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استمارة بيانات عضو هيئة التدريس

بيانات عامةGeneral Information :
االسم
Name

رفعة سالم علي الهمامي

المسمى الوظيفي
Staff position
رقم التلفون
Phone

معيدة
0551957558

التخصص العام
Specialization

اللغة والنحو والصرف

القسم
Department
الجنسية
Nationality
اإليميل
Email
التخصص الدقيق
Area of
Specialization

املؤهالت الدراسيةEducation History :
نوع المؤهل
Certificate

تاريخه
Date

بلد الحصول عليه
Country

الجامعة
University

بكالوريوس

1432/2/12هـ

نجران

جامعة نجران

1438/9/5هـ

مكة المكرمة

جامعة أم القرى

ماجستير

املرتبة العلمية:
المرتبة
Title
محاضر
Lecturer
أستاذ مساعد
Assistant
Professor
أستاذ مشارك
Associate
Professor
أستاذ
Professor

تاريخه
Date

بلد الحصول
عليه
Country

الجامعة
University

اللغة العربية
سعودية
Rfah55@hotmail.com
النحو والصرف

طريقة الحصول
عليه
Study Theme
انتظام آداب وتربية
مقررات +رسالة
علمية

طريقة الحصول
عليه
Study Theme

مالحظات
Note

مالحظات
Note
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املواد التي درستهاTeaching Courses :
المادة
Course Name
2

مهارات القراءة والفهم

عرب2012-

المهارات اللغوية

عرب1302-

-النحو والصرف 1-

عرب1412-

مهارات الكتابة

عرب2153-.

النحو 4

عرب2813-

علم اللغة

عرب1512-

نحو1-

عرب1432-

فن اإللقاء

نهج4358-

التربية الميدانية للغة
العربية

عرب1113-.

النحو1

142عرب 3-

مصادر اللغة واألدب

334عرب2-
437عرب2-

317عرب2-

113عرب2

السنة
Teaching Year
ف1434-1433( 2هـ)
ف1439-1438( 1هـ)
ف1439-1438(2هـ)
ف1440-1439(1هـ)
ف1440-1439( 2هـ)
ف1439-1438( 1هـ)
ف1440-1439(1هـ)
ف1434-1433( 2هـ)
ف1438-1437( 1هـ)
ف1438-1437(2هـ)
ف1439-1438( 1هـ)
ف1439-1438(2هـ)
ف1440-1439(1هـ)
ف1440-1439( 2هـ)
ف1439-1438( 1هـ)
ف1439-1438(2هـ)
ف1440-1439(1هـ)
ف1439-1438(2هـ)
ف1440-1439( 2هـ)
ف1437-1436( 1هـ)
ف1440-1439( 2هـ)
ف1440-1439( 2هـ)
ف1439-1438(2هـ)
ف1438-1437( 1هـ)
ف1438-1437(2هـ)
ف1438-1437( 2هـ)

انتساب)الفصل األول
أدب األطفال
للعام1438-1437
انتساب)للفصل الصيفي
أدب الدول المتتابعة
للعام1437-1436
انتساب)الفصل األول
للعام1437-1436
ف1439-1438( 1هـ)
النحو6
ف1439-1438(2هـ)
ف1440-1439(1هـ)
ف1440-1439( 2هـ)
الفصل األول للعام1438-1437
النحو3

مالحظات
Note
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األحباث العلمية املنشورة وأنت يف اجلامعةPublication at the University :
() 1

المستوى الداللي في نوادر أبي زيد األنصاري(215-122هــ)جم ودراسـةج جامعـة
األزهــرج لوليــة ليــة اللغــة العربيــة بجرجــاج العــدد ال ــاني والعمــرينج للعــام الجــامعي
2018م

األنشطة واألعمال اإلدارية التي مارستهاAdministrative Tasks :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عضو شباب مبدعون (من 1437/4/21هـ إلى 1437/6/27هـ
عضو شباب مبدعون)1439-1438(2
عضو سير االختبارات بالقسم .
عضو في الرصد والمراجعة بالقسم ( نترول االختبارات)
ممرفة التربية الميدانية بقسم اللغة العربية.
عضو ممروع لغة بال أخطاء شطر البنات بكلية العلوم واآلداب بمروره.
عضو مسابقة الضاد
مساعدة ممرفة األنمطة الطالبية لقسم اللغة العربية

املناصب اإلدارية Administrative Positions:
 -1ممرفة مصادر التعلم شطر الطالبات.
 -2مساعد ممرفة الجودة لعام 1438هـ
 -3عضو اإلعالم والعالقات العامة شطر الطالبات.
 -4عضو الخدمة المجتمعية.
 -5ممرفة األنمطة الطالبية لقسم اللغة العربية

أنشطة خاصة جبودة التعليم العايل
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مساعدة مشرفة الجودة لمدة عام (1438-1437هـ)
معايري اجلودة بالقسم

توصيف المقرر +تقرير المقرر
المؤهالت:
-1

حاصلة على درجة الماجستير في اللغة والنحو والصرف – جامعة أم القرى بتقدير ممتاز عام
1438هـ.

-2

حاصلة على درجة البكالوريوس جامعة نجران كلية العلوم واآلداب بشرورة -تخصص اللغة العربية
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى 1432/2/12هـ

االشرتاك يف ورش العمل (مدرب/متدرب)
 مدربة دورة بعنوان ( أساسيات البحث العلمي) لطالبات كلية العلوم واآلدايب بشرورة بواقع ساعتني  ,األربعاء1440/7/20هـ
الدورات (مدرب/متدرب)
 حضور دورة تدريبية( إعداد البحث العلمي) ,جامعة أم القرى مكة املكرمة  ,بواقع (5ساعات)1434/2/3ه
 دورة تدريبية بعنوان (النحو يف عشرة أيام) دراسة كتاب االجرومية الواضحة الراجحة ,أكادميية النحو  ,مدة 10أيام .
 دورة تدريبية يف احلاسب اآليل  ,القطاع النسائي اخلاص بشرورة ,متدرب (4أشهر) 1433-1432هـ حضور دورة تدريبية (االسعافات األولية ) مستشفى القوات املسلحة بشرورة3( .أيام) 1438-1437هـ حضور دورة تدريبية بعنوان" التعلم االلكرتوين" ملدة  3ساعات ,بكلية العلوم واآلداب بشروره-2-4 ,1439هـ.
 حضور دوره تدريبية بعنوان ":معايري إعداد وتصميم االختبارات التحصيلية وفقا ملعايري اجلودة" ,ملدة  3ساعاتتدريبية ,بكلية العلوم واآلداب بشروره1439-3-3 ,هـ.
 حضور دورة (كيف تكون مؤثرا يف اجملتمع)  ,بواقع ( 5ساعات) التنمية اإلجتماعية بشرورة -كراكيب ,التنمية اإلجتماعية بشرورة3( .ساعات)
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 حضور دورة (اسرتاتيجيات التعليم النشط) ملدة  3ساعات تدريبية ,بكلية العلوم واآلداب بشروره,1439/2/18ه
 حضور دوره تدريبية بعنوان ":التعليم االلكرتوين من الصفر إىل االحرتافية" ,يوم اخلميس املوافق -1-241440هـ ,بواقع ساعتان ,بقاعة التدريب بكلية العلوم واآلداب بشروره.
 حضور دورة (توصيف املقرر) بواقع ساعتني تدريبية -وحدة تنمية املهارات كلية العلوم واآلداب بشرورة,األحد 1440/3/24هـ
 حضور دورة تدريبية بعنوان ":التعلم االلكرتوين باستخدام البالك بورد  ,"BlackBoardيوم األربعاء






املوافق 1440-1-23هـ  ,بقاعة التدريب مبقر كلية العلوم واآلداب بشروره.
حضور دورة األخطاء الشائعة يف البحوث الرتبوية ,ملدة ساعتني عرب منصة املكتبة الرقمية السعودية
2018/11/5م
حضور برنامج تدريبيًا بعنوان (نظام البالك بورد -مستوىأساسي) عمادة التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد
جامعة جنران 1440/3/28هـ
حضور دورة (القيادة واإلبداع يف التعليم العايل) كلية العلوم واآلداب بشرورة 1440/6/23هـ.

اإلنتاج العلمي:
رسالة ماجستري بعنوان (املستويات اللغوية يف نوادر أيب زيد االنصاري) الصويت والصريف والنحوي والداليل دراسة
حتليلية ,جامعة أم القرى
:


