سيرة راتيت
علي محسن أحمذ مشعوف

 6147الحسيني
صبيا 1006- 75556
المملكت العربيت السعوديت
البريذ اإللكترونيabuyazan1401@hotmail.com :

المعلوماث الشخصيت
االسم  :عمي بن محسن بن أحمد مشعهف.
الجنسية  :سعهدي.

الذرجاث العلميت :
الشهادات
البكالهريـهس

التخصص

الكلية

الجامعة
جامعة اإلمام

لغة عربية

كمية المغة العربية

دمحم بن سعهد
اإلسالمية

دبمهم عالي
الماجســــــــ ير

تعميم المغة العربية معهد تعميم المغة
لمناطقين بغيرها

العربية

بالغة ونقد

كمية المغة العربية

الدك ـــــــــــه اره

وآدابها

السعهدية

جامعة الممك
سعهد

السعهدية

دمحم بن سعهد
اإلسالمية

بالغة ونقد

المممكة العربية

المممكة العربية

جامعة اإلمام

كمية المغة العربية

الدولة

جامعة أم القرى

المممكة العربية
السعهدية
المممكة العربية
السعهدية

تاريخ التخرج
2535/5/32ه

2531/2/21هـ

2542/7/21ه

2541/1/26ه

الخبراث الوظيفيت:
 حماضر متعاون – اجلامعة العربية املفتوحة – من العام اجلامعي  5241إىل  5241هـ.
مدرب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها – دورة جامعة شيآن  -الصني – العام اجلامعي 5241هـ.
ّ 

 مدير مكتب عميد معهد اللغة العربية  -معهد اللغة العربية  -جامعة امللك سعود -العام اجلامعي 5241هـ.
مدرب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها – دورة غامبيا – العام اجلامعي 5241هـ.
ّ 

 مشرف ثقايف معار لوزارة التعليم العايل  -شؤون امللحقيات الثقافية  -جامعة امللك سعود  -العام اجلامعي 5241هـ.
 حماضر جبامعة امللك سعود .
 حماضر متعاون ابجلامعة العربية املفتوحة فرع الرايض .

 عضو متعاون يف املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل5241هـ .

 حماضر بقسم اللغة العربية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -جامعة جازان 5244/6/1-هـ
 مشرف وحدة العالقات العامة واإلعالم  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة جازان 5244ه .
 مشرف وحدة العالقات العامة واإلعالم  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة جازان 5241ه .
الذوراث والتذريب
 دورة الشؤون األمنية للمنقولني للخارج  -معهد الدراسات الدبلوماسية  -وزارة اخلارجية – الرايض 5241هـ.
 دورة الفصول االفرتاضية يف التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد – جامعة امللك سعود – الرايض 5245هـ .
المشاركاث العلميت والعضوياث:
 عضو اجلمعية السعودية للغة العربية – جامعة اإلمام دمحم بن سعود – الرايض .
 عضو فريق العربية للجميع – مؤسسة الوقف – الرايض .
 عضو جلنة اإلرشاد والتوجيه – معهد اللغة العربية -جامعة امللك سعود – الرايض 5241هـ.
 عضو جلنة التعليم اإللكرتوين – معهد اللغة العربية -جامعة امللك سعود – الرايض5241هـ .
 عضو جلنة معرض احتفال جامعة امللك سعود مبرور مخسني عام على أتسيسها -جامعة امللك سعود -الرايض5241هـ.
 عضو اللجنة االجتماعية والثقافية مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود 5241هـ.
 عضو متعاون ابملركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل5241هـ.
 عضو جلنة حتكيم مسابقة (شاعر اجلامعة) -للدورتني األوىل ( للعام اجلامعي 5241/5241هـ) والثانية ( للعام اجلامعي
5241/5241هـ)  -جامعة امللك سعود  -الرايض.
 رئيس قسم الصحافة واإلعالم – بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة جازان (  4151م )
 وكيل الشؤون األكادميية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة جازان(  ) 4151م .

