السيرة الذاتية – خالد بن سميمان الكندي
 -1البيانات الشخصية:


االسم :خالد بن سميمان بن مينا الكندي



الدرجة العممية :أستاذ مساعد (دكتور)



جية العمل :جامعة السمطان قابوس -قسم المغة العربية -كمية اآلداب والعموم االجتماعية



العنوان :مسقط -سمطنة ُعمان.
ص.ب ٕٖٜٙ :الرمز البريدي ٕٔٔ روي
abuqasim@squ.edu.om
الياتف المحمولٜٜٜٕٓٓٙٛٙٓٛٓٓ :

abuqasimkindi@gmail.com
ىاتف المكتبٜٕٕٕٓٓٙٛٗٔٗٓٛ :

**********************
 -2البيانات التعميمية والوظيفية:
 -1-2المؤىالت العممية:
ليسانس

المغة العربية وآدابيا

ماجستير

المغة العربية وآدابيا

دكتوراه

المغة العربية وآدابيا

ٖٜٜٔ

كمية اآلداب -جامعة
السمطان قابوس

التعميل النحوي في الدرس المغوي

ٕٔٓٓ

العربي القديم والحديث
أثر السياق في البحث النحوي في

كمية اآلداب -جامعة
السمطان قابوس

ٕٓٓٛ

الجامعة األردنية

الدر المصون لمسمين الحمبي
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 -2-2الوظائف:
معيد

ٜٜٔٚ

كمية اآلداب – جامعة السمطان قابوس

مدرس
ِّ

ٕٔٓٓ

كمية اآلداب والعموم االجتماعية – جامعة السمطان قابوس

أستاذ مساعد

ٕٓٓٛ

كمية اآلداب والعموم االجتماعية – جامعة السمطان قابوس

**********************

 -3التعميم والتعمم الجامعي:
 -1-3المشاركة الفاعمة وبجودة في التعميم والتعمم الجامعي:
درست فييا في جامعة السمطان
 -1-1-3الحصول عمى تقييم يتراوح بين  3و 4نقاط طوال السنوات الثالث التي ّ

قابوس.

 -2-1-3تدريس طالب البكالوريوس في جامعة السمطان قابوس من عام  2001إلى  2018المقررات اآلتية:
* النحو والصرف (ٔ))ٗ( ،)ٖ( ،)ٕ( ،
* النحو الوظيفي.
* نصوص وقضايا نحوية.
* تدريبات نحوية وصرفية.
* المغة العربية -متطمب جامعي.
* ميارات المغة العربية .متطمب كمية.
 -3-1-3االىتمام بتدريس الطالب غير الناطقين بالعربية في جامعة السمطان قابوس ،والمشاركة في لجنة دبموم
درستيم المقررات اآلتية:
العربية لمناطقين بغيرىا .وقد ّ
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* مقرر تدريبات نحوية وصرفية في العام الدراسي ٖٕٔٓ_ٕٗٔٓ
* مقرر ميارات المغة العربية لؤلعوام الدراسية ٖٕٕٔٓٓٔٙ-ٕٓٔ٘ ،ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ،ٕٓٔٗ-
* مقرر النحو والصرف (ٔ) لمعام الدراسي ٕٓٔٚ_ٕٓٔٙ
* مقرر النحو والصرف (ٕ) لؤلعوام الدراسية ٕٓٔٛ_ٕٓٔٚ ،ٕٓٔٚ_ٕٓٔٙ
* مقرر النحو والصرف (ٖ) لمعام الدراسي ٕٓٔٚ_ٕٓٔٙ
 -4-1-3تدريس طالب الدبموم المتوسط في كمية العموم الشرعية في العاصمة مسقط في ربيع  ،2016وربيع
2017
 -2-3إرشاد الطالب /المتدربين واإلشراف عمييم:
* اإلرشاد األكاديمي عمى طبلب البكالوريوس في كمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة السمطان قابوس من عام
 ٕٓٓٛإلى .ٕٓٔٛ
* مراجعة استبانة مشروع "مناىج العموم الشرعية في الجامعات اإلسبلمية وأثرىا في تحقيق الوعي لدى الطبلب"
لمطالب مازن الغشري.
* اإلشراف عمى بحث لمطالبة ىاجر السعدية (عمم االجتماع العمل االجتماعي) بعنوان "سبل تطوير جامعات دول
مجمس التعاون لموصول إلى الريادة".
* اإلشراف عمى بحث لمطالبة آمال الريامية (قسم التاريخ) بعنوان "قمعة نخل إستراتيجيًّا ومعماريًّا.
 ،واإلشراف عمى العرض التعريفي لمطالب الممثل لقسم التاريخ في "ندوة تخصصات كمية اآلداب بين الكاريزما
والتقنية" المصاحبة لفعاليات ممتقى اآلداب السابع "تكنوكاريزما".
* تقديم المشاغل (ورش العمل) لمطبلب ،مثل مشغل "القراءة السريعة" لطبلب الجامعة في كمية اآلداب والعموم
االجتماعية بجامعة السمطان قابوس؛ بتنظيم من مجموعة الرؤية االجتماعية في ( ٕٚأكتوبر ٖٕٔٓ) .وورشة في
النحو ،جامعة السمطان قابوس ،في (ٖٔ سبتمبر ٔٗ ،ٚ ،أكتوبر .)ٕٓٔٛ
* التدقيق المغوي لبعض أعمال الطبلب ،مثل تدقيق مشروع تخرج الطالبة إيمان العجمية" من قسم مصادر
المعمومات بكمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة السمطان قابوس ،وعنوانو "العوامل المؤثرة عمى النية السموكية
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لطمبة البكالوريوس بجامعة السمطان قابوس نحو استخدام الكتب اإللكترونية عمى األجيزة الذكية باعتماد نظرية
 "UTAUT2في ٓٔ.ٖٕٓٔٙ-
 -3-3المشاركة في تطوير ومراجعة المناىج الدراسة وادارة التعميم:
* االشتراك في لجنة مقرر القسم إلدارة لتطوير متطمب المغة العربية عربئٓٓٔ الجامعي.
* مراجعة برنامج قسم المغة العربية وآدابيا عام .ٕٓٔٚ
* (ٕٗٔٓ )ٕٓٔ٘-عضو لجنة مشروع الدبموم المتوسط في المغة العربية لمناطقين بغيرىا بقسم المغة العربية في
كمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة السمطان قابوس.
* مقرر المجنة االستشارية المسؤولة عن عبلقة القسم بمؤسسات الدولة العامة والخاصة لمنيوض بمستوى القسم
وفاعميتو في المجتمع وتدريب طبلبو.
*الحصول عمى شكر خاص من طبلب الدفعة الحادية والعشرين لقسم المغة العربية.
 -4-3التطوير الميني الذاتي في مجاالت التعميم والتعمم الجامعي:
* دورة "مستشار التفكير االحترافي" من معيد منارة مسقط لمتدريب ،لممدرب المعتمد الميندس خمفان بن راشد
الرواحي ،في  ٕٚديسمبر ٕٗٔٓ.
* دورة "ميارات العرض واإللقاء وتنمية الذات" في ٖٔ فبراير  ،ٕٓٔٙمن الساعة ٓٓٛ:ص إلى ٓٓٛ:م ،لممدرب
المعتمد يوسف بن درويش العامري؛ برعاية الراشد لبلستشارات اليندسية.
* حمقات تدريبية في "اإلعدادات العامة لممقرر ،وادارة المستخدمين والمجموعات" التي أقاميا قسم التعميم والتعمم
بمركز تقنيات التعميم بالتعاون مع مركز التدريب وخدمة المجتمع بكمية اآلداب والعموم االجتماعية في جامعة السمطان
قابوس في أكتوبر ونوفمبر عام ٕ٘ٔٓ.
* دورة بعنوان "مقدمة في برنامج المنيل" في جامعة السمطان قابوس ،في ٔٔ.ٕٓٔٙ-ٕ-
 -5-3اإلنجاز العممي في مجاالت التعميم والتعمم الجامعي:
كتاب ْي المغة العربية (ٕ) لمفصمين األول والثاني لمصف الحادي عشر لمعاىد العموم اإلسبلمية
* االشتراك في تأليف َ
عام ٕٕٔٓ.
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* المشاركة في تأليف كتاب ميارات المغة العربية (مستوى القراءة والكتابة) لكمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة
السمطان قابوس عام ٕٗٔٓ.
 -6-3الحصول عمى االعتراف في مجاالت التعميم والتعمم الجامعي:
* االعتراف من جامعة السمطان قابوس:
* ( ٚسبتمبر  )ٕٓٓٛشيادة شكر من رئيس جامعة السمطان قابوس عمى الحصول عمى درجة االمتياز الكاممة
(ٓ )ٗ.في برنامج الدكتوراه بالجامعة األردنية.
* (ٕٕ ٕٙ-ديسمبر ٕٕٔٓ) شيادة شكر من جامعة السمطان قابوس عمى حضور "ندوة المخطوطات والوثائق
العمانية والمعرض المصاحب ليا.
* ترشيحي من كمية اآلداب والعموم االجتماعية لندوة الشيخ سعيد بن ناصر الكندي في ٘.ٕٓٔٛ-ٕ-
* رئاسة جمسة في المؤتمر العممي الرابع لقسم المغة العربية في كمية اآلداب والعموم االجتماعية في مدرج الفيم (ٖٔ
مارس .)ٕٜٓٔ
* من المديرية العامة لممدارس الخاصة بوزارة التربية والتعميم :ورقة عمل بعنوان "تيسير النحو العربي" لممعمِّمين
في ((المقاء العممي السادس لمادة المغة العربية" :الدرس النحوي :سبل تيسيره)) بتاريخ ( /ٜٔ-ٔٛمارس ٕ٘ٔٓ).
* االعتراف من كمية السمطان قابوس لتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا في منح:
 (ٕ ٕٓٔٙ-٘-م) إسيام العمانيين في المغة العربية ،محاضرة في كمية السمطان قابوس لتعميم المغة العربية لمناطقينبغيرىا.
* االعتراف من وزارة التعميم العالي:
 شيادة تقدير من الممحقية الثقافية باألردن عمى الحصول عمى درجة االمتياز الكاممة (ٓ )ٗ.في برنامج الدكتوراهبالجامعة األردنية لمعام الجامعي ٕ٘ٓٓ.ٕٓٓٙ /
 ورقة عمل بعنوان "إشكاالت في تعمم النحو العربي في المرحمة الجامعية ومحاوالت لحميا" في ندوة "العربية لغةوىوية" بجامعة صحار في (/ٕٚفبراير.)ٕٓٔٗ/
ُ
* االعتراف من المنتدى األدبي التابع لوزارة التراث والثقافة:
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 الحصول عمى المركز األول في مسابقة المنتدى األدبي عام ٕٔٔٓ في مجال الرواية. (ٖٓ )ٕٓٔٗ/ٗ/تحكيم الدراسات والبحوث في مسابقة المنتدى األدبي لعام ٖٕٔٓ. ( )ٕٓٔٗ /ٕٔ /ٔٓ-ٜبحث" أعبلم نخل :دراسة وثائقية تحميمية" ،باالشتراك مع :منير بن ناصر الحضرمي ،في"ندوة نخل عبر التاريخ" بتنظيم من المنتدى األدبي التابع لو ازرة التراث والثقافة بسمطنة ُعمان.
 ( )ٕٓٔٚ/ٕٔ/ٜٔ-ٔٛبحث "الحركة العممية واألدبية لوالية بدبد" ،باالشتراك مع :سعود بن عبداهلل الفارسي ،في"ندوة بدبد عبر التاريخ"؛ بتنظيم من المنتدى األدبي التابع لو ازرة التراث والثقافة بسمطنة ُعمان.
* االعتراف من بمدية مسقط:
 الحصول عمى المركز الثاني (باالشتراك في السيناريو) في الفمم القصير "التاكسي" لممتقى الفمم العماني السابع عامٖٕٔٓ.
 -7-3القيادة في مجاالت التعميم والتعمم الجامعي:
* القيام بميمات القائم بأعمال قسم المغة العربية في كمية اآلداب والعموم االجتماعية في فصول متفرقة من عام
ٖٕٔٓ إلى عام ٕٓٔٛ
* دورة "التطوير اإلداري وتحسين األداء الوظيفي" ،أكاديمية الرواد ،إسطنبول ٚ ،يونيو-ٔٔ-يونيوٕٓٔ٘ /
-8-3االشتراك في المؤسسات المينية المعنية بالتعميم والتعمم الجامعي:
* تدريس النحو في المدرسة الفقيية التي تديرىا مدرسة الشيخ ىبلل بن ناصر المعولي في وادي المعاول تحت
إشراف و ازرة األوقاف والشؤون الدينية.
**********************

 -4اإلنتاج البحثي واإلبداعي:
 -1-1-4أبحاث المجالت المحكمة:
* (نوفمبر  )ٕٓٔٛعنوان "النحو في كتاب (القواعد المشجعة) لجامعة مرمرة ،دراسة تقويمية" ،بحث مقبول لمنشر في
كمية البنات بجامعة عين شمس.
ص 11 / 6

* ( )ٕٓٔٙ-ٛ-ٚالمصطمح النحوي في شرح المفصل البن يعيش :دراسة في أثر النص( ،بحث مشترك منشور في
مجمة اتحاد الجامعات العربية لآلداب بجامعة اليرموك).
* (نوفمبر  )ٕٓٔٙالقيمة العممية لممخطوطات النحوية العمانية ،بحث مشترك منشور في مجمة كمية دار العموم
بجامعة القاىرة ،العدد  ،ٜٚصفر  ،ٖٔٗٛنوفمبر ٕٓٔٙم ،ص.ٚٗٗ-ٜٙٛ
* (٘ٔ )ٕٓٔ٘ /ٕٔ /ٔٚ-بين الفقو والنحو :وشائج قديمة ورؤى حديثة ،مجمة اآلداب والعموم االجتماعية ،جامعة
السمطان قابوس ،سمطنة ُعمان .المجمد  ٚالعدد ٖ ديسمبر .ٕٓٔٙ
أنموذجا ،مجمة العموم االجتماعية
* (ٕٓ ديسمبر  )ٕٓٔٛفتنة المصطمحات والمفاىيم المغوية ،مفيوم الكممة
ً

والتربوية  ،RESSأنطاليا ،تركيا ،العدد ٖٗ ،المجمد ٘ ،البحث الرابع عشر ،ص.ٕٜٔٓ-ٔٓٓٚ
 -2-1-4أبحاث وقائع المؤتمرات:

* (ٕ٘/ٕٙ-مارس )ٕٓٔٗ/حصر ابن الحاجب األسماء المؤنثة في قصيدتو الموشحة :مقاربة بين عر ِ
ف المغة
ُْ
ومحاولة َح ْو َسَبتِيا ،بحث في كتاب مؤتمر "ابن الحاجب وأثره في العموم اإلنسانية" ،كمية د ار العموم ،القاىرة،
صٕٖ٘.٘ٛٓ-

* (ٕٕ )ٕٓٔ٘ /ٗ /ٕٖ-دور أصول النحو في بناء تصور لساني حديث ،بحث في مؤتمر "دور التراث العربي
المغوي في بناء تصور لساني حديث" بجامعة سيدي محمد بن عبداهلل في مدينة فاس بالمممكة المغربية ،ص.ٕ٘-ٕٜ
* (٘ٔ )ٕٓٔٙ /ٔٔ / ٔٙ-المصطمح النحوي في المنظومات النحوية العمانية :منظومة فريدة مرجان العموم
أنموذجا" .بحث في الممتقى العممي الدولي الثاني عشر "خصوصية المصطمح ومنابعو في الموروث الحضاري
ً
العماني" بجامعة آل البيت في األردن.

* (ٔ /ٕ-فبراير ) ٕٓٔٛ /بحث بعنوان " تخريج الفروع الفقيية عمى الفروع النحوية نموذج لتوظيف النحو وتحبيبو
إلى المتعممين" ،بحث منشور في كتاب المؤتمر الدولي الثاني في القضايا المعاصرة في المغات والميجات والمسانيات،
جامعة الشييد ﭽمران ،األىواز ،الجميورية اإلسبلمية اإليرانية.
* (ٗٔ ٔ٘-نوفمبر  )ٕٓٔٛبحث بعنوان "الحمل في النحو بين واقع المغة وميتافيزيقا التعميل وىندسة التجريد" ،بحث
في المؤتمر الحادي عشر "العربية الفصحى بين الجوىر والحداثة" لممجمس العالمي لمغة العربية في بيروت.
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* ( ٕٛ-ٕٙنوفمبر  )ٕٓٔٛبحث بعنوان "البناء المغوي لمشعر اليندسي العماني ،بحث لممشاركة في المؤتمر العممي
الدولي الثالث عشر "الموروث الثقافي والحضاري في سمطنة عمان بين األصالة والمعاصرة" لوحدة الدراسات العمانية
في جامعة آل البيت باألردن.
 -3-1-4األبحاث غير المحكمة:
* ( .)ٜٜٔٛعبداهلل بن أبي إسحاق واضع القياس النحوي .بحث في مجمة نزوى( ،العدد  ،)ٔٙص.ٕٔٙ-ٜٔٔ
* (ٕٔ )ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٖٔ-أثر اليجرة العمانية إلى زنجبار في المغة واألدب ،ورقة عمل في "المؤتمر المشترك بين
جامعة بكين وجورج تاون وكرسي السمطان قابوس لمدراسات العربية".
* ( )ٕٓٔٗ /ٕٔ /ٔٓ-ٜأعبلم نخل :دراسة وثائقية تحميمية ،باالشتراك مع :منير بن ناصر الحضرمي ،في "ندوة
نخل عبر التاريخ" بتنظيم من المنتدى األدبي التابع لو ازرة التراث والثقافة بسمطنة ُعمان.
* ( ) ٕٓٔٚ/ٕٔ/ٜٔ-ٔٛالحركة العممية واألدبية لوالية بدبد ،باالشتراك مع :سعود بن عبداهلل الفارسي ،في "ندوة
بدبد عبر التاريخ"؛ بتنظيم من المنتدى األدبي التابع لو ازرة التراث والثقافة بسمطنة ُعمان.
 -4-1-4الكتب المنشورة:
* ( .)ٕٓٓٚالتعميل النحوي في الدرس المغوي القديم والحديثَ .ع ّمان :دار المسيرة.
* ( .)ٕٓٓٚالعربية لمحياة العمميةَ .ع ّمان :دار المسيرة ٔٚٙ ،صفحة :يستيدف الكتاب طبلب السنة األولى في

تخصص العربية.

* ( .) ٕٓٓٚالحسيني ،عبداهلل بن أحمد بن حمود ،غاية األمنية في القيوة البنية .تحقيق مشترك ،نحو ٖ ٔٚصفحة:
أشعار قيمت عن القيوة ،وىو موجو لؤلدباء.
ىو كتاب يتضمن دراسات و ًا
* (ٕٓٔٓ) معجم العبارات الرفيعة األسموب ،حقوق الطبع لممؤلف ٜٕٔ ،صفحة :الكتاب موجو لمراغبين في تطوير
ميارة التعبير والتألق في اإلنشاء.
* (ٕٔٔٓ) رواية "أم الدويس" ،المنتدى األدبي ،نحو ٖٕٔ صفحة :الرواية تستعرض حكاية شعبية تصور أحداثًا
تعود إلى عام ٖٗ ٜٔوقعت في صحار ووادي الجزي .وىي موجية إلى الميتمين بالعمل السردي.
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كتاب ْي المغة العربية (ٕ) لمفصمين األول والثاني لمصف الحادي عشر لمعاىد العموم
* (ٕٕٔٓ) االشتراك في تأليف َ
اإلسبلمية.
* (ٖٕٔٓ) القرائن في التراث النحوي ،النادي الثقافي بالتعاون مع بيت الغشام ،مسقط.
* (ٖٕٔٓ) رواية "القافر" ،بيت الغشام ،مسقط ٖٖٔ ،صفحة :الرواية تستعرض حكاية شعبية تصور أحداثًا تعود
إلى مطمع القرن العشرين وقعت في نخل .وىي موجية إلى الميتمين بالعمل السردي.
* (ٖٕٔٓ) رواية "م اررة الذئب" (عربي-إنجميزي) ،بيت الغشام ،مسقط ٕٗ ،صفحة :الرواية تستعرض حكاية شعبية
تصور أحداثًا تعود إلى منتصف القرن العشرين وقعت في العوابي .وىي موجية إلى الميتمين بالعمل السردي.
* (ٖٕٔٓ) رواية "م اررة الذئب" (عربي-ألماني) ،بيت الغشام ،مسقط ٕٗ ،صفحة :الرواية تستعرض حكاية شعبية
تصور أحداثًا تعود إلى منتصف القرن العشرين وقعت في العوابي .وىي موجية إلى الميتمين بالعمل السردي.
* (ٕٗٔٓ) االشتراك في تأليف كتاب ميارات المغة العربية (ٕ) ،جامعة السمطان قابوس ،كمية اآلداب والعموم
االجتماعية ،قسم المغة العربية( .تحت الطبع)
* ( )ٕٓٔٙرواية "الجاعد األبيض" ،بيت الغشام ،مسقط ٗٓٛ ،صفحات :الرواية تاريخية تستعرض سيرة الشيخ أبي
زيد الريامي .وىي موجية إلى الميتمين بالعمل السردي والتاريخ األدبي.
* ( )ٕٓٔٙرواية "رسالة إلى قورش" ،بيت الغشام ،مسقط ٕٛٚ ،صفحة :الرواية تستعرض صراع الحضارات في
الشرق األوسط قبل الميبلد .وىي موجية إلى الميتمين بالعمل السردي والتاريخ السياسي.
* (َّ )ٕٓٔٛ
ممخصات (ٔ) ،بيت الغشام ،مسقط.
* ( )8102الوعي بالوجود في الحكايات المروية العمانية" بيث الغشام ،مسقط.
*( )ٕٓٔٛمستقبل الدراسات اإلنسانية في ضوء نظرية السبر ،حقوق الطبق لممؤلف.
*( )ٕٜٓٔذكرى وذاكرة :سيرة الشيخ سميمان بن مينا الكندي وديوان رثائو ،مكتبة الجيل الواعد ،مسقط.ٕٜٓٔ ،
 -5-1-4المقاالت في المجالت غير المحكمة:
* (فبراير  )ٕٜٓٓالبرمجة المغوية العصبية ،قراءة في كتاب (مقال) ،المجمة الثقافية ،العدد (ٔ) ،ص.ٜ٘-٘ٛ
* (يناير ٕٓٔٓ) المستشرقون والمناىج المغوية ،قراءة في كتاب (مقال) ،المجمة الثقافية ،العدد (٘) ،صٗ٘.٘ٛ-
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* (أبريل ٕٓٔٓ) معرب القرآن عربي أصيل ،قراءة في كتاب (مقال) ،المجمة الثقافية ،العدد ( ،)ٙص٘ٔ-ٗٛ
* (فبراير ٕٔٔٓ ) موسوعة آثار اإلمام جابر بن زيد الفقيية ،قراءة في كتاب( ،مقال) ،المجمة الثقافية ،العدد (،)ٜ
صٓ.ٜٖ-ٜ
* (أكتوبر ٕٔٔٓ) كيف تعرب الكممات األجنبية بسيولة؟ (مقال) ،مجمة "زلفى" ،ص.ٗٛ-ٗٚ
* (أبريل ٕٕٔٓ) الصين ببلد التنين والعجائب ،رؤى مكانية( ،مقال) ،المجمة الثقافية ،العدد (ٗٔ) ،ص..ٗٔ-ٖٙ
* (ٕٗٔٓ) قراءة في كتاب "نظم السموك في حضرات ممك المموك"( ،مقال) ،المجمة الثقافية ،العدد (ٕٕ).
* (ٕٗٔٓ) قراءة في كتاب "رحمة السندباد" لتيم سيفرن( ،مقال) ،ضمن كتاب "الموروث الفمكي العماني -القسم
البحري" لمحمد بن سالم الحارثي ،مركز السمطان قابوس العالي لمثقافة والعموم ،صٙٗٚ-ٙٔٚ
العمانية( ،مقال) ،المجمة الثقافية ،العدد (ٖٕ) ،ص.ٔ٘ٔ-ٖٔٛ
* (أغسطس ٕ٘ٔٓ) ُكتُب في الحكايات الشعبية ُ
* ( ) ٕٓٔٚمقال بعنوان "إلى المقاء أم إلى لقاء" ،مجمة زلفى ،جماعة الثقافة اإلسبلمية ،جامعة السمطان قابوس.
* (أغسطس  ) ٕٓٔٛمقال بعنوان "ذكرى وذاكرة ،سيرة الشيخ سميمان بن مينا الكندي" ،المجمة الثقافية ،العدد (،)ٕٜ
صٖٔٓ-ٜٙ
 -2-4إرشاد الطالب واإلشراف عمييم في البحث العممي:
 -1-2-4اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه:
* (مايو ٖٕٔٓ ) اإلشراف الرئيسي عمى رسالة الطالب خالد العبري "قرائن التحميل النحوي في شرح الجامع الصحيح
لمشيخ السالمي" .جامعة السمطان قابوس.
* (يونيو ٖٕٔٓ) اإلشراف الرئيسي عمى رسالة الطالب يونس المجيزي "البحث النحوي في تيسير التفسير لمشيخ
محمد بن يوسف أطفيش :دراسة وصفية تحميمية" .جامعة السمطان قابوس.
* (ٕٗٔٓ ) ٕٓٔ٘/اإلشراف الثانوي عمى رسالة "العموم والخصوص في أصول الفقو :داسة سيميائية تداولية"
لمطالب سعود بن عبداهلل الزدجالي ،رسالة دكتوراه في قسم المغة العربية بكمية اآلداب والعموم االجتماعية في جامعة
السمطان قابوس.
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* (ٕٗٔٓ )ٕٓٔ٘-اإلشراف الثانوي عمى رسالة "المسكوت عنو في الخطاب :دراسة في ضوء المناىج التأويمية"
لمطالب محمود بن يحيى الكندي ،رسالة دكتوراه في قسم المغة العربية بكمية اآلداب والعموم االجتماعية في جامعة
السمطان قابوس.
* ( ) ٕٓٔٛ-ٕٓٔٚاإلشراف الرئيسي عمى رسالة "السياق في الحكايات الشعبية العمانية ،دراسة تداولية في ضوء
مقاربة فرانسواز أرمينكو" ،لمطالبة محفوظة الكندية ،كمية اآلداب والعموم االجتماعية ،جامعة السمطان قابوس.
 -2-2-4رئاسة جمسات مناقشة رسائل الدراسات العميا:
* ( ٕٚيونيو ٕٗٔٓ) رئاسة جمسة مناقشة الطالبة أمل بنت محمد النوفمية في رسالتيا الماجستير "المحتوى اإلخباري
لنشرة العاشرة بتمفزيون سمطنة ُعمان :دراسة وصفية تحميمية" لقسم اإلعبلم بكمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة

السمطان قابوس.

*( ٕٙسبتمبر ٖٕٔٓ ) رئاسة جمسة مناقشة الطالبة فاطمة بنت محسن المواتية في رسالتيا "تحميل مضامين البرامج
اإلذاعية في إذاعة سمطنة عمان من مسقط ٓ "ٜٜٔٚ-ٜٔٚمن قسم اإلعبلم بكمية اآلداب والعموم االجتماعية في
جامعة السمطان قابوس.
 -3-2-4تحكيم استبانات وأدوات الدراسة في رسائل الماجستير والدكتوراه وتدقيقيا:
* (ٖٔ )ٕٓٔٙ-ٔ-تحكيم الدليل واختبار التحصيل النحوي لدراسة زيانة بنت أحمد الكندية (فاعمية إستراتيجية
جيكسو في تحصيل النحو لدى طالبات الصف السابع األساسي)؛ الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة
الماجستير في مناىج المغة العربية وطرائق تدر
* ( ) ٕٓٔٙ-ٕ-ٔٛتحكيم (اختبار ميارات الفيم القرائي) و(دليل استخدام إستراتيجية التخيل الموجو في تنمية
ميارات الفيم القرائي) لمطالبة مريم بنت محمد بن ناصر البحرية في ماجستير قسم المناىج والتدريس.
* (يوليو  )ٕٓٔٙتدقيق الخطابات الموجية إلى الفئة المستيدفة في دراسة "تأثير الجانب الثقافي في التواصل الطبي
بين مزودي الخدمة الصحية ومرضى السكري من النوع الثاني في مؤسسات الرعاية الصحية األولية في سمطنة
عمان" ،لسبلم اليعربي ،وىي جزء من متطمبات الحصول عمى درجة الدكتوراه من قسم دراسات المعمومات
واالتصاالت في كمية دبمن ) (UCDتحت إشراف الدكتوره كالبانا شانكر.
 -4-2-4تطوير برامج الدراسات العميا:
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* المشاركة في خطة تطوير الماجستير.
* المشاركة في إعداد برنامج الدكتوراه.
 -5-2-4إرشاد طالب الدراسات العميا في كل عام دراسي.
 -3-4التطوير الميني الذاتي في مجاالت اإلنتاج البحثي واإلبداعي:
* المشاركة في الندوة المصاحبة لممعرض الوثائقي الثاني ( ٕ٘-ٜٔنوفمبر )ٕٓٔٔ-المنعقدة في يوم االثنين ٕٔ-
نومبر ٕٓٔٔ-بعنوان (أىمية الوثائق والمسكوكات في تطوير حياة اإلنسان) بتنظيم من ىيئة الوثائق والمحفوظات
الوطنية.
* البرنامج التدريبي "أفكار إبداعية في الرياضيات" لممدرب محمود البموشي ،مسقط ٔ ،أكتوبر ٖٕٔٓ بتنظيم من
بوابة اإلبداع لمتنمية البشرية والتدريب.
* دورة "كيف أصبح مخرجاً" لؤلستاذ محمد عيد بنسودة ،مسقط الدولية لئلعبلم.ٕٖٓٔ/ٕٔ/ٖٓ-ٕٙ ،
* English Course, Language Center, Sultan Qaboos University, Upper Intermediate
Level, From February 23rd 2014 to May 29th 2014.
* G1 general English 20L language course with 160 lessons, Cavendish School,
Bournemouth, 30 July – 18 August 2017.
 -4-4الحصول عمى االعتراف باإلنتاج البحثي والعممي:
* االقتباس من بعض مؤلفاتي.
* االعتراف من جامعة السمطان قابوس:
 العضوية في تحرير مجمة كمية اآلداب والعموم االجتماعية. مناقشة رسالة الطالب إبراىيم بن سعيد بن حميد السباعي "بناء الجممة الفعمية في شعر الستالي ،دراسة نحويةداللية" ،قسم المغة العربية في كمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة السمطان قابوس ،إشراف د .فضل يوسف،
بتاريخ  ٕٚديسمبر .ٕٓٔٛ
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* االعتراف من جامعة نزوى :االستعانة بي لمناقشة رسائل الماجستير وتحكيميا:
 ( )ٕٕٓٔ-ٕٔ-ٕٜتحكيم رسالة "الترابط النصي في المعاىدات السياسية النبوية" لمطالب سالم المنظري ،جامعةنزوى.
 (ٖٔ )ٕٖٓٔ-ٕ-مناقش خارجي لرسالة "ردود عبدالقاىر الجرجاني عمى أبي عمي الفارسي من خبلل كتابوالمقتصد في شرح اإليضاح" لمطالبة فرحانة محمد ،جامعة نزوى.
 (ٓٔ )ٕٖٓٔ-ٖ-مناقش خارجي لرسالة "صيغ الجموع في القراءات القرآنية" لمطالب محمد الرواحي ،جامعةنزوى.
 (٘ٔ ) ٕٖٓٔ-٘-مناقش خارجي لرسالة الطالبة سعاد الدغيشية "التيذيب بالنحو القريب لمشيخ ناصر بن جاعدالخروصي :تحقيق ودراسة" .جامعة نزوى.
 ( ) ٕٓٔٙ-ٖ-ٛمناقشة رسالة "الداللة المغوية وأثرىا في توجيو الحكم الشرعي عند المحقق الخميمي (تٕٔٛٚىـ)"لمطالب سيف بن سميمان بن ناصر المعولي ،ماجستير ،جامعة نزوى.
 ( ) ٕٓٔٚ-ٖ-ٜمناقشة رسالة "الدعوة إلى النحو القرآني :دراسة وصفية نقدية" لمطالبة زوينة بنت عمي بن عيسىالحارثية ،جامعة نزوى.
* االعتراف من وزارة التعميم العالي:
(ٕٗٔٓ) تحكيم برنامج "ماجستير /دبموم تربية ٍ
عال في تدريس المغة العربية لمناطقين بيا" تقدمت بو جامعة نزوى
إلى و ازرة التعميم العالي.
* االعتراف من مركز السمطان قابوس العالي لمثقافة والعموم:
( ) ٕٓٔ٘ /ٔٓ /ٕٕ-ٔٛتحكيم مجال الدراسات المغوية في الدورة الرابعة لجائزة السمطان قابوس لمثقافة والفنون
واآلداب.
* اعتراف من النادي الثقافي:
(٘ٔ )ٕٖٓٔ-ٜ-تولى النادي الثقافي بمسقط نشر أطروحتي في الدكتوراه تحت عنوان "القرائن في التراث النحوي".
* اعتراف من الصحافة واإلعالم:
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 ( ٔٙيونيو ٕ٘ٔٓ) لقاء صحفي عن "السرد الروائي :طريقة لتدوين موروثنا الحضاري" ،أجرى الحوار :محمداإلسماعيمي ،وىج الخميج :صحيفة إلكترونية.

wa-gulf.com/843532.htm
 (ٖ ) ٕٓٔٙ-ٗ-من المكتبة العمانية ،خالد الكندي يستعرض غاية األمنية في القيوة البنية .حاوره سالم الرحبي.قناة عمان الثقافية.
https://www.youtube.com/watch?v=5Cg7F8Fbr0U
 )ٕٓٔٚ-ٗ-ٕٖ( -اليوم العالمي لمكتاب ،خالد الكندي وأحمد السعيدي ،حاورىما حنان ،برنامج "من ُعمان" ،تمفزيون

سمطنة ُعمان ،القناة العامة ،عمى البث المباشر.

لتحميل الرابط  -فيديو
https://drive.google.com/open?id=0B4qhCrJz9uvfNFp4b0wxakxKQVE
لتحميل الرابط  -صوتي

https://drive.google.com/open?id=0B4qhCrJz9uvfRjFCM0V2YldmcTg
 -5-4القيادة في مجاالت اإلنتاج البحثي واإلبداعي:
عام  2011أسست فريق تراث نخل ،وأنجزنا األعمال التالية:
رجبل وامرأة من كبار السن ،سألناىم فييا عن سيرتيم وطبيعة الحياة االجتماعية
* سجمنا بالفيديو لقاءات مع ٕٗ ً
واالقتصادية والسياسية والثقافية التي عاشوىا.
* جمعنا الصور التراثية الخاصة بوالية نخل من األىالي ومن تمفزيون سمطنة ُعمان.
* جمعنا المصادر والمراجع العربية واألجنبية التي تتحدث عن والية نخل.
صورنا آثار نخل وحاراتيا القديمة ومساجدىا القديمة.
* ّ
* جمعنا بيانات عن أنواع النباتات الموجودة في الوالية.
* جعمنا شعار الفريق في الروايات التي أصدرتيا.
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* حفظنا مقاطع صوتية لقصائد مغناة بأصوات كبار السن وأسموبيم البديع في اإللقاء.
* محاولة حفظ ما نستطيع حفظو من الفمكمور (الموروث الشعبي) بأنواعو األربعة :اليدوي ،الثقافي ،الطقوس،
الشفيي.
* الحصول عمى دعم شعبي من بعض أعيان الوالية إلصدار الروايات السابقة.
* تعريف المسؤولين في الو ازرات المعنية بالتاريخ والثقافة والسياحة والبمديات والداخمية بدور الفرقة وأىمية دعميا
معنويًّا.
الرسامين والمترجمين الذين يمكن أن يخدموا غاية الفرقة.
* إقامة عبلقات مع بعض األدباء و ّ
تمييدا إلمكان عمل فمم وثائقي عنيا.
* جمع كل ما يمكن جمعو من مصادر ومقاالت وصور وأفبلم عن قمعة نخل
ً
* وضع تصور إلقامة «ندوة نخل عبر التاريخ» وتقديمو لصاحب السمو السيد وزير التراث والثقافة .وقد أجيز ىذا
التصور وأقيمت الندوة عام ٖٕٔٓ.
* يضم الفريق أعضاء ذوي مواىب مختمفة في التصوير والتصميم والتحرير وجمع الوثائق ودراسة األعشاب
والمستحاثات والترجمة.
* نشر أيقونة فرقة تراث نخل في الروايات الصادرة ثم بث اسم الفرقة صوتيًّا في شريط غشمرة مع األيقونة.
صور قديمة عن والية
ًا
* المشاركة في أمسية اليوم العالمي لمشعر في قمعة نخل مع المنتدى األدبي ،فقد عرضنا

نخل ،وأدوات تراثية.

* تعاقدنا مع مترجمين ،فترجمنا رواية "القافر" إلى الفرنسية ،و"م اررة الذئب" إلى األلمانية واإلنجميزية ،و"حكايات من
نخل" إلى اإلنجميزية.
 -6-4التأثير في مجاالت اإلنتاج البحثي واإلبداعي:
 -1-6-4ترجمة أعمالي السردية إلى المغات األخرى:
إلى الفرنسية:
* Le détecive, Abderrrahim Zenati, Bayt Al ghachem pour la publication et la traduction.
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:إلى األلمانية
* Die Gallenblase des Wolfs, Alexander Kückes, , Bait al-Ghasham Verlag and
Übersetzungen.
:إلى اإلنجميزية
* The Wolf's Gallbladder, Muneer Alhadhrami; Badria Albrashdi, Bait Alghasham for
publishing and translation.
* Tales from Nakhal, Translated by Mazoun Saif Al Ryami, Translation revised by Faiza
Talib Al-Hadhrami, Alghasham For publishing and translation.
Google Scholar  الرابط الخاص بي في-2-6-4
http://www.bing.com/search?q=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B3%
D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86
%D8%AF%D9%8A&go=Search&qs=ds&form=QBRE
مبيعا في بيت الغشام
ّ -3-6-4
ً تصدرت رواية "الجاعد األبيض" المركز األول في قائمة الكتب العمانية األكثر
goodreads  وحصمت عمى تصنيف أربعة أنجم ونصف في موقع2018 و2017 لعامين متواليين ىما

نصا من حكاية من إصداري "حكايات من نخل" لمنيج الصف الخامس
ًّ  اقتبست وزارة التربية والتعميم-4-6-4
.في مادة المغة العربية
 سالم يا رسول" عام...تصدرتو قصيدتي "سالم يا حبيبي
قرصا إنشاديًّا
 أصدرت مكتبة الصحوة-5-6-4
ّ
ً

.2018

*******************

: خدمة الجامعة والمجتمع-5
: خدمات قدمتيا داخل الجامعة-1-5
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* (ٕٗ ) ٕٕٓٔ-ٗ-تحكيم مسابقة مشروع مذيع لمموسم الرابع في جامعة السمطان قابوس ،بتنظيم من قسم اإلعبلم
بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية.
أنموذجا" في
* (/ٕٙيناير ٙ-فبراير )ٕٓٔٗ/مشغل بعنوان "تدريس القواعد النحوية وفق منيج حديث :منيج الزوايا
ً
فعاليات البرنامج األكاديمي الرابع لممعممين ذوي الخبرة بجامعة السمطان قابوس بالتعاون مع و ازرة التربية والتعميم.

أنموذجا" في
* (/ٕٙيناير ٘-فبراير )ٕٓٔ٘/مشغل بعنوان "تدريس القواعد النحوية وفق منيج حديث :منيج الزوايا
ً
فعاليات البرنامج األكاديمي السادس لممعممين ذوي الخبرة بجامعة السمطان قابوس بالتعاون مع و ازرة التربية والتعميم.

* (٘ ٜٔ ،ٕٔ ،أبريل  )ٕٓٔٙالتحكيم في مسابقة "أفضل مراسل تمفزيوني :النسخة الثانية" ،قسم اإلعبلم بكمية
اآلداب والعموم االجتماعية ،جامعة السمطان قابوس.
* (ٓٔ ) ٕٓٔٙ-ٔٓ-ٕٔ ،ورشة القصة القصيرة ،في كمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة السمطان قابوس؛
بالتعاون مع مجموعة المسان العربي.
* (٘ )ٕٓٔٚ /ٔٔ /ٕٔ ،ٚ ،فن الرواية من الفكرة إلى النشر ،دورة تدريبية ،مركز خدمة المجتمع ،جامعة السمطان
قابوس.
 -2-5خدمات قدمتيا خارج الجامعة:
* (الفصل الثاني من العام الدراسي ٕٗٔٓ )ٕٓٔ٘/دورة "تقنيات القصة القصيرة" لطبلب مدرسة خريس الحبوس في
محافظة مسقط.
* ( ٔٛديسمبر ٕٗٔٓ) دورة "القصة القصيرة -مرحمة التأسيس" لممشاركة في فعالية االحتفال باليوم العالمي لمغة
العربية؛ لطالبات مدرسة فيض المعرفة لمتعميم األساسي بمحافظة مسقط.
*(ٕٔ يوليو ٕ٘ٔٓ) محاضرة بعنوان "لطائف المذكر والمؤنث" في جامع باب الظفور بوالية نخل.
* ( ٕٜ-ٕٛأغسطس ٕ٘ٔٓ) دورة في القصة القصيرة ،فريق الكرامة ،والية نخل.
* (ٕٕ )ٕٓٔ٘-ٕٔ-مشغل "القصة القصيرة" لطالبات مدرسة النبع لمتعميم األساسي (٘ )ٔٓ-بالعامرات.
* (ٕٗ )ٕٓٔٙ-٘-مشغل "تقنيات القصة القصيرة" لمقوات المسمحة في معسكر المرتفعة بمسقط.
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* (ٖ سبتمبر ٕ٘ٔٓ) ورقة عمل بعنوان (من ميارات تعمم المغات) في برنامج اإلنماء الميني لمعمّمات مدرسة
اليدى لمتعميم األساسي /الحمقة األولى في والية نخل.
مقدمة لممعمِّمين بعنوان "النحو البديع :أفكار وتطبيقات" ،في فعاليات "الممتقى اإلثرائي الرابع
* ( )ٕٓٔٗ/٘/ٚورقة ّ
في مادة المغة العربية لمعام الدراسي ٖٕٔٓ "ٕٓٔٗ /بمنتجع النيضة ،بتنظيم من المديرية العامة لمتربية والتعميم
بمحافظة جنوب الباطنة.
* تدقيق النظام األساسي لشركة نخل األىمية لبلستثمار عام ٖٕٔٓ.
* (أكتوبر  )ٕٓٔٛتدقيق نصوص البرنامج اآللي الناطق لمتعريف بمعالم بيت الغشام وآثاره في وادي المعاول.
قدمت أمسية بعنوان "الموروث الشعبي العماني واألجيال القادمة" ،برعاية مبادرة "نور وبصيرة" ،وىي مرفوعة عمى
* ّ
اليوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=Iev0pBWBDGM
* تدقيق كتاب (ظبلل أبي :اآلثار الفكرية والتربوية ألبي األزىر أحمد بن سميمان الكندي) ،ألفمح بن أحمد الكندي،
مكتبة الجيل الواعد ،مسقط.ٕٜٓٔ ،
* التحكيم في مسابقة ُ"يبِين" ،من تنظيم فريق "صوتي حياة" ٕٖ ،فبراير .ٕٜٓٔ
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