
عام2021م
الشارقة ربيع2021م.

( )6المقثالت:
حديث القرآن عن الجمال

مجلة الفتح ،دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية1422 ،هـ

األدب اإلسالمي ضرورة حضارية

مجلة الفتح ،دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية1422 ،هـ

الشارقة العدد  ،6محرم 1422هـ

الشارقة العدد  ،15 ،14شوال 1422هـ
ومبررات.
األدب اإلسالمي واقع ّ

مجلة الضياء ،دائرة األوقاف والشؤون

2004م

الفاعلية والمشروع الحضاري قراءة في فكر مال بن نبي

مجلة آفاق الثقافة والتراث ،العدد  ،45إبريل

2004م

اإلسالمية دبي ، ،العدد .85
2004م

اللغة العربية والثقافة الذاتية

مجلة العربية (جمعية حماية اللغة العربية)

2006م

من معاني اإلحسان في القرآن الكريم

مجلة العربية (جمعية حماية اللغة العربية)

2007م

الشارقة ،العدد .7

الشارقة العدد .16
الوساطة بين المتنبي وخصومه الحداثيين

مجلة العربية (جمعية حماية اللغة العربية)

2012م

امتزاج التراث بالمدنية جماليات العمران في اإلمارات

مجلة تراث (نادي تراث اإلمارات) أبو ظبي

2013م

مقابالت قرآنية ثنائية االجتهاد والتقليد

مجلة زهرة الخليج العدد 1791دبي

2013م

جماليات الزينة واللباس فن التواصل مع التراث في اإلمارات

مجلة تراث (نادي تراث اإلمارات) أبو ظبي

2014م

الشارقة .

26

وظيفة القصة في تعليم اللغة العربية

مجلة الضياء دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

2014م

أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

مجلة اإلنسانيات (كلية اآلداب) جامعة الشارقة

2014م

القراءة وأسرار النجاح في الحياة

مجلة الضياء دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

2014م

األسلوب الحكيم في البيان القرآني

مجلة "العربية لساني" مجمع اللغة العربية

2019م

من جماليات التشبيه في القرآن الكريم

مجلة "العربية لساني" مجمع اللغة العربية

2021م

الخيري دبي
العدد131

الخيري دبي العدد134
بالشارقة

بالشارقة العدد .5مارس2021م

العثمة:
( )7تق يم الورشثت والمحثضرات ّ

 .1مفهوم الثقافة عند مال بن نبي ،قسم اللغة العربية وآدابها( ،ربيع 2006م).

 .2حوار مفتوح حول واقع اللغة العربية ،مهرجان الفنون اإلسـالمية – النـادي الثقـافي العربـي

الشارقة( ،خريف 2007م).

 .3آفاق المعجم البالغي ،قسم اللغة العربية وآدابها( ،خريف 2010م).

 .4البالغة واألسلوبية خصام أم انسجام؟ قسم اللغة العربية وآدابها( ،ربيع 2012م).
 .5بالغة السكاكي :ما لها وما عليها ،قسم اللغة العربية وآدابها( ،خريف 2017م).

 .6ورشة إعداد األبحاث للنشر في المجالت العلمية المحكمـة( ،باالشـت ار مـع د .عبـد الـرحمن
بوعلي ،قسم اللغة العربية وآدابها (2020\11\21م).

( )8االستشثرات وعضوية المجالت والجمعيثت:
 .1عضو الهيئة العلمية االستشارية لمجلة جامعة الوصل ،دبي -2017 ،إلى اآلن.

 .2عضو هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجلس النشر

العلمي ،جامعة الشارقة (2020- 2017م).

 .3عضو هيئة تحرير مجلة (العربية لساني) ،مجمع اللغة العربية (الشارقة) -2019إلى اآلن.

( )9األعمثل اإل ارية:

 .1تسيير أعمال قسم اللغة العربية وآدابها (الفصل الصيفي 2019-2018م).
 .2تسيير أعمال قسم اللغة العربية وآدابها (الفصل الصيفي 2020-2019م).
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 .3رئيس قسم اللغة العربية وآدابها (العام الدراسي 2021-2020م).
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