السيرة الذاتية
أوالً :ادلعلومات الشخصوة
االسم:

الجنسية:

فكري عبد المنعم السيد النجار

مصري.

العنوان :قسم المغة العربية وآدابيا ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية،

جامعة الشارقة  ،ص ب ( )27272الشارقة (اإلمارات العربية المتحدة).

الياتف (المنزل)00971 6 5459414 :

براق (الفاكس)00971 6 5050285 :
ال ّ
الياتف المحمول00971 50 3986673 :
البريد اإل لكترون :

( felnaggar@sharjah.ac.aeالعمل)

( fekryffzmmh@yahoo.comالشخص )

ثانوًا :الشهادات الدرادوة(ادلعلومات العلموة)
 – 1الدكتوراه من جامعة القاىرة ،مصر ،مبرتبة الشرف األوىل ،بإذرراف العرامل اجللور د .حممرد
محادة عبد اللطوف.
 – 2الماجستير من جامعة القاىرة ،مصر ،بتقدور ممتاز ،بإذراف العامل اجللو د .متام حسان.
 – 3لبسانس اللغة العربوة والعلوم اإلدالموة من كلوة دار العلوم ،جامعة القاىرة ،مصر.
 – 4دبلوم خاص يف الرتبوة ،قسم ادلناهج وررق التدروس ،كلوة الرتبوة ،جامعة عني مشس ،مصر.

 – 5دبلوم عام يف الرتبوة ،كلوة الرتبوة ،جامعة عني مشس ،مصر.
 – 6دبلوم اخلط العربي ،وزارة الرتبوة والتعلوم مبصر.

ثالثًا :احلواة العملوة
1ـ العمل الحال  :عضو ىيئة التدريس ف قسم المغة العربية ف كمية اآلداب والعمـوم اإلنسـانية
واالجتماعية بجامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

 .2تــدريس مقــررات المغــة العربيــة ،والمغــة العربيــة لمنــاغقين بغيرىــا ،والخــغ العرب ـ بالجامعــة،

والتربية والتعميم ف مصر واإلمارات لمغمبة العـرب واججانـب ،وضعضـال السـمك الدبموماسـ  ،منـ
 1990حتى اآلن.
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 3ـ المشاركة ف إعـداد وتسسـيس وتوصـيف المسـاقات لمركـز المغـة العربيـة لمنـاغقين بغيرىـا فـ

جامعــة الشــارقة ،وقــد وافــق عميــو مجمــس ضمنــال الجامعــة المــوقر برئاســة صــاحب الســمو الشــي

الــدكتور ســمغان بــن محمــد القاســم  ،عضــو المجمــس اجعمــى لرتحــاد ،حــاكم الشــارقة ،رئــيس

ومؤسس جامعة الشارقة (رعاه اهلل وحفظو).

 4ـ منسق لكثير من المساقات ف قسم المغة العربية بجامعة الشارقة.

 5ـ المشاركة ف إعداد مقررات المغة العربية لمنـاغقين بغيرىـا فـ بعـم المراكـز الخاصـة بتعمـيم
المغة العربية لمناغقين بغيرىا ف مصر.

 6ـ المشاركة ف إعداد م كرات وكتب دراسية لمغمبة ف جامعة الشارقة مع زمرل آخرين.

 7ـ إعداد وتسليف سمسمة كتب ف تعميم المغة العربية لمناغقين بغيرىا ف مجاالت مختمفة(تحت الغبع).

 8ـ التــدقيق(التصــحي ) المغــوي لكثيــر مــن رســائل الماجســتير والــدكتوراه والكتــب والبحــوث والمجــرت ف ـ

تخصصات مختمفة.

 9ـ التدريس لبعم الوفود اججنبية الزائرة لجامعة الشارقة ف إغار التعاون المشترك بـين جامعـة الشـارقة
ومؤسسات ضخر ،مثل :وفد جامعة مريا بماليزيا.

 10ـ المشاركة ف عدد من المؤتمرات الدولية ف مصر ،ودب  ،وماليزيا ،والمغرب .ولو عـدد مـن البحـوث
والمقاالت المنشورة.

رابعًا :الدورات وورش العم
( )1الرخصة الدولية ف الكمبيوتر ( .) ICDL

( )2دروة ف برنامج (البرك بورد) ( ،)BlackBoardوالتعميم اإللكترون من جامعة الشارقة.
( )3شيادة الـ ( ،)TOEFLباإلضافة إلى دورات مكثفة ف المغة اإلنجميزية من المركز البريغان بالشارقة.

( )4دورات كثيرة ف التنمية ال اتية ،والعممية ،والمينية من مراكز ومعاىد ومنتديات وجمعيات رسمية
معترف بيا ف اإلمارات العربية المتحدة.

( )5ورشة عمل حول منظومة المؤىرت اإلماراتية وتقويم المساقات والبرامج ،جامعة الشارقة2013م.

( )6قام بعم ورش عم حول اخلط العربي ،واخلط ادلغربي جبامعة الشارقة  2113م.

خامسًا :اجلوائز
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جائزة التميز ف

الجامع

التدريس بكمية اآلداب بجامعة الشارقة ،العام الجامع

(2012-2011م) ،والعام

(2013-2012م) .بإلضافة إلى جوائز ضخر عمى مستوى جميورية مصر العربية (وزارة اجوقاف

 +المجمس اجعمى لمشباب والرياضة).

سادسا :عضوية الجمعيات
ً
م

الدولة

اسم الجمعية

 1جمعية حماية المغة العربية ف الشارقة

اإلمارات العربية المتحدة

 2جمعية متغوع اإلمارات ف الشارقة

اإلمارات العربية المتحدة

 3جمعية االجتماعيين ف الشارقة

اإلمارات العربية المتحدة

 4جمعية المعممين (نقابة المعممين)

مصر

 5عضو االتحاد الدول لمغة العربية التابع إلشراف جامعة الدول العربية ،ومنظمة
اليونسكو ،ومكتب التربية العرب لدول الخميج ،واتحاد الجامعات العربية.

لبنان /بيروت

================= وباهلل التوفيق =================
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