
 

 

 

  د. نايف بن عبد اللطيف مبارك الهبوب

 ، كلية التربية بالدمام .بقسم الدراسات اإلنسانية )اللسانيات والنحو ( األستاذ املساعد في علوم اللغة العربية 

 

 

 املعلومات الشخصية

 سعوديالجنسية | 

 الدراسات اإلنسانية  القسم |

 nalhaboob@uod.edu.sa البريد الجامعي الرسمي |

 (302تحويلة )0138274155   الهاتف الخاص باملكتب |

 

 املهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث

 العربية + + +

 اإلنجليزية + ~ ~

 أخرى    

 

 املؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان

 هـ 1436 دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها جامعة امللك سعود  السعودية ، الرياض  

 هـ 1430 ماجستير اآلداب في اللغة العربية وآدابها جامعة امللك سعود  السعودية ، الرياض  

محمد بن سعود جامعة اإلمام  األحساء السعودية ، 

 اإلسالمية

 هـ  1423 بكالوريوس اللغة العربية 

 

 عنوان بحث كل من الدكتوراة واملاجستير والزمالة

 الدكتوراة التفكير املقاصدي بين النحويين واألصوليين 

 املاجتسير النفي ودالالته املوجهية في اللغة العربية 

 

 السجل املنهي )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة وعنوان جهة العملمكان  التاريخ

 أستاذ مساعد بكلية التربية بالدمام جامعة الدمام  هـ  حتى تاريخه  1436



 

 محاضر بكلية التربية بالدمام  جامعة الدمام  هـ 1436 – 1430

 معيد بكلية املعلمين بالدمام  جامعة امللك فيصل / فرع الدمام هـ 1430 – 1424

 

 

 

 )بدءا من األحدث(املناصب اإلدارية 

 املنصب اإلداري  املكتب  التاريخ

 مشرف على قسم الدراسات اإلنسانية  كلية التربية  – 474 هـ  1438

 –املشرف على نشاط كلية التربية بالدمام  كلية التربية  – 474 هـ  1439

 هـ  1438/1439الفصل األول 

تعليم العربية للناطقين املشرف على برنامج  كلية التربية  – 474 هـ  1439

 بغيرها

 

 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية املنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

املؤتمر الدولي الخامس للغة العربية بدبي 

 هـ 1437

استقراء الخطاب وفهمه بين البحث األصولي 

 والنحوي: دراسة تحليلية 

 1 د.نايف بن عبد اللطيف الهبوب 

جامعة الدمام بالتعاون مع مركز امللك 

عبد هللا الدولي لخدمة اللغة العربية  

 هـ  1436

أهمية دراسة علوم اللغة العربية في فهم 

 املقاصد والكشف عنها 

 2 الهبوب د.نايف بن عبد اللطيف

 3 د. نايف بن عبد اللطيف الهبوب بين النحويين واألصوليين التفكير املقاصدي  هـ 1435جامعة امللك سعود ، الرياض 

 4 د. نايف بن عبد اللطيف الهبوب النفي ودالالته املوجهية في اللغة العربية  هـ  1430جامعة امللك سعود ، الرياض 

 

 للنشراألبحاث العلمية املقبولة 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث املجلة تاريخ القبول 

     

     

 

 األبحاث العلمية املقدمة لتحكيم املؤتمرات العلمية املتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث املؤتمر وتاريخ النشر

املؤتمر الدولي الخامس للغة  استقراء الخطاب وفهمه بين البحث   1 د.نايف بن عبد اللطيف الهبوب 



 

 األصولي والنحوي: دراسة تحليلية  هـ 1437العربية بدبي 

    

 

 

 

 

 

 املشاريع البحثية املنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث

    

    

 

 األبحاث الحالية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 1 د. نايف عبد اللطيف الهبوب األبعاد الداللية لصياغة الفتوى عند ابن تيمية 

 2 د. نايف عبد اللطيف الهبوب انتظام القاعدة النحوية عند أبي حيان األندلس ي : دراسة تحليلية 

 

 

 املساهمات في املؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان املؤتمر املكان والتاريخ مجال املساهمة

 1 املؤتمر الدولي الخامس للغة العربية  هـ  1437دبي ، فندق روتانا البستان  بإلقاء بحث والحضور مشاركة 

الرياض ، جامعة اإلمام محمد بن سعود  مشاركة بالحضور والنقاش 

 هـ  1436اإلسالمية 

 2 مؤتمر اللغة العربية والدراسات البينية 

جامعة الدمام، بالتعاون مع مركز امللك عبد  مشاركة بإلقاء بحث والحضور 

 هللا لخدمة اللغة العربية 

 3 الندوة االحتفالية باليوم العاملي للغة العربية 

اإلشراف على فعالية الجامعة في االحتفال  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  اإلشراف والتخطيط 

 بيوم اللغة العربية العاملية 

4 

 

 : املشارك فيهاالعضويات واللجان 

 هـ 1425عضو في لجنة إعداد الجداول بكلية املعلمين بالدمام   •

 هـ  1425عضو لجنة خدمات أعضاء هيئة التدريس بكلية املعلمين بالدمام   •

 عضو لجنة إعداد املقررات والخطط الدراسية لكلية التربية بجامعة امللك فيصل  •

التحضيري للمؤتمر العلمي السادس لطالب وطالبات التعليم العالي باململكة العربية السعودية، جامعة الدمام  عضو لجنة التحكيم في اللقاء •

 هـ  1436

 هـ  1436عضو لجنة املبتعثين بقسم الدراسات اإلنسانية  •



 

 هـ  1436عضو لجنة الجداول بقسم الدراسات اإلنسانية  •

 هـ  1437ة الدمام عضو لجنة توصيف مقررات الشريعة والقانون بجامع •

 هـ  1438عضو في مركز االستشارات اللغوية واإلحصائية في كلية التربية بالدمام  •

 الورش التدريبية املشارك فيها : 

اإلمام  املشاركة في الدورة " مهارات وتقنيات البحث في املصادر اإللكترونية، واإلنترنت" من معهد البحوث والخدمات االستشارية التابع لجامعة •

 هـ . 4/1430/ 5-1محمد بن سعود اإلسالمية،  في الفترة : 

لشرقية، املشاركة في دورة " تأصيل فقه االنتماء واملواطنة" املقدمة من فرع وزارة الشؤون اإلسالمية، واألوقاف، والدعوة واإلرشاد باملنطقة ا  •

 هـ . 7/1430/ 13-11بمقر الغرفة التجارية باملنطقة الشرقية، في الفترة 

 هـ  13/7/1429-11املشاركة في دورة " االختبارات التحصيلية الجامعية" من مركز التدريب وخدمة املجتمع بكلية املعلمين بالدمام في الفترة :  •

املعلمين " إدارة املقرر اإللكتروني باستخدام نظام ويب س ي تي " من مركز التدريب وخدمة املجتمع لكلية  الورشة التدريبيةاملشاركة في  •

 هـ  18/7/1429-16بالدمام في الفترة : 

" إدارة درجات االختبار باستخدام برنامج أكسل" من مركز التدريب وخدمة املجتمع بكلية املعلمين بالدمام ، في  الورشة التدريبيةاملشاركة في  •

 هـ  10/7/1429-9الفترة : 

تها" املقدمة من مركز التدريب وخدمة املجتمع بكلية املعلمين بالدمام، في الفترة : " إعداد االختبارات وإدار  الورشة التدريبيةاملشاركة في  •

 هـ  27/12/1427

 هـ . 23/6/1430" استخدام نظام البانر" من مركز التدريب وخدمة املجتمع بكلية املعلمين بالدمام، في تاريخ  الورشة التدريبيةاملشاركة في  •

استخدام السبورة الذكية في التدريس" املقدمة من مركز التدريب وخدمة املجتمع بكلية املعلمين بالدمام،  "الورشة التدريبية : املشاركة في  •

 هـ . 6/7/1429-2في الفترة 

 . 1436/8/3- 28/7بتركيا خالل الفترة  إسطنبول املشاركة في البرنامج التدريبي : "مهارات القائد األكاديمي الفعال" املنعقد في  •

( ساعة 12م بواقع )8/5/2018-6هـ املوافق  22/8/1439-20تدريبية بعنوان : "تطوير مهارات املدرب" من األحد إلى الثالثاء حضور دورة  •

تدريبية، بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات التربوية 

 والتعليمية.

والتعلم عن  اإللكترونياملجتمعية بجامعة الدمام" والتي أقيمت بمعمل الحاسب اآللي بعمادة التعليم  ةاملسؤولي: " بنك  حضور ورشة عمل •

 م  1/6/2016هـ املوافق  27/10/1437بعد

يرية والدراسات ساعة تدريبية، والذي أقامته عمادة السنة التحض 128اجتياز دبلوم اللغة االنجليزية العامة املستوى املتوسط بمعدل  •

 هـ  7/11/1437هـ إلى  1/9/1437املساندة خالل الفترة 

( ساعات تدريبية، 4م بواقع )22/11/2017هـ املوافق  4/3/1439حضور دورة تدريبية بعنوان : "حقيبة بناء أنشطة التعلم" يوم األربعاء  •

 مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات التربوية والتعليمية. بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع

م بواقع 7/3/2017هـ املوافق  8/6/1438حضور دورة تدريبية بعنوان : "تقنيات تعزيز تفاعل الطالب داخل القاعة الدراسية " يوم الثالثاء  •

التعاون مع مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات ( ساعات تدريبية، بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ب4)

 التربوية والتعليمية.

( ساعات تدريبية، 4م بواقع )20/3/2018هـ املوافق  3/7/1439حضور دورة تدريبية بعنوان : "بناء أنشطة االستقصاء املوجه " يوم الثالثاء  •

 مع مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات التربوية والتعليمية.بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون 

م بواقع 19/12/2016هـ املوافق  20/3/1438الجزء الثاني " يوم االثنين  –حضور دورة تدريبية بعنوان : "استراتيجيات تنفيذ أنشطة التعلم  •

ل بالتعاون مع مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات ( ساعات تدريبية، بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيص4)

 التربوية والتعليمية.

ية ، اجتياز دورة معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، واملقامة في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بكلية اآلداب / قسم اللغة العرب •

 م مقدمة من مؤسسة العربية للجميع .27/1/2018-23ه املوافق  10/5/1439-6( ساعة تدريبية في الفترة 30بواقع )



 

م بواقع 11/2/2018هـ املوافق  25/5/1438حضور برنامج : " إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" املنعقد في مدينة الرياض في  •

 . ( ساعات ، املقدم من مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية8)

 هـ بعمادة شؤون الطالب ، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل . 19/5/1439املشاركة في لجنة تقييم املسابقات الطالبية يوم االثنين  •

 هـ  1439اإلشراف على وحدة النشاط بكلية التربية بالدمام، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل للفصل الدراس ي األول  •

م بواقع 28/9/2016هـ املوافق  27/12/1437الجزء األول " يوم األربعاء  –تنفيذ أنشطة التعلم  تاستراتيجيان : "حضور دورة تدريبية بعنوا •

( ساعات تدريبية، بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات 4)

 التربوية والتعليمية.

( ساعات تدريبية، بكلية 4م بواقع )12/10/2016هـ املوافق  11/1/1438ريبية بعنوان : "استراتيجيات التقويم " يوم األربعاء حضور دورة تد •

 الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات التربوية والتعليمية.

( 4م بواقع )25/9/2016هـ املوافق  24/12/1437"تدريس الفقه باستخدام التعلم النشط " يوم األحد  حضور دورة تدريبية بعنوان : •

ساعات تدريبية، بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات التربوية 

 والتعليمية.

( ساعات 8م بواقع )21/9/2016-20هـ املوافق  20/12/1437-19لقراءة املهارية " يومي الثالثاء واألربعاء حضور دورة تدريبية بعنوان : "ا •

تدريبية، بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع مؤسسة رسوخ لالستشارات والدراسات التربوية 

 والتعليمية.

 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية

 

 # املقرر  رقم املقرر  املساهمة مجال

 1 1ظيفي النحو الو  ARAB 205N تدريس 

 2 2النحو الوظيفي  ARAB 209N تدريس

 3  1النحو ARAB 110 تدريس

 4 دراسات لغوية  ARAB 211N تدريس

 5 االتصال اللغوي  ARAB 102N تدريس

 6 التحرير العربي ARAB 151 تدريس

 7 الصوتيات ARAB 304N تدريس

 8 العروض والقافية  - تدريس

 9 تطبيقات نحوية وصرفية  -  تدريس

 10 تحليل وقراءة لكتب النحو للمرحلة االبتدائية   - تدريس

 

 رقم املقرر: شرح املقرر( -وصف مختصر ملقررات املرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان املقرر 

 

بأساسيات النحو في اللغة العربية املتصلة بالتصنيفات النحوية األساسية واملعرب ( يتعلق املقرر 205)عرب  1النحو الوظيفي 

واملبني ، والجملة االسمية : املبتدأ والخبر وأحكامهما، والنواسخ الحرفية والفعلية ، مع التأكيد على الطابع الوظيفي املهاري في 

 استخدام هذه األساسيات

1 

( يتعلق املقرر بإكمال األساسيات النحوية املتبقية : في الجملة الفعلية : الفعل والفاعل واملفاعيل، 209)عرب  2النحو الوظيفي 

 وأحكام االستثناء والتوابع : النعت والتوكيد والبدل، والعطف، واألعداد ... 

2 



 

ومسائله بما يناسب طالب الشريعة املتخصص ، وهذا املقرر  ( يرتبط املقرر بالدراسة العميقة لقضايا النحو 110)عرب  1النحو 

يدرس التصنيفات النحوية األساسية ، واملبني واملعرب وأحكام املثنى وجمع املذكر السالم وجمع املؤنث السالم واملمنوع من الصرف 

  ية في التحليل النحوي للنصوص... مع التأكيد على إكساب املتعلم املهارة التطبيقية في نصوص الشريعة واملهارة املعرف

3 

( : املقرر عبارة عن دراسة لجميع العلوم اللغوية في ضوء النصوص القرآنية والعربية ، بحيث يستطيع 211دراسات لغوية )عرب 

 رة الطالب أن يمارس التطبيقات اللغوية املتنوعة في مجال النحو والصرف واملعجم والداللة والعروض من خالل النصوص املختا

4 

( يدرس املقرر قواعد اإلمالء مثل الهمزات واأللف اللينة والتاء املربوطة والتاء املفتوحة والوصل والفصل 151التحرير العربي )عرب 

في الرسم الكتابي ومواضح الزيادة والحذف في الكتابة، وأصول التنسيق الكتابي: كتحرير الفقرات وعالمات التقرير ثم يتدرب 

 على فنون الكتابة املشهورة ...  الطالب عمليا

5 

( يدرس املقرر أهم أنواع التواصل اللغوي في املجتمع : القراءة والكتابة واالستماع والتحدث والتدريب 102االتصال اللغوي )عرب 

 على املمارسة االحترافية لهذه األنواع ...

6 

وعالقته بالعلوم األخرى ويدرس أيضا األصوات العربية صفاتها  ( يدرس املقرر املقدمات الضرورية لعلم الصوتيات304الصوتيات )

 ومخارجها، وأحكام النبر واملقطع والتنغيم، وبعض املالحظات الصوتية املرضية وكيفية التعامل معها .

7 

دراسة مختارة العروض والقافية : مقرر قديم تابع لكلية املعلمين يدرس فيه علم العروض وأساسياته ومصطلحاته الخاصة به مع 

 لبعض البحور الشعرية والعلل والزحافات التي ترد في الشعر العربي 

8 

تطبيقات نحوية وصرفية : مقرر قديم تابع لكلية املعلمين سابقا : يركز فيه على التطبيق النحوي والصرفي من خالل نصوص 

 مختارة وهو نواة املقرر الحديث : دراسات لغوية 

9 

النحو للمرحلة االبتدائية : وهو من املقررات التربوية التابعة لكلية املعلمين يعنى بفهم أسرار الكتاب املدرس ي تحليل وقراءة لكتب 

 املتصل بالنحو في املرحلة االبتدائية ، وتلمس األبعاد التربوية في بناء هذا الكتاب .
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 الدراسات العليا

 

 # املقرر  رقم املقرر  مجال املساهمة

    

    

 

 رقم املقرر: شرح املقرر( -وصف مختصر ملقررات املرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان املقرر 

 

 1 

 2 

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 

 # املرحلة عدد الطالب من إلى

 1 س بكالوريو  7 هـ  1437 حتى تاريخه

     

 

 

 اإلشراف على رسائل املاجستير والدكتوراة



 

 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 

 اإلشراف على األبحاث الجارية

 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 

 

 

 

ءا من األحدث( املهمات اإلدارية و    اللجنات وخدمة املجتمع )بدا

 املهمات اإلدارية

 

 # من إلى املنصب الجهة

 1 1424 حتى تاريخه إمام مسجد زيد بن حارثة  واألوقافوزارة الشؤون اإلسالمية 

     

 

 عضوية اللجنات

 

 # من إلى املنصب الجهة

 1 م2010 م2011 عضو بمركز حي عبد هللا فؤاد وزارة الشؤون االجتماعية 

     

 

 االستشارات العلمية

 

 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

     

     

 

 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة

     

     



 

 

الخ(  . .  الكفاءات واملهارات الشخصية )الحاسب، تقنية املعلومات، التقنية 

 1 تحليل الخطابات وقراءة األفكار

 2 تصميم املواقع اإللكترونية وإدارتها

 3 صيانة وتصميم أجهزة الحاسب 

 4 وسيرفراتها  Linuxالتعامل مع أنظمة 

 5 البحث االلكتروني بمختلف صوره 

  

 

 آخر تحديث
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