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 المؤهالت العلمية 

 .الدكتوراه في اللغة العربية تخصص دقيق )النحو والصرف( •

 

 الدورات العلمية 

 تاون  كيب  مدينة  ISLفي معهد  أسابيع (4) مدةاإلنجليزية  اللغة في دورة •

 أفريقيا.  جنوب  جمهورية-

 Warick ( أسابيع في جامعة 4دورة في اللغة االنجليزية ومهارات التدريس مدة ) •

 بريطانيا.   -

 

 البحوث العلمية والندوات والدورات 

 
 :لبحوثا

 رسالتا الماجستير والدكتوراه: 

 رسالة ماجستير.  -كتاب معاني القرآن للفراء  صطلحات النحو الكوفي منم •

 رسالة دكتوراه   -للشنواني )دراسة وتحقيق(  ميّةٌجرو  المواهب الرحمانية لطالب اآل •

 

 البحوث المنشورة: 

 المحدث من أسماء اآلالت. نظرات صرفية في  •

 ن الصديقي )تحقيق ودراسة( منهج من ألف فيما يرسم بالياء ويرسم باأللف البن عالّ  •

 منهج الدرس النحوي عند الشيخ ابن عثيمين.  •

 إعراب القرآن.  ةكتاب  اعتراضات النحاس على الفراء من •

 في الدراسات النحوية والقرآنية. مفسرة أن ال •

 دم. هدعم و  – االنترنت  اللغة العربية في  •

 جامعة طيبة نموذجاً.   –طالبات اللغة العربية بين اإلقبال والواقع   •

 .مرؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعال  –بين القياس ومواكبة العصر   •

 .رضي هللا عنه  اللغوية في قراءة عمر بن الخطاب  هد الشوا •

لدرس ومواقع التواصل  م الجيل الجديد بين قاعة اكتوبة في معجماألخطاء اللغوية ال •

 االجتماعي. 

 وأخواتها. هود الدرس النحوي في سورة   •

 ري في التصريح.هعند الشيخ األز  هبويسي مكل هرظا •

 . هـ 1439لتقى ابحاث الحج والعمرة مورقة عمل ل –مبادرة تطوعية   –اليد العليا  •

 .القرارات فيه معنى القول في  ها بعد مازة)ان(وكسر هم   لفتحه يحوالن هجي التو •

 . ي المسجد النبوي الشريففالدرس اللُّغوي ُّ •

 الفوتاوي ميمونة أحمد سعيد  د.

 األمين العام 

 my-mona@hotmail.comالبريد االلكتروني: 



 

 

 . (هـ 1440عاصرة. )مقبول للنشرمالتأصيل الصرفي لبعض أسماء اإلناث ال •

 . (م2019جمع ودراسة )مقبول للنشر  -مادة )وقى( صيغها واستعماالتها •

 

 

 الرسائل العلمية 

والدكتوراه في القسم، وخارج الجامعة، جستير  مااإلشراف العلمي ومناقشة عدد من رسائل ال

   .اجستير بالقسممالبحثية في برنامج ال  شاريعمواإلشراف على عدد من ال

 

 الندوات والمؤتمرات

 هـ   1420 -مية وزارة الشؤون واألوقاف اإلسال -ينة مد الوقفية( بال ب اتمكندوة )ال •

 .)إدارة جلسة( 

 . م )تقديم بحث(2009اندونيسيا   –جامعة جاكرتا  – الندوة الدولية للغة العربية   •

 .إدارة جلسة(–)مشاركة  هـ 1431نورة  منة المديمية بالالالجامعة اإلس –األوقاف تمر مؤ •

 هـ  1433-1432مية واللغة العربية  كلية الدراسات اإلسال–دبي  –ندوة الحديث الشريف  •

 )تعقيب على بحث(   

ينة  مد مية في الالجامعة اإلسال –اللغة العربية ومواكبة العصر األول والثاني   مرمؤت •

 . هـ 1436  -1433نورة مال

 )تقديم بحث( + )إدارة جلسة(           

 م )تقديم بحث(  2012المجلس الدولي للغة العربية   –اللغة العربية في لبنان  مرمؤت •

 (. رم )حضو2016م، 2014

 . هـ 1439تقديم ورقة عمل  –نورة  مينة المد ال –( 18ملتقى أبحاث الحج والعمرة ) •

 

 المحاضرات والدورات
 .مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني(  –)مدرب معتمد  •

 . األكاديمية الكندية للتدريب( –)مدرب معتمد  •

 

ؤسسات الحكومية  مالتقديم عدد من الدورات والمحاضرات في الجامعة وخارجها في عدد من 

 واالجتماعية والخيرية  

 :مثل

 . اإلداريةمخاطبات كتابة الرسائل وال دورة •

 دورة فن تنظيم وإدارة الوقت. •

  .التقاريرة كتاب  دورة •

 االتصال الكتابي الفعال. •

 أسس ومبادئ.  –السكرتارية   •

 ة فن الحوار. محاضر •

 شائعة. ة األخطاء اللغوية المحاضر  •

عتمر والزائر( برامج اللجنة الدائمة مالتدريبي )مهارات التعامل مع الحاج والالبرنامج  •

 .للحج والعمرة في جامعة طيبة



 

 

 

 

 الخبرات اإلدارية واللجان داخل الجامعة وخارجها 
 

،       ( هـ 1410 - 1409لك عبد العزيز ) مفرع جامعة ال -نورةمينة المد كلية التربية بال وكيلة  •

 (   هـ 1420 - 1418) 

 ( .هـ 1420المشرفة العامة على قسم الطالبات فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة )  •

 (.  هـ 1422- 1420بفرع الجامعة بالمدينة المنورة )  -عميدة قسم الطالبات  •

 . (هـ 1427- 1425جامعة طيبة )  -وكيلة عمادة الدراسات الجامعية •

 .(هـ  1432  -1428جامعة طيبة )  -وكيلة عمادة الدراسات العليا •

 . هـ 1433جامعة طيبة  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وكيلة •

العلمي   مؤتمر ( + ) الهـ 1432الوسطية في جامعة طيبة  مر عضو اللجنة العلمية في )مؤت •

 ب وطالبات التعليم العالي في جامعة طيبة (. الالثالث لط

 . هـ 1437 -1434جامعة طيبة  –ومقرر فريق مشروع الوعد عضو   •

 . هـ 1434جامعة طيبة  –عضو فريق مشروع القيم الجامعية   •

 . هـ 1437  -1433جامعة طيبة  –والمحاضرين معيدين عضو اللجنة الدائمة لشؤون ال •

 عضوية الكثير من اللجان اإلدارية واألكاديمية، ولجان االحتفاالت العامة بالجامعة .  •

- 1416ورة للتفوق الدراسي، من عام  من دينة المعضو لجنة اإلشراف على حفلت جائزة ال •

  .هـ 1427

ورة من من ينة المد أمانة ال -ينة الكبرىمد صد الحضري بالمرنائبة رئيس الفريق النسائي بال •

 . هـ 1431 - 1426

صحف ملك فهد لطباعة الممع المجرئاسة اللجنة النسائية في الندوات والفعاليات التي ينظمها  •

 .  هـ  (1436 -1432 -1430-1428- 1425الشريف، وذلك لألعوام ) 

   .هـ 1440- 1426جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية من  -مستشار غير متفرغ  •

 رئاسة لجان التصفيات النهائية مسابقة حفظ الحديث النبوي للطالبات   •

 .(12( إلى) 2جائزة نايف بن عبد العزيز من الدورة) -

ية للسنة النبوية  مرئاسة اللجنة النسائية في احتفاالت جائزة نايف بن عبد العزيز العال  •

 .عاصرةممية الالوالدراسات اإلس

 نورة) سابقا(  مينة المد بناؤنا ( الخيرية في الاإلدارة في جمعية ) أمجلس عضو   •

 ورة) سابقا(. منينة المد اإلدارة في جمعية ) طيبة الخيرية النسائية ( في ال مجلسعضو  •

    ينـــة (مد كتـــب التعـــاوني لـــدعوة الجاليـــات بالمعضـــو اللجنـــة االستشـــارية في ) ال •

 ،نورة (مينة المد اإلعجـــاز العلمـــي في القرآن والسنة في الهيئة ) اللجنـــة النســـائية في   -

 نورة (.  مينة اللمد )عضو المجلس االستشاري في جمعية واعي الخيرية في ا

          م2013مية نورة عاصمة الثقافة اإلسالمينة المد عضو لجنة اإلشراف على فعاليات ال •

 . هـ 1435- 1434جامعة طيبة  -

 

 

 

 



 

 

 

 م. 2013  -1434رئيسة اللجنة النسائية لمناسبة المدينة المنورة عاصمة الثقافة اإلسالمية  •

 . هـ 1435نورة  مينة ال مد س الكلية التقنية للبنات بالمجلعضو خارجي في  •

 . هـ  1436 - 1435 ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وكيلة •

مكنـــة لتحســـين أداء متنظـــيم ورشـــة عمـــل )االقتراحـــات العضـــو مشـــارك في  •

الحرمين ألبحاث الحج  ســـجد النبـــوي الشـــريف(، معهـــد خـــادممالزيـــارة في ال

 .  هـ 1437نورة، جمادى األولى  مينة المد والعمرة، ال

نسوبي جامعة  ممتعددة األغراض لالجمعية التعاونية  –اإلدارة مجاس عضو مؤسس، وأمين  •

 . هـ 1440طيبة،  

 . هـ 1441- 1440نورة، مدينة المإمارة منطقة ال –عضو فريق التقييم، مبادرة "خير أمة"   •

 

 الدروع والشهادات 

 
 أبرز الدروع والشهادات التقديرية :

يــة معبـــد العزيـــز العالـة العليــا لجـــائزة نـــايف بـــن يئهشــهادة تقـــدير مـــن رئـــيس ال •

كي األمير سعود ملعاصـــرة صاحب السمو الممية الللســـنة النبويـــة والدراســـات اإلســـال

 . هـ 1428بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 

نورة لمينة امد نورة للجهود العلمية والتعليمية في المينة المد درع تكريم النادي األدبي بال  •

 . هـ 1425

 . هـ 1429تكريم عضو هيئة التدريس المتميز في جامعة طيبة  درع  •

شهادة شكر وتقدير من معالي أمين المدينة المنورة لجهود المرصد الحضري بالمدينة   •

 . هـ 1430المنورة الكبرى  

 

        

 


