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 حيىي حممد علي املهديد/ 
 حماضرالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 0097444036779مكتب : 
 0097450688170حممول : 

@qu.edu.qaname.name 

 

 
 

 :البياانت الشخصية
o   اجلنسية: ميين 

o    :1971اتريخ امليالد 
o   حلالة االجتماعية: متزوج ا 

 :التخصص
o  :اللغة العربية وآداهبا.التخصص الرئيسي 

o  :الدراسات اللغوية والنحوية.التخصص الدقيق 

 :العلمية الشهادات

o  دكتوراه لغة عربية– ( دراسات لغوية وحنويةLinguistics)  م بتقدير امتياز2005السودان سنة -جامعة أم درمان. 

o  علم اللغة( ماجستري لغة عربيةLinguistics)  فعة()أوائل الد   م2000السودان سنة  –جامعة اجلزيرة. 

o ( بكالوريوس دراسات عربيةArabic Studies )–  م(.94/95فعة اجلمهورية اليمنية بتقدير عام جيد جداً )أوائل د  -صنعاءجامعة 

 :األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
o 2018-...(أستاذ مشارك:) الحتاد الدويل للغة العربيةعضو مؤسس ل – عضو اهليئة اإلدارية للمجلس العاملي للغة العربية ،

 .والعلماء عضو منّصة "أريد" للباحثني واخلرباء -عضو احملفل العلمي الدويل  -واجمللس الدويل للغة العربية 
o ( أستاذ مشارك يف الدراسات اللغوية والنحويةLinguistics) . 
o املهارات اللغوية  -علوم البالغة: "علم البيان، واملعاين، والبديع"  –النحو والصرف  –م اللغة و : )علاآلتية خربة يف تدريس املقررات- 

 عاًما. 22عن  متطلب اللغة العربية( ملدة تربو
o  2018جامعة قطر  –قسم اللغة العربية  – فريق البحث يف اللسانيات العربية واللسانيات املعرفية واللسانيات التعليميةعضو/ 

 .م2019
o  (م2019 /2018جامعة قطر ) –عضوية عدد من جلان قسم اللغة العربية. 

 

mailto:name.name@qu.edu.qa


 

 

 سرية ذاتية خمتصرة
 

 
 جامعة قطر 

 كلية اآلداب والعلوم

 قسم اللغة العربية وآداهبا

 

2 | P a g e  

 

o 2013-2015( 2014أستاذ مشارك من):  عضو جلنة حتكيم جائزة  - م2015جامعة قطر منذ  -عضو هيئة التدريس
 م.2015السعيد للعلوم واآلداب 

o األكادميية؛ منها من اللجان جامعة قطر: عضوية عدد: 
  جلنة أتليف  –جلنة أتليف كتاب املهارات اللغوية  - -جلنة املناهج واجلودة  –جلنة توصيفات اللغة والنحو

 ARAB( 2) تطوير مقرر اللغة العربية –ARAB 100  )1)جلنة مراجعة مقرر عريب  – 1كتاب املدخل إىل النحو

 مسؤول التدريب مبركز التدريب اللغوي. –  وطرائق تدريسه 200

o :جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية 
  ن م، وقبلها )م(2015 -2014)والتكنولوجيا رئيس قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جبامعة العلوم

 .م(2009إىل  2006

  رئيس جلنة توصيف برانمج الدراسات اللغوية والنحوية )ماجستري( )وفق معايري جملس االعتماد األكادميي
 (.املعتمدة التعليم العايلوضمان جودة 

  رئيس جلنة توصيف برانمج الدراسات األدبية والنقدية )ماجستري( )وفق معايري جملس االعتماد األكادميي
 (.املعتمدة وضمان جودة التعليم العايل

 كادميي رئيس جلنة التقومي الذايت لربانمج الدراسات األدبية والنقدية )ماجستري( )وفق معايري جملس االعتماد األ
 (.املعتمدة وضمان جودة التعليم العايل

  (م2013)تركيا(  -أستاذ زائر جلامعة أاتتورك )أرض روم . 

o :اخلربة يف اجملال احلكومي 
  اجلمهورية اليمنية(. –ابحث تربوي يف مركز البحوث والتطوير الرتبوي )وزارة الرتبية والتعليم 

  م.2014 –وزارة الرتبية والتعليم )اجلمهورية اليمنية(   –عضو جلنة التشريعات مبركز البحوث والتطوير الرتبوي 

  رئيس جلنة إعداد الئحة التأهيل والتدريب اجلديدة لقطاع التأهيل والتدريب بوزارة الرتبية والتعليم )اجلمهورية
 اليمنية(.

 املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج  –غة العربية للصفوف األوىل" عضو ورشة عمل: "حتكيم معايري تعليم الل
 م(.2013-2014)
 

o 2012-2013 )جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية: :)أستاذ مساعد 

  (م2014 - 2012)مسؤول برانمج الدراسات العليا والبحث العلمي لكلية لعلوم اإلنسانية واالجتماعية . 

  امعة.جلالعليا والبحث العلمي ابعضو جلنة الدراسات 

  (م2013 /2012)رئيس جلنة اإلرشاد األكادميي. 

 .مراجع لغوي جمللة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 

o 2007-2012  جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية: :(2005)أستاذ مساعد من 

 ( 2012- 2009انئب عميد كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية.)م 

 ( 2009 – 2008مساعد عميد كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية للتخصصات اإلنسانية.)م 

  م.2009مؤسس برانمج رايض األطفال )طالبات( جبامعة العلوم والتكنولوجيا 

  :م.2015- 2006عضو جملس كليات العلوم اإلدارية واإلنسانية واالجتماعية منذ 
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o :اخلربة يف اجملال احلكومي 
  م. )مهارات الكتابة والتعبري 2013-م 2009العربية ابملعهد العايل لتأهيل املعلمني بصنعاء منذ أستاذ للغة– 

 اللغة العربية "عام"(. –املدارس النحوية 

 :اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
o  اجلاجي حممد خنساء /باحثةلل حتليلية( ةوصفي ة)دراس "شخصيات رواايت د جنيب الكيالين" :بعنوانحتكيم وتقييم أطروحة دكتوراه 

 .ابكستان(مجهورية  –)جامعة بيشاور 

o كلية الرتبية واآلداب والعلوم )صعدة(  –حممد انشر سامل املهذري )قسم اللغة العربية  للدكتور: إىل أستاذ مشارك حتكيم أحباث الرتقية 
 (.يةاليمناجلمهورية  –جامعة عمران  -

 : املؤلفات

 الكتب:

o    م. 2006كتاب املهارات الكتابية املتقدمة 
 (.اجلمهورية اليمنية -صنعاء  –طبعة األوىل ال –م( 2006)ديسمرب   –دار الكتاب اجلامعي )منشورات

o  )م.2017جامعة قطر  –قسم اللغة العربية  –املشاركة يف أتليف كتاب املهارات اللغوية )يف طور التحكيم 

 

 :)منها( األحباث العلمية
o  " حبث بعنوان: "تعريب لغة التعليم اجلامعي بني معطيات الواقع ومستلزمات الضرورة 

 م (.2015مارس  -يناير  –( 43العدد ) –جامعة العلوم والتكنولوجيا  –)نشر يف جملة الدراسات االجتماعية 
o  .")حبث بعنوان: "استخدام الفصحى يف التدريس اجلامعي )املعيقات، واحللول املقرتحة 

م 2013ديسمرب  -( )يونيو 2العدد: ) –جامعة صنعاء  –كلية الرتبية   -نشر يف جملة جامعة صنعاء للعلوم الرتبوية والنفسية )
 اجلمهورية اليمنية(. –صنعاء  –
o "حبث بعنوان: "أثر اللغة اليمنية القدمية يف تكوين العربية الفصحى. 

اجلمهورية  -ذمار  -م 2013ديسمرب   –( 18العدد: )  –انية)منشور يف جملة جامعة ذمار للدراسات والبحوث اإلنس
 اليمنية(.

o "حبث بعنوان: "أثر البيئة العربية يف الدرس النحوي من النشأة إىل النضوج. 
مجهورية مصر  -( 6العدد )  –م 2012مايو  –جامعة أسيوط  -كلية الرتبية ابلوادي اجلديد   –) منشور يف اجمللة العلمية 

 العربية(.
o ث بعنوان: " واقع العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر"حب. 
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 –م( 2012مارس  –)يناير   –منشور يف جملة شؤون العصر بعنوان " مظاهر أزمة العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر " )
 اجلمهورية اليمنية (. -( 18العدد ) 

o العربية بني احملافظة والتماهي". حبث بعنوان: " حتديث اللغة 

اجمللد  –م( 2017)ديسمرب   –منشور يف جملة الواحات للبحوث والدراسات " حتديث اللغة العربية بني احملافظة والتماهي" )
 مجهورية اجلزائر(. -جامعة غرداية  –( 2العدد ) -( 10)
o " :واهلوية العربية اللغوية اتالسياسحبث بعنوان". 

 م(.2018)جامعة قطر  –كلية اآلداب والعلوم   – بيةقسم اللغة العر  -مقدم للنشر يف جملة "أنساق" 
o " :م(2018)قيد النشر  درس اللساين العريب بني األصالة واملعاصرة"ال حبث بعنوان 
o " :م(.2018 -قيد النشر ) ."اللغوايت التطبيقية ومهارات العربية حبث بعنوان 
o  دراسة لغوية داللية(" )قيد اإلجناز(.حبث بعنوان: "تشابه املباين واختالف املعاين يف مثلث قطرب( 

 :متراتاملؤ 
o مشاركة يف مؤمتر: 

  مارس  23إىل -19املؤمتر الدويل للغة العربية، والذي نظمه اجمللس الدويل للغة العربية يف )بريوت( للفرتة )من
 م(.2012

  عرب العصور" والذي عقد يف رحاب املؤمتر الدويل الثالث خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة "البيئة يف اجملتمعات العربية
 م(.2009ديسمرب  -مجهورية مصر العربية –يف جامعة الفيوم 

  )م(.2014أبريل  -)بريوت  –املؤمتر لتاسع للمجلس العاملي لغة العربية )أسباب التعثر وحماوالت النهوض 

 امعة اللغة اإلجنليزية واللغات مؤمتر التبادل الثقايف واألديب واللغوي بني اليمن واهلند، والذي عقد يف رحاب ج
 م(. 2010فرباير  -اهلند-حيدر آابد-األجنبية 

  صنعاء  –جامعة العلوم والتكنولوجيا -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية   -املؤمتر الدويل األول للغة العربية-
 م(.2013مارس  20- 19اجلمهورية اليمنية ) 

  م(. 2015ديسمرب  9- 8) –)بريوت(  –للغة العربية املؤمتر الدويل العاشر للمجلس العاملي 

 27دولة قطر ) –الدوحة  -جامعة قطر  –كلية اآلداب والعلوم   – املؤمتر الدويل اخلامس لقسم اللغة العربية -
 م(.2016أبريل  28

  إسطنبول  –احملفل العلمي الدويل  – يف االجتاهات احلديثة يف العلوم اللغوية واللسانياتاملؤمتر الدويل األول– 
 م(.2018أبريل  26 -25) –تركيا 

  م(.2018نوفمرب  15- 14) –لبنان(  -)بريوت  –املؤمتر الدويل احلادي عشر للمجلس العاملي للغة العربية 

o تنظيم مؤمتر: 

 جامعة -واالجتماعية  كلية العلوم اإلنسانية  -لمؤمتر الدويل األول للغة العربية عضو ومقرر اللجنة العلمية ل
 م(.2013مارس  20- 19اجلمهورية اليمنية ) -صنعاء  –العلوم والتكنولوجيا 

  م(.2016جامعة قطر )أبريل  -عضو اللجنة التنظيمية للمؤمتر الدويل السادس لقسم اللغة العربية 
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 :والَوْرشات والدورات الندوات
o  ؛ منهاوندواتتقدمي دورات: 

   عرافة االحتفاالت.، و فن  املناظرات كل ٍّ من:يف. 

 .عقد دورات يف مهارات االتصال والتواصل الفعال 

  دورة تدريب مدربني  -معيقات اإلبداع يف مهارات التواصلTOT).) 

  اإللقاء واخلطابة.دورات يف مهارات مهارات  

 .اسرتاتيجية اإلبداع يف التدريس اجلامعي 

  جامعة  –قسم اللغة العربية  - اللغة العربية يف ضوء اللسانيات التطبيقية""إكساب مهارات حلقة علمية بعنوان
 .2018مايو  14 –قطر 

  قسم اللغة العربية   – "اتفاق املباين وافرتاق املعاين يف مثلثات العربية )مثلث ُقطرب أمنوذًجا("حلقة علمية بعنوان
 .2016 –جامعة قطر  –

o :حضور دورات وندوات وورش؛ منها 

o  اسرتاتيجيات األداء األكادميي واإلداري اجلامعي ومهاراته )دورات عدة(؛ منها:يف 

 ( دورة يف إعداد ملف ملقرر الدراسيPreparation course file( )9/ 2015.)م 

 (إعداد واثئق توصيف الربامج العلميةPSD .)(، وفًقا ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي العاملية )دورات عدة 

  دورة( تطوير وثيقة وصف الربانمجPSD )Program Specification Document.)( لربانمج )اللغة العربية 

  توازن املداء األبطاقة ابستخدام  ياالسرتاتيجدورة التخطيط(BSC). 

  :ليل وحتالتقييم الذايت، و  التحصيل وأساليب التقومي البديل، بناء اختبارات، التأهيل الرتبويدورات يف كل ٍّ من
إعداد تقارير األداء و  ،تقومي خمرجات برانمج أكادمييو  ،مواصفات الربامج واملقررات التعليمية، و نتائج الطلبة

 (.SPSSالتحليل اإلحصائي ) ،التعليم العايلجودة  األكادميي

  .)يف التنمية اإلدارية والبشرية )دورات عدة 

 اللغوية )معجم الدوحة التارخيي(. مهارات التعامل مع املنصة اإللكرتونية اخلاصة ابملعاجلات 

o :يف مهارات احلاسب اآليل )دورات عدة(؛ منها 

 ( دورات يف مهارات التعامل مع برامج املكتبMicrosoft Office،) و(Microsoft Word، و(Microsoft 

Power Point).وغريها ،. 

o  تقنيات التدريس اجلامعي احلديثةو يف رفع الكفاءة املهنية (LMS( )Blackboard( ) ؛ منها:60قرابة) 

 ( دورات عدة يف إدارة نظام التعليمLearning Management System()LMS.) 

 لنظام يف االستخدام الفعال الدورات  تعشرا( البالك بوردBlackboard.) 

  امج تدريبية إلكرتوني ة.بر تنفيذ 
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  (:فقط هااللجان )أمه
o والنحوية )ماجستري( )وفق معايري جملس االعتماد األكادميي وضمان جودة  رئيس جلنة توصيف برانمج الدراسات اللغوية

 .(2015 /2014)جامعة العلوم والتكنولوجيا  التعليم العايل املعتمدة(
o  رئيس جلنة توصيف برانمج الدراسات األدبية والنقدية )ماجستري( )وفق معايري جملس االعتماد األكادميي وضمان جودة

 .(2015 /2014)جامعة العلوم والتكنولوجيا  عتمدة(التعليم العايل امل
o  رئيس جلنة التقومي الذايت لربانمج الدراسات األدبية والنقدية )ماجستري( )وفق معايري جملس االعتماد األكادميي وضمان جودة

 .(2015 /2014)جامعة العلوم والتكنولوجيا  التعليم العايل املعتمدة(
o  (م2019 /2018جامعة قطر ) –العربية  قسم اللغة –عضو جلنة التواصل. 
o  (م2019 /2018جامعة قطر ) –قسم اللغة العربية  –عضو جلنة االختبارات. 
o  م(.2018 – 2015جامعة قطر )الكفاايت املهنية عضوية جلنيت تفعيل املشاركات واألنشطة، و 
o  م(2017جامعة قطر )جلنة السرية الذاتية لربانمج البكالوريوس 
o  جلنة حتكيم جائزة قسم اللغة العربية  -اللجنة التنظيمية للمؤمتر الدويل السادس لقسم اللغة العربية  –جلنة التسويق واإلعالم

 م(2016جامعة قطر)
o (.جامعة قطر - 2015 منذ جلنة اليوم الثقايف )مستمرة 

 اخلربات اخلاصة؛ من أمهها:

o دويل مدرب ( معتمدCertified Trainer.) 
o  أخصائي( تدريبTraining Specialist.) 
o ( تدريب املدربنيTOT.) 
o  ّكم يف   .الدوليةاحمللية و املناظرات حم 
o واجلماهريي اإللقاء اإلذاعي والتلفزيوين. 

 :اجلوائز واألومسة
o  م، بثالثة 2015حائز على املركز األول يف البحث العلمي يف كلية العلوم اإلنسانية جبامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية للعام

 .اجلمهورية اليمنية( -جامعة العلوم والتكنولوجيا ) ( أحباث منشورة3)
o دولة قطر( –)مؤسسة كتارا  م2016ديسمرب  –املركز الثاين للمطارحات الشعرية "مهرجان كتارا"  جائزة حائز على. 
o قطر(.دولة  –مؤسسة قطر م )2014املركز الثاين للبطولة الدولية الثانية ملناظرات املدارس ابللغة العربية  جائزة حاصل على 
o :مهارات خاصة 

  اللغات

o (متوسط) اإلجنليزية - العربية. 

الدوحة –: قطر لعنوانا  
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