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الدرجات العلميـة:

 دكت ــورال فلس ــفة ف ــي الل ــة والنحـ ـو ،جامع ــة الكم ــو  ،اململك ــة انرد ي ــة ا ا ي ــة 2009 ،م ،بتق ــدير تتزت ــا ))
ومعدل تت))% 90.4
 ماجس ــتير اآلداب ف ــي الل ـ ـة العربي ــة ،جامع ــة الس ــلبان ق ــابو  ،س ــلبنة عنم ــان 2006 ،م ،بتق ــدير تتزت ــا ))
ومعـدل عـام تت ))3،76على جدول مؤلف من أربع قاط.

 بكالوريوس آداب وتربيـة ،قسـم اللغـة العربيـة ،جامعـة حضـرمو  ،اجلمهوريـة اليمنيـة 2002م ،بتقـدير تتزتـا ))
ومعـدل تت ))% 94.01مع مرتبة الشرف.
 دبلــوم متوسـ  ،المعهــد العــالي للمعلمـين ،و ارة الرتبيـة والتعلـيم اليمنيــة 1996 ،م ،بتقـدير تتزتـا )) مـع مرتبــة
الشرف من الدرجة انوىل.
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الرتب األكادميية:
الرتبة األكادميية

تاريخ احلصول عليها

اجلهة املاحنة

أستـ ـ ــاذ

 2019 / 5 / 13م

جامعة جنـران  -السعودية

أستاذ مشار

 2015 / 4 / 21م

جامعة جنـران  -السعودية

أستاذ مساعد

 2009 / 7 / 13م

جامعة حضرمو  -اليمن

مـدر

 2006 / 12 / 30م

جامعة حضرمو  -اليمن

معيـد

 2003 / 9 / 1م

جامعة حضرمو  -اليمن

األعمـال العلميـة:

ا
أول :البحـوث العلميـة احملكمـة:

الشهك بـتاليل)-
 قوا ني َّ
الصاروخاين ّ
الصرف نمحد بن مصبفى ّ
الكتاب -من ّأول فصل الفوائد إىل هناية الكتاب ،تمنشور يف جملة جامعة حضرمو للعلوم اإل سا ية ،اليمن،
 971هـ  ...حتقيق النصف الثاين من

اجمللد ت – )16العدد انول ،يو يو 2019م).

َ د َماذ :راوية أيب عبيدة وصاحبه ...حياته ومروياته وموقفه من إضمار أ ْن تمنشور يف جملة اآلداب والعلوم
االجتماعية ،جامعة السلبان قابو  ،سلبنة نعمان ،اجمللد ت ،)9العدد ت ،)2أغسبس 2018م).
 مظاهر أسلوبية يف ظم عبد القاهر تمنشور يف اجمللة العربية للعلوم اإل سا ية ،جملس النشر العلمي ،جامعة
الكويت ،العدد ت ،)142ربيع 2018م).
 ماذا اخلربية ..مقاربة لغوية يف ا تقال املعىن من االستخبار إىل اإلخبار تمنشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة ،العدد ت ،)183السنة ت 1439 ،)53هـ2017 ،م.).
وشيخ العالّمة ،تمنشور يف حولية كلية اللغة العربية جبرجا ،جامعة
الشيخ
النحوي ..تلمي نذ
 ابن عبد الوارث
ِ
ن
ّ
ان هر ،مصر ،العدد ت2017 ،)21م ).
 انداة والسياق ..مقاربةٌ يف تراث بعض النحاة العرب املتقدمني تمنشور يف جملة البحوث العلمية والدراسا
اإلسالمية ،جامعة اجلزائر  ، 1العدد ت  ، ) 13السداسي انول2017 ،م).
 انداة يف النحو العريب  ..املفهوم واملصبلح تمنشور يف جملة كلية اللغة العربية جبامعة القرآن الكرمي وتأصيل
العلوم ،السودان ،العدد ت  ، ) 3وفمرب 2016م ) .
 أثر أسلوب االستثناء يف حتقيق مقاصد سورة سبأ :دراسة حنوية داللية تمنشور يف جملة جامعة أم القرى لعلوم
اللغا وآداهبا  ،العدد ت  ، ) 16اململكة العربية السعودية  ،يناير  2016 ،م ) .
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 املهرية  ..بعض عناصرها اللغوية القدمية ومفردا ٌ فصيحة فيها تمنشور يف جملة العلوم اإل سا ية  ،جامعة
قسنبينة  ، 1اجلزائر  ،العدد ت  ، )43اجمللد ت ب)  ،يو يو 2015م ) .
 اسم الفعل  ...إشكال املفهوم واملصبلح تمنشور يف جملة احتاد اجلامعا

العربية لآلداب  ،مجعية كليا

اآلداب يف اجلامعا العربية  ،انردن  ،اجمللد ت  ، ) 10العدد انول ب  2013 ،م ) .
 الفكر النحوي البن مضاء  ..قراءة ثا ية تمنشور يف جملة جامعة حضرمو للعلوم اإل سا ية  ،اليمن  ،اجمللد
ت – )9العدد الثاين  ،ديسمرب 2012م ) .
 من مظاهر االلتقاء بني فكر عبد القاهر يف النظم وبعض املبادئ اللغوية ملدرسة لندن تمنشور يف جملة الدراسا
اللغوية واندبية ،اجلامعة العاملية اإلسالمية ،ماليزيا ،العدد ت ،)2السنة ت ،)3يو يو  2012م).
حبث تأصيلي لآلراء النحوية يف كتاب الصاحيب .تمنشور يف جملة الدراسا
 هل كان ابن فار كويف املذهب؟ ٌ
العربية ،كلية دار العلوم جبامعة املنيا  ،مصر  ،العدد ت  ، ) 24اجمللد ت 2011 ، ) 1م ) .
 مصبلحا

شوان اللغوية يف كتابه س العلوم  ..قراءة قدية يف ضوء علم املصبلح احلديث تمنشور يف جملة

كلية الرتبية ،جامعة عدن  ،اليمن  ،العدد ت  ، ) 13اجمللد ت2010 ، )1م ) .
 كتاب النبا

نيب حنيفة الدينوري :طرافةٌ لغويةٌ وإشراقةٌ حضارية تمقبول للنشر يف جملة جممع اللغة العربية

انردين – اململكة انرد ية ا ا ية بتاريخ  2016 / 4 / 17م) .
 النكرة ...ظرا يف املفهوم ووقفة مع املصبلح تمستلم يف جملة كلية اآلداب جبامعة امللك سعود).

ا
ثانيا  :الكتــب:

امليسر :قواعد وتببيقا تقيد الببع).
 الصرف
اجلامعي ّ
ّ

يسر :قواعد وتببيقا  :منشور عن دار فضاء الفن والثقافة للنشر والتو يع ،املغرب2019 ،م.
 النحو اجلامعي املن ّ
 مهــرة يف مصــادر اللغــة واندب ...لســا نهنا – إبنلهــا – طائف ـةٌ مــن إخبارهــا :منشــور عــن دار صــالل الــدين للنشــر
والتو يع ،احلنديدة ،اجلمهورية اليمنية2018 ،م.
 قراءة حنوية ثا ية :منشور عن دار احلامد للنشر والتو يع يف اململكة انرد ية ا ا ية2017 ،م.

 اللغة املهرية املعاصرة بني عربيتني :منشور عن مركز محد اجلاسر الثقايف ،الرياض ،يناير  2016م.
ـاب يف أساس ــيا النح ــو الع ــريب) :منش ــور ع ــن دار
 العوام ــل اجلدي ــدة للربك ــوي  ...م ـ ٌ
اب وإض ــاءا تكت ـ ٌ
ـا وإع ـر ٌ
جامعة ذمار يف اجلمهورية اليمنية2012 ،م.

 اخلـالف النحــوي يف اندوا تأطروحــة الــدكتورا ) :منشــور عــن دار الكتــاب الثقــايف يف اململكــة انرد يــة ا ا يــة،
2011م.
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 فــتح انبـواب إىل ســلم اإلعـراب للشــيخ حبيــب بــن يوســف الفارســي العمــاين ..دراســة وحتقيــق ترســالة ماجســتك):
منشور عن و ارة الرتاث والثقافة يف سلبنة عنمان 2009 ،م.

ا
ثالثا  :املاقالت والدراسات غري احملكمة:

 تأمال يف بعض االستعماال اللغوية على ألسنة طالب كلية العلوم واآلداب بشرورة ...حماولة للتأصيل ،مقالة
منشورة يف جملة وهج الصادرة عن الكلية ،العدد انول 2018 ،م.
 اللواحق التصريفية بني العربية واملهرية2008 ،م  ،والدراسة منشورة يف جملة تشعاع انمل) الثقافية باملكال.
 صو الضاد بني القدماء واحملدثني 2006 ،م  ،والدراسة منشورة أيضا يف جملة ت شعاع انمل ) .
 ت ال ) النافية  ...دراسة حنوية  2005 ،م  ،والدراسة منشورة يف جملة كلية الرتبية املهرة .
 تدين مستوى التحصيل الدراسي لدى البلبة  ....دراسة ميدا ية من واقع املسكة التعليمية ملدرسة أمحد سامل
خمبال انساسية للبنني 1999 / 1998م .

ا
رابعا  :تاقييم األعمال العلمية ومناقشة الرسائل اجلامعية:

 حم ّكم حبوث جمللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة انمك سبّام بن عبد العزيز – اململكة العربية السعودية.
 حم ّكم طلب ترقية لرتبة تأستاذ مشار ) ،جامعة حضرمو – اجلمهورية اليمنية.
 حم ّكم طلب ترقية لرتبة تأستاذ مشار ) ،جامعة سيئون – اجلمهورية اليمنية.
 حم ّكم طلب ترقية لرتبة تأستاذ مشار ) ،جامعة البفيلة التقنية– اململكة انرد ية ا ا ية.
 مناقشة أطروحة دكتورا بعنوان تاملواقف اللغوية للمهريني يف اململكة العربية السعودية جتا اللغة املهرية والعربية)،
معهد تعليم اللغة العربية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود بتاريخ 2017 / 3 / 5م.
الهتمامات البحثيـة:
 قضايا النحو العريب.
 حتقيـق التـراث.
 صعوبا تعليم اللغة والنحو.
 اللغا السامية تتاللغا العربية اجلنوبية)).
اخلاربات التدريسية:
 أستاذ الل ة والنحو (المساعد ثم المشارك ثم األستاذ) بكلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة نجران،
بدءا من  2011 / 9 / 3م  -حتى تاريخه .ومن المقررات التي تم تدريسها:
المملكة العربية السعودية ً
 -النحو ت  ، ) 1ت  ، ) 2ت  ، ) 3ت  ،) 4ت. )5
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 النحو والصرف ت  ، ) 1ت  ، ) 2ت  ، ) 3ت .) 4 الصرف ت  ، ) 1ت . ) 2 مهارا الكتابة القراءا واللهجا . البحث اللغوي عند العرب . مهارا القراءة والفهم . التحرير العريب. املهارا اللغوية . طرائق تدريس اللغة العربية. أستاذ الل ة والنحو المساعد في قسم الل ـة العربيـة بكليـة التربيـة /المهـرة ،جامعـة حرـرموت مـن 7 / 13
2009 /م –  2011 / 9 / 2م  ،ومن المقررات التي تم تدريسها :
 النحو ت  ، ) 1ت  ، ) 3ت  ، ) 4ت . ) 5 النحو والصرف ت  ) 1و ت  ) 2لغك االختصاص . املهارا اللغوية . املدار النحوية . كتاب قدمي . معيــد ف ــي قس ــم الل ــة العربي ــة  ،كلي ــة التربي ــة  /المهـ ـرة  ،جامع ــة حر ــرموت ف ــي العـ ــام الج ــامعي /2003
2004م  ،وفي هذا العام تم تدريس المقررات اآلتية :
 ت اللغة العربية – متبلب اجلامعة ) لغك االختصاص . ت مصادر الدراسا اندبية واللغوية ) لالختصاص . معلم الل ة العربية في مدارس التعليم العام بمحافظة المهرة  -اليمن في الفترة 2002 - 1993م.
اخلاربات املهنية وادإدارية:

 مشرف وحدة الشؤون التعليمية في كلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة جنران ،اململكة العربية السعودية
بدءا من 2018 / 2 / 8م وحىت تارخيه.
 رئيس قسم الل ة العربية في كلية العلوم واآلداب بشرورة من  2012 / 3 / 5م – 2017 / 5 / 25م
 ،وارتبطت بهذل المهمة المهام الفرعية اآلتية:
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 عضو جلنة تقييم الورقة االمتحا ية الختبارا الفصل اجلامعي انول من العام  2017 – 2016م . عضو جملس التبوير واجلودة يف الكلية – العام اجلامعي  2017 – 2016م . عضو جلنة التعليم والتعلم من 2012 / 3 / 5 :م – 2017 / 5 / 25م. عضو جملس كلية العلوم واآلداب بشرورة من 2012 / 3 / 5 :م – 2017 / 5 / 25م. رئيس جلنة اخلب واملناهج بالقسم بدءا من العام اجلامعي  2014 – 2013م وحىت تارخيه . مشرف وحدة االنتساب بكلية العلوم واآلداب من 2013 / 2 / 14 :وحىت تارخيه.
 منسق فرع عمادة شؤون الطالب بفرع الجامعة بشرورة من 2015 /3 / 18 - 2013 / 3 / 19 :م.
 نائب عميد كلية التربية بالمهرة – جامعة حررموت لشؤون الطالب في العام الجامعي – 2009
 2010م  ،واندرجت تحت هذل المهمة عد ٌد من المهام الفرعية منها :اإلشراف على ان شبة واخلدما
البالبية ووضع اخلب

ا ،ومتابعة عمل إدارة القبول والتسجيل واإلشراف املباشر عليها ،ورئاسة جلنة رصد

تائج االمتحا ا يف الكلية ،اإلشراف على التدريب امليداين .
 ممثل كلية التربية بالمهرة في مجلس شؤون الطالب بجامعة حررموت 2010 – 2009م  :وميثل هذا
اجمللس أعلى هيئة خمتصة يف اجلامعة بالشؤون البالبية وهي :القبول والتسجيل ،والتخبي لأل شبة وتنفيذها
وتقوميها ،وتوفك اخلدما البالبية .
 مقرر قسم الل ة العربية بكلية التربية  /المهرة  ،جامعة حرـرموت فـي العـام الجـامعي 2004 /2003م ،
وفي هذا العام تم القيام بالمهمتين اإلداريتين :
 القيام بأعمال منسق ان شبة البالبية يف الكلية . القيام بأعمال مدير القبول والتسجيل يف فرتة غيابه . مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين  /ال يرة في العام الدراسي 2003/2002م .
 عرو فريق تدريب المعلمين في محافظة المهرة في الفترة من 2003 -1998م.
 وكيل مدرسة أحمد سالم مخبال األساسية للبنين  /ال يرة في العام الدراسي 1998/1997م .
اللجان:

 في كلية العلوم واآلداب بشرورة  -جامعة نجران:

 مقرر جلنة التعليم والتعلم يف الكلية يف العام اجلامعي  2019 – 2018م. -عضو جلنة التأديب والتظلما يف العام اجلامعي  2019 – 2018م.
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 عضو جلنة النظام واملتابعة يف االختبارا النهائية 2018 – 2017م. عضو فريق اإلرشاد النفسي يف الكلية تاملرشد االجتماعي) بدءا من العام 2018 – 2017م. عضو فرق عمل املشروعا التبويرية  -املرحلة الثالثة 2015م ت مدير مشروع تبوير اخلب الدراسيةغك املبورة يف الكلية ) .
 عضو جلنة االختبارا يف الكلية يف العامني اجلامعيني  2012 – 2011م و 2013 – 2012م مقرر فريق إعداد التقرير السنوي يف العام  2012 – 2011م  ،وعضو الفريق يف العامني التاليني عضو جلنة النشاطا بالكلية  ،ورئيس جلنة النشاط الثقايف يف العام اجلامعي 2012 – 2011م عضو جلنة وضع اسرتاتيجية الكلية ت فريق الرؤية والرسالة ) يف العام 2012 -2011م. في كلية التربية بالمهرة – جامعة حررموت:

 عضو جلنة اجلودة واالعتماد انكادميي بكلية الرتبية  /املهرة يف العام اجلامعي  2011- 2010م،وحتدد عمل هذ اللجنة بتنفيذ الضواب اخلاصة بتحقيق اجلودة انكادميية.
 -رئيس جلنة االختبارا يف الكلية يف العام اجلامعي  2010 – 2009م.

خدمة اجملتمع:
 إعداد وتقدمي بر امج تحمبا ٌ يف اللغة املهرية) لقناة املهرة الفضائية يف الفرتة  2019 / 4 / 11 – 4م.
 عضو جلنة خدمة اجملتمع يف كلية العلوم واآلداب بشرورة يف العام اجلامعي 2019 – 2018م.
تكتب) بالتعاون مـع مكتـب التعلـيم بشـرورة ضـمن الرب ـامج اجملتمعـي تمبـادرون
 تنفيذ الرب امج التدرييب
تاكتب وال ْ
ْ
 )6يوم الثالثاء 2018 / 3 / 20م.

 رئيس مركز اللغة املهرية للدراسا والبحوث ،مدينة الغيضة ،حمافظة املهرة ،اجلمهورية اليمنية.
 عضو اللجنـة التحضـكية للرب ـامج اجملتمعـي تملتقـى شـباب مبـدعون) مبحافظـة شـرورة خـالل الفـرتة مـن /10 /14
2015 / 11 / 13 – 2015م ،ورئــيس فريــق الرعايــة اندبيــة يف امللتقــى خــالل الفــرتة مــن / 4 / 2 –2 / 2
 2016م
 تنفيذ الرب امج اجملتمعـي ت مهـارا اإلعـراب ) ملعلمـي اللغـة العربيـة يف املـرحلتني املتوسـبة والثا ويـة مبحافظـة شـرورة
يف الفرتة  2015 / 4 / 29 – 26م .
 تنفيذ الرب امج اجملتمعـي ت مهـارا الكتابـة والتحريـر العـريب ) ملنسـويب الـدوائر احلكوميـة يف حمافظـة شـرورة يف الفـرتة
من  2015 / 2 / 12 – 8م
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 املشاركة يف الرب امج اجملتمعي ت مبادرون ) املقام شراكة بني كليـة العلـوم واآلداب ومكتـب الرتبيـة والتعلـيم مبحافظـة
شرورة هناية العام  1435 – 1434هـ املوافق  2014 – 2013م
 رئيس جلنة خدمة اجملتمع يف كلية العلوم واآلداب بشرورة يف العام اجلامعي  2013 – 2012م .
 املشاركة يف الدراسة انولية لقادة الوحدا الكشفية جبامعة جنران  2011 / 10 / 13 –11م
 نمع ّد ومقدم برامج لغوية وثقافية إلذاعة حمافظة املهرة احمللية يف الفرتة 2011 / 9 / 1 – 2010 / 5 / 1م
 املشاركة يف أعمال مهرجان صنعاء عاصمة للثقافة العربية  2004م بورقة تاملهرة :التاريخ ،واللغة ،والرتاث)
 تنفيذ حلقـة طرائق التدريس احلديثـة يف معهد العلوم الصحية ت مدرب )  ،الغيضة  2003م.
 املشاركة يف الربامج التدريبية لتعليم فتاة الريف يف الفرتة من  2003 – 1998م .
اللغـات:
 العربية ت انم ) .
 املهرية ت انم ) .
 االجنليزية ت مستوى متوس ) .
املهارات:
 معرفة تامة بنظام الساعا املعتمدة ،والقدرة على إرشاد البلبة أكادمييا وفق هذا النظام.
 القدرة على تببيق الوسائل التقنية احلديثة يف العملية
 القدرة على تنفيذ احملاضرا

انكادميية.

عن طريق التعلم االلكرتوين وفق بر امج . Blackboard Learn

 التعامل مع احلاسوب بشكل كامل مع التمكن من بر اجمي الـ ت  Word :) Officeو Power Point

امللتاقيات والندوات:
 ملتقى التبوير انكادميي يف كلية العلوم واآلداب بشرورة – جامعة جنران 1438 / 5 / 12 – 11 ،هـ.
 دوة ت أعالم أرد يون يف اللغة واندب ) جامعة آل البيت ت مشار )  ،انردن 2009/ 3 / 30 – 29م
املشاركات والاربامج التدريبية:
 تقدمي احملاضرا عن طريق بر امج التعلم االلكرتوين  Blackboard Learnتسلسلة بر امج تدريبية بكلية
العلوم واآلداب بشرورة يف انيام 1437 / 6/ 19 ،1437 / 5 / 21-20 ،1437 / 4 / 29هـ
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 معايك إعداد وتصميم االختبارا التحصيلية اجليدة ت بر امج تدرييب بكلية العلوم واآلداب بشرورة 27 - 26
 1435/ 4 /هـ ) .
 مؤشرا انداء واملقار ا املرجعية ت بر امج تدرييب – عمادة التبوير واجلودة يف جامعة جنران بالتعاون مع ا يئة
الوطنية للتقومي واالعتماد انكادميي السعودية من  1435 / 1 / 18 – 17هـ )
 إعداد تقرير الدراسة الذاتية ت بر امج تدرييب – عمادة التبوير واجلودة يف جامعة جنران بالتعاون مع ا يئة الوطنية
للتقومي واالعتماد انكادميي السعودية من  1434 / 11 / 27 – 26هـ ) .
 معايك اجلودة يف خدمة اجملتمع ت بر امج تدرييب – وحدة تنمية املهارا بعمادة التبوير واجلودة – جامعة جنران
من  1434 / 12 / 25 – 24هـ )
 االجتاها احلديثة يف التدريس ت بر امج تدرييب بكلية العلوم واآلداب بشرورة  1434/ 4 / 7 - 6هـ )
 استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التدريس ت بر امج تدرييب بكلية العلوم واآلداب بشرورة 1435/4 /9- 8
 ملف املقرر ت ورشة عمل بكلية العلوم واآلداب بشرورة  1434/ 4 / 13هـ ) .
 خبوا على طريق االعتماد ت ورشة عمل بكلية العلوم واآلداب بشرورة –  1433 / 4 / 17هـ ) .
 اإلرشاد انكادميي  ...رؤية جديدة تورشة عمل بكلية العلوم واآلداب بشرورة –  1433 / 3 / 29هـ)
 معايك اجلودة يف العملية التعليمية ت متدرب )  ،جامعة جنران –  1433 / 1 / 18 – 17هـ .
 املعايك انكادميية للربامج التعليمية ت ورشة عمل بكلية العلوم واآلداب بشرورة –  1433 / 1 / 4هـ ) .
 التخبي االسرتاتيجي يف التعليم العايل ت ورشة عمل بكلية العلوم واآلداب بشرورة – 1433 /12 / 19
 أسبوع البالب اجلامعي الثالث جلامعة حضرمو ت منظم ) ،املكال 2004م.
 االسرتاتيجية الوطنية لتبوير التعليم انساسي يف اليمن ت مشار ) ،الغيضة 2002م .
 بر امج التدريب امليداين املصغر ت مشار ) .صنعاء 2002م .
 الدورة التدريبية ملدريب املعلمني ت مشار )  .صنعاء 2001م .
 الدورة التدريبية ملعلما الريف ت مدرب )  .الغيضة 1999م .
 الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية ت متدرب )  .الغيضة 1998م.
التكريم:
 ج ــائزة التمي ــز انك ــادميي بكلي ــة العل ــوم واآلداب بش ــرورة يف الع ــام اجل ــامعي 2019 – 2018م تف ــرع الشخص ــية
العلمية املتميزة).
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 درع جامعة جنران للمسامها الفاعلة 2017م.
 درع كلية العلوم واآلداب بشرورة خلدمة اجملتمع عن بر امج ت مبادرون ) اجملتمعي 2015م.
 درع كلية العلوم واآلداب بشرورة لأل شبة البالبية يف العام اجلامعي 2013 – 2012م.
 درع جامعة حضرمو للتفوق العلمي  2010م .
 ميدالية التفوق العلمي للبالب اليمنيني الدارسني باخلارج – و ارة التعليم العايل والبحث العلمي  2008م
 التكــرمي يف يــوم املعلــم علــى مســتوى اجلمهوريــة اليمنيــة يف العــام الدراســي 2002 – 2001م حبضــور ائـب رئـيس
اجلمهورية.
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