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Scientific qualifications
- Bachelor of Arts - Mansoura University - Department of Arabic Language, Grade Good (1996). Postgraduate Diploma - Mansoura University - Department of Linguistics - Excellent (1997).
- Master of Arts (Speech in the Noble Qur’an, a grammatical semantic study) - Mansoura University specialization in grammar and morphology - Excellent (2001), supervised by a member of the Arabic
Language Academy, Prof. Dr. Abdo Ali Al-Rajhi.
- Ph.D. in Arts (defined as B in the Noble Qur’an, a grammatical, morphological, and semantic study) Mansoura University - specializing in grammar and morphology - first class honors degree (2007)
supervised by a member of the Arabic Language Academy, Prof. Dr. Abdo Ali Al-Rajhi.
- Promoted to Assistant Professor (Associate) by the Permanent Scientific Committee for the Promotion
of Professors and Assistant Professors at the Supreme Council of Egyptian Universities on 3/26/2016.

Scientific expertise
He taught university from 2001 to 2004 at Teachers College - Seventh of April University - Libya. Supervised graduation research at Teachers College as a supervisor and debater for four years in Libya.
- He taught Arabic language, grammar, morphology, Islamic culture, Islam and community building to
Shaqra University students for ten years, directly and online via Zoom.
- He taught university for 15 fifteen consecutive years, starting with work at the University of April 7,
2001 AD, passing through the College of Sciences and Arts in Shaqra from 1430 to 1436 AH until he was
transferred to the College of Education in Shaqra, which he worked in until 1440 AH / 2019 AD.
Published books
1 - Language skills - an author book printed in the Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mutanabbi Library.
2 - Al-Tahrir Al-Arabi - Author's book printed in the Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mutanabbi Library.
Published Research
- Al-Jamou' in Al-Nawawi's Forty - Issue 7 in 2016 - Journal of the Faculty of Arts in Port Said.
- The effect of movement and pronunciation in changing the meaning - Journal of Thought and Creativity
- Issue 97 in 2015 AD.
Interrogative letters from Surat Yassin to Surat Al-Nas - Number 34 - Year 2015 AD - Journal of the
Faculty of Arabic Language - Assiut University.
- The source for which a subject is placed in the Noble Qur’an - Issue 90 in 2016 AD - Journal of Thought
and Creativity in Cairo.
Interrogative Pronouns in the Last Parts of the Noble Qur’an - Journal of Human Sciences - Kuwait
University.
- The Increases in Our Arabic Language - Issue 34 in 2015 AD - Journal of the Faculty of Arabic Language Al-Azhar University.
University and community service
Participation in committees at the department, college and university levels:
• Presenter and supervisor of the cultural and religious seminars in the college and outside.
• Supervisor of the college's external relations related to university students' visits to the Communities
and Advocacy Office, archaeological sites in Shaqra, and communication with officials in Shaqra
Governorate.
• He gave lectures to female students at the College of Education via Skype and Zoom.
• Obtained more than 25 training courses in various teaching fields from King Saud and Shaqra
Universities.

• Supervisor of the publication of events and activities online on the page of the College of Education in
Shaqra.
• Supervisor of student activities at the college.
• Linguistic Research Arbitrator at Shaqra University for the year 2018/2019.
• Member of the committee to interview faculty members at the College of Science and Arts in Shaqra .
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التخصص الدقيق(:النحو والصرف).
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المؤهــــــالت العلمية
-

ليسانس آداب – جامعة المنصورة – قسم اللغة العربية  ،تقدير جيد(.)1996

-

دبلوم دراسات عليا  -جامعة المنصورة – قسم اللغويات – تقدير ممتاز(. )1997

-

ماجستير فى اآلداب(القول في القرآن الكريم دراسة نحوية داللية)  -جامعة المنصورة – تخصص النحو والصرف – تقدير
ممتاز(، )2001إشراف عضو مجمع اللغة العربية األستاذ الدكتور/عبده علي الراجحي .

-

اآلداب(المعرف بأل في القرآن الكريم دراسة نحوية صرفية داللية)  -جامعة المنصورة – تخصص النحو
دكتوراه فى
َّ
والصرف – تقدير مرتبة الشرف األولى( )2007إشراف عضو مجمع اللغة العربية األستاذ الدكتور/عبده علي الراجحي .

-

رقي أستاذا ً مساعداً(مشاركاً) من قبل اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلى للجامعات
المصرية بتاريخ 2016/3/26م.

الخبـــــرات العلمية

-

عمل بالتدريس الجامعي من  2001حتى  2004بكلية المعلمين – جامعة السابع من أبريل – ليبيا.

-

أشرف على بحوث التخرج بكلية المعلمين مشرفا ً ومناقشا ً على مدى أربع سنوات بليبيا.

-

قام بتدريس مواد اللغة العربية والنحووالصرف ،والثقافة اإلسالمية،واإلسالم وبناء المجتمع لطالب وطالبات جامعة شقراء
لمدة عشر سنوات متصلة مباشرة و  ON lineعبر .Zoom

-

عمل بالتدريس الجامعي لمدة  15خمسة عشر عاما ً متصلة بدءا ً من العمل بجامع السابع من أبريل في 2001م ،مرورا ً
بكلية العلوم واآلداب بشقراءمن 1430حتى 1436هــ حتى نقل إلى كلية التربية بشقراءوالتي عمل بها حتى 1440هـ
2019/م.
الكتــــــــــــب المنشورة

-

المهارات اللغوية – كتاب مؤلف مطبوع بالمملكة العربية السعودية،مكتبة المتنبي.

-

التحرير العربي -كتاب مؤلف مطبوع بالمملكة العربية السعودية ،مكتبة المتنبي.
األبحاث المنشورة

-

الجموع في األربعين النووية –عدد  7سنة -2016مجلة كلية اآلداب ببورسعيد.

-

أثر الحركة واللفظ في تغيير المعنى –مجلة فكر وإبداع –عدد  97سنة 2015م.

-

االستفهام بالحرف من سورة يس حتى سورة الناس –عدد -34سنة 2015م-مجلة كلية اللغة العربية –جامعة أسيوط.

-

المصدر المنصوب مفعوال ألجله في القرآن الكريم –عدد  90سنة 2016م-مجلة فكر وإبداع بالقاهرة.

-

أسماء االستفهام في األجزاء األخيرة في القرآن الكريم –مجلة العلوم اإلنسانية –جامعة الكويت.

-

الزيادات في لغتنا العربية –عدد 34سنة 2015م –مجلة كلية اللغة العربية –جامعة األزهر.

خدمة الجامعة والمجتمع
المشاركة في اللجان على مستوى القسم والكلية والجامعة:




مقدم ومشرف على عمل الندوات الثقافية والدينية بالكلية وخارجها .
مشرف العالقات الخارجية بالكلية والمتعلقة بزيارات طالب الجامعة إلى مكتب الجاليات والدعوة،واألماكن األثرية بشقراء،
والتواصل مع المسؤولين بمحافظة شقراء.



أعطى محاضرات للطالبات بكلية التربية عبر اإلسكايب وبرنامج زووم.



حصل على أكثر من  25دورة تدريبية في مختلف المجاالت التدريسية من جامعتي الملك سعود وشقراء .



مشرف على نشر الفعاليات واألنشطة عبر اإلنترنت بصفحة كلية التربية بشقراء.



مشرف األنشطة الطالبية بالكلية .



محكم األبحاث اللغوية بجامعة شقراء لعام 2019/2018م.



عضو بلجنة مقابلة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب بشقراء1430هـ.



عضو بلجنة إعداد الجداول بكلية العلوم واآلداب بشقراء  1430هـ.



عضو بلجنة األنشطة الثقافية واالجتماعية بكلية العلوم واآلداب بشقراء . 1430



عضو بلجنة األنشطة الطالبية بكلية العلوم واآلداب بشقراء  1430هـ



مشرف األنشطة الطالبية بكلية العلوم واآلداب لألعوام الدراسية 1433 ،1430



عضو مجلس قسم إدارة األعمال للعام 1432/1430هـ.



عضو مجلس قسم اللغة اإلنجليزية  1433/1430هـ.



عضو لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين بوظيفة معيد ومحاضر بقسم إدارة األعمال للعام  1432-1430هـ.



عضو لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين بوظيفة معيد ومحاضر بقسم اللغة اإلنجليزية للعام  1433-1430هـ



عضو بلجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية عن قسم الحاسب اآللي للعام 1434-1430



تم نقله إلى كلية التربية بشقراء(1437/1436هـ)،وحصل على ترقيته أستاذا ً مساعداً(مشاركاً) بتاريخ 2016-3-26م ،وعمل
بها أستاذا ً مشاركا ً حتى 2019-8-18م.

