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.العملية  ـالـثـاً: الخبرات
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أســـــتاذ
دكتور

ــل، الملك جامعة ــ المملكة فيصـ
الداب. كلية السعودية،

الن حتى – م2018

أســـــتاذ
مشارك

ــل، الملك جامعة ــ المملكة فيصـ
الداب. كلية السعودية،

م2018 – م2015

م2015 – م2013العلــوم، وتأصــيل الكــريم القرآن جامعةأستاذ
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التربية كليةمشارك
أستاذ

مشارك
العلــوم، وتأصــيل الكــريم القرآن جامعة

 م2015 – م2013العليا الدراسات كلية

أستاذ
مساعد

العلــوم، وتأصــيل الكــريم القرآن جامعة
م2013 – م2009التربية كلية

محاضر
والعلـــــوم الكـــــريم القـــــرآن جامعة

م2009 – م2005التربية كلية السلمية،

.المنشورة رابـعـاً: البحوث

العلوم تأصيل جلةم) بلغاية دراسة القرآني، السلوب في الكلمة دللت1
المحكمة( 

تأصيل )مجلة الكافرين حال تصوير في ودوره وظيفته القرآني، التشبيه2
المحكمة( العلوم

)مجلة الصــياغاة دللة وتحديد النص توجيه في والتــأخير التقــديم أ ر3
(المحكمة العربية اللغة

في -دراسة التربوية المفــاهيم وصف في البلغاية الســاليب دور4
 المحكمة( العلوم تأصيل )مجلة النور

دولة ـ العربية للغة الرابع الدولي )المؤتمر القرآني النظم لطائف من5
م(2015 دبي ـ المارات

مؤتمر)ال بلغاية دراسة ،المعاني تصوير في وأ ره خصائصه النبوي البيان6
والتحديات( الواقع العلوم تأصيل الثاني العالمي العلمي

)المــؤتمر المنصــفين واعتــدال المغرضــين شــبهات بين الجــاهلي الشعر7
م.2015دبي(  المارات، دولة العربية، للغة الرابع الدولي

 تأصــيلية بلغاية دراسة النظم، نظرية خلل من الســلوبية منهج8
م(.2016 السودان، الجامعية، المناهج تأصيل

الدراســات مجلة ،اللفــاظ دللة تحديد في وأ ره القرآني السياق وظيفة9
.م2016 دنقل، جامعة السودان، النسانية،

1
0

ورة ْرآني، النِص في الفنية الصــّ كَاَلَُها الُقــ ــْ  وأَبَْعادها الجمالية أَش
م.2017 دنقل جامعة النسانية الدراسات مجلةتحليلية( - بلغاية )دراسة

.للنشر المقبولة خامساً: البحوث

 )دراسة اللفــاظ دللة تحديد في وأ ــره القرآني السياق وظيفة2
م.2017 دنقل النسانية الدراسات مجلة

.العلمية سادساً: المؤتمرات

(والتحديات الواقع العلوم تأصيل) الثاني العالمي العلمي مؤتمرال1
م2015 – السودان

دبي – المتحدة العربية المارات دولة العربية، للغة الرابع الدولي المؤتمر2
م2015-

م2016 – الجامعية( السودان المناهج )تأصيل الثالث العلمي المؤتمر3

– المتحدة العربية المارات دولة العربية، للغة الخامس الدولي المؤتمر4
م2016- دبي
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.العلمية سابعاً: المجالس

ومجلس الكلية، مجلس وعضو التربية، بكلية العربية اللغة قسم رئيس 1
 الساتذة

،العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية العربية اللغة دائرة مجلس رئيس2
العلوم وتأصيل الكريم القرآن جامعة .

العلوم وتأصيل الكريم القرآن جامعة ،المكتبات عمادة مجلس عضو3 .

وكلية التربية بكلية العربية اللغة ومفردات مقررات إعداد لجنة عضو4
العلوم وتأصيل الكريم القرآن جامعة ،العليا الدراسات .

وتأصيل الكريم الفرآن جامعة ،العربية اللغة قسم معاينات لجنة عضو5
.العلوم

القرآن جامعة من بكل العربية اللغة كليتي بين التوأمة لجنة عضو6
السلمية. والعلوم الكريم القرآن وجامعة العلوم وتأصيل

المحكمة. العلوم تأصيل مجلة تحرير هيئة عضو7

المحكمة. العربية اللغة كلية مجلة تحرير هيئة عضو8

المحكمة.  العلمي البحث عمادة مجلة تحرير هيئة عضو9

1
0

العليا. للدراسات العلمية اللجنة عضو

1
1

فيصل       الملك جامعة والنقد، البلغة لجنة رئيس

1
2

فيصل        الملك جامعة والنقد، والبلغة الدب لجنة عضو

1
3

جامعة          العربية، اللغة بقسم العليا الدراسات برامج تطوير لجنة عضو
فيصل  الملك

. امناً: المقالت

المجتمع( كلية بمجلة منشور )مقال مسلم مجتمع نحو1

بمجلة منشور والشمول( )مقال )التكامل القرآني المنهج خصائص من2
المجتمع( كلية

منشور )مقال و"ديمقراطيات" الغرب السلم منهج بين المحتوى تحرير3
(المجتمع كلية بمجلة

المجتمع( كلية بمجلة منشور )مقال القرآني التشبيه روائع من4

.والنشطة العامة تاسعاً: المشاركات

الجزيرة. ولية الجعليين، بكمر القمريين والدعاة الئمة تأهيل دورة1

 المجتمع كلية2

 المحكمة العلوم تأصيل مجلة3

المجتمع. مجلة4
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  العربية اللغة جمعية5

 عدنان بنت ةمجل6

.التدريبيـة عاشراً: الدورات

 المعرفي( التأصيل مناهج قضايا )حول بعنوان دراسية دورة1
العلوم( )تأصيل بعنوان حتمية علمية دورة2

العلميــة، الشــؤون أمانة ـــ التــدريس في اللي بالحاســ اســتخدام دورة3
 العلوم. وتأصيل الكريم القرآن جامعة

المفتوحة. السودان جامعة الجامعي، الكتاب تصميم دورة4

الجــودة، وضــمان التطوير الفعال. عمادة التدريس استراتيجيات برنامج5
هـ(.1438) فيصل الملك جامعة

ــامج6 ــ ــ ــراف برن ــ ــ ــائل على الش ــ ــ ــتي في الرس ــ ــ مرحل
ــادة ــودة، وضــمان التطــوير والماجســتير.عم فيصــل) الملك جامعة الج

هـ(1438
ــتروني، التعلم إدارة نظام استخدام وأدوات مهارات برنامج7  اللك

هـ1439 فيصل الملك جامعة الجودة، وضمان التطوير
ــوث تحكيم8 ــة، البحـ ــارات العلميـ ــايير المهـ الملك )جامعة والمعـ

م(2017
ً التحصيلية الختبارات بناء9 )جامعة العربية باللغة العالمية، للمعايير وفقا

م(2018 فيصل الملك
1
0

 المجلت في العلمية الكتابة أصـــــــــــول
م(2017

1
1

م(2028 فيصل الملك )جامعة قياسها وطرق التعليم مخرجات

1
2

م(2018 فيصل الملك )جامعة الناجح التقويم مهارات

1
3

م(2018 فيصل الملك )جامعة المقررات تصميم

.بتدريسها قمت عشر: مقررات حادي

:  البكالوريوس     مستوى     علىأ/ 
ــان، علم المعــاني، علم ــديع، معل البي النقــ القــديم، الدبي النقد الب

الســلم صــدر في الدب الجــاهلي الدب النقدية تالدراسا الحــديث،
ــوي ــديث الدب الندلسي الدب العباسي الدب المـ الدب الحـ

ــلمي، الدب نظرية ــ الس ــير ،ةالخطاب ــارات التعب  ،العربية اللغة مه
المتتابعة، الدول عصر في الدب والبلغاة، الدب كتب في قراءة الدبي،
والمحاد ة.  القراءة

  دكتوراه(     )ماجستير،  العليا     الدراسات     مستوى     علىب/
الكــريم، للقرآن البياني التفسير الكريم، القرآن في البياني العجاز

في البلغاة والســلوبية، العربية البلغاة البلغايــة، الدراســات النبويــة،
كتاب القديم، النقد في خاص كتاب والسلوبية، البلغاة الحديث، النقد

الدبية. المذاهب والنقد، والبلغاة الدب في قضايا العربية، البلغاة في
4



.والمناقشات عشر: الشراف  اني
السودانية، بالجامعات والماجستير الدكتوراه رسائل على أشرفت -

السعودية. العربية المملكة فيصل، الملك وجامعة
وجامعة السودانية، بالجامعات والماجستير الدكتوراه رسائل ناقشت-

السعودية. العربية المملكة فيصل، الملك
.عشر: التحكيـم  الث

السودان. – العلمية بالمجلت ُمحكم
عشر: الكتب: رابع

الطباعة( )قيد البلغاة مفتاح سلسلة
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