كلية اللغة العربية
سرية ذاتية ملوظف
هاين بن موىس بن راشد ّ
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ّ
اجلوال:
رق
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ادلرجة العلمية

ماكن امليالد:

ّ
لكرتون:
الربيد اإل
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بدر

رق اهلوية:

ّ
اجلنسية:

ّ
سعودي

1062933948
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• 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 اإلشاكل عمااا تّا ّامنل مالاال انمااال ماان تصااريف األفعااال ملدمااد باان اس ال اسا
ّ
ّ
جلمايس (ت  1214ه) من بداية الكتاب إىل نهاية فصل يف بيان ما يعرض للفعل عند اإلسناد -دراسة وحت ي ا".
الس

ّ
ّ
ّ
املروزي ّ
ّ
ادلياااا ّ (ت  609ه) ماان بدايااة الكتاااب إىل نهايااة باااب
ملدمد بن سعد
املفصل
"املدصل يف رشح
 -رسالة ادلكتوراه:

ّ
اتلوابع -دراسة وحت ي ا".

ّ
ٌ ّ
ٌ ح َ َّ
 حبث "اثر اإلعالم يف نرش اللهجات ّادلارجة" وهو حبث ُمك وم اول للنرش يف مؤتمر اللغة العربية بدس يف العام 2017م.
ٌ
 -حبث "رشح امللدة جلالل ادلين عاد الرمحن بن اس بكر السيويط (ت 911ه) -دراسة وحت ي ا ،حبث ُمك ٌ ومنشااور بعمااادة

ابلدث العليم باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1441ه".
َ
ٌ
َ
ّ
ّ
ٌ
ُّ
 -حبث "إعمال صيغة املاالغة (ف ِعيل) ع َمل الفعل بني سياويل وانلداة دراسة وصفية حتليلية" ،حبااث ُمكا ومنشااور يف العاادد

( )11لسنة 2021م من جملة اجلامعة اإلسالمية لعلوم اللغة العربية وآدابها باملدينة املنورة 1442ه.
ٌ
احلجازي  -دراسة ّ
ّ
ّ
لغوية" حبث ُمك ٌ وم اول للنرش يف العاادد  41ماان يلو ااة لكيااة
الشزيري
 حبث" :قراءة عيىس بن سليماناللغة العربية بالزقازيق فرع جامعة األزهر 1442ه.

• ادلورات:

 يلّور برنامج إعداد األستاذ اجلاميع (إعداد املعيدين) ،ومدتل ( )36ساعة ،خالل الفرتة من  /1/19إىل 1432 /2 /6ه.ّ
 -يلّور دورة يف دمج ت نية املعلومات والتصال يف اتلدريس اجلاميع ،ومدتها ( )15ساعة تدريبية ،م دمة من عمادة تطوير

املهارات جبامعة امللك سعود ،خالل الفرتة من 1430 /5 /19-17ه.

 -يلّور واجتياز دورة اللغة اإلجنلزيية بمعهد اخلليج للتدريب (املستوى الّالث).

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

كلية اللغة العربية
 دورة تدريبيّة بعنوان :ابل اء ىلع قيد اإلبداع ،ومدتها :ساعتان يف يوم اخلميس  1442 /07 /20ـهبمركز براعة للتدريب بكليةاللغة العربية باجلامعة اإلسالمية.

 -دورة (تنمية مهارات اتلطوير اإلداري) بمعهد اإلدارة العامة من  1443 /01 /29إىل 1443 /02 /01ه.

ّ
• 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 ابلدثية للجامعة اإلسالميّة ،وسياسات واخالقيات ابلدث العليم" يف يوم الالثاء  1439 /05 /27ـه
 ورشة عمل بعنوان:بال اعة ّ
اتلدريبيّة بماىن جملس اجلامعة.
ّ
 ورشة تدريبية بعنوان" :مهارات حنو الرتيق العليم" يف لكية اللغة العربية باجلامعة اإلسالميّة بتاريخ 1441 /02 /15 :ـهملدة مخسسااعت تدريبيّة.

• يلل ات ّ
انل اش:

ّ
مسودة د ل املتابعة األكاديميّة لطالب ّ
ادلراسات العليا".
 -يلل ة ن اش" :إعداد

 يلل ة ن اش" :مواصفات الربنامج اإللكرتون ملتابعة اإلرشاد العليم واإلرشاف واملناقشة" يف اإلثنني املوافق1439 /06 /03 :ه.•

املهارات :إجادة استخدام احلاسب انيل.

• اخلربات:
من ابرز األعمال اإلدارية:

وكيل لكية اللغة العربية لدلراسات العليا وابلدث العليم من 2018 /01 /30م يلىت انن.

منسق بني اللكية وإدارة البتعاث بواكلة اجلامعة لدلراسات العليا وابلدث العليم من 2018 /03 /04م يلىت انن.
مدير برنامج ادلبلوم يف قس اللغويات من 2017 /10 /09م إىل2020 /03 /07م.
امني قس اللّ ّ
غويات من 2016 /09 /19م إىل 2018 /01 /29م.
امني ويلدة شؤون قس اللّ ّ
غويات من 2007 /12 /04م إىل 2016 /09 /18م.

كلية اللغة العربية
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 مكتاة اللكية سنة 1440ه2018 /م.

جلنة املعادلت ب س اللغويات سنة 1436ه.
رئيس جلنة فدص ملفات املت ّدمني ّ
لدلراسات العليا
ّ
رئيس جلنة فدص ملفات املت دمني للوظائف األكاديميّة

من 2007 /12 /04م.
من 2012 /11 /14م.

رئيس فريق اتل وي اذلايت معيار (الطالب) لربناميج دكتوراه اللغويات ودكتوراه األدب وابلالغة 2021 /03 /02م.
عّوية العديد من اللجان والفرق العلمية ،منها:

اللجنة الستشارية بكلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية  1439ـه2018 /م يلىت انن.

اللجنة ادلائمة للتنسيق العليم بعمادة شؤون املكتاات من  1441 /04 /08ـهيلىت انن.

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

جلنة آراء سياويل ونصوصل يف روح املعاين لأللويس 2017 /01 /09م.

جلنة دراسة مرشوع معج العربية الشامل 2017 /11 /16م.
ّّ ّ
ّ
جلنة توصيف م ّررات ال س بمريللة ابلاكلوريوس بكلية اللغة العربية 2010 /08 /10م.
ّ
عّو فريق ّ
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.

