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ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

_تأريخ اﻟتعيين 2002\11\3 :م
_تأريخ اﻟحصﻮل على ﻟقب مدرس 2006\2\15 :م
_تأريخ اﻟحصﻮل على ﻟقب استﺎذ مسﺎعد 2010\6\5 :م
ثالﺜا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

تدريس مﺎدتي اﻟنحﻮ واﻟصرف ﻟلمراحل اﻟدراسية ﻟطلبة اﻟدراسة

اﻻوﻟية مﻦ

عام  2002إلى العام 2007م
تدريس مادة النحو فقط لطﻠبة الدراسة اﻻولية مﻦ عام  2008ولحد اﻵن 2018م في قسمي
الشريعة والﻠغة العربية .

رابعا ً  :أنشطة عﻠميّة اخرى
_اﻹشراف عﻠى اكﺜر مﻦ  45بحث تخرج لطﻠبة المرحﻠة الرابعة
_اﻹشراف عﻠى  7طﻠبة ماجستير لغة عربيّة  /عﻠما انه ليس في الكﻠية دراسة لﻠدكتوراه لغة
الى العام 2018م
_خبيرا ً لغويا ً ﻷكﺜر مﻦ  85عمﻼ ً مابيﻦ رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه
_خبيرا ً عﻠميا ً ﻷكﺜر مﻦ  35عمﻼً مابيﻦ رسائل ماجستير وبحوث ترقية التدريسييﻦ مﻦ داخل
الكﻠيّة وخارجها  ،فضﻼً عﻦ بحوث خاصة لﻠنشر في مجﻠة الكﻠيّة
_مناقشة اكﺜر مﻦ 45بحث تخرج لطﻠبة المرحﻠة الرابعة
_مناقشة  20رسالة ماجستير  /لغة عربية

خامساً ) :اﻻطاريح  ،الرسائل ( التي أشرف عﻠيها:

 _1المباحث الﻠغوية في شرح التنوير عﻠى شرح سقط الزند لﻠمعري  ،لﻠشارح يوسف بﻦ
طاهر الخويي ت549هـ  /رسالة ماجستير بإشرافي _ 2011م_2012م .
 _2شعر خفاف بﻦ ندبة السﻠمي رضي ﷲ عنه  ،دراسة لغوية  /رسالة ماجستير بإشرافي _
2012م_2013م .
 _3جمهرة اﻷمﺜال ﻷبي هﻼل العسكري  ،دراسة لغوية  /رسالة ماجستير بإشرافي 2013م .
 _4القضايا النحوية عند الشنقيطي في كتابه كوثر المعاني الدراري في كشف خفايا صحيح
البخاري  /رسالة ماجستير بإشرافي _ 2014م_2015م .
 _5عﻠل التعبير القرآني في كتاب منّة المنان في الدفاع عﻦ القرآن  ،لمحمد الصدر ت1420هـ
 /رسالة ماجستير بإشرافي _2015م_2016م .
 _6دﻻلة التركيب في سورة الشورى  ،رسالة ماجستير بإشرافي 2018_2017م
 _7التوجيه الﻠغوي لﻠقراءات القرانية في الزهراوييﻦ عند القسطﻼني في كتابه لطائف
اﻻشارات لفنون القراءات  ،رسالة ماجستير بإشرافي 2018م .

سادساً :المؤتمرات والندوات العﻠمية التي شارك فيها
_ ، اﻟتصﻮر
واﻟمعطيﺎت ( ﻟلعﺎم 2014
_ عضﻮ اﻟلجنة اﻟعلميّة ﻟلمؤتمر اﻟعلمي اﻟحﺎدي عشر ) تفﻜيك ﺑنية اﻟعنف طريقنﺎ اﻟى اﻻسﻼم
اﻟحضﺎري اﻟمعﺎصر ( ﻟلعﺎم 2017م .
_حضﻮر اغلب اﻟمؤتمرات اﻟتي اقيمت في اﻟﻜليّة
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م2004  عضو لجنة المتابعة والتنسيق في الكﻠية لﻠعامم2018 م ولحد اﻵن2010 _ عضو الﻠجنة اﻹمتحانية لطﻠبة الدراسات العﻠيا منذ العام
م20014 م والعام2009 م إلى2003 _ عضو الﻠجنة اﻹمتحانية لطﻠبة الدراسات اﻷولية منذ
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حصلت على أكثر من ) (20كتﺎب شﻜر من اﻟسيّد عميد اﻟﻜليّة  ،وواحدا ً منهﺎ من اﻟسيّد وزير
اﻟتعليم اﻟعﺎﻟي واﻟبحث اﻟعلمي .
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