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 :في اإلشراف

 لقد اشرفت على دراسات كثيرة لطّّلب الماستر والّدكتوراه في اللّغة العربّية وآدابها، وال ازال.

 

 :في المساهمات األكاديمي ة

ُكلّفت المساهمة في أعمال لجان علمّية عّدة، لتعديل المناهج والبرامج الخاّصة بقسم اللّغة العربّية 

وعّينت عضًوا في لجنتين، إحداهما لتقويم مشاري  طّّلب الماستر، والّثانية للنظر في مشاري   .ابهاوآد

    .، وال أزال مواظًبا على حضور جلسات هاتين اللّجنتينطّّلب الّدكتوراه
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