كلية اللغة العربية
سرية ذاتية ملوظف
هاين بن موىس بن راشد ّ
الص ّ
مح

االس :

1405 /01 /27ه

تاريخ امليالد:
ّ
اجلوال:
رق

0553334421

ّ
االجتمااية:
احلالة

ماكن امليالد:

ّ
لكرتون:
الربيد اإل

بدر

ّ
اجلنسية:

ّ
مزتوج
رق اهلوية:

ّ
سعودي
1062933948

hani.alsobhi@gmail.com

• املؤهالت:

بكالوريوس من لكّيّة اللّغة العربيّة باجلامعة اإلسالميّة باملدينة ّ
املنورة
ماجستري يف اللّ ّ
غويات ،لكّيّة اللّغة العربيّة باجلامعة اإلسالميّة باملدينة ّ
املنورة
دكتوراه يف اللّ ّ
غويات ،لكّيّة اللّغة العربيّة باجلامعة اإلسالميّة باملدينة ّ
املنورة

•

اتلخصص :اللغويات.

•

سنة اتلخرج :ابلاكلوريوس2006( :م) املاجستري2011( :م)ّ ،
ادلكتوراه (2016م).

بمعدل  4.95من 5

بمعدل 4.78 :من 5

بمعدل 4.99 :من 5

• انلتاج العليم:

 رسالة املاجستري" :مفتاح األقفال ومزيل اإلشاكاكاكل اماكاكا تهاك ّاكمن مملاكاكم اتماكاكال ماكاكن تحاكاكيف األيبعاكاكال مل ماكاكد باكاكن
ّ
ّ
جلمايس (ت  1214ه) من بداية الكتاب إىل نهاية يبصل يف بيان ما يعرض للفعل اند اإلسناد -دراسة وحت ي ا".
الس

ال اساكاك

ّ
املروزي ّ
ّ
ادليماكاكا ّ (ت  609ه) ماكاكن بداياكاكة الكتاكاكاب إىل نهاياكاكة باكاكاب
املفصل مل ّمد بن سعد
 -رسالة ادلكتوراه" :امل ّصل يف رشح

ّ
اتلوابع -دراسة وحت ي ا".

ّ
ٌ ّ
ٌ ح َ َّ
 حبث " ثر اإلاالم يف نرش اللهجات ّادلارجة" وهو حبث ُمك وم مول للنرش يف مؤتمر اللغة العربية بد يف العام 2017م.
ٌ
ٌ
 -حبث "رشح املل ة جلالل ادلين امد الرمحن بن بكر السيويط (ت 911ه) -دراسة وحت ي ا ،حبث ُمك ٌ وم ماكاكول للنراكاكاكر

بعمادة ابل ث العليم باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1441ه".

• ادلورات:

 حهور برنامج إاداد األستاذ اجلاميع (إاداد املعيدين) ،ومدت ( )36سااة ،خالل الفرتة من  /1/19إىل 1432 /2 /6ه.ّ
 -حهور دورة يف دمج ت نية املعلومات واالتصال يف اتلدريس اجلاميع ،ومدتها ( )15سااة تدريبية ،م دمة من امادة تطوير

املهارات جبامعة امللك سعود ،خالل الفرتة من 1430 /5 /19-17ه.
ّ
 -حهور واجتياز دورة اللغة اإلجنلزيية بمعهد اخلليج للتدريب (املستوى الالث).

 -دورة تدريبية (ان بعد) بعنوان :دور ال يادة اإللكرتونية يف اإلدارة اتلعليمية يف يوم اخلميس2020 /09 /04 :م.

كلية اللغة العربية

ّ
• الورش ّ
دريبية:
اتل

ّ
 ورشة تدريبيّة بعنوان" :اإلبداع يف ّّ
اجلاميع" يف اجلامعة بتاريخ 1439 /02 /23 :ـهملدة مخس سااعت تدريبيّة.
اتلدريس
ّ
ّ
ّ
ادلويل" يف اجلامعة بتاريخ1439 /03 /22 :ه.
العليم
 ورشة تدريبية بعنوان" :معايري النرشّ
 ورشة تدريبيّة بعنوان" :إسرتاتيجيات ال ياس واتل وي احلديثة" يف اجلامعة بتاريخ 1439 /02 /26 :ـهملدة مخس سااعت تدريبيّة.ّ
"اخلطة ابل ثية للجامعة اإلسالميّة ،وسياسات و خالقيات ابل ث العليم" يف يوم الالثاء  1439 /05 /27ـه
 -ورشة امل بعنوان:

بال ااة ّ
اتلدريبيّة بممىن جملس اجلامعة.

ّ
 ورشة تدريبية بعنوان" :مهارات حنو الرتيق العليم" يف لكية اللغة العربية باجلامعة اإلسالميّة بتاريخ 1441 /02 /15 :ـهملدة مخسسااعت تدريبيّة.

• حل ات ّ
انل اش:

ّ
مسودة ديلل املتابعة األكاديميّة لطالب ّ
ادلراسات العليا".
 حل ة ن اش" :إاداد -حل ة ن اش" :مواصفات الربنامج اإللكرتون ملتابعة اإلرشاد العليم واإلرشاف واملناقرة" يف اإلثنني املوايبق1439 /06 /03 :ه.

•

املهارات :إجادة استخدام احلاسب اتيل.

• اخلربات:

من برز األامال اإلدارية:

وكيل لكية اللغة العربية لدلراسات العليا وابل ث العليم من 2018 /01 /30م حىت اتن.
منسق بني اللكية وإدارة االبتعاث بواكلة اجلامعة لدلراسات العليا وابل ث العليم من 2018 /03 /04م حىت اتن.
مدير برنامج ادلبلوم يف قس اللغويات من 2017 /10 /09م إىل2020 /03 /07م.
مني قس اللّ ّ
غويات من 2016 /09 /19م إىل 2018 /01 /29م.
مني وحدة شؤون قس اللّ ّ
غويات من 2007 /12 /04م إىل 2016 /09 /18م.

رئاسة العديد من اللجان باللكية:
جلنة توصيف برنامج دبلوم مهارات اللغة العربية ب س اللغويات سنة 1439/1438ه.
جلنة موضواعت اتلماسك انليص سنة 1441ه2019 /م.

وجلنة تطوير مكتمة اللكية سنة 1440ه2018 /م.

جلنة املعادالت ب س اللغويات سنة 1436ه.
رئيس جلنة يب ص ملفات املت ّدمني ّ
لدلراسات العليا
ّ
رئيس جلنة يب ص ملفات املت دمني للوظائف األكاديميّة

من 2007 /12 /04م.
من 2012 /11 /14م.

كلية اللغة العربية
اهوية العديد من اللجان والفرق العلمية ،منها:
اللجنة االسترارية بكلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية  1439ـه2018 /م حىت اتن.

اللجنة ادلائمة للتنسيق العليم بعمادة شؤون املكتمات من  1441 /04 /08ـهحىت اتن.

اللجنة العلمية ملؤتمر اإلاالم اجلديد واللغة العربية بكلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 1441ه2019 /م.

جلنة آراء سيموي ونصوص يف روح املعاين لأللويس 2017 /01 /09م.

جلنة دراسة مرشوع معج العربية الرامل 2017 /11 /16م.
ّ
جلنة توصيف م ّررات ال س بمرحلة ابلاكلوريوس بكليّة اللغة العربيّة 2010 /08 /10م.
ّ
اهو يبريق ّ
ادلراسة اذلاتيّة لربنامج بكالوريوس اللغة العربية باللكية يف العام اجلاميع 1440 /1439ه.
ّ

جلنة اجلداول ب س اللغويات من 2009 /10 /10م إىل 2011 /05 /28م.
واحلمد هلل ّ
رب العاملني.

