
كلّية اللغة العربّية وآدابها
وكالة الكلّية للّشئون اإلدارّية والمالّية

لكّلّية اللغة العربّية
                 

1437 / 1438هـ
لعامي:  1438 / 1439هـ                 







الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
4



5الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية



الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
6



7الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

�شاحب ال�شمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع



الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
8



9الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

معالي وزير التعليم

د. محد بن حممد محد آل الشيخ
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معالي مدير جامعة أم القرى

أ.د عبداهلل بن عمر بافيل
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كلمة عميد الكلّية
اأ.د.عبد اهلل بن نا�سر القرين

      الحمد هلل رّب العالمين ، والّصالة والّسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ، نبّينا محّمد الّصادق األمين، صّلى اهلل عليه وعلى آله وصحبـه 
أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد :
فمن الّثابت في أعرافنا األكاديمّية، والمستقّر في مؤسساتنا الجامعية في جامعتنا العريقة المباركة جامعة أم القرى، أن نصدر عن واقـعنــا 
في حراكه الّتعليمي والعلمي واإلداري، وأن نرصد إنجازات تحققت وفق طموحات مشروعة، ورسالة منشودة، ورؤية راسخة مأمولة، وأهداف 
متطلعة إلى بيئة معرفّية متمّيزة ومتطورة محلّيًا وإقليمّيًا ودولّيًا، تروم مكانة سامّية في مكان أسمى يليق ببالدنا العزيزة ووطننا الغالـــي 
المجيد، وُترضي تطّلعات والة أمرنا األكفاء الذين ال يألون جهدًا في تقديم الدعم المتواصل والعطاء الممتـد ؛ لتحقيق الّنهضــة العلمّيـــة 

المستدامة لوطننا األبّي الّشامخ ، وأّمتنا العربّية العريقة.  
  ومن المعروف أّن كلّية الّلغة العربّية كانت في صدارة الكليات التي تأسست مع بدايات جامعة أّم القرى عام 1400هـ ، ومنذ هـذه الفتــرة 
والكلّية تسير بخطى جاّدة وعزيمة متجّددة نحو تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها الّسديدة في الّتطور واالرتقاء، والّتميز العلمي والّتعليمــي، 
مع المحافظة على أصالتها المشفوعة بتغذية المعاصرة المفيدة في ركب الّتنميـة والّتقـدم ، فهي وهلل الحمد كانت وما زالت نّصًا فريــدًا 

ونوعّيًا متماسكًا ومترابطًا في سياقه الجامعي المتناغم.  
وتحمل الكلّية في جادتها األكاديمّية وجودتها المكانّية دالالت الّطموح ومشروعّية اآلمال في تزويد منتسبيها جميعًا من الّدارسين والّدارسات 
رات ثمينة تعين على غمار المنافسة في أسواق العمل  باألساس العلمّي المتين والبناء المهاري المكين، الذي يحفظ لهم مؤهالت متمّيزة، ومقدَّ

المتنّوعة، وفق مخرجاتها الّنوعية المؤّهلة للريادة والقيادة، وفرادة الّسبق في المشاركة المجتمعّية؛ عطاء وانتماء وارتقاء .  
وفي الّسياق ذاته تسعى الكلّية بدأب وحرص شديد على جودة مخرجاتها من خالل إعداد الّشخصّية العلمّية المتوازنة الّطموحـة المتجــّددة ، 

وتقديم نماذج الخريجين الذين تحدوهم اإلرادة القوّية، والقدرة الّدافعة إلى الّتفاعل والّتجاوب مع المتغيرات المعاصرة بشكل إيجابي فاعــل 
في تعزيز قيم االنتماء وترسيخ ثوابت الوالء والعطاء للّدين والوطن واألّمة جمعاء، والمحافظـة على أمن الوطن واستقراره، والعمـــل على 

استمرار نهضته ومكانته الّشريفة الّراسخة في قلب العالم أجمع . 
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من هذا المنطلق تشّكلت الكلّية وفق منظومة تعليمّية وإدارّية موثوقة الُعَرى، مشدودة األزر بأقسام علمّية أربعـة ) ثالثـة أقسـام في مرحلة 
َم البرامج األكاديمّية اآلتية:  البكالوريوس، وقسم للّدراسات العليا(، تتآزر فيما بينها ِلُتقدِّ

أواًل : البرامج الخاصة بمرحلة البكالوريس. 
1- بكالوريوس في اللغة والّنحو والّصرف .

2- بكالوريوس في البالغة والّنقد.
3- بكالوريوس في األدب .

ثانيًا : البرامج الخاصة بمرحلة الّدراسات العليا 
1- ماجستير في اللغوّيات

2- ماجستير في النحو والصرف
3-ماجستير في األدب

4-ماجستير في البالغة والّنقد
5-ماجستير في اللغوّيات الّتطبيقّية

6-دكتوراه في اللغوّيات
7-دكتوراه في الّنحو والّصرف

8-دكتوراه في األدب
9-دكتوراه في البالغة والّنقد

وهذه البرامج جميعها متاحة للطالب والطالبات. 
وحرصت الكلّية ــ وفق طموحاتها المشروعة وآمالها المنشودة ــ على تيسير الّصعاب وتذليل العقبات، وبدعـم متواصـل من إدارة الجامـعة 
ة  إليجاد بيئة علمّية وتعليمّيـة تحظى برسالة هادفة تحقق جودتها وجّديتهـا من خـالل هيئة تدريس على أعلى مستـوى من الكـوادر العلميـّ
والّتعليمّية والمهارّية ، وكذلك من إسهامات إدارة تضّم ثّلًة متمّيزة من اإلداريين المخلصين الجاّدين الذين يتفانـون في العطــاء وتقديـم 
الجهد المتواصل والعمل الدؤوب، وتقف هذه اإلدارة الّرشيدة وراء تشجيع منتسبيها من الهيئة الّتدريسّية على مواصلة البحث العلمّي واإلنتاج 

المستمّر والمثمر في كّل حقل معرفّي من الحقول المّتصلة بكّل تخّصص في الكلّية. 
وأسهمت كذلك في إيجاد مكتبة علمّية زاخرة بالمراجع العلمّية النفيسة، مزودة بوسائل الّتقنية الحديثة المعينة على سبل اإلنجاز العلمّي؛ 

توفيرًا للوقت والجهد.  



15الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

ة  ـّ وإضافة إلى هذه االهتمامات التي حرصت الكلّية على تفعيلها ، اهتمت كذلك بتفعيل المواسم الّثقافية والمحاضرات العلمّية، واألّيام العالمي
الّثقافّية، والحمالت الّتوعوّية، والحّث على المشاركة في المؤتمرات المحلّية واإلقليمّية والعالمّية ؛ من أجل تنمية علمّية وبحثّية جاّدة، تضمن 

اء في خدمة المجتمع ونهضة مؤسساته .    تحقيق اقتصاد معرفّي مثمر وبنَّ
    وختامًا نسّجل كلمة شكر وتقدير للجهود المباركة التي شاركت في إنجاز هذا الّتقرير الحافل بأهم المنجــزات العلمّيــة والّتعليمّيــة 
واإلدارّية التي تحّققت بفضل اهلل تبارك وتعالى! ، ثّم بجهود حثيثة مخلصة لمنسوبي الكلّية من الّزمالء والّزميـالت األكاديمييـن واإلدارييـن 
الذين لم يألوا جهدًا في تقديم كّل ما في وسعهم من طاقات وإسهامات جديرة بالّتقدير والعرفان، فلهم جميعًا من الّشكر أجزله، ومن الّثـــاء 

أحسنه، ومن الّتكريم أسماه وأثمنه .  
وشكٌر خاصٌّ وثناٌء ممتدٌّ للزميلة الفاضلة األستاذة الدكتورة حّصة بنت زيد الّرشود وكلية الكلّية لفرع الطالبات التي أعطــت لكّليتهــا من 
جهدها ووقتها ومالها مالم يعطه غيرها، ومن ثمرات جهدها -وهي كثيرة - هذا الّتقرير الذي يعطي صورة شاملة إلنجازات الكلّية في عاميها 

الماضيين. 
وحقيق علينا في هذا الختام أيضًا أن نشيد بالّشكر والّتقدير والعرفان والّثناء لمعالي مدير الجامعة ووكالئه الكــرام، وعمــداء العمـــادات 
المساندة، على تحفيزهم المستمّر ودعمهم المتواصل وتوجيهاتهم الّسديدة ومتابعتهم الدؤوبة؛ من أجل الّنهوض واالرتقاء بمؤسسات جامعتـنا 
العريقة أّم القرى، وحرصهم على صدارتها مكانًا ومكانة بين الجامعات؛ إذ يصدرون عن إيمان تاّم ال ريب فيه، ويقين راسخ ال مراء حوله، بأن 
جامعة أم القرى تحمل في مضمونها ومقصودها شرف العلم ، وفي خصوصها ونصوصها شرف المكان، فهي واحة العلم ودوحة اليراع بمكـــة 

المكرمة خير البقاع . 
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ر
             الحمــُد هلِل ربِّ العالميــن، فاتحــُة كلِّ خيــٍر، وتمــاُم كلِّ نعمــة، والّصــالُة والّســالُم علــى ســّيِد األوليــَن واآلِخريــَن، وخيــِر خلقــِه 

يــِن..! نــا محّمــِد بــِن عبــِداهلِل، وعلــى آلــِه الّطّيبيــَن الّطاهريــَن، وصحبــِه الغــرِّ المياميــَن، وَمــن تبَعــُه بحــقٍّ إلــى يــوِم الدِّ أجمعيــَن، نبيِّ
ــِة للعاميــن الّدراســّييِن 1437 – 1438 ، 1438- 1439هـــ، بعــَد أن اســتوفى بنــوَدُه،          بعــوِن اهلِل تعالــى وتوفيِقــِه وتيســيِرِه نقــّدُم تقريــَر الكليَّ
ــِه الكريــِم، وأن ينفــَع بــِه  ــا لوجِه ــُه خالصًّ واســتوى عَلــى ســوِقِه، آخــًذا فــوَق َمــا يســتحقُّ ِمــن وقــٍت وفكــٍر وُجهــٍد، ســائلًة اهلَل أن يتقّبَل

الكّلّيــَة ومنســوبيَها .
هــذا التقريــُر تصويــٌر حقيقــيٌّ واقِعــيٌّ لحيــاِة الكلّيــِة خــالَل عاميــِن دراســّييِن كامليــِن، كاَن حــقُّ كلِّ عــاٍم أن يخــرَج تقريــُرُه فــي وقتــه 
، ولكــْن حــاَل دوَن ذلــَك إشــكاالٌت، تجاوْزنــا بعَضهــا، وعجزَنــا عــن بعِضَهــا؛ ألســباٍب خارجــٍة عــن  –كعادتنــا- فــي نهايــِة كلِّ عــاٍم دراســيٍّ
إرادِتَنــا، نســأُل اهلَل ســبحاَنُه أْن يــأذَن بــزواِل مســبباِتَها.  ظهــر فــي هــذا الّتقريــِر الحيــاُة العلمّيــُة والعملّيــُة والثقافّيــُة فــي الكلّيــِة بجميــِع 
ــٍة،  ــٍة، وثقافّي ، وحركــٍة بحثّي ــٍة، وإنتــاٍج علمــيٍّ ــٍة وتدريســّيٍة، وطلب ــٍة، وهيئــٍة إدارّي ، وبرامــَج علمّي متطّلباتهــا مــن تخطيــٍط اســتراتيجيٍّ
وتطويرّيــٍة، وخدمــٍة مجتمعّيــٍة للجامعــِة والمجتمــِع مــن منســوبيها كاّفــًة رجــااًل ونســاًء، كمــا ســّجَل الحركــَة االجتماعّيــة، وتواصــَل 
ــْت  ــٍة تفّضل ــوٍد كريم ــتقباِل وف ــُة باس ــْد ســعدْت الكلّي ــا، فق ــن خارِجَه ــِة أم ِم ــِل الجامع ــن داخ ــا الخارجــيِّ ســواًء م ــَع محيِطَه ــة م الكلي

بزيارِتَهــا، وشــُرفْت بلقــاِء مســئوليَها ومنســوبيَها، مــن هــذه الوفــود)1( : 
1ـ  زيــارة تفّقديــة مــن قبــل معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور بكــري عســاس، اطلــع خاللهــا علــى اســتعدادات الكليــة للقــاء عمــداء الكليات، 
والســتقبال فريــق الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد األكاديمــي، وجاهزيــة قســم اللغــة والّنحــو والّصــرف للحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي، 

كمــا ســعدت بزيــارة ســعادة وكيــل الجامعــة للّتطويــر للغــرض نفســه .
2ـ وفــُد خريجــّي الكلّيــة والجامعــة، اســتقبله ســعادة عميــد الكلّيــة، ووكالؤه، ورؤســاء األقســام، فــي مقــّر الكليــة بالعابدّيــة فــي 26 /4 

/1438هـ.
3ـ  فريــُق المراجعــِة الّداخلّيــِة مــن عمــادة الّتطويــر والجــودِة الّنوعيــِة، زاَر الكّليــَة يــوم االثنيــن 30 /5 /1438هـــ ؛ للوقــوف علــى مــدى 

ــة للّتقويــم واالعتمــاد األكاديمــّي. ــِة لالعتمــاِد المؤسســّي وجاهزّيتهــا لــه ، ومــدى التزامهــا بمعاييــر الهيئــة الوطنّي اســتعداد الكلّي
ــيِّ والّتقنــي ممثلــة فــي منســوبي المعهــِد  ــِة للّتعليــِم الفّن ــُة وفــدًا مــن المؤسســِة العاّم 4ـ وفــي إطــاِر خدمــِة المجتمــِع، اســتقبلِت الكلّي

))) ينظر صفحتا الزيارات وملحق الصور من هذا التقرير. 

مقدمة 
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الّصناعــّي الّثانــوي بمّكــة المكّرمــة فــي 4/ 4 /1438هـــ ضمــن فعاليــات اليــوم العالمــي للغــة العربيــة.
ــا والبحــث  ــات العلي ــة للدراس ــل الكلي ــداهلل المســملي وكي ــور عب ــا الدكت ــة، قّدمه ــارات اللغوي ــن المه ــرٌة ع ــد دورٌة مّصغ ــت للوف  قّدم
العلمــّي، ثــّم أقــام طــالب نــادي اللغــة العربيــة مســابقات لغويــة متنوعــة، وتعــرف الوفــد خــالل الزيــارة علــى مرافــق الكليــة، وختــم 

ــة فــي خدمتهــا. ــة، ودور الكلي ــة تعزيــز اللغــة العربي ــة أ.د. عبــداهلل بــن ناصــر القرنــي اللقــاء بكلمــة عــن أهمي ــد الكلي ســعادة عمي
 5ـ استقبلِت الكلّيُة بشطريها: العابدّية والّزاهر وفَد كلّيِة الّدراساِت الّلغوّيِة والحضارِة اإلسالمّيِة بالجامعِة الوطنّيِة بماليزيا، برئاسِة

 البروفسوِر زمري عريفين. وُقّدم للوفد برنامجا تعريفّيا كامال عن الجامعة والكلّية.
6ـ كمــا اســتقبلت وكالــة الكلّيــة فــي الزاهــر ســعادة البروفوســورة زغــدودة ذيــاب مــن جامعــة باتنــة فــي الجزائــر، زارت ســعادتها أقســام 
الكلّيــة، ومكتبتهــا، واطلعــت علــى بعــض الرســائل العلمّيــة، واســتمعت إلــى شــرح موجــز عــن التطويــر فــي الكليــة، وأبــدت ســرورها لمــا 
رأتــه فــي الكليــة مــن نشــاط علمــي وثقافــي. ثــم جــرى الحديــث عــن ُســبل التعــاون بيــن الكليــة وجامعــة باتنــة فــي مجــال البحــث 

العلمــي والنظريــات اللغويــة الحديثــة.
كما شهدت الكلّية مناسبات علمّية وثقافّية متعّددة مهّمة، أهّمها)2( :

1ـ عقد اللقاء الّثاني لعمداء كّلّيات اللغة العربّية ورؤساء األقسام في المملكة في رحابها في 1/ 5/ 1437هـ.
2ـ فــي إطــار الّتعــاون والّشــراكة المجتمعّيــة القائمــة بيــن كلّيــة اللغــة العربّيــة ممّثلــة فــي )قســم الّلغــة والّنحــو والّصــرف( وإدارة 
الّتعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة ُنفــذ البرنامــج الّتدريبــي الّثانــي بعنــوان: »المهــارات اإلمالئّيــة والكتابّيــة لمعلمــي المرحلــة االبتدائّيــة 

فــي الفتــرة 27/ 2/ 1438هـــ، إلــى 28/ 3/ 1438هـــ، بقاعــة االحتفــاالت بالكليــة. 
ــا يأســر األســاتذة والّطــالب، مــن منتســبي الكلّيــة ومــن  ــا وثقافيًّ ا علميًّ 3ـ كمــا اســتمّر الموســم الّثقافــي للكلّيــة يقــّدم إبداعاتــه زاًدا شــهيًّ
غيرهــم، يرقبونــه فــي كّل شــهر، تســتضيف الكلّيــة فيــه عــدًدا مــن أســاتيذ الكليــة، وبعــض أســاتيذ مــن كليــات الجامعــة األخــرى تقــدم 

فيــه محاضــرة علميــة أو يعــرض فيــه بحــث علمــي وُيناقــش .
4ـ شــاركت الكلّيــة فــي جميــع الفعاليــات المحلّيــة، واألســابيع واأليــام العالمّيــة، وفــي مقدمتهــا اليــوم العالمــي للغــة العربّيــة، واللقــاءات 
العلمّيــة فــي عمــادة الدراســات الجامعّيــة، وقــدوة الجامعــة، واللقــاءان العلميــان الثامــن والتاســع فــي عمــادة شــئون الطــالب، وبرنامــج 
تعظيــم البلــد الحــرام، مــع جمعّيــة زمــزم، وأســبوع الّتوعيــة بالوقايــة مــن ســرطان الّثــدي - أجارنــا اهلل والجميــع منــه- وأســبوع الشــجرة 

.
 قراءة موجزة لبعض ما احتواه الّتقرير أقّدمها بين يدي الّتقرير:

ــا وطالبــة، خمســهم يدرســون فــي برنامــج االنتســاب،  ــة فبلــغ خمســة آالف وثمانــي مئــة وعشــرين طالًب أولهــا: ازداد عــدد طلبــة الكلّي
والباقــي فــي برامــج الباكالوريــوس الثالثــة، أمــا طلبــة الدراســات العلــى فلــم يصلنــا عددهــم، وعددهــم فيمــا أرجــح ال يقــّل عــن مئــة 

))) ينظر صفحتا الفعاليات وملحق الصور من هذا التقرير 
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وخمســين ) 150 ( طالبــا وطالبــة.
ومــع هــذا التوّســع فــي القبــول فــي الكليــة لــم تــزدد نســبة التوظيــف فــي أقســام بنســبة مقبولــة، بــل بقيــت كمــا هــي مــن قبــل، مــع 
حاجــة األقســام الثالثــة إلــى الزيــادة فــي أعضــاء هيئــة الّتدريــس، وبخاّصــة قســم اللغــة والّنحــو والّصــرف الــذي بلــغ العجــز فيــه فــي 
الفصــل األول22.75% ، وفــي الفصــل الثانــي 16%، إذ أنــه يقــّدم ألقســام الجامعــة خمًســا وأربعيــن )45( وحــدة تدريســّية غيــر أقســام الكلّيــة، 
منهــا وحدتــان ألقســام الجامعــة كاّفــة، وخمــس عشــرة وحــدة لقســم الشــريعة، وثمــان وحــدات ألقســام كلّيــة الّدعــوة األربعــة : قســم 
الكتــاب والســّنة، وقســم العقيــدة، وقســم القــراءات، وقســم الدعــوة والّثقافــة اإلســالمّية، ويقــدم ســّت وحــدات لقســم الّتاريــخ وأقســام 
ــة  ــوم العالــي فــي كلّي ــة، وأربــع وحــدات لقســم األنظمــة ، وثمــان وحــدات لقســم القضــاء، و وحدتيــن للدبل ــة العلــوم االجتماعّي كلّي

الّشــريعة .
والقســم منــذ إنشــائه وهــو يعجــز عــن تغطيــة جدولــه الّدراســي، ولعــّل إدارة الجامعــة وعمــادة الكلّيــة تنظــران فــي هــذه المشــكلة؛ لحّلهــا 

ــا، دون أن يحتــاج إلــى شــقيقيه قســمي البالغــة. واألدب، وال يلجــأ إلــى طلــب الّتعــاون مــن خريجيــه فــي تســديد جدولــه.  جذريًّ
ثانيهــا: ارتفــاع نســبة الطــالب الحاصليــن علــى امتيــاز إلــى ) 49 ( طالًبــا، مقابــل ) 29( طالًبــا العــام الماضــي، بنســبة زيــادة بلغــت %40.8. 

فللــه الحمــد!
كمــا ارتفعــت نســبة الطالبــات الحاصــالت علــى امتيــاز إلــى ) 135 ( طالبــة، فــي عــام 1439هـ،مقابــل ) 111( طالبــة العــام الــذي قبله1438هـ، 
بنســبة زيــادة بلغــت 17.7% وهــذا يــدل علــى نجــاح برنامــج تكريــم المتفوقــات واالحتفــاء بهــّن، تشــجيًعا للمتميــزات المتقّدمــات ألقســام 

الكلّيــة واســتمالتهن؛ لئــاّل يحولــن إلــى األقســام األخــرى .
 ثالثهــا : بلــغ عــدد الّرســائل العلمّيــة المســجلة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أقســام الكلّيــة ســتين )60( رســالة)3(
، أربــٌع وثالثــون رســالة فــي قســم اللغــة والّنحــو والصــرف، أســند اإلشــراف عليهــا إلــى ثالثــة عشــر عضــًوا مــن أســاتذة القســم، وســبع 
عشــرة رســالة فــي قســم األدب، أســند اإلشــراف عليهــا إلــى خمســة أعضــاء مــن أســاتذة القســم، وتســع رســائل فــي قســم البالغــة، أســند 

اإلشــراف عليهــا إلــى خمســة أعضــاء مــن أســاتذة القســم . 
وبلــغ عــدد الطلبــة الُمرَشــدين اثنيــن وثالثيــن طالًبــا وطالبــة، ســتة عشــر منهــم فــي قســم اللغــة والّنحــو والصــرف، أســند إرشــادهم 
إلــى عشــرة أســاتذة، وثالثــة عشــر منهــم فــي قســم األدب، أســند إرشــادهم إلــى أربعــة أســاتذة، وثالثــة فــي قســم البالغــة أســند إرشــادهم 

إلــى أســتاذين .
 رابعهــا: فــي مجــال اإلنتــاج العلمــي ألعضــاء هيئــة الّتدريــس نشــر أســاتذة أقســام الكلّيــة: قســم اللغــة والنحــو والصــرف، وقســم البالغــة 
، وقســم األدب، نشــروا أربعــة وســتين بحًثــا، خمســة وخمســون بحًثــا ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم اللغــة والّنحــو والّصــرف، وخمســة 
أبحــاث ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم البالغــة، وأربعــة أبحــاث ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم األدب، علًمــا أّن بعــض أعضــاء هيئــة 

))) ال تشمل هذه اإلحصائية ما ُسجل يف قسم الدراسات العليا
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التدريــس لــم يرســلوا مــا لديهــم مــن إنتــاج علمــي، وبخاصــة فــي قســمي اللغــة والّنحــو والّصــرف، والدراســات العليــا، إذ لــم يقدمــوا 
بياناتهــم للّتقريــر الّســنوي .

ــة والنحــو  ــة: قســم اللغ ــة التدريــس فــي األقســام الثالث ــه أعضــاء هيئ ــام ب ــذي ق ــة ال ــم العلمــي لألبحــاث العلمي ــي التحكي ــا: ف خامًس
ــا ألعضــاء هيئــة  ــا، أربعــة وثالثــون بحًث والصــرف، وقســم البالغــة ، وقســم األدب، بلــغ عــدد األبحــاث المحكمــة ثالثــة وخمســين بحًث
الّتدريــس فــي قســم اللغــة والّنحــو والّصــرف، واثنــا عشــر بحًثــا ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم البالغــة، وســبعة أبحــاث ألعضــاء 

هيئــة الّتدريــس فــي قســم األدب.
سادســا: فــي محــور حضــور المؤتمــرات حضــر ســبعة وعشــرون عضــًوا مؤتمــراٍت متعــددة ، ثالثــة عشــر عضــًوا مــن قســم اللغــة والنحــو 

والّصــرف، وتســعة أعضــاء مــن قســم البالغــة والنقــد، وخمســة أعضــاء مــن قســم األدب.
ســابًعا: فــي محــور التطويــر، حضــر عــدٌد كبيــٌر جــّدا مــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس كثيــًرا مــن الــدورات التدريبيــة التطويريــة فــي 
جميــع مجــاالت التطويــر الذاتــي والمهــاري والعلمــي واإلداري، ففــي قســم اللغــة والنحــو والصــرف حضــر خمســة وعشــرون عضــًوا ، 

وفــي قســم البالغــة حضــر عشــرون عضــًوا، وقســم األدب حضــر ثمانيــة عشــر عضــًوا.  
ثامًنــا: وفــي محــور حضــور الّنشــاط الّثقافــي حضــر اثنــان وخمســون عضــًوا مــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس كثيــًرا مــن المناشــط بلغــت 

ســتة وثالثيــن نشــاًطا.
تاســًعا: محــور خدمــة المجتمــع قــدم ثمانيــة وثالثــون عضــًوا مــن أقســام الكليــة مئــة واثنتيــن وأربعــون خدمــة للمجتمــع متنوعــة بيــن 
تعليــم وتدريــب وإرشــاد وتوجيــه وإدارة )4(، منهــم ســتة عشــر عضــوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي قســم اللغــة والنحــو والصــرف 
قدمــوا ســّت وســتين خدمــة، وأحــد عشــر عضــًوا مــن قســم األدب قدمــوا ثمانــي وعشــرين خدمــة، أحــد عشــر عضــًوا مــن قســم البالغــة 

ثمانــي وأربعيــن خدمــة.
عاشــًرا : ســّجل ســّتٌة وثالثــون عضــًوا مــن الكلّيــة فــي الجمعّيــات العلمّيــة واألندّيــة األدبّيــة، ســبعة عشــر عضــًوا مــن قســم الّلغــة والّنحــو 

والّصــرف، وعشــرة أعضــاء مــن قســم البالغــة، وتســعة مــن قســم األدب. 
الحــادي عشــر: فــي محــور الــكادر اإلدارّي ارتفــع عــدد اإلداريــات فــي الكلّيــة إلــى ســّت عشــرة إدارّيــة،  لــكّل وكالــة أو قســم ســكرتيرتان، 
ــرى  ــاب، وأخ ــكرتيرة لالنتس ــر اإلدارة، وس ــاعدة مدي ــة، ومس ــة مكتب ــودة، وأمين ــاد والج ــرى لالعتم ــة، واألخ ــال اإلدارّي ــا لألعم إحداهم

للّتنســيق.      
والكلّيــة بثقلهــا العلمــّي والّثقافــّي والحجــم الكبيــر مــن حيــث أعــداد الطلبــة والطالبــات والخريجيــن والخريجــات فــي جميــع برامجهــا 
ا  ـــ جزاهــا اهلل خيًراــــ التــي مــا فتئــت تقــّدم الّدعــم الّســخي ماديًّ وخدمــة الجامعــة والمجتمــع تســتحّق مزيــد اهتمــام مــن إدارة الجامعــةـ 
ــا ومــع ذلــك مــا زالــت الكلّيــة تتطلــع إلــى مزيــد مــن الّدعــم والعنايــة واســتكمال بنيتهــا الّتحتّيــة وتوســعة مقــّر الّطالبــات فــي  ومعنويًّ

))) حسب ما  أثبت يف محور خدمة املجتمع.
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الّزاهــر، وجمــع شــمل منســوباتها فــي مقّرهــا الرئيــس واألصــل؛ لتــؤدي دورهــا الّريــادي علــى أكمــل وجــه لخدمــة دينهــا وأّمتهــا .
ــن وعضــده  ــّم أدعــوه ســبحانه لخــادم الحرمي ــه، وتيســيره وتســهيله، ث ــى توفيقــه وعون ــه عل ــق بجالل ــا .. أحمــد اهلل حمــًدا يلي وختاًم
وحكومتــه الّرشــيدة بالّتوفيــق والّســداد والعــون والّنصــر المبيــن، وأتقــّدم بالّشــكر الجزيــل إلــى معالــي مديــر الجامعــة أ.د.عبــداهلل بــن 
عمــر بافيــل، علــى تعهــّده للكلّيــة، وتلبيــة طلباتهــا، وتوفيــر احتياجاتهــا فجــزاه اهلل عّنــا خيــر الجــزاء.  وأتقــدم بخالــص الّشــكر وعظيــم 
ــد اهلل بــن ناصــر القرنــي، الــذي ينفــق وقتــه وجهــده وراحتــه إلســعادها  ــة وقائدهــا ســعادة عميدهــا أ.د. عب ــان إلــى رائــد الكّلّي االمتن

وارتقائهــا، فجــزاه اهلل عنهــا بشــطريها ومــن فيهمــا خيــر الجــزاء، وجعــل مــا يقّدمــه لهــا بركــة فــي عمــره ووقتــه وعملــه!.
كمــا أتقــّدم بخالــص الّشــكر إلــى إخوانــي وأخواتــي وكالء الكلّيــة ووكيالتهــا، ورؤســاء األقســام ووكيالتهــم، وســعادة المشــرف علــى 
وحــدة اإلعــالم والعالقــات العامــة بالكليــة د. ســعيد بــن محّمــد القرنــي. كمــا أتقــّدم الّشــكر الجزيــل لــكّل قســم يصلنــي تقريــره فــي 
ــا شــاماًل بــال نقــص وال تقصيــر، وأعتــب علــى مــن تأخــّر كثيــًرا - بــل تعّثــر فــي طريقــه- ولــم يصــل  كّل عــام فــي وقتــه دقيًقــا تامًّ
بعــد انتظارنــا الطويــل لــه، وتســبب فــي تأّخــر إخــراج هــذا التقريــر فــي وقتــه، َفُســيوف الوقــت والمشــاغل ال تمهــل، وال تعــذر، وذووا 
الحقــوق ال يعــذرون، كمــا ســاهم فــي الّتأخيــر عــدم دّقــة البيانــات المقّدمــة، وعــدم صّحــة بعضهــا أحياًنــا، وعــدم التقّيــد بالعــام الّدراســي 
الــذي ُخّصــص لــه الّتقريــر، أو تقديــم البيانــات دون تاريــخ وهــذا نــال وقًتــا كبيــًرا مــن المراجعــة والّتدقيــق، كمــا اضطــررُت آســفة 
إلــى حــذف مــاال تاريــخ لــه، ومــا كان تاريخــه ســابًقا للعــام المخصــص لــه الّتقريــر فــاهلل المســتعان ...أســأله بمّنــه ورحمتــه القبــول، 

وأن يكتــب لــي ولكــم األجــر العظيــم عنــده فــي ذلــك اليــوم ! 
ــة التــي تولــت عــبء إدخــال  ــبهاني، ســكرتيرة الوكال ــكر األخــت العزيــزة أ. مشــاعل محمــد ســعيد َس ــا أقــّدم خالــص الشُّ         ختاًم
البيانــات. كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمديــر مطابــع الجامعــة، وأ.خالــد الّصاعــدي علــى تعاونهمــا وســعة صدريهمــا مــع الكلّيــة فــي 

طباعــة الّتقريــر وإخراجــه علــى الوجــه الالئــق .
    وآخُر دعوانا أِن الحمُد هلل ربِّ العالمين، والّصالُة والّسالُم على خيِر الخلِق أجمعين !

كتبته أّم عمر
حّصة بنت زيد بن مبارك الّرشــود  

20 / 2 / 1440هـ





23الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

محتويات التقرير

شعار الكلية .
كلمة العميد .

مقدمة .
محتويات الّتقرير .

الّتخطيط االستراتيجّي للكّلّية )رسالتها ،أهدافها ،قيمها(
الّدرجات العلمّية التي تمنحها الكلّية .

الهيكل الّتنظيمي .
األقسام األكاديمّية .

الهيكل الّتنظيمي للجان الجودة .
الّشئون التعليمّية
الّتعليم والّتعلم

البرامج الّتعليمية 
أعضاء هيئة الّتدريس

العبء الّتدريسي. 
طالب الكلّية وطالباتها .

تسجيل الّرسائل العلمّية ومناقشتها .
إرشاد طالبات الّدراسات العليا .

البحث العلمّي .
الّنشاط الّثقافي والعلمّي .

أنشطة ثقافّية في خدمة المجتمع .
المشاركة في الّندوات والمؤتمرات .

الّدورات والورش .
الّتطوير في الكلّية .

خدمة الكلّية والجامعة والمجتمع .
الخّطة االستراتيجّية للكلّية .

وكالة الكلّية في مقّر الطالبات.
الوفود والمناسبات والفعالّيات.

ملف الّصور.
مراجع التقرير.
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في
1 / 7 / 1401 هـ

بزغ فجر كلّية اللغة العربّية إحدى الكلّيات الرائدة
في جامعة أّم القرى - حرسها اهلل!-

تتمّثل رسالة كلّية اللغة العربّية فـي إعداد كوادر علمّية متمّيزة في
تعليم اللغة العربّية وآدابها، وتحقيق إضافة نوعّية في بحوثها العلمّية، وتقديم خدمات علمّية للمجتمع.

ر�ســـــالة الـكـلـيــــة

تاأ�سيـــ�س الـكـلـيــــة
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 1- رفع كفاءة األستاذ الجامعّي المتخّصص في علوم اللغة العربّية للقيام برسالته على الوجه األكمل .
 2- إعداد جيل من المعلمين والباحثين المتمّيزين و تنمية مواهب المبدعين من الّشباب القادرين على تلبية متطّلبات الّتنمية المستدامة .

 3- تأصيل ثقافة لغوّية نامية ومنتمية .
 4- بناء قاعدة فكرّية تنطلق من هوّية األّمة في الّتصورات الفكرّية واإلجراءات المنهجّية، و تقوم على استثمار المزايا الّنسبّية لمّكة المكّرمة .

5- تطويع الّتقنية الحديثة للّتعليم والبحث العلمّي وخدمة المجتمع .

أن نحّقق الريادة والتمّيز في اللغة العربّية وآدابها تعليًما وبحًثا وخدمة مجتمعّية، وفق معايير الجودة العالمّية الّشاملة .

ر�ؤيـــــة الـكـلـيــــة

اأهـــــداف الـكـلـيــــة
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االعتزاز بالعربّية، الّتكامل المعرفّي، الّتجديد واالبتكار، اإلتقان .

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

قيــــــــــم الـكـلـيــــة

الّدرجات العلمّية التي متنحها الكلّيــــــة
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الهيكل التَّنظيمّي
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الهيكل الّتنظيمّي للكّلّية 
1- الهيئة اإلدارّية

عميد الكلية 
أ. د.عبد اهلل بن ناصر القرنّي

وكيل الكلية للشؤون 

اإلدارية واملالية 

د. أمحد العدواين

وكيلة الكلّية

د . حّصة الرشود

وكيل الكلية للشؤون 

التعليمية والتطوير 

د. حسن القريّن
د. سعيد آل يزيد

وكيلة الكلية للشؤون 

التعليمية والتطوير 

د. سعاد الّثقفّي

وكيلة الكلية للدراسات العليا 

والبحث العلمي

د. نورة السفياين

وكيل الكلية للدراسات العليا 

والبحث العلمي

د. عبد اهلل  املسملّي
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الهيكل الّتنظيمّي للكّلّية 
2- الهيئة اإلدارّية

عميد الكلية 
أ. د.عبد اهلل بن ناصر القرنّي
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الهيكل الّتنظيمّي للكّلّية 
3- التنسيق واللجان
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قسم الّدراسات العليا
قسم الّلغة والّنحو والّصرف

قسم البالغة والّنقد
قسم األدب

  الأق�سام الأكادميّية يف الكلّية 
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• ر�ؤية•الق�سم	
تكوين هيئة تدريسّية متمّيزة في البحث العلمّي ، ومؤّهلة للّتدريس في مؤّسسات الّتعليم العالي، وقيادة مؤّسسات الّتعليم العاّم.

• ر�سالة•الق�سم	
تتمثل رسالة القسم في: برامج متمّيزة في علوم العربّية وآدابها، وهيئة تدريس مبدعة، ومخرجات عالية الجودة: تجمع بين اإلبداع في 

البحث، وصناعة المعرفة المرتبطة بهوّية األّمة وقيمها.

• اأهداف•الق�سم•	
1- إعداد باحثين متمّيزين في علوم العربّية وآدابها .

2- إيجاد أعضاء هيئة تدريس لمؤّسسات الّتعليم العالي في داخل المملكة وخارجها .
3- إعداد بحوث علمّية يتحّقق فيها اإلبداع واإلضافة الّنوعّية للمعرفة .

4- توظيف تقنيات العصر في نشر ثقافة العربّية .
5- تقديم االستشارات العلمّية، واإلسهام في تطوير برامج ومناهج الّلغة العربّية .

6- إشراك المتعّلمين في صناعة المعرفة من خالل استثمار أساليب الّتعليم الحديثة اّلتي تحّفز الّطالب للمعرفة، وتكشف عن مهاراته العليا فيها 
.

• قيم•الق�سم•	
اإلتقان، اإلبداع، تنمية الّروح العلمّية،ترسيخ قيم العمل الخاّلق،تعزيز الهوّية ،زرع اإلحساس بالمسئولّية .

ق�سم الّدرا�سات العليا 
http://uqu.edu.sa/page/ar/461_
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• الّدرجات•التي•مينحها•	

 ماجستير في اللغة والّنحو والّصرف 
 ماجستير في األدب والّنقد 

 ماجستير في اللغوّيات الّتطبيقّية
 دكتوراه في اللغة والّنحو والّصرف 

 دكتوراه في األدب والّنقد 
 دكتوراه في اللغوّيات الّتطبيقّية.

• اأع�ساء•هيئة•الّتدري�س•يف•ق�سم•الّدرا�سات•العليا	

ن�ساءرجالاملرتبة

-18الأ�شاتذة

--الأ�شاتذة امل�شاركون

-18املجموع

18املجموع الكلي
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رجال

نسـاء
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• ر�ؤية•الق�سم	
الّريادة في تعليم العربّية وآدابها والبحث العلمّي وتوفير الكوادر الّتعليمّية المؤّهلة.

• ر�سالة•الق�سم	
إعداد متخّصصين مهرة في العلوم اللغوّية تراثا ومعاصرة يجيدون مهارة االّتصال الّلغوي . قادرين على سّد حاجة سوق العمل في ظّل القيم 

اإلسالمّية واالنتماء الوطني .

• اأهداف•الق�سم•	
يهدف قسم اّللغة والّنحو والّصرف إلى أن يكون له دور رائد في علوم اللغة العربّية تعليًما وتدريًسا وبحًثا وخدمة لقضايا األّمة وثقافتها في 

إطار ما يلي :
إعداد معلمين ماهرين في علوم العربّية واعين بقضايا األّمة وثقافاتها.   )1

إعداد جيل من الباحثين المتمّيزين في اللغة العربّية لاللتحاق بالّتعليم العالي .  )2
خدمة المجتمع بإقامة الّدورات الّتدريبّية والمشورات الّلغوّية.  )3

ا. ا وتقنيًّ ا وثقافيًّ تطوير أعضاء هيئة الّتدريس علميًّ  )4
5(  رعاية المبدعين والمتمّيزين في المناشط الّلغوّية .

رف ق�سم اللغة �الّنحو �ال�سّ
http://uqu.edu.sa/page/ar/1617
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• قيم•الق�سم•	
1( غرس روح االعتزاز بالعربّية والّدفاع عنها .

2( المحافظة على الّتراث اّللغوّي واإلفادة من معطيات العصر .
3( تحقيق القيم الّشرعّية واالنتماء الوطني .

4( االلتزام باألمانة العلمّية والمناقشات الموضوعّية .
5( تفعيل دور العربّية في المجاالت العلمّية واالجتماعّية .

الحصول على االعتماد األكاديمّيفي مجال الجودة1

وضع خّطة بحثّية تفصيلّية للقسمفي مجال البحث العلمّي2

وضع خّطة تدريبّية على استراتيجّيات الّتدريس والّتقويم واستعمال الّتكنولوجيا في مجال الّتعليمفي هيئة الّتدريس3

وضع قواعد إضافية للقبول في القسم وتحديد األعداد المقبولة ورفع ذلك إلى إدارة الجامعة إلقرارهالقبول في القسم4

إنشاء وحدة الخريجين وتفعيلهافي مخرجات القسم5

استكمال احتياجات المبنى من تجهيز القاعات بوسائل العرض  واستكمال المكتبة بالكتب وأجهزة الحاسوب أخرى6
والتدريب على خطة اإلخالء والتأمين

خطة التطوير في القسم
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• اأع�ساء•هيئة•الّتدري�س•يف•ق�سم•اللغة•�النحو•�ال�سرف	

رجالاملرتبة

((9-((8 / ((8- ((7

نساء

((9-((8 / ((8- ((7

 /  )))  /  ))األساتذة

5  / 6))  /  )) األساتذة املشاركون

7)  / 9)8)  /  9)األساتذة املساعدون

7)  / )))  /  )املحارضون

))  / 9)  /  )املعيدون

)5  / 8)60  /  )5املجموع

)))   /    00) املجموع الكيل
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رجال

نسـاء
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• ر�ؤية•الق�سم	
تحقيق الريادة والمرجعية وإقامة شراكة مع جهات ذات عالقة في مجال األدب .

• ر�سالة•الق�سم	
تأهيل الكوادر المتخّصصة في مجال األدب العربي، وتنمية الذوق وإثراء المواهب؛ إلعداد جيل واع ومنتم للعربّية قادر على مواكبة 

المستجّدات من خالل امتالك مهارات تنافسّية .

• اأهداف•الق�سم•	
إعداد كوادر متخّصصة في مجاالت األدب العربي ذوي قدرات فنّية ونقدّية خالقة.

تنمية المواهب اإلبداعّية ورفدها بالّصقل والّتقويم .
ترسيخ الوعي االنتمائي بإعداد جيل متميز ناهض بآداب أمته. 

نة الّنبوّية المطهرة. توظيف معطيات الّدراسات األدبّية في خدمة القرآن الكريم والسُّ

• قيم•الق�سم•	
االعتزاز بالعربّية.الّتكامل المعرفي. اإلتقان. الّتجديد. واالبتكار.

 ق�سم  الأدب
http://uqu.edu.sa/page/ar/668
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تفعيل المشاركات والملتقيات الطالبية .في مجال الجودة1
تكثيف الدورات وورش العمل لرفع كفاءة عضو هيئة التدريس .

تطوير وحدة الجودة وإعدادها على أعلى درجة من الجاهزية واالستعداد بما يتناسب وطموحات القسم 
وغاياته.

إعداد وحدة إليكترونية للقسم تشمل كافة البيانات والملفات بصورة دقيقة ومنظمة وكاشفة بما يضمن 
للعمل السرعة والكفاءة وسهولة االطالع واإلضافة والتعديل بصورة توفر الوقت والجهد.

العمل على رفع كفاءة البرنامج الحالي.
الرفع بالبرنامج الجديد  إلقراره وتفعيله .

إعداد وحدة إليكترونية للقسم تشمل كافة البيانات والملفات بصورة دقيقة ومنظمة وكاشفة بما يضمن في مجال البحث العلمي2
للعمل السرعة والكفاءة وسهولة االطالع واإلضافة والتعديل بصورة توفر الوقت والجهد .

عقد الحلقات العلمية ) السمينار ( ومنح التفرغ العلمي لألساتذة بصورة دورية وتطوير النشاط البحثي 
على مستوى أعضاء هيئة التدريس.

العمل على رفع كفاءة البرنامج الحالي .في هيئة التدريس3

التوفر على البرنامج الجديد ودراسته وتحكيمه وتقويمه تمهيدًا إلقراره وتفعيله .القبول في القسم4

عقد الندوات والمؤتمرات والمجالس واللقاءات والحلقات العلمية واألنشطة العلمية واإلدارية والترفيهية في مخرجات القسم5
لسائر أعضاء القسم.

عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع عمادة التطوير والجودة أخرى6

خطة التطوير في القسم
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نساءرجالالمرتبة

-1األساتذة

18األساتذة المشاركون

611األساتذة المساعدون

310المحاضرون

65المعيدون

1734المجموع

51المجموع الكلي

أعضاء هيئة الّتدريس في قسم األدب
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رجال
نسـاء
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• ر�سالة•الق�سم	
رفع مستوى طالب البالغة بما يكسبهم الدراية الدقيقة بالتخصص . ويمكنهم من البحث الرصين .

تحقيق منهج بالغي نقدي مؤسس على األصول التراثية . ومتفاعل مع المفيد من المناهج الحديثة . على المستوين : التعليمي والبحثي .
إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة لنفع وخدمة دينها ومجتمعها ولغتها

تم تشكيل هيكل فني جديد يضم أعضاء وعضوات هيئة التدريس يف القسم  بعد زيارة لجنة الجودة للعمل عىل التطوير ورسعة إنجاز املعايرييف مجال الجودة)

عقد اللقاءات والندوات العلمية ومناقشة الرسائل العلمية وااللتقاء بطالب الدراسات العليا بقسم البالغة والنقد لتوجيههم وإرشادهم يف بحوثهميف مجال البحث العلمي)

العمل عىل التطوير الذايت ألعضاء هيئة التدريس بالقسم بالبحوث واملؤمترات واملشاركة يف املناقشات العلميةيف هيئة التدريس)

عقد لقاء مع الطالب بالقسم واألقسام األخرى لنرش ثقافة االنتامء للقسم وترغيب الطالب يف االلتحاق بهالقبول يف القسم)

التواصل مع بعض طالبنا ممن تخرجوا من القسم ومعرفة ما وصلوا إليه بعد تخرجهم وإمدادهم باملشورة وخطابات التزكيةيف مخرجات القسم5

أخرى6

  ق�سم  البالغة �الّنقد
http://uqu.edu.sa/page/ar/1616 

خطة التطوير في القسم
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• اأع�ساء•هيئة•الّتدري�س•يف•ق�سم•البالغة•�الّنقد	

نساءرجالالمرتبة

_3األساتذة

53األساتذة المشاركون

38األساتذة المساعدون

22المحاضرون

39المعيدون*

1622المجموع

36المجموع الكلي

* منال صالح الصاعدي ،  معيدة مبتعث داخيل
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رجال
نسـاء
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الـ�ســـــــــــــــؤ�ن
الـتعليـــــــــــمّيـة
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* برنامج الدراسات العليا:
  يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصي:

1ـ اللغة والّنحو والّصرف.
2ـ األدب والبالغة والنقد.

* برنامج اللغة والّنحو والّصرف:
  يمنح درجة البكالوريوس .
  مدة الدراسة أربع سنوات .

  عدد الساعات المعتمدة 145ساعة.
* برنامج البالغة والنقد:
  يمنح درجة البكالوريوس .
  مدة الدراسة أربع سنوات .

  عدد الساعات المعتمدة 144ساعة.
* برنامج األدب:

  يمنح درجة البكالوريوس
  مدة الدراسة أربع سنوات .

  عدد الساعات المعتمدة 144ساعة

الربامج•التعليمّية•
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الهيئة التعليمية في الكلية
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أستاذ
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أستاذ مشارك
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أستاذ مساعد
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محاضر
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معيد







العبء التدري�سّي 
لأق�ســــام الكليــة
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العبء التدريسي واإلشراف

الفصل األول =؟؟؟النصاب المفروض
الفصل األول =؟؟؟النصاب الفعلي =؟؟؟الفصل الثاني =؟؟؟

الفصل الثاني =؟؟؟

الفصل األول =؟؟؟المنفذ داخل القسم
الفصل األول =؟؟؟المنفذ داخل القسمالفصل الثاني =؟؟؟

الفصل الثاني =؟؟؟

الفصل األول =؟؟؟نسبة العجز
مجموع ساعات العجزالفصل الثاني =؟؟؟

سداد العجز

إسناد ساعات تدريس 
وإشراف ألعضاء هيئة 

الّتدريس باألقسام الجامعّية 
في الكلّية

قسم الدراسات العليا العربية
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العبء التدريسي واإلشراف

1464 ساعةالنصاب المفروض
النصاب الفعلي =   

1575ساعة
الفصل األول =1575
الفصل الثاني =1575

المنفذ داخل القسم
الفصل األول =
الفصل الثاني =

1575 ساعة
1575 ساعة

الفصل األول =نسبة العجز
111 ساعةالفصل الثاني =

سداد العجز
من خالل القسمين 

اآلخرين والمتعاونين 
والمتعاونات

 

رف  لغة والنَّحو والصَّ قسم الُّ
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العبء التدريسي واإلشراف

الفصل األول =459النصاب المفروض
الفصل األول =529النصاب الفعلي الفصل الثاني =439

الفصل الثاني =510

الفصل الثاني =510الفصل األول =529المنفذ داخل القسم

الفصل الثاني = -71الفصل األول = -70نسبة العجز

سداد العجز
القسم يعاني من عجز 
في عدد  أعضاء هيئة 

التدريس

قسم األدب 
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العبء التدريسي واإلشراف

388النصاب الفعلي =501النصاب المفروض

552المنفذ داخل القسم

35نسبة العجز

113سداد العجز

26 ساعة زائدة عن النصاب بقسم الطالب
40 ساعه بقسم الطالبات

قسم البالغة والنَّقد 
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البرنامج

الطالباتالطالب
مجموع 
طلبة 
البرنامج

االمتياز من االنتساباالنتظام 
المنتظمين

ين
ثر

تع
لم

ا

االمتياز من االنتساباالنتظام 
المنتظمات

ات
ثر

تع
لم

ا

اللغة والنحو 
611151996 /5753004015078533662والصرف

361301728 /4084512721548238731األدب

141202137 /5665241820372232532البالغة والنقد

1113655861 / 144912758556819891248125المجموع

5861      طالب وطالبةالمجموع الكلي

طلبة األقسام األكاديمّية / بكالوريوس
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عدد المنتظمين من طاّلب الكلّية وطالباتها/ بكالوريوس

إجمالي عدد المنتظمين
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عدد طالب اإلمتياز
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عدد طالبات اإلمتياز
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عدد المتخرجات
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عدد المتعثرين والمتعثرات
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عدد المتعثرين والمتعثرات







ُكّلف عدد من أعضاء هيئة التدريس بإرشاد طلبة الدراسات العليا، وصل عددهم حسب ما وصل من تقارير أقسام البكالوريوس إلى ستة عشر 

إرشاد طلبة الّدراسات العليا
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)16( مرشدًا، وبلغ عدد الطلبة اثنين وثالثين )32( طالًبا وطالبة، حسب الّتفصيل الّتالي:

الدرجةاسم الباحثاسم المرشد
ماجستيرخولة المعبديريم خلف الجعيد
دكتوراهنبيهة باخشويند. مي الجبوري

دكتوراهأمل بنت جمعان بن ناجي السلميحّصة بنت زيد بن مبارك الرشود
دكتوراههويدا بنت حسين أبو الخيورحّصة بنت زيد بن مبارك الرشود
الماجستيرخلود سليمان سلمان المطرفيحسين خميس  محمود شحاتة

الماجستيرمهاء دبي عبداهلل الشمري                                    أ.د/ طارق النجار
ماجستيرخلود الزهراني د/ أحمد طه الفالل  
ماجستيرزين دخيل الشريفهشام السعيد البلتاجي

الماجستيرمحمد حميد عيد الهذليد. حمدي عبد الفتاح السيد بدران
ماجستيرأمل القثامي   أ.د شريف النجار
ماجستيرخديجة عبد المؤمند. مي الجبوري
دكتوراهمحمود وناتيرياض الخوام

ماجستيرسعد الزهراني  
ماجستيرفواز الصليمي
ماجستيرمريم الصاعدي
ماجستيرسعد العويني

برنامج اللّغة والّنحو والّصف

برنامج الّلغة والّنحو والّصرف
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الدرجةاسم الباحثاسم المرشد

درجة الدكتوراةأحمد الجهنيأ.د.إبراهيم النعانعة

درجة الماجستيرمنال الطويرقيأ.د.إبراهيم النعانعة

ماجستيرهديل الحواس د.أحمد العدواني

ماجستيرسماح القاضيد.أحمد العدواني

دكتوراهالبندري الذيابيد.أحمد العدواني

دكتوراهجواهر الدوشيد.نورة عبداهلل السفياني

ماجستيرأماني بادغيشد.نورة عبداهلل السفياني

الماجستيرمرام البشريأ.د. إبراهيم النعانعة

الماجستيرمرام الفرهودأ.د. إبراهيم النعانعة

الماجستيرفاطمة الصفصافيأ.د. إبراهيم النعانعة

الماجستيرماجد العميريأ.د. إبراهيم النعانعة

ماجستيررحمة الزهرانيد/أمل محسن العميري

دكتوراهأروى خفاجيد/نورة السفياني

برنامج األدب
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الدرجةاسم الباحثاسم المرشد

ماجستير نوف المطيري د . هيفاء بنت عثمان فدا 

ماجستيرإيمان اللهيبيد.سعاد الثقفي

ماجستيرآية الحجارد. هيفاء بنت عثمان عّباس فدا

برنامج البالغة والنقد







اإلشـــراف عـلى 
الّرسائل العلمّيـة
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أشرف عدد من أعضاء هيئة الّتدريس في أقسام الكلّية على رسائل الّدكتوراه والماجستير، وقد بلغ عدد من ُكّلف باإلشراف على الرسائل 
العلمّية اثنين وعشرين عضًوا، حسب ما وصل من تقارير األقسام األكاديمّية ، على ستين )60( رسالة، حسب الّتفصيل الّتالي:

تاريخ التسجيلالمشرفالدرجةالباحثعنوان الرسالة

1438د. مي الجبوريدكتوراهفوزية الحسينياالختالف والتشابه بين األلفاظ العربية واألكادية

أصول النحو في كتاب اإليضاح في شرح المفصل 
1438د. مي الجبوريدكتوراهفاطمة النجعيالبن الحاجب ودورها في االعتراضات

حّصة بنت زيد بن مبارك ماجستيرحنان إبراهيمالجموع في ديوان حسان
-الرشود

ما يرد من المبدل وما ال يرد وما يرجعان إليه من 
حّصة بنت زيد بن مبارك ماجستيرعفراء خياطاألصول والقواعد الكلية 

-الرشود

حّصة بنت زيد بن مبارك ماجستيرسهيلة التركستانياالمتناع في عوارض التركيب
-الرشود

أسباب الترجيح في مغني اللبيب عن كتب األعاريب 
حّصة بنت زيد بن مبارك ماجستيرسعاد السلميالبن هشام

-الرشود

برنامج اللغة والنحو والصرف



83الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

علل المنع من اّطراد القاعدة الّصرفّية في شرح 
حّصة بنت زيد بن مبارك ماجستيرمريم الجابريالّشافية للّرضّي

-الرشود

7/18/ 1437د/ أحمد طه الفاللماجستير نواف غريب الحربي إبراهيم بن أصبغ ومسائله النحوية 

معجم القرآن لعبد الرؤوف المصري دراسة في 
1434د علي إبراهيمماجستيربدور الدعديالمنهج والمحتوى

معجم التقفية للبندنيجي دراسة في المنهج 
والمضمون

1434د علي إبراهيمماجستيرشوق العبدلي

1433د علي إبراهيمماجستيرمحمد المحموديسورة النحل دراسة في األبنية والداللة

1433د علي إبراهيمدكتوراهليلى الشمبريالضبط في معجم الصحاح للجوهري

1437هـيس أبو الهيجاءدكتوراهفرح المالكيالزمن في شعر المعلقات

1437هـيس أبو الهيجاءدكتوراهنزهة الهذليخصائص لغة التشريع في األنظمة الجزائّية السعودّية

1436هـيس أبو الهيجاءماجستيرفاطمة حويطاتاعتراضات الشاطبي على ابن السراج

االختالف النحوي في المعمول المتقدم في الدر 
المصون  

فايزة بنت عديس عبدالغني 
القرشي  

رياض الخوامدكتوراه 
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أثر المعنى والصنعة في تعيين صاحب الحال في الدر 
المصون من سورة الفاتحة حتى سورة األنفال 

رياض الخوامماجستير حسنى جويجاتي

أثر المعنى والصنعة في تعيين صاحب الحال في الدر 
المصون من سورة التوبة إلى الفرقان 

رياض الخوامماجستير آمال كبكبي 

رياض الخوامماجستير سطام العتبيبيتعدد أراء ابن مالك 

رياض الخوامماجستير أمد نفاع الشيخاالنحراف اللغوي عند الشيعة اإلمامية 

رياض الخوامدكتوراه محمد خليل   حركة التأليف في إعراب القران الكريم 

رياض الخوامدكتوراه رحمة العمريأثر المعنى في اتفاق القراءات

شرحا الكافية البن الحاجب وابن جماعة دراسة 
1433أ.د طارق النجارماجستيرأحمد السالميتحليلية موازنة

توجيه ابن السراج للقراءات القرآنية)منهجه وموقف 
منصور هاشم عجمي أبو الماجستيرشريفة عبده الهيلــيالفارسي منه  (

1436-1437هـشهبة

1438د حسن محمد القرنيماجستيرنايف الحارثي

1438د حسن محمد القرنيماجستيرعيشة الشهابي
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عوارض الّتركيب في شعر محّمد علّي الّسنوسّي 
1434 هـد. سعيد ابن محّمد القرنّيماجستيرأشواق بنت علّي الوادعّي ) دراسة نحوّية (

1435يوسف السلميالماجستيرمحمد كريريالحذف والتقدير في المفضل في شرح المفصل

شرح اإليضاح العضدي للبنا أحمد جمال الديندكتوراهنادية فريج القرشيشرح اإليضاح العضدي للبنا تحقيق ودراسة
تحقيق ودراسة

ظاهرة العطف في ديوان أحمد جمال الدينماجستيرمحمد جمعان الغامديظاهرة العطف في ديوان ابن زيدون
ابن زيدون

الضرورة الشعرية عند أحمد جمال الدينماجستيرناهر بن ناجي المرامحيالضرورة الشعرية عند المتنبي في الفسر ابن جني 
المتنبي في الفسر ابن جني 

المسائل النحوية والصرفية بين عبث الوليد ومعجز 
طارق محمد عبد العزيز دكتوراهعبير النفيعيأحمد دراسة موازنة

النجار

اثر التحليل الداللي في دراسة الترادف- دراسة 
1439د. مي الجبوريدكتوراهنبيهة باخشوينتطبيقية في المترادفات لدى ابن خالويه
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تاريخ التسجيلالمشرفالدرجةالباحثعنوان الرسالة

األسد في الشعر العربي القديم حتى نهاية القرن 
أ.د.إبراهيم النعانعةالماجستيرهّداي نّفاع الُقرشيالثالث الهجري

أ.د.إبراهيم النعانعةالماجستيرعزيزة صويلح المالكيشعرّية التكرار في شعر ابن هانيء األندلسي

 مقدمة القصيدة عند 
أ.د.إبراهيم النعانعةالماجستيرعلي عوض القرنيحّسان بن ثابت األنصاري - دراسة أسلوبّية

أ.د.إبراهيم النعانعةالماجستيرهوازن األنصارياالغتراب في شعر عدنان الصائغ

الحياة والموت في شعر البحتري– المضامين 
الشعرية

نايف مساعد موسم 
أ.د.إبراهيم النعانعةالدكتوراةالعتيبي

صورة اآلخر في شعر صورة اآلخر في شعر عبيد اهلل بن قيس الّرقيات
أ.د.إبراهيم النعانعةالماجستيرعبيد اهلل بن قيس الّرقيات

1432د.نورة السفيانيماجستيرإيمان الزهرانيالقناع في شعر القصيبي

1438/8/12د.نورة السفيانيماجستيربسمة النفاعيرؤية العالم في رواية ستر لرجاء العالم

1437هـأمل محسن العميريماجستيرمرام الناصريالصبح في الشعر األندلسي عصر ملوك الطائف

برنامج األدب 
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أمل محسن العميريماجستيرأسماء الغامديمكونات النص الشعري عند ابن عبدربه

أمل محسن العميريماجستيرمنال الحربيالغزل الكيدي في العصر األموي

1439/1438أ.د. إبراهيم النعانعةالماجستيرنوف الطويرقيالشخصية في شعر فهد العتيق

1439/1438د. أحمد العدوانيماجستيرغدير الحازمياستدعاء األندلس في الشعر السعودي

1439/1438د. أحمد العدوانيماجستيرهديل الحواسالزمن في رواية القارورة ليوسف المحيميد

1439د. أحمد سليمالماجستيرخالد الفهميتجربة المرض عند عبد العزيز المشري

1438-1439د/نورة السفيانيماجستيرخديجة الحويطياالنتماء السياسي في شعر الفرزدق

1438-1439د/نورة السفيانيدكتوراهجواهر الدوشي جازان في رؤى أشعارها
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تاريخ التسجيلالمشرفالدرجةالباحثعنوان الرسالة
صورة األسد عند المتنبي / دراسة بالغية 

1436هـأد/ دخيل اهلل الصحفيماجستيرفايز العطوينقدية

البناء التركيبي في شعر ابن أبي عائذ 
1435هـد/ فوزي غانمماجستيرلطيفة النباتيالهذلي دراسة بالغية

القافية في معتصميات أبي تمام - دراسة 
1432 هـد. هيفاء عثمان  فداماجستيرأ . ندى خياطبالغّية نقدّية .

د. منال مبطي حامد المسعوديماجستيرأ.مريم سعيد الصاعديالمجاز في أحكام القرآن للجصاص
قاعة الجفالي 1 

الزاهر
1438/7/8هـ

براعة االستهالل في دواوين إبراهيم 
د. هيفاء عثمان فداماجستيرنوف المطيريالدامغ

المنهج البالغّي في دراسة الّصورة عند 
ماجستيرمشخص الكويكبيالبحتري

ماجستيرثنوى العامريحديث القرآن عن البخل _دراسة بالغّية

شعر عمرو بن األهتم رضي اهلل عنه 
ماجستيرسارة العبدلي_دراسة بالغّية

القصة الشعرية عند عبدالرحمن 
1438هـد.سعاد الثقفيماجستيرإيمان اللهيبيالعشماوي »بائعة الريحان نموذجا«

برنامج البالغة والنقد 
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

8/ 1438هـجامعة أم القرىمعجم المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي د/ أحمد طه الفالل

1438/8هـجامعة أم القرىالمباحث النحوية والصرفية في كتاب أعالم الحديث للخطابيد/ أحمد طه الفالل

3/ 1438هـجامعة أم القرى علل المنع من اطراد القاعدةا لصرفية في شرح الشافية للرضيأ.د طارق النجار

محّرم 1438هـ جامعة أم القرىتحقيق مخطوط/جواهر األلبابأ.د/ يس أبو الهيجاء

األصول النحويةأ.د/يس أبو الهيجاء
شعبان 1437هـجامعة أم القرىفي توجيه القراءات الشاذة عند الفارسي

1438هـجامعة أم القرىبإشراف أ.د أحمد المحموديد حسن محمد القرني

1437هـجامعة أم القرىعوارض التركيب في شعر محمد علي السنوسي دراسة نحويةد. مي الجبوري

موقف الرضي في شرح الكافية من آراءد. ريم خلف الجعيد
1438هـجامعة أم القرىابن مالك النحوية

االحتماالت النحوية في كتاب الفريد في إعرابد. ريم خلف الجعيد
1438هـجامعة أم القرىالقرآن المجيد

د اْلَعِريِنّي د ُمَحمَّ 9محرم1438ـجامعة أم القرىالحمل النحوي عند ابن هشام األنصاريِإْبَراِهيم ُمَحمَّ

مناقشة الرسائل العلمية /
برنامج اللغة والنحو والصرف ) داخل الجامعة ( 
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أثر العامل في توجيه سيبويه لشواهده الشعرية في د.مصطفى فؤاد أحمد 
1439/8/24هـجامعة ام القرىالمنصوبات

أبنية الفعل المزيد ودالالته في ) موطإ اإلمام مالك( منصور هاشم عجمي أبو شهبة
1439هـجامعة أم القرى األحاديث الصحيحة نموذجا-دراسةصرفية

1439هـجامعة أم القرى أثر قياس الشبه بين ابن جني والرضي  منصور هاشم عجمي أبو شهبة

1439هـجامعة أم القرىظاهرة العطف في ديوان ابن زيدون دراسة نحوية دالليةطارق محمد عبد العزيز النجار

1439هـجامعة ام القرىعوارض التركيب في شعر محمد علي السنوسي دراسة نحويةد. مي الجبوري

12 رجب 1439جامعة أم القرىماجستيرحسين خميس محمود شحاتة

علل المنع من اّطراد القاعدة الّصرفّية في شرح الّشافية د. حصة الرشود
438جامعة أم القرىللّرضّي/1438هـ

ٌة في مقررات الثانويِة د. حصة الرشود االشتقاُق من الجامِد ـــ دراسٌة صرفيَّ
ِة السعودية. 1437ه. دكتوراه 437جامعة أم القرىالعامَّ

اعتراضات السخاوي على اللغويين والنحويين والصرفيين في د. حصة الرشود
438جامعة أم القرىكتاب )سفر السعادة وسفير اإلفادة( 1437هـ

التقدير عند ابن هشام في المغني بين التنظير والتطبيق. د. حصة الرشود
437جامعة أم القرى1437هـ.

أثر العامل في توجيه سيبويه لشواهده الشعرية في .د.مصطفى فؤاد أحمد محمد
المنصوبات

1439/8/24جامعة أم القرى

أبنية الفعل المزيد ودالالته في ) موطإ اإلمام مالك( منصور هاشم عجمي أبو شهبة
1439هـجامعة أم القرى األحاديث الصحيحة نموذجا-دراسةصرفية

1437جامعة أم القرىعوارض التركيب في شعر محمد علي السنوسي دراسة نحويةد. مي الجبوري
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

1438هـجامعة الطائفماجستيررياض الخوام

تعدد األوجه البنيوية واإلعرابية وأثرها على المعنى- حّصة بنت زيد الرشود
شعبان 1437هجامعة الملك عبد العزيز، جدةقراءة أبي ُنهيك نموذًجا

صور الخبر الجملة في ديوان الشافعي، دراسة نحوّية حّصة بنت زيد الرشود
صفر 1437هجامعة الملك عبد العزيزداللّية.

حاشية الروداني على توضيح األزهري، تحقيق سعيد بن علي الغامدي
صفر/1438هجامعة الملك عبد العزيز،  جدةودراسة 

المنهجية في حاشيتي السجاعي والخصري دراسة أ.د طارق النجار
2017/8مآداب بنها بمصرنحوية نقدية للباحث عبد المنعم محمد عبد المنعم

الكليات النحويةفي إعراب القرآن الكريمأ.د طارق النجار
1438/8هـكلية اللغة العربية بجامعة القصيمللباحث: عبدالرحمن بن الحميدي بن خلف الشمري

أ.د طارق النجار
لهجات العرب في ارتشاف الضرب وأثرها في التقعيد 

عند -أبي حيان دراسة صرفية نحوية، للباحث 
عبدالعزيز بن سليمان الحسن .

1438/8هـكلية اللغة العربية بجامعة القصيم

مناقشة الرسائل العلمية /
برنامج اللغة والنحو والصرف ) خارج الجامعة ( 
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

1437/2/28 هـ  جامعة أم القرى الدهر في ديوان الهذليينأ.د.إبراهيم النعانعة

الرسائل النثرية الحربية في األندلس حتى نهاية القرن السادس أ.د.إبراهيم النعانعة
1437/3/4 هـجامعة أم القرى الهجري

1438/1/12جامعة أم القرىاالختيار الشعري في كتاب الزهرة ألبي بكر األصبهانيأ.د.إبراهيم النعانعة

1438/4/14 هـجامعة أم القرى اإليقاع والداللة في شعر أبي الشيص الخزاعيأ.د.إبراهيم النعانعة

1438/5/30هـجامعة أم القرى  شعر المرأة في حماسة الخالديينأ.د.إبراهيم النعانعة

1438/6/1هـجامعة أم القرى السقيا في الشعر الجاهليأ.د.إبراهيم النعانعة

ربيع أول 1438هـجامعة أم القرىاألسطورة في الشعر السعوديد.أحمد العدواني

1439/9/7هـجامعة أم القرى صورة الظاهر بيبرس في األدب المملوكي أ.د. إبراهيم النعانعة

1439/6/3هـجامعة أم القرى التجربة الجمالية في تلقي أبي تمام الشعري أ.د. إبراهيم النعانعة

1439/9/19هـجامعة أم القرى شعرية الحنين عند أحمد عسيريأ.د. إبراهيم النعانعة

6/15/ 1438هـجامعة أم القرى-الطبيعة في شعر ابن سناء الملكأحمد سليم عبد الوهاب

مناقشة الرسائل العلمية /
برنامج األدب ) داخل الجامعة ( 
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1438/2/11هـجامعة أم القرىالموازنة بين الحماستين البصرية والمغربية – الرثاء أنموذًجاأحمد سليم عبد الوهاب

27 / 6 / 1438هجامعة أم القرىمقدمة القصيدة عند حسان بن ثابت األنصاري ) دراسة أسلوبية(عماد محمد يحيى

1438/2/6جامعة أم القرىاالسطورة في الشعر السعوديد. حبيب حنش الزهراني

1438/5/29جامعة أم القرىالخليفة في شعر البحتريمصطفى عناية

1439هـجامعة أم القرى بنية العنوان ووظائفه في ديوان زمن لصباح القلب لفاروق بنجرد. أحمد العدواني

1439هـجامعة أم القرىالفضاء النصي في رواية طوق الحمامد. أحمد العدواني

2-8-1439هـجامعة أم القرىالرياح في مقدمة القصيدة الجاهلية)المقاصد والتشكيل(د/أمل محسن العميري

 1439/8/6هـجامعة أم القرىمكونات النص الشعري عند ابن عبدربه األندلسيد/نورة السفياني

1439/8/29هـجامعة أم القرىالتأمل في شعر أنور العطارد. فاطمة المسعوي

1439هـجامعة أم القرى بنية العنوان ووظائفه في ديوان زمن لصباح القلب لفاروق بنجرد. أحمد العدواني

1439هـجامعة أم القرىالفضاء النصي في رواية طوق الحمامد. أحمد العدواني

2-8-1439هـجامعة أم القرىالرياح في مقدمة القصيدة الجاهلية)المقاصد والتشكيل(د/أمل محسن العميري

1437هـجامعة أم القرىالمثل األخالقية في مدائح أبي تمامد.أمل محسن العميري

1439/3/26هـجامعة أم القرىالبنية والداللة في روايات عبد العزيز مشريد.كوثر محمد أحمد قاضي

1439/8/10 هـجامعة أم القرى صورة اآلخر في شعر عبد اهلل بن قيس الرقياتأ.د. إبراهيم النعانعة
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

1438 هـجامعة اإلمام محمد بن سعود التفاعل النصي في الرواية السعوديةد.أحمد العدواني

صفر 1438هـجامعة الملك عبد العزيزاللون في شعر طاهر زمخشريد.أحمد العدواني

شعبان 1438هـكليات بريدة األهليةالقصة عند إبراهيم عاصيد.أحمد العدواني

15-8-1438هـجامعة الطائف- أمل محسن العميري

الوصيَّة في كتاب الوصايا الخالدة –مقاربة د.كوثر محمد أحمد قاضي
1438/9/16هـجامعة الملك فيصل باألحساءتداولية

الوصية في كتاب الوصايا الخالدة مقاربة د/كوثر القاضي
1438/9/11هـجامعة الملك فيصل في االحساء تدوالية

1439/3/26هـجامعة الملك سعود بالرياضالبنية والداللة في روايات عبدالعزيز مشريد/كوثر القاضي

مناقشة الرسائل العلمية /
برنامج األدب ) خارج الجامعة ( 
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

الخصائص البالغية في أدب التعامل مع النبي صلى اهلل عليه أد/ دخيل اهلل الصحفي
1438/2/14هـجامعة أم القرىوسلم في الكتاب والسنة

1437/11/15هـبجامعة أم القرىالخصائص التركيبية في شعر الخنساء  د / فوزي غانم

1438/4/13هـبجامعة أم القرىالبناء التركيبي في شعر أمية بن أبي عائذ الهذلي د/ فوزي غانم

7/19/ 1438هـبجامعة أم القرىأساليب القرآن في نقض معتقدات المعاندين ـ دراسة بالغيةد/ فوزي غانم

8/15/ 1438هـبجامعة أم القرىصورة األسد عند المتنبي ـ دراسة بالغية نقدية د/ فوزي غانم

الفصل األول بجامعة أم القرىصورة الحياة الدنيا في القرآن » دراسة بالغية«د/عزمي فرحات
1438هـ

البناء التركيبي في شعر أمية بن أبي عائذ الهذلي »دراسة د/عزمي فرحات
1438/4/13هـبجامعة أم القرىبالغية نقدية«

الفصل الثاني بجامعة أم القرىالمواقف من القرآن في القرآن » دراسة بالغية«د/عزمي فرحات
1438هـ

الخصائص البالغية في أدب التعامل مع النبي صلى اهلل عليه د/ سامح حسن صادق
1438/2/14هـبجامعة أم القرىوسلم في الكتاب والسنة

بجامعة أم القرىبالغة التراكيب في حاشية الكازروني على تفسير البيضاويد/ سامح حسن صادق

مناقشة الرسائل العلمية /
برنامج البالغة والنقد ) داخل الجامعة ( 
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رجب 1439هـبجامعة أم القرىالتشخيص في شعر مسلم بن الوليدد/ سامح حسن صادق

التشبيهات النبوية عند ابن األثير في كتاب النهاية في غريب د/ فوزي غانم
1439/1/15هـبجامعة أم القرىالحديث واألثر

1439/6/12هـبجامعة أم القرىالتماسك البياني في شعر عنترةد/ فوزي غانم

1439/8/28هـبجامعة أم القرىحديث القرآن عن البخل د/ فوزي غانم

1439/6/12هـبجامعة أم القرىالتماسك البياني في شعر عنترةد/ سعود الصاعدي

15-1-1438هـجامعة أم القرىالمواقف من القرآن في القرآن –دراسة بالغيةد.سعاد الثقفي

البنية البالغية وداللتها في قصة موسى عليه السالم في القرآن د. هنادي محمد بحيري
2017جامعة أم القرىالكريم للطالبة فوزية الوليدي

2017جامعة أم القرىالقافية في معتصميات أبي تمام- دراسة بالغية نقديةد. هنادي محمد بحيري
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

المكونات األسلوبية في شعر صالح الزهراني » د / سعود الصاعدي
8/1/ 1438هـكليات بريدة بالقصيمماجستير«

الفصل الثاني 1438هـكليات بريدة بالقصيمبالغة التركيب في شعر عبد اهلل البردوني د / سعود الصاعدي

الفصل األول 1439/38هـجامعة القصيمخصائص النظم القرآني في آيات الصالةد/ عزمي فرحات رضوان

مناقشة الرسائل العلمية /
برنامج البالغة والنقد ) خارج الجامعة ( 
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مكان اإلشرافالباحثاألستاذ

أ.د طارق النجار
ياسر المهدي

رسالة ماجستير أسلوبا المدح والذم في القرآن الكريم 
دراسة نحوية داللية

معهد الدراسات العربية واإلسالمية جامعة 
القاهرة

أ.د طارق النجار
وليد موافي

رسالة ماجستير اعتراضات أبي حيان على ابن مالك في 
كتابه التذييل والتكميل

معهد الدراسات العربية واإلسالمية جامعة 
القاهرة

اإلشراف على الرسائل العلمية /
خارج الجامعة برنامج اللغة والنحو والصرف







الـبــحــــــث
الـعـلـمــــــي
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نشر عدد من أعضاء هيئة الّتدريس في الكلّية بعض كتبهم وأبحاثهم، بلغت أربعة وستين بحًثا وكتاًبا )64( منها خمسة وخمسون بحًثا 
وكتاًبا ألعضاء هيئة الّتدريس في قسم اللغة والّنحو والّصرف ، ولهيئة الّتدريس في قسم األدب أربعة، ولهيئة الّتدريس في قسم البالغة 

والّنقد خمسة أبحاث، يوضحها الجدول التالي:

قناة النشر وتاريخهالكتاب / البحثاسم المؤلف

مجلة كلية دار العلوم بالقاهرة ربيع الخليل بن أحمد رائد المصطلحات الكوفيةحماد بن محمد الثمالي
األول1437هـ)منشور(

مجلة جامعة أم القرى رجب 1437هـ)منشور(النصب على الصرف عند الخليل والفراء

مجلة الدراسات اللغوية / مركز الملك الجمل للخليل بن أحمد وليس لغيره
فيصل - الرياض المحرم 1438هـ)منشور(

مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية تحمل الوصف للضمير في الفكر النحوي
بمكة المكرمة ذو القعدة1438هـ)منشور(

الكتب واألبحاث المنشورة عام 1437 - 1439 هـ

برنامج اللغة والنحو والصرف
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توصيف النحاة لمذهب الكوفيين في )نعم وبئس( دراسة 
وتحليل

مجلة الدراسات اللغوية / مركز الملك 
فيصل – الرياض ذو الحجة 1438 هـ)منشور(

سماعات األخفش النحوية في كتابه معاني القرآن – دراسة 
وتحليل

مجلة جامعة األزهر كلية اللغة العربية 
بالمنصورة 2017م )مقبول للنشر(

رياض حسن الخوام

نحاة غيروا مذهبهم  

الشيخ سعيد األفغاني والوزير الفرنسي

األستاذ في التراث اللغوي 

مانسيه سيبويه 
من روائع البيان للمهندس مثنى الهبيان

قبسات لغوية من كتاب الفتح الرباني للجيالني  

مجمع اللغة العربية 
مجمع اللغة العربية 

مجلة الحرس الوطني 1437 هـ

مجمع اللغة العربية 
مجمع اللغة العربية 

مجمع اللغة العربية 

مكتبة أروقة – األردن -1438-1439هــ محاضرات في أصول النحو وقضاياه 

التقدير النحوي تقعيد وتطبيق

إعراب الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال الصحابة 
في كتاب جامع الدروس العربية – مقبول للنشر

مكتبة دار الفكر الحديث
 –األردن -1438- 1439هـ

حّصة بنت زيد بن مبارك 
منشور في مجلة الجامعة لعلوم اللغات مصطلح اإلضمار عند سيبويهالرشود

وآدابها )جامعة أم القرى( 1438هـ
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منشور في مجلة اللغة الوظيفية/ جامعة اقتران جواب الّشرط الّصالح للّشرط بالفاء
حسينة بن بو علي/ الشلف/ الجزائر.2017م

منشور في مجلة كلية اآلداب/ جامعة مجاالت اإلضمار في الكتاب، وخصائص المضمر ومحّله.  
المنوفية/ مصر.2017م

)ِمن( الزائدة في اإليجاب دراسة نحوية تطبيقية من خالل 
القرآن

مقبول للنشر في مجلة جامعة طيبة لآلداب 
والعلوم اإلنسانّية 1439هـ

منشور في مجلة  الحقيقة / جامعة حسيبة مجيء أسماء اإلشارة موصولة
بن علي/2018م

مقبول للّنشر في مجلة كّلّية دار العلوم مجيء أْن شرطّية عند الكوفّيين
بالقاهرة 1439هـ 

مكتبة اآلداب بالقاهرة 2017منظرية األصول والفروع في النحو العربيأ.د / طارق النجار

اختيارات الشيخ ابن عثيمين النحوية في شرح ألفية ابن د.عائشة مرزوق اللهيبي
مالك

مقبول للنشر ،مجلة جامعة الطائف للعلوم 
اإلنسانية1439/11/19هـ

األلفاظ المضعفة في القرآن الكريمريم خلف الجعيد
مجلة دار العلوم ،القاهرة، عدد يونيو 2017دراسة صرفية داللية

رموز الكتابة العربية القديمةد. مي الجبوري
)الصوامت والصوائت(

أذن بالنشر مجلة سر من رأى – كلية 
التربية – جامعة سامراء

ظاهرة حذف الفتحة من ياء المنصوب وواوه في التركيب حسين خميس محمود شحاتة
النحوي في ضوء معطيات الدرس اللغوي الحديث

 مجلة كلية اآلداب – جامعة بني سويف ،   
أبريل ، عام 2016
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القطع في الفكر النحوي بين الظاهرة اللغوية والصناعة أحمد طه الفالل
النحوية

مجلة قطاع كليات اللغة العربية بجامعة 
األزهر العدد: 2017/11/

التوجيهات اللغوية لقراءة علباء بن أحمر أبي َنِهيك د علي إبراهيم محمد محمد
اليشكري

مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب 
المناظرة لها جامعة األزهر العدد الحادي 

عشر 2017 م

حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية 2017نظرية القرائن النحوية. دراسة وصفية نقديةهشام السعيد البلتاجي

معالم منهج أبي حّيان في كتابه: منهج السالك في الكالم يس محمد أبو الهيجاء
على ألفية بن مالك«

مجلة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية 
عدد1438/12هـ

ما احتمل البدلية وعطف البيان أو غيرهما في القرآن د / ناصر عبد الرحيم الجندي
الكريم جمعا ودراسة تحليلية

مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط العدد
 ) 36 ( لعام 2017 مـ

الخصائص اللغوية للهجة الحجازية مستمدة من األمثال أميرة بنت زبير رفاعي سمبس
الشعبية

مجلة فيلولوجي – كلية األلسن -جامعة عين 
شمس – العدد 65 عام 2016م

ألفاظ العرب في القاموس المحيط للفيروزابادي
» دراسة داللية »

مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة – جامعة 
األزهر- العدد 35 لعام2017م

مجلة بحوث كلية اآلداب بجامعة المنوفيةتصريف الُملحق الُمدغمد  محمد بن علي الدغريري
يوليو 2016م

مجلة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة موانع إدغام المثلين في كلمة / دراسة صرفية
يوليو 2017م

مجلة سرديات بجامعة قناة السويس)اَلَت( بين النحويين والمفسرين
يوليو-أغسطس-سبتمبر 2016م



الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
106

تحقيقشرح كتاب سيبويه للرماني 8 مجلداتأ.د شريف النجار

مقبول النشر في مجلة الجامعة اإلسالمية التوجيهات الصرفية واللغوية لقراءة يزيد بن قطيب الشاميسعيد بن علي الغامدي

منشور في مجلة الدراسات اللغوية، مركز مسألة تعدد ما بعد إال، البن هشام األنصاري، تحقيق ودراسة
الملك فيصل. الرياض

مركز تكوين،1438هاالستقبال العربي لعلم اللغةمقبل الدعدي

مركز الملك عبداهللمنهج النحويين في دراسة الشعر
1439/2/18ه 

د اْلَعِريِنّي د ُمَحمَّ تْكِويِن اْلَمَهاِريِِّإْبَراِهيم ُمَحمَّ ْحِصيِل اْلَمْعِرِفيِّ َوالَّ كتاب المجلس الدولي للغة العربية- دبيِعْلُم اْلَعُروِض َبْيَن التَّ

مجلة سامراء 2015كسر التوقع في المكونات األسلوبية للنص القرآنيأحمد جمال الدين أحمد

تغاير العالمة اإلعرابية بين التراكيب المتشابهة لفًظا 
وأثره في الداللة

مجلة كلية اآلداب جامعة السويس
2016

ا( الشرطية دراسة نحوية تطبيقية في القرآن الكريمسميحة صالح الحربي )أمَّ
مجلة ُسرَّ من رأى ـــ كلية التربية ـــــ 

جامعة سامراء.
2017م

مجلة جذور ــ النادي الثقافي األدبي بجدة)اله أبوك( في الدرس النَّحوي
1439/1/25هــ

تحقيقشرح كتاب سيبويه للرماني 8 مجلداتأ.د/ شريف عبد الكريم النجار

عالم الكتب الحديث/2017اإلضمار قبل الذكر في النحو العربي  
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المجمع العلمي العراقي/ اذن بالنشردراسة لغوية في نص عجل بن هفعمد. مي الجبوري

د. نجالء محمد نور عبد 
مجلة بحوث كلية اآلداب بجامعة المنوفية مالمح التفكير النحوي عند الدكتور محمد إبراهيم البناالغفور عطار

بمصر 

د. حسن بن غرم بن محمد 
أحكام االسم األعجمي في النحو والصرفالعمري

منشور في مجلة الدراسات اللغوية بمركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

بالرياض
في 18/ 3/ 1439هـ

التعليل بالقرب أو البعد بين حروف العلة – دراسة صرفية
مقبول للنشر في مجلة مجمع اللغة العربية 

على الشبكة العالمية بمكة المكرمة
في 2/ 7/ 1439هـ

مجلة كلية اآلداب – جامعة السويس 2017مالضرورة الصوتية وأثرها في النحو العربي حسين خميس محمود شحاتة

د/ حمدة حامد عبدالعزيز 
الجابري 

القرينة النحوية عند السيوطي دراسة تطبيقية على القرائن 
في )همع الهوامع شرح جمع الجوامع (

مجلة مؤتمر اإلمام جالل الدين السيوطي 
)ت( )911ه(

)ملتقى العلوم الشرعية والعربية (المنعقد 
بتاريخ 4-5 مارس /2018م

الموافق 17 – 18 /1439/6هـ

حوليات كلية اللغة العربية بجرجا العدد األلفاظ  المعربة في الدر المصون للسمين الحلبيا. سلوى راجح محمد العبدلي
الحادي والعشرون 1438 هـ
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قناة النشر وتاريخهالكتاباسم المؤلف

القرينة النحوية عند السيوطي دراسة تطبيقية على د/ حمدة حامد عبدالعزيز الجابري 
القرائن في )همع الهوامع شرح جمع الجوامع (

مجلة مؤتمر اإلمام جالل الدين 
السيوطي )ت( )911ه(

)ملتقى العلوم الشرعية والعربية (
المنعقد بتاريخ 4-5 مارس /2018م

الموافق 17 – 18 /1439/6هـ

حوليات كلية اللغة العربية بجرجا األلفاظ  المعربة في الدر المصون للسمين الحلبيا. سلوى راجح محمد العبدلي
العدد الحادي والعشرون 1438 هـ

الكتب واألبحاث المنشورة برنامج اللغة والنحو والصرف
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قناة النشر وتاريخهالكتاباسم المؤلف

أ.د.إبراهيم النعانعة
صورة العرب والمسلمين في اآلداب العالمية » صورة 
هارون الرشيد في مسرحّية )َحَسْن( للشاعر اإلنجليزي 

)فلكر( أنموذجًا

 الجامعة األردنية ، عمان 
األردن / 1437هـ

مؤسسة المدينة للطباعة والنشر البناء العروضي الجديد وأثره في القصيدة السعوديةد/إنصاف علي بخاري
مطابع دار العلم بجدة

نادي مكة األدبي باالتفاق مع دار الرافد التراثي في القصة القصيرة في اإلبداع السعوديفاطمة المسعودي 
االنتشار العربي- 1439هـ/2018م

الكتب واألبحاث المنشورة برنامج األدب
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اسم المؤلف الكتاب قناة النشر وتاريخه

د. هيفاء عثمان فدا بين المعجم والبالغة ، مع تطبيق على كتاب
 ) المفردات ( للّراغب األصفهانّي   .

الجمعّية العلمّية الّسعودّية لألدب 
العربّي ./
1438 هـ

ورقة علمية )حواء الواقع واألسطورة ( في 
البرنامج الّسنوّي الّرابع : حواء وصناعة األمجاد  

.

1439هـ / 5 /28
عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب 

الطالبي – جامعة أّم القرى

أدب الّرحالت _ عمق المعنى وتنّوع الّثقافات ( في 
ندوة  ) اإلرث الّثقافّي في أدب الّرحلة العربّية ( 

ضمن فعالّيات مهرجان ) تراث وموروث ( .

1439هـ /7 /10
عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب 

الطالبي – جامعة أّم القرى

د. رباب صالح جمال اإلحياء و اإلماتة بين الحقيقة و المجاز-دراسة 
قرآنية بالغية

كلية اآلداب بجامعة قنا –جمهورية 
مصر العربية

د. منال بنت مبطي المسعودي التلون في الشعر الكندري دراسة في أسرار 
االختالف (

المجلة المغاربية للدراسات اإلنسانية 
واالجتماعية  2017

د/ سامح حسن صادق بالغة الحوار بآيات األحكام
جامعة األزهر كلية اللغة العربية 

بالمنصورة 
38-1439هـ العدد36

الكتب واألبحاث المنشورة برنامج البالغة والنقد
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الكتب واألبحاث المنشورة في برنامجي األدب والبالغة







التحكيم العلمي 
للبحوث
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اسم المحكم الجهة العلمية

حسين خميس محمود شحاتة المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل

حّصة بنت زيد الرشود مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات

السيد دسوقي يوسف جامعة الطائف

أحمدطه الفالل  مجلة جامعة أم القرى ، بحث بعنوان ) وزن فعال في القران الكريم بين المفرد والجمع(

طارق النجار تحكيم بحوث ترقيتين ألستاذين بجامعة القصيم وطيبة وترقية أستاذ بجامعة إربد باألردن
تحكيم بحث لمجلة جامعة أم القرى وآخرين لجامعة القصيم

دعلي إبراهيم محمد محمد جامعة األنبار بالعراق

هشام السعيد البلتاجي مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

هشام السعيد البلتاجي جامعة الطائف )البحوث المدعومة( بحثان

د يس محمد أبو الهيجا مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية

جامعة طيبة

جامعة طيبة

جامعة الملك خالد مشروع بحث علمي

جامعة الملك خالد مشروع بحث علمي

جامعة الملك خالد مشروع بحث علمي

التحكيم العلمي للبحوث / برنامج اللغة والنحو والصرف 



117الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

جامعة الملك خالد مشروع بحث علمي

ترقية/جامعة جازان

رياض الخوام جامعة الملك محمد بن سعود في الرياض 

منصور هاشم عجمي أبوشهبة مجلة جامعة أم القرى .

  جامعة الطائف .

جامعةالطائف .

جامعةالطائف .

د. مي الجبوري تحكيم للنشر في مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية في جامعة سطام 1438 – 2017

سعيد بن علي الغامدي مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل، الرياض 

د. سعيد بن محّمد القرنّي عمادة البحث العلمّي . جامعة الّطائف

عمادة البحث العلمّي . جامعة الّطائف

مجّلة اآلداب . جامعة الملك عبدالعزيز

د حماد محمد الثمالي مجلة جامعة أم القرى
)المحكوم عليه بالقبح في كتاب معاني القرآن لألخفش األوسط- دراسة نحوية صوتية(

د.أحمد جمال الدين عبد المجيد التناص في ألفية ابن مالك مجلة السرديات الجمعية المصرية للسرديات جامعة القناة

حذف نون كان وداللتها في القرآن الكريم مجلة آداب السويس

طارق محمد عبد العزيز النجار مجلة جامعة أم القرى

حسين خميس محمود شحاتة المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل

رياض حسن الخوام جامعة الباحة
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التحكيم العلمي للبحوث / برنامج اللغة والنحو والصرف 
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الجهة العلميةاسم المحكم

تحكيم بحث علمي بمجلة جامعة أم القرى.د. طيب بن أحمد الحارثي 
مجلة جامعة أم القرى د. أحمد العدواني

نادي مكة األدبي

تحكيم بحث علمي بمجلة جامعة أم القرى.
عمادة البحث العلمي بجامعة الطائفأمل محسن العميري

جامعة القصيم

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها.د. فاطمة المسعودي

مسابقة سوق عكاظ فرع القصة القصيرةد.كوثر محمد أحمد قاضي
ثالثة أبحاث لطالب الدراسات العليا لوحدة الشعريات بكلية 

اآلداب جامعة الملك سعود
كتاب لكرسي األدب السعودي

مسابقة القصة القصيرة في مسابقة »خيال« التي ترعاها 
وزارة التعليم، في لجنة التحكيم النهائية

التحكيم العلمي للبحوث / برنامج األدب 
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التحكيم العلمي للبحوث / قسم األدب 
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الجهة العلميةاسم المحكم

أد/ دخيل اهلل الصحفي

تحكيم بحث بعنوان« الموائد وأوانيها كم تبدت في الشعر الجاهلي« جامعة جازان
تحكيم بحث بعنوان« المكان في شعر محمد بن علي السنوسي ـ الريف أنموذجا » جامعة جازان
تحكيم بحث بعنوان« مصطلح البديع عند القدماء بين المعايير النقدية والقواعد البالغية« 

جامعة أم القرى

د / فوزي محمد علي غانم 
تحكيم بحث بعنوان » األوامر اإللهية للحيوان والجمادات في القرآن الكريم ـ دراسة تركيبية تحليلية 

»  عمادة البحث العلمي بجامعة الطائف بتاريخ 15/ 8/ 1438هـ

المشاركة في لجنة التحكيم بالنادي األدبي بجدة / حفل الرواية لعام 1438هـد/ سعود الصاعدي

تحكيم بحوث لعمادة البحث العلمي بجامعة الطائف ، ومجلة علوم اللغات وآدابها بجامعة أم القرى في د. هيفاء عثمان فدا
الفصل األول 1438هـ.

هنادي محمد بحيري
جامعة األمير سطام 

الملتقى العلمي الطالبي التاسع 

د.سعاد الثقفي
التورية بين النص اإلبداعي والنسق الثقافي- نادي مكة األدبي

تصور النقاد للنص األدبي -جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز-مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية
جامعة القصيم – بريدةد/ سامح حسن صادق

بالغة الصمت - بجامعة القصيم الفصل األول 1439/38هـد/ عزمي فرحات رضوان

التحكيم العلمي للبحوث / برنامج البالغة والنقد  
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التحكيم العلمي للبحوث / برنامج البالغة والنقد   







املوسم الثّقايّف للكليّة

النشاط الثقافي 



الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
126

•    انطلق الموسم الّثقافي للكلّية في )18/ 1/ 1438هـ( في تمام الّساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثالثاء، في قاعة المناقشات في 
مقّر الكلّية بالعابدّية، موصولة بقاعة اجتماعات الكلّية في مقر الطالبات بالزاهر، بحضور عميد الكلّية سعادة أ.د. عبد اهلل بن ناصر القرني، 
وأصحاب الّسعادة وكالء الكلّية ووكيالتها ورؤساء األقسام وجمع من هيئة الّتدريس في الكلّية، وطالب الّدراسات العليا وطالباتها، وبعض 

المهتّمين في الجامعة، واستمّر طيلة العام الّدراسي، حيث كان يعقد كّل نصف شهر، قّدمت خالله خمسة لقاءات، شملت تخّصصات الكلّية من 
لغة ونحو وأدب وبالغة، واختتمت لقاءاته في النصف الثاني من شهر رجب 1438ه . دونكم ثبت تلك اللقاءات: 

)البالغة والتحديات المعاصرة( لألستاذ الدكتور محمد شادي، في 18 / 1 / 1438هـ.  •
)أثر اللغويين في الدرس العقدي( لألستاذ الدكتور رياض الخّوام، في 7/ 2 /1438هـ.  •

•  )معاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستعمال األصولي(، قّدمها األستاذ الدكتور أحمد كروم، األستاذ في قسم اللغة والّنحو 
والّصرف، واألستاذ الدكتور أشرف بني كنانة، األستاذ في قسم الّشريعة، في 29 / 6 / 1438هـ.

)الّنهج اللغوي في بيان إعجاز القرآن عند الخّطابي( قدمها د. خالد بن أحمد األكوع األستاذ المساعد في قسم الّنحو في 1/ 7/ 1439هـ.  •
)المصطلح الّنحوي قضاياه ومظاهره( قدمها أ.د. عبد العزيز أحميد األستاذ في قسم اللغة والّنحو والّصرف، في 8/ 7 / 1439هـ.   •

الموسم الّثقافّي للكلّية
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مكانهاسم النشاطالمشارك

رياض حسن الخوام
كلية اللغة العربية - قسم اللغة والنحو تقديم محاضرة عنوانها صناعة الكتاب

والصرف – 1348هـ

نادي مكة الثقافي األدبي- 1348هـتقديم محاضرة عنوانها لبيك اللهم لبيك في التراث اللغوي

الموسم الثقافي في كلية اللغه العربية تقديم محاضرة بعنوان أثر اللغويين في الدرس العقدي

حّصة بنت زيد بن مبارك الرشود

1ـ المشاركة في تنظيم وإعداد بعض فقرات أسابيع الّتوعية 
بسرطان الّثدي، باالشتراك مع عمادة الّدراسات الجامعّية 

وجمعية زهرة.  
جامعة أم القرى 1438 هـ.

2- اإلشراف على مشاركة الكلّية في تنظيم وإعدادأسابيع 
تعظيم البلد الحرام باالشتراك مع عمادة شئون الطالب 

ومشروع تعظيم البلد الحرام. 
جامعة أم القرى 1438هـ.

3ـ إعداد حفل تكريم طالبات الكلية المتفوقات وتنظيمه 
جامعة أم القرى للعامين: 1438، 1439 هـ.واإلشراف عليه وتمويله .

4ـ المشاركة في الملتقى األول للبحث العلمي )مقررة 
للجلسة الثانية مع سعادة وكيل الجامعة للتطوير وخدمة 

المجتمع، والمشاركة في إعداد توصيات الملتقى(. 
جامعة أم القرى عام 1438هـ.

جامعة أم القرى للعامين  1438هـ-5ـ االشتراك في اختبار المتقدمات في الدراسات العليا. 
1439هـ.

المناشط الثقافية والعلمية والفعالّيات)مشاركة / حضور / إعداد (
برنامج اللغة والنحو والصرف 
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حّصة بنت زيد بن مبارك الرشود

6ـ قيادة فريق كلّية اللغة العربّية بجامعة أّم القرى في 
التسجيل في محركات البحث العالمية: الباحث العلمي 

)قوقل اسكولر(، والبحث العالمي )أكاديميا(، وبوابة البحث 
)ريسيرش قيت(. وبفضل اهلل حصلت الكلية على المركز 

الرابع. 

جامعة أم القرى عام 1438هـ.

7ـ إعداد التقرير السنوي للكلية واإلشراف على طباعته 
وإخراجه في مطابع الجامعة .

جامعة أم القرى للعامين 1437/ 1438هـ، 
و1438/ 1439هـ.

جامعة أم القرى  27 – 28 / 5 / 1439هـ.8ـ المشاركة في تنظيم مؤتمر الحسبة .
جامعة أم القرى 1439هـ .9ـ إنشاء منتدى منسوبات كّلية اللغة العربّية وآدابها .

10ـ إعداد حفل تكريم رائدات الكلية المتقاعدات، والمترقيات 
جامعة أم القرى 1437- 1438ه.إلى رتبة أ. مشارك وتنظيمه واإلشراف عليه.  

جامعة أم القرى11ـ المشاركة في تحكيم مسابقات الشعر.

12ـ المشاركة ببحث عنوانه )آفاق البحث اللغوي في 
الجامعات السعودية(. في الندوة التي أقامها نادي مكة 
الثقافي األدبي في احتفاله بيوم اللغة العربّية العالمي. 

نادي مكة الثقافي األدبي عام 1438هـ.

13ـ المشاركة في اللقاء العلمي )يهدي للتي هي أقوم(، 
واللقاء العلمي )أصول النحو، قبس من المنهج ورحلة مع 

التطبيق(، 
جامعة أم القرى 1437هـ.

14ـ إعداد التغريدات النحوّية لحساب )المرشد اللغوي( التابع 
جامعة أم القرى 1438،1439هـلمركز بحوث اللغة العربّية في عمادة البحث العلمي

15ـ المشاركة في لجنة المقابالت الشخصية للمتقدمات على 
وظيفة معيد في القسم

قسم اللغة والنحو والصرف                                                                               
1439
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التقديم لمحاضرة بعنوان )معاني الحروف بين التقعيد د. محمد بن علي الدغريري
اللغوي واالستعمال األصولي(

قاعة المحاضرات بكلية اللغة العربية  
1438هـ.

لمي د.أسامة بن أحمد السُّ
قاعة الضيافة بكلية اللغة العربية النشاط السنوي لنادي اللغة العربية

1438هـ.

قاعة الضيافة بكلية اللغة العربية  حفل تكريم الفريق الرياضي الممثل لكلية اللغة العربية 
1438هـ.

ريم خلف الجعيد

اإلعداد للقاء علمي بعنوان : )التحرير اللغوي للبحث 
العلمي(

قسم اللغة والنحو والصرف يوم 
1438-3-5

قسم اللغة والنحو والصرف يوم 9-3-1438تنظيم مسابقة بعنوان : ) ضاد مكرمة(

قسم اللغة والنحو والصرف يوماإلعداد للقاء علمي بعنوان : البحث العلمي مفاهيم ومهارات 
1438-6-23 

اإلعداد للقاء علمي بعنوان : إعداد طالبات العربية المتمكنات 
:نصائح علمية وتوجيهات

قسم اللغة والنحو والصرف 
يوم1438-7-28

اإلعداد للقاء علمي بعنوان : النظرية اللسانية المعاصرة 
وبناء األسس المعرفية 

قسم اللغة والنحو والصرف
 يوم1439-7-23

مراجعة توصيفات المقررات المقدمة من وإلى قسم الكتاب 
والسنة في جامعة أم القرى.

وكالة التطوير في كلية الدعوة في 
تاريخ 1438-2-28

عمادة الدراسات الجامعية للطالبات المشاركة في فعاليات حملة جمعية زهرة لسرطان الثدي
1437-1-19

المشاركة في فعاليات حملة أسبوع الشجرة وتنظيم مسابقة 
وكالة شئون الطالبات1439كتابة قصة.

عضو لجنة المقابالت الشخصية لطالبات الدراسات العليا 
كلية اللغة العربية1439ماجستير ودكتوراه
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ريم خلف الجعيد

لجنة المقابالت الشخصية للمتقدمات على وظيفة معيد في 
القسم

قسم اللغة والنحو والصرف 
1439هـ 1438 هـ التعاون مع مركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث 

العلمي للعمل ضمن فريق المرشد اللغوي من عام 1438 حتى 
تاريخه.

علياء عبد المعطي اللقماني

إلقاء محاضرة بعنوان )دور الحاسوب في خدمة اللغة 
مكتبة الحرم المكي الشريف1439هـالعربية- اإليجابيات(

تحكيم مناظرات الطالبات في اللقاء العلمي الثامن لطلبة 
1438هـ جامعة ام القرىجامعة أم القرى

د. مي الجبوري

تقويم كتاب ماذا يريد أبناؤنا منا وماذا يحتاجون؟ لألستاذة 
1437 مكة المكرمةهوازن الشريف

تقديم محاضرة بعنوان: بين األدباء واألديبات في تصوير 
1438 منتدى مكة الثقافي النسائيالمرأة

تقديم محاضرة في أنشطة تعظيم البلد الحرام عن نساء 
1438 جامعة ام القرىالرساالت )أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها(

تقديم محاضرة
)اللغة العربية وأخواتها الساميات(

1438 غرفة صوتية على االنترنت – شبكة 
شعاع المعرفة

تقديم محاضرة
)قراءة في أقدم نص مكتوب باللغة العربية(

منتدى مكة الثقافي النسائي
1439

1 ــ المشاركة في تنظيم البرنامج التعريفي بحقوق الطالب د. سامية صالح الصاعدي
وواجباته وإلقاء الضوء على برنامج تبصير بعمادة شؤون 

الطالب.
24 / 1 / 1438 هـ

شطر الطالبات بالزاهر.
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2ـ منسقة كلية اللغة العربية لمسابقة قدوة 
الجامعة.«الموسم األول«.

الفصل الثاني لعام 1438 هـ شطر 
الطالبات بالزاهر.

3ـ حضور محاضرة ) لغتنا هويتنا ( التي نظمها نادي » 
7/21 / 1438 هـ شطر الطالبات بالزاهر.لغتنا هويتنا«.

 4ـ المساهمة في تدريس بعض المقررات احتسابًا »غريب 
الفصل الثاني عام 1438هـالقرآن » و« إعراب القرآن«

والفصل األول عام 1439 هـ 5ـ حضور حفالت التكريم لمتفوقات الكلية ، والفائزات 
بالمسابقات المختلفة ، والحفل الختامي ألنشطة الكلية.

كلية اللغة العربية 1438هـالموسم الثقافي السنويحسين خميس محمود شحاتة

كلية  اللغة العربية 1438هـاالحتفال باليوم العالمي للغة العربية

جامعة أّم القرىالّلجنة الّثقافّية في قسم الّلغة والّنحو والّصرفهديل بنت زاهر العّيافي

مجمع اللغة العربية الشبكي/مكة المكرمةمحاضرة في اتجاهات قرارات المجمع اللغوي في القاهرةد. يس أبو الهيجاء

دور العلل النحوية في غرس االعتزاز باللغة العربيةد. مارية عبدالغفور قاسم
جامعة أم القرى1438هـ)اليوم العالمي للغة العربية(

جميلة بنت عبد العزيز خياط

عمادة شؤون الطالب 1438هـتحكيم مسابقة ثروة وطن 

كلية اللغة العربية بالتعاون مع شؤون تقديم ورقة عمل لغوية في برنامج تعظيم البلد الحرام 
الطالب 1438هـ

عمادة شؤون الطالب تحكيم مسابقة اللقاء العلمي فرع الخطابة 
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د. سعيد بن محّمد القرنّي
نادي أبها الّثقافّي األدبّي1438هـالّدواّل اللغوّية للمصطلحات العلمّية 

كّلّية الّتربية . جامعة أّم القرى1438هـالمصطلح العلمّي العربّي بين الّسيادة والّتنّحي
منتدى باشراحيل . مّكة1438هـعّربوا وال ُتغّربوا

تقديم محاضرة بالمجمع العلمي على الشبكة العنكبوتية بمكة حماد بن محمد الّثمالي
المجمع العلمي بمكة المكرمة  1438هـالمكرمة بعنوان: الخليل رائد المصطلحات الكوفية

د خالد أحمد األكوع
غرفة جدة 1438هـاليوم العالمي للجودة

غرفة الطائف1438هـالقيادة اإلدارية
د/ حمدة حامد عبد العزيز 

الجابري
تقديم ورقة عمل ) خصائص مكة( في حملة جامعتي قطعة 

من أرض الحرم 6
كلية اللغة العربية بمقر ريع ذاخر في 

الفترم من 5/16 إلى 1438/6/3هـ

سلوى راجح محمد العبدلي
جامعة الطائف    1438  هـحضوربرنامج المناهج النقدية الحديثة

خدمة القسم والكلية في جامعة الطائف في األنشطة الثقافية 
) شهادات شكر(



133الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

مكانهاسم النشاطالمشارك

د. طيب الحارثي
كلية اللغة العربية  1438هـحضور أصبوحة شعرية

حضور أصبوحة شعرية طالبية

كلية اللغة العربية 1438/1/6إقامة اللقاء الطالبي وأعضاء قسم األدب بشطر الطالب

د.أحمد العدواني

إدارة النشاط الثقافي -
كلية اللغة العربية 1438هـالبالغة العربية والتحديات المعاصرة

إدارة ندوة األدب والمعرفة اللغوية
الجمعية العلمية السعودية لألدب العربي 

ومركز الملك عبداهلل لخدمة اللغة العربية 
29/ 4/ 1439/ جامعة أم القرى

د. إسالم عبد المجيب أبو 
الخير

كلية اللغة العربية 1439هـحضور أصبوحة شعرية

ورقة علمية بعنوان ) شعر التشكيل وآليات التأويل ( 
عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى.1438هـفي ندوةآفاق في بحوث العربية

كلية اللغة العربية1438هـحضور أصبوحة شعريةأ.د.إبراهيم النعانعة

أم القرى /1438 هـاحتفالية اليوم العالمي للغة العربيةد.نورة عبداهلل السفياني

1438هـاللقاء السنوي للدراسات العليا العربية

المناشط الثقافية والعلمية والفعالّيات)مشاركة / حضور / إعداد (
برنامج األدب 
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حضور محاضرة االقتصاد المعرفي ...تجربة جامعة أم القرى  د/إنصاف علي بخاري
أنموذجا(

لمعالي الدكتور بكري عساس مساء األربعاء 
1438/2/2هـ

 النادي األدبي الثقافي بمكة المكرمة

عضو في لجنة تحكيم محور الخطابة في اللقاء العلمي الثامن د. أسماء عبداهلل الزيد
لطالب وطالبات جامعة أم القرى

جامعة أم القرى عمادة شؤون الطالب  
1437ـ1438هـ

جامعة أم القرى 1438هـتنسيق نشاط البلد الحرامد. ندى محمد الحارثي

جامعة أم القرى1438هـتنسيق الملتقى العلمي الثامن

د. كوثر محمد قاضي

بنادي األحساء األدبيإدارة اللقاء األول في ملتقى جواثى
األربعاء 1439/7/25هـ.

المشاركة في مشروع »إدراج ِسَير األدباء السعوديين في 
مناهج التعليم العام«

جامعة الملك سعود
الرياض الخميس 1439/4/3هـ

األمارة  األحد 1439/4/13هـ.عضو بمجلس األمناء ألكاديمية الشعر العربي

تقديم ورقة علمية بعنوان »الموروث الشعبي في القصة 
القصيرة – نماذج من القصة القصيرة في الباحة« ُقدمت 

ضمن أعمال مهرجان القصة القصيرة األول
الباحة بتاريخ 17-1439/3/19هـ.

تقديم ورقة علمية بعنوان »السرد الشفيف في القصة 
السعودية القصيرة« قدمت في »ِوحدة الشعريات«

كلية اآلداب/ جامعة الملك سعود يوم األربعاء 
1439/3/25هـ.

أمل محسن العميري
جامعة أم القرى 1439هـإدارة ندوة آفاق في بحوث العربية

جامعة أم القرى 1438هـعضوه في فريق المرشد اللغوي التابع لعمادة البحث العلمي
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اني د/نجوى عبدالعزيز بنَّ

مسابقة) اللغة العربية والتقنيات الجديدة ( ضمن احتفالية 
مركز بحوث اللغة العربية وآدابها بعمادة البحث العلمي 

باليوم العالمي للغة العربية .
رئاسة لجنة تحكيم المقالة العلمية المميزة  

جامعة أم القرى الزاهر1438هـ

1438هـفعاليات تعظيم البلد الحرام جامعتي قطعة من أرض الحرمد/ رحمة مهدي الريمي

د/ فاطمة مستور 
المسعودي

ندوة أدبية بعنوان)األدب يغني للوطن(- ورقة عمل 
بعنوان:الوطن في شعر غازي القصيبي.

جامعة أم القرى- شطر الطالبات 
بالزاهر.1439هـ

حملة )جامعتي قطعةمن أرض الحرم(- ورقة عمل بعنوان 
)اإلقناع في حوارات إبراهيم عليه السالم: رعاية للعهد ومثابة 

للحق(

جامعة أم القرى- شطر الطالبات بريع 
ذاخر.1439هـ

1438هـالمشاركة في ندوةالرحلةالعربيةفي اإلرث الثقافيأسماء السيد
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مكانهاسم النشاطالمشارك

معرض الكتاب / الفصل األول تدشين كتابه بعنوان » ترابط النص »د/ موسى درباش الزهراني
1438ه

قسم البالغة والنقدرئيس لجان تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدد/ موسى درباش الزهراني

قسم البالغة والنقدعضوية لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدأد/ دخيل اهلل الصحفي

قسم البالغة والنقدعضوية لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدد / ظافر العمري

قسم البالغة والنقدعضوية لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدد/ فوزي غانم

قسم البالغة والنقدعضوية لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدد/ شعيب الغزالي

قسم البالغة والنقدعضوية لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدد/ سعود الصاعدي

قسم البالغة والنقدعضوية لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدد/ عزمي فرحات

قسم البالغة والنقدعضوية لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدد/ إبراهيم أحمد

قسم البالغة والنقدعضوية لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقدد/ سامح حسن

قسم البالغة والنقدإعداد التقرير السنوي لقسم البالغة والنقدد/فوزي غانم

قسم البالغة والنقدعضو في لجان معايير الجودة في القسمد/ فوزي غانم

المناشط الثقافية والعلمية والفعالّيات)مشاركة / حضور / إعداد (
برنامج البالغة والنقد
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قسم البالغة والنقدعضو لجنة مراجعة المقررات بالقسمد/ فوزي غانم

قسم البالغة والنقدالقيام بأعمال منسق القسمد/ إبراهيم أحمد إبراهيم

قسم البالغة والنقدمنسق  لجنة مراجعة المقررات بالقسمد/ إبراهيم أحمد إبراهيم

قسم البالغة والنقدمسؤول ملف الجودة بالقسمد/ إبراهيم أحمد إبراهيم

د/ موسى درباش الزهراني

حضور اللقاءات العلمية للموسم الثقافي لكلية اللغة العربية للعام الدراسي 
1438ه منها:

1ـ البالغة والتحديات المعاصرة /أ د/محمد شادي

2ـ أثر اللغويين في الدرس العقدي / أد/ رياض الخوام

3ـ معاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستعمال األصولي/ أد/ أحمد 
كروم ، أد/أشرف بني كنانه

قاعة المحاضرات بالكلية 
في 1/18/ 1438هـ

1438/2/7هـ

1438/6/29هـ

د/ فوزي غانم

حضور اللقاءات العلمية للموسم الثقافي لكلية اللغة العربية للعام الدراسي 
1438ه منها:

1ـ البالغة والتحديات المعاصرة /أ د/محمد شادي
2ـ أثر اللغويين في الدرس العقدي / أد/ رياض الخوام

3ـمعاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستعمال األصولي/ أد/ أحمد كروم 
، أد/أشرف بني كنانه

قاعة المحاضرات بالكلية 
في 1/18/ 1438هـ

1438/2/7هـ

1438/6/29هـ
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د/ عزمي فرحات

حضور اللقاءات العلمية للموسم الثقافي لكلية اللغة العربية للعام الدراسي 
1438ه منها:

1ـ البالغة والتحديات المعاصرة /أ د/محمد شادي
2ـ أثر اللغويين في الدرس العقدي / أد/ رياض الخوام

3ـمعاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستعمال األصولي/ أد/ أحمد كروم 
، أد/أشرف بني كنانه

قاعة المحاضرات بالكلية 
في 1/18/ 1438هـ

1438/2/7هـ

1438/6/29هـ

د/ سامح حسن

حضور اللقاءات العلمية للموسم الثقافي لكلية اللغة العربية للعام الدراسي 
1438ه منها:

1ـ البالغة والتحديات المعاصرة /أ د/محمد شادي
2ـ أثر اللغويين في الدرس العقدي / أد/ رياض الخوام

3ـمعاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستعمال األصولي/ أد/ أحمد كروم 
، أد/أشرف بني كنانه

قاعة المحاضرات بالكلية 
في 1/18/ 1438هـ

1438/2/7هـ

1438/6/29هـ

حضور اجتماع العلمية السعودية لألدب العربي ومحاضرة أد/ سعيد الغزاوي د/موسى درباش
بعنوان قراءة للرؤى المتجاورة في بائية امرئ القيس

قاعة الملك سعود بجامعة 
أم القرى بالعابدية في 

1438/3/30هـ

حضور اجتماع العلمية السعودية لألدب العربي ومحاضرة أد/ سعيد الغزاوي د/ فوزي غانم
بعنوان قراءة للرؤى المتجاورة في بائية امرئ القيس

قاعة الملك سعود بجامعة 
أم القرى بالعابدية في 

1438/3/30هـ

حضور اجتماع العلمية السعودية لألدب العربي ومحاضرة أد/ سعيد الغزاوي د/ إبراهيم أحمد
بعنوان قراءة للرؤى المتجاورة في بائية امرئ القيس

قاعة الملك سعود بجامعة 
أم القرى بالعابدية في 

1438/3/30هـ

حضور اجتماع العلمية السعودية لألدب العربي ومحاضرة أد/ سعيد الغزاوي د/ عزمي فرحات
بعنوان قراءة للرؤى المتجاورة في بائية امرئ القيس

قاعة الملك سعود بجامعة 
أم القرى بالعابدية في 

1438/3/30هـ
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حضور اجتماع العلمية السعودية لألدب العربي ومحاضرة أد/ سعيد الغزاوي د/ سامح حسن
بعنوان قراءة للرؤى المتجاورة في بائية امرئ القيس

قاعة الملك سعود بجامعة 
أم القرى بالعابدية في 

1438/3/30ه قاعة الجفالي 1 
الزاهر

1438/7/8هـ

القيام بالتنسيق ألعمال الملتقى العلمي  لطالب كلية اللغة العربية  للعام د/ سامح حسن
الثامن 1438هـ

الفصل األول 1438هـ
كلية اللغة العربية

د. هيفاء عثمان فدا

كلية اللغة العربية – قسم عضوة لجنة تطوير المناهج بقسم البالغة والنقد .
البالغة  والنقد

المشاركة في لقاء تدشين المنح الجديدة لعمادة البحث العلمي
عمادة البحث العلمي . ) سفراء ومترجم ( ، يوم األربعاء الموافق 7/ 8 / 1438هـ .

اإلعداد والتنظيم واالشراف على الملتقى السنوي األول للتميز البحثي 
لبحوث لطالبات الدراسات العليا العربية ، يوم الثالثاء الموافق 6/ 8 / 1438هـ 

.
عمادة الدراسات الجامعية .

لقاء علمي بعنوان )الرافعي وأراءه البالغية في اعجاز القران الكريم(  ، يوم 
عمادة الدراسات الجامعية .الثالثاء الموافق 6/ 8 / 1438هـ.
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د. هيفاء عثمان فدا

التنسيق والقيام بزيارة لمؤّسسة كافل لأليتام بمّكة المكّرمة ، مع طالبات 
ماّدة ) دراسات بالغّية من الّشعر (، وإعداد حفل تثقيقي ترفيهي بعنوان 

:) تبّسمك في وجه أخيك صدقة ( ، في إطار تعزيز عالقة قسم البالغة 
والّنقد بالمجتمع .

مؤسسة كافل لأليتام بمكة 
المكرمة .

التنسيق والقيام بزيارة لمؤّسسة كافل لرعاية األيتام بمّكة المكّرمة ، 
مع طالبات ماّدة ) إعجاز القرآن الكريم ( ، وإعداد حفل تثقيفّي ترفيهي 

بعنوان : ) أنتم نبض قلوبنا ( ، في إطار تعزيز عالقة قسم البالغة والّنقد 
بالمجتمع .

مؤسسة كافل لأليتام بمكة 
المكرمة .

عمادة الدراسات الجامعية .المشاركة في الحملة الّتوعوّية بسرطان الّثدي .

عمادة البحث العلمي .تنظيم الّلقاء الّتعريفّي بمنارة البحث العلمّي .

اإلشراف على فعالّيات :) رؤية وطن وطموح جيل ( ، بركن تعريفّي 
والّتنسيق للبرامج المصاحبة بنادي ) لغتنا هوّيتنا( .

وكالة عمادة شؤون الّطاّلب 
لألنشطة والّتدريب الّطاّلبّي .

اإلشراف على مشاركة نادي ) لغتنا هوّيتنا ( في اليوم العالمّي لّلغة العربّية 
كلية اللغة العربية .بتقديم ركن تعريفّي وعرض مسرحّي مصاحب .

التنسيق لمشاركة مركز بحوث الّلغة العربّية وآدابها في االحتفال باليوم 
كلية اللغة العربية .العالمّي لّلغة العربّية .

إدارة ندوة  في  إطار فعالّيات) رؤية وطن وطموح جيل ( ، بعنوان : 
) صناعة الّطالبة الجامعّية( .

وكالة عمادة شؤون الّطاّلب 
لألنشطة والّتدريب الّطاّلبّي .

حضور االجتماع الخاّص بالوفد الّنسائّي الّزائر لكّلّية الّلغة العربّية بعمادة 
كلّية اللغة العربّية .الّدراسات الجامعّية للّطالبات .
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د. عائشة حسين بارودي

رئيسة لجنة تحكيم مسابقة المناظرة الختامّية بين الّطالبات ، ورئيسة إحدى 
لجنتّي مسابقة المناظرة في تصفياتها األولى والّثانية ، المنبثقة عن الملتقى 

العلمّي لطاّلب وطالبات جامعة أّم القرى .
عمادة الّدراسات الجامعّية .

إعداد وتقديم محاضرة بعنوان : طرائف أدبية بالغية بيان أثر البالغة في 
االمتاع والمؤانسة

ضمن أنشطة نادي »لغتنا 
هويتنا« بكلّية اللغة العربّية 
بالتعاون مع عمادة شئون 

الطالب بجامعة ام القرى يوم 
األربعاء

29 / 3/ 1438هـ

د. عائشة حسين بارودي

د. سعاد فريح الثقفي

اإلشراف على تنظيم لقاء المستجدات بكلية اللغة العربية 
)ملتقى المستجدين(

عمادة شؤون الطالب
18-19-1-1438ه

كلية اللغة العربيةمسابقة مفاهيم نقدية باالنفوجرافيك )اليوم العالمي للغة العربية(
23-3-1438هـ

كلية اللغة العربية بالتعاون ورقة عمل)قصر فرعون دروس وأسرار بيانية(مشروع تعظيم البلد الحرام
مع عمادة شؤون الطالب

عمادة البحث العلميعضوة اللجنة اإلعالمية )ملتقى البحث العلمي(
)جامعة أم القرى(

د. نوف علي بركات 
1438/5/29هـجامعتي قطعة من أرض الحرمالجعيـد

جامعة أم القرى
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د. نوف علي بركات 
الجعيـد

12-1438/7/19هـالملتقى العلمي الثامن للطالب
جامعة أم القرى

1438/5/22هـبرنامج ابدأ بــــ 5
جامعة أم القرى

1438/7/15هـاللقاء العلمي الخامس
جامعة أم القرى

1-2015/11/5ماكتشفي السر
جامعة أم القرى

أ.إيمان أحمد العوفي

»األصبوحة الّشعرية«
ضمن فعاليات نادي »لغتنا هويتنا« بكلّية اللغة العربّية بالتعاون مع عمادة 

شؤون الطالب.

جامعة أم القرى- شطر 
الطالبات بالزاهر22-3-1438هـ

تقديم حفل أ.د/ وفاء بنت عبداهلل المزروع الذي أقامته  عمادة الدراسات 
الجامعية بمناسبة حصولها على جائزة شوامخ المؤرخين العرب.

جامعة أم القرى- شطر 
الطالبات بالزاهر 10-4-1438هـ

مشاركة في الملتقى األول للتمّيز البحثي لبحوث طالبات الّدراسات العليا 
العربّية

جامعة أم القرى- شطر 
الطالبات بالزاهر 6-8-1438هـ

د. منال مبطي حامد 
في قاعة الجفالي 2مشاركة في تحكيم الملتقى الطالبي الثامن فقرة المناظراتالمسعودي

الفصل الثاني 1438هـ

منّسقة عمادة البحث العلمّي بملتقى المستجّدين 1438هـ ، بالّتعاون مع عمادة د.هيفاء بنت عثمان عّباس فدا
عمادة البحث العلمّيشؤون الّطاّلب ؛ للتعريف بخدمات عمادة البحث العلمّي لطاّلب البكالوريوس
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المشاركة في احتفالّية عمادة البحث العلمّي في اليوم الوطنّي : 
 ) البحث العلمّي في جامعة أّم القرى طموح وطن ( بإلقاء كلمة العمادة 

وبورقة بحثية عنوانها : ) من إشكالّيات الّتأويل في الخطاب الّدينّي (
عمادة البحث العلمّي

المشاركة في اللقاء التعريفي بطالبات الّدراسات العليا ، والذي اقامته عمادة 
عمادة الدراسات العلياالدراسات العليا بشطر الطالبات ، للتعريف بمنحة ) سفراء (

المشاركة في اللقاء التعريفي بلوائح المراكز البحثّية والتقديم عليها ، 
عمادة البحث العلمّيوالذي اقامه مركز بحوث اللغة العربّية وآدابها

تويترإنشاء حساب على تويتر باسم ) مركزبحوث العربّية ( ، واإلشراف عليه .

المشاركة في تنظيم لقاء علمّي بعنوان : ) الّتحرير الّلغوّي في البحث 
العلمّي ( والمقدم من مركز بحوث الّلغة العربّية وآدابها المنبثق من عمادة 

البحث العلمّي بجامعة أم القرى
عمادة البحث العلمّي

المشاركة واإلشراف على زيارة طالبات مادة علم المعاني ) 444 ( لـ 
مؤسسة كافل بمكة وتنظيم لقاء اجتماعّي ترفيهي في إطار خدمة المجتمع 

واالحتفال باليوم العالمي لليتيم
مؤسسة كافل بمكة

المشاركة واإلشراف على زيارة طالبات مادة إعجاز القرآن الكريم 
) 373 ( لـ جمعّية األطفال المعّوقين وتنظيم لقاء اجتماعّي ترفيهي في إطار 

خدمة المجتمع واالحتفال بأسبوع اإلعاقة
جمعية األطفال المعّوقين
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المشاركة واإلشراف على زيارة طالبات مادة إعجاز القرآن الكريم ) 373 
( لـ دار الرعاية االجتماعية وتنظيم لقاء اجتماعّي ترفيهي في إطار خدمة 

المجتمع واالحتفال باليوم العالمي للمسنين
دار الرعاية االجتماعية

المشاركة في ندوة ) األدب والمعرفة الّلغوية ( بالّتعاون مع الجمعّية 
العلمّية الّسعودّية لألدب العربّي وقسم األدب بجامعة أّم القرى  ،  وفي إطار 

االحتفاء باليوم العالمّي لّلغة العربّية ، بالبحث الموسوم : ) بين البالغة 
والمعجم – كتاب الّراغب األصفهانّي أنموذًجا (

قسم األدب

المشاركة بورقة علمية : ) األجهزة الّذكّية و الّلغة العربّية –حالة من 
الّتطّور والّشيوع أم بداية االنحسار و األفول ( في الندوة العلمية ) الّلغة 
العربّية والّتقنيات الجديدة ( ضمن احتفالية مركز بحوث الّلغة العربّية 

وآدابها باليوم العالمّي لّلغة العربّية .

عمادة البحث العلمّي

إدارة ندوة بعنوان : ) أخالقيات البحث العلمّي .. مكة عهد ومثابة ( ضمن 
فعاليات ) البحث العلمي في البلد الحرام .. عهد ومثابة ( والمقدمة من 

عمادة البحث العلمي .
عمادة البحث العلمّي

المشاركة في الّلقاء الّسنوّي الّتعريفّي لطالبات الّدراسات العليا للعام 
عمادة الدراسات العلياالجامعّي 1439_1438هـ .

إدارة ) الجلسة الثالثة ( في ندوة النوازل الفقهّية: نوازل في الجنايات ، 
والمقّدمة من قسم الّشريعة بجامعة أّم القرى بالّتعاون مع عمادة البحث 

العلمّي .
عمادة البحث العلمّي
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المشاركة في ورشة )ابتكار األبحاث البينية( المقّدمة من وكالة كلية 
الدعوة وأصول الدين للتدريب وخدمة المجتمع، ببحث عنوانه: )زيادة 
الحروف بين التأييد والمنع، وأسرارها البالغية في القرآن الكريم(  

وكالة كلية الدعوة وأصول 
الدين للتدريب وخدمة 

المجتمع

تقديم تعريف بالمنحة البحثّية ) سفراء ( لطالبات كّلّية الّلغة العربّية 
كّلّية الّلغة العربّية وآدابهاوآدابها

المشاركة في ندوة : ) اإلرث الثقافي في أدب الّرحلة العربّية  ( ضمن 
فعالّيات مهرجان ) تراث وموروث ( والمقّدم من عمادة شؤون الطالب 

لألنشطة والتدريب الطالبي ، ببحث عنوانه :       ) أدب الرحالت .. عمق 
المعنى وتنّوع الثقافات (

عمادة شؤون الطالب لألنشطة 
والتدريب الطالبي

اإلشراف على تنفيذ الّندوة العلمّية  : ) آفاق في بحوث العربّية ( ، والمقّدمة 
من عمادة البحث العلمّي بالتعاون مع الجمعّية العلمّية الّسعودّية لألدب 

العربّي
عمادة البحث العلمّي

اإلشراف على تنفيذ الّلقاء العلمّي  : ) المشكلة العلمّية والبحث العلمّي ( ، 
عمادة البحث العلمّيوالمقّدمة من عمادة البحث العلمّي بجامعة أّم القرى

المشاركة في تقديم دورة ) التطوع البحثّي في المؤسسات غير الربحية 
( ، ضمن دورات البرنامج الخامس للبرامج التدريبية ألعضاء وعضوات 

هيئة التدريس ) برنامج تدريبي في تهيئة المتطوعين في البحث العلمي ( ، 
والمقّدمة من عمادة البحث العلمي 

عمادة البحث العلمّي
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اإلشراف على تنفيذ ) ملتقى الّتمّيز البحثّي ( الّثاني، لطالبات الّدراسات العليا 
بعنوان : ) الّدراسات البينّية لّلغة العربّية والعلوم األخرى ( ،  والمقّدم من 
مركز بحوث الّلغة العربّية وآدابها بعمادة البحث العلمّي بجامعة أّم القرى ، 

والمشاركة بإلقاء كلمة مركز بحوث الّلغة العربّية وآدابها

عمادة البحث العلمّي

اإلشراف على : ) منارة البحث العلمّي ( ، وهي حساب علمي تصدره عمادة 
تويتروتيليجرامالبحث العلمّي

اإلشراف على : ) المرشد الّلغوّي ( وهو حساٌب لإلرشادات الّلغوّية تابع 
تويتروتيليجراملمركز بحوث اللغة العربية وآدابها

د. مريم سمير الصّبان

مركز اللغة العربية و آدابهاالمشاركة في عضوية فريق عمل المرشد اللغوّي 
عمادة البحث العلمي

تحكيم مسابقة )هذا أنا( و اإللقاء و المناظرة
طالبات كلية العلوم التطبيقية 
المشاركات في اللقاء العلمي 

التاسع 1439/1438

المشاركة في اللقاء اإلرشادي المقام لطالبات قسم البالغة والنقد للفصل د. عائشة حسين بارودي
الدراسي األول

جامعة أم القرى 1439/1438هـ.

جامعة أم القرىإدارة اللقاء العلمي بعمادة الدراسات الجامعيةد.سعاد الثقفي

جامعة أم القرىعضو لجنة التنظيم بالمؤتمر العلمي للحسبة

جامعة أم القرى التصوير وتقريب الصور الشعرية أ. سهام الصحفي 

)جامعة أم القرى- قاعة اللقاء اإلرشادي الثاني لطالبات قسم البالغة والّنقد.أ.بسمة عيسى العنزي
باشراحيل( 1439/2/10هـ
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عضوة في لجنة تحكيم المقالة العلمية في إطار االحتفال باليوم العالمي 
للغة العربية

)جامعة أّم القرى(
1439/4/6هـ

عضوة في لجنة إعداد وتنظيم حفل متفّوقات كلّية اللغة العربّية لعام 1438-
1439هـ.

)جامعة أّم القرى(
1439/8/2هـ

أ.ندى أسامة خياط

اللقاء اإلرشادي الثاني لطالبات قسم البالغة والّنقد.
)جامعة أم القرى- قاعة 

باشراحيل(
1439/2/10هـ

عضوة في لجنة إعداد وتنظيم مهرجان العربية: لغة الحال والمآل، ضمن 
الّنشاط الثقافي لكلّية اللغة العربية.

)جامعة أّم القرى(
1439/6/10هـ

عضوة في لجنة إعداد وتنظيم حفل متفّوقات كلّية اللغة العربّية لعام 1438-
1439هـ.

)جامعة أّم القرى(
1439/8/2هـ

عضوة في لجنة اإلذاعة، ومقّدمة كلمة الخريجات في حفل تخرج الدفعة 45 
من طالبات أّم القرى

جامعة أّم القرى
1439/8/5هـ

د. هنادي بحيري
تنظيم ندوة أخالقيات البحث العلمي

تعظيم البلد الحرام جامعتي 
قطعة من أرض الحرم 

1439/5/21ه.

 عمادة الدراسات الجامعية تنظيم ركن في ملتقى يسر النسائي بعنوان حواء و صناعة األمجاد
1439/5 /23

قسم البالغة والنقد القاء محاضرة بعنوان )قبسات من حديث أم زرع (د/ فوزي غانم
7/6/ 1439هـ
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د/ إبراهيم أحمد إبراهيم

كلية اللغة العربيةحضور االجتماع األول لوحدة ضمان الجودة 
 2/5/ 1439هـ

كلية اللغة العربيةحضور االجتماع الثاني لوحدة ضمان الجودة
 3/4/ 1439هـ

كلية اللغة العربيةحضور االجتماع الثالث لوحدة ضمان الجودة
 3/9/ 1439هـ

حضور ندوة الجمعية العلمية السعودية لألدب العربي« األدب والمعرفة 
30م3/ 1439هـاللغوية«

وكالة الجامعة للشئون حضور ورشة عمل لجنة الكليات الشرعية واللغوية للمعيار الرابع 
التعليمية 1439/4/1هـ

7/16/ 1439هـحضور ملتقى أعضاء هيئة التدريس » تدريس يحقق الرؤية »

7/16/ 1439هـحضور ملتقى أعضاء هيئة التدريس » تدريس يحقق الرؤية »د/ فوزي غانم
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مكانهاسم النشاطالمشارك

د.عائشة مرزوق حامد اللهيبي

20 ـ21 /1438/3هـالملتقى األول للبحث العلمي
 جامعة أم القرى

1439/7/16هـ ملتقى أعضاء هيئة التدريس تحت شعار »التدريس يحقق الرؤية«
جامعة أم القرى

اللقاء العلمي لكلية التربية »التوجهات التربوية المستقبلية في 
ضوء رؤية 2030«

25 ـ1439/7/26هـ
كلية التربية /جامعة أم القرى

جامعة أم القرى / كلية اللغة برنامج تعظيم البلد الحرام ) جامعتي قطعة من ارض الحرم 6 (د.بسمة بنت إبراهيم مليباري
العربية / بمقر ريع ذاخر

حضور ملتقى عمداء التطوير بالجامعات السعودية المنعقد في ريم خلف الجعيد
28-29-1-1437جامعة أم القرى 

حضور المؤتمرات والندوات / برنامج الّلغة والّنحو والّصرف 
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علياء عبد المعطي اللقماني

ندوة العمل في المسجد الحرام ،ضوابطه-نوازله-آدابه

مقدم من كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية بجامعة 
أم القرى بالتعاون مع الرئاسة 
العامة لشؤون المسجد الحرام 

والمسجد النبوي في يوم األربعاء 
18-3-1438هـ في الجفالي 1 

المؤتمر العلمي للحسبة انتماء وطني وأمن فكري

من قبل المعهد العالي لألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
بجامعة أم القرى خالل الفترة 

27-1439/5/29هـ

جامعة أم القرى 2016- 1438الملتقى األول للبحث العلمي – عمادة البحث العلمي  د. مي الجبوري

مريم بنت مهدي الجابري

وزارة التعليم – الرياضالمعرض و المؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي 2017

المشاركة في ملتقى الّتمّيز البحثّي األّول لطالبات الّدراسات العليا 
بكّلّية الّلغة العربّية ضمن فعاليات البرنامج العلمّي لمركز بحوث 

الّلغة العربّية وآدابها

جامعة أّم القرى
مركز بحوث الّلغة العربّية 
وآدابها بعمادة البحث العلمّي

1438هـ

حّصة بنت زيد بن مبارك الرشود

نادي مكة الثقافي األدبيندوة آفاق البحث في اللغة
19 / 3/ 1438هـ

جامعة أّم القرى21-22/ 7/ 1439هـحضور المؤتمر األول للحسبة و المشاركة في تنظيمه.

حضور ملتقى أثر األنظمة في تحقيق األمن اإللكتروني في النظام 
جامعة أّم القرى  12/ 2/  1439هـالسعودي 
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أهمية علم األصوات في تعليم اللغة العربية للناطقين بالعربية أميرة بنت زبير رفاعي سمبس
وبغيرها

الجامعة اإلنسانية -ماليزيا 
من 28-29 لعام 2017م

جميلة بنت عبد العزيز خياط

الملكية الفكرية 

جامعة أم القرى وكالة كلية 
اللغة العربية للشؤون التعليمية 

بالتعاون مع عمادة البحث 
العلمي1438هـ

وكالة كلية اللغة العربية اإلنفوجرافيك التعليمي
للشؤون التعليمية 

عمادة البحث العلمي مصفوفة التعلم في تطوير البرنامج األكاديمي
بجامعة أم القرى

جامعة الملك خالد بأبها1438هـتعزيز حوار الحضاراتد. سعيد بن محّمد القرنّي

د اْلَعِريِنّي د ُمَحمَّ ِإْبَراِهيم ُمَحمَّ
المؤتمر الدولي الثاني) الدراسات اإلسالمية وأثرها في تغيير 

واقع األمة وخدمة اإلنسانية(- عنوان البحث ) علم العروض بين 
التحصيل المعرفي والتكوين المهاري

المنعقد في 26- 27 أكتوبر 2016م 
بـ )المركز الثقافي - أسكودار - 

إسطنبول - تركيا(.

جامعة ام القرى مكة المكرمةمؤتمر الحسبةد. مي الجبوري
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د. نجالء محمد نور عبد الغفور 
عطار

عمادة التطوير الجامعي والجودة ملتقى أعضاء هيئة التدريس تحت شعار« التدريس يحقق الرؤية«
النوعية بجامعة أم القرى1438هـ

اللقاء التعريفي لبرنامجي » المنحة البحثية الداخلية )سفراء(
و« التطوع البحثي وبحوث التطوع«

وكالة كلية اللغة العربية 
للشؤون التعليمية والتطوير 

بجامعة أم القرى1438هـ

قسم اللغة والنحو والصرف اللقاء العلمي) النظرية اللسانية المعاصرة وبناء األسس المعرفية(
بجامعة أم القرى1438هـ

وزارة التعليم – الرياضالمعرض و المؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي 2017فوزية آدم هوساوي
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مكانهعنوان المؤتمر أو الندوةالمشارك

وزارة الثقافة- الرياض 1438هـمؤتمر األدباء السعوديين الخامسد.أحمد العدواني

النادي األدبي- أبها 1438هـاألدب والهويةد.أحمد العدواني

الندوة العلمية الدولية: مناهج البحث في بالغة القرآن الكريممحمد سعيد ناصر القرني
كلية اللغة العربية1438هـ

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية – الرياض

أم القرى /1438ملتقى البحث العلميد.نورة عبداهلل السفياني

أم القرى /1438ملتقى التميز البحثيد.نورة عبداهلل السفياني

وزارة التعليم – الرياضالمعرض و المؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي 2017أماني بادغيش

جامعة أم القرى 1438الملتقى االول للبحث العلميد. ندى الحارثي

أم القرى مركز بحوث اللغة العربية المشكلة العلمية والبحث العلميد. نورةالسفياني
وآدابها

جامعةأم القرىالملتقى األول للبحث العلميد/ ندى الحارثي

حضور المؤتمرات والندوات / برنامج األدب
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مكانهاسم النشاطالمشارك

د. عائشة حسين بارودي
ورقة عمل في ندوة بعنوان ثقافة التعظيم ضمن 
فعاليات جامعتي قطعة من أرض الحرم 5 تحت 

شعار هدى للعالمين

جامعة أم القرى برعاية وكالة عمادة شئون الطالبات 
لألنشطة والتدريب الطالبي بالتعاون مع مشروع تعظيم 
البلد الحرام وكلية اللغة العربية الفصل الثاني . يوم 

الثالثاء 24-5-1438هـ

د.سعاد الثقفي
المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمؤتمر العلمي للحسبة

 –جامعة أم القرى

عمادة البحث العلمي-جامعة أم القرى22—21-3-1438ملتقى البحث العلمي األول

د. نوف بنت علي بركات 
الجعيـــــد

المؤتمر الدولي التاسع ) االعتماد األكاديمي (
ومعايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات 

التعليم العالي

25-27 /2015/11م
اتحاد الجامعات الدولي

)جامعة سلجوق التركية (

إدارة اللقاء العلمي بعمادة الدراسات الجامعية
) ورشة عمل بعنوان أمراض الثدي (

1-1015/11/5م
عمادة الدراسات الجامعية 

)جامعة أم القرى(

1438/3/28هـيوم اللغة العالمي
كلية اللغة العربية )جامعة أم القرى(

1438/3/19هـيوم اللغة العالمي
مدرسة أبو عروة ) الجموم (

حضور المؤتمرات والندوات / برنامج البالغة والنقد
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د. هنادي محمد بحيري

 Rhetoric Programmes in Saudi
:Universities 

Movements of change

الواليات المتحدة األمريكية- جورجيا
2016

 Modern Arabic rhetoric: An
overview of needs and obstaclesالواليات المتحدة األمريكية- جورجيا

2016

جودة النشر لألبحاث العربية في معايير الهيئة 
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ، قراءة 

في أرض الواقع

الملتقى األول للبحث العلمي في جامعة أم القرى
21-1437/5/22هـ

البالغة المقارنة: دور البالغة في نشر اللغة 
العربية

اليوم العالمي للغة العربية في جامعة أم القرى
1437/6/24هـ

الطالب..الباحث .. المستثمر ..رؤية عمادة 
البحث العلمي في 2030

ملتقى رؤية 2030 في عمادة شؤون الطالب في جامعة أم 
القرى

1437/6/30هـ

أمريكا مدينة كنساس مؤتمر البالغة المقارنة  العالمية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية- مبنى ندوة مناهج البحث في بالغة القرآن الكريم.أ. إيمان بنت أحمد العوفي
المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.

الملتقى األول للتمّيز البحثي لبحوث طالبات 
جامعة أم القرى- شطر الطالبات بالزاهر 6-8-1438هـالّدراسات العليا العربّية

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-.ندوة مناهج البحث في بالغة القرآن الكريم.
1-3-1438هـ

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية/ الرياض 1438هـندوة مناهج البحث في القرآن الكريمأ.سهام الصحفي 
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عمادة البحث العلمي، بجامعة أم القرى 20-1438/3/21هـملتقى البحث العلمي األولد. مريم بنت سمير الصبان

المؤتمر العلمي للحسبة )انتماء وطني وأمن 
فكري(

جامعة أم القرى
17-1439/5/29هـ

ملتقى أعضاء هيئة التدريس )تدريس يحقق 
عمادة التطوير والجودة النوعيةجامعة أم الرؤية(

القرى1439/7/16هـ

البرنامج السنوي الرابع
)قلبي وقلبه والحب(

)حواء وصناعة األمجاد(

جامعة أم القرى
األربعاء والخميس
29-1439/5/28هـ

د. تغريد بنت عبدالعزيز 
المبارك

حضور ندوة/ العمل في المسجد الحرام 
ضوابطه ونوازله

األربعاء 1439/5/18هـ 
جامعة أم القرى قاعة )الجوهرة (

المؤتمر العلمي للحسبة )إنتماء وطني وأمن 
فكري (

جامعة أم القرى قاعة )الجفالي 1(
27-29 /5 /1439هـ

المشاركة في ندوة/  تعظيم البلد الحرام 
)عمارة المسجد الحرام بين النفي واإلثبات (

الثالثاء 1439/6/13هـ
جامعة أم القرى –مقر ريع ذاخر قاعة االجتماعات
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عدد اسم الدورة / الورشةاسم مقدم الدورة أو الورشة
تاريخها / مكانهاالمتقدمين

ريم خلف الجعيد
تنفيذ برنامج تدريبي لموظفات كلية الشريعة 

13-14-3-201438بعنوان ) تحرير الخطابات

21-7-1001438تقديم ورشة ) لغتنا هويتنا  (

د. مي الجبوري

دورة الضبط اإلعرابي للبحوث العلمية –كتابة 
قسم الكتاب والسنة في جامعة أم 60وإلقاء

القرى- 1438 2016
دورة بعنوان اعداد طالبات العربية المتمكنات 

جامعة أم القرى- 1438 602017نصائح علمية وتوجيهات

ورشة عمل : أهمية البحث الصوتي في دراسات 
جامعة أم القرى- 1438 252016اللغة العربية اللسانية والنقدية

حّصة بنت زيد بن مبارك الرشود

مهارات البحث العلمي)طالبات الدراسات العلى، 
14 /5 /1438هـ كّلّية اللغة العربّية25والمتفوقات(

7/ 7/ 1437هـ عمادة البحث العلمي19حلقة عن مهارات مناقشة الّرسائل العلمّية

دورة مناهج البحث في اللغة )طالبات الدراسات 
21 /7 /1438هـ كّلّية اللغة العربّية15العلى، والمتفوقات(

27 /3 /1438هـ كّلّية اللغة العربّية7دورة كيفية جمع المعلومات البحثّية

مساهمة أعضاء هيئة التدريس دورة/ ورشة برنامج الّلغة والّنحو والّصرف 
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27-401438/3/28المهارات اإلمالئية والكتابية لمعلمي اللغة العربيةد. حمدي عبد الفتاح السيد بدران
كلية اللغة العربية – جامعة أم القرى

167/1438مقدمة في علم اإلعرابسعود عبيداهلل الصاعدي

المهارات اإلمالئية والكتابية لمعلمي المرحلة منصور هاشم عجمي أبوشهبة
27-1438/3/28هـ ، كلية اللغة العربية 50االبتدائية

بالعابدية .

المهارات اإلمالئية والكتابية لمعلمي المرحلة د / ناصر عبد الرحيم الجندي 
50االبتدائية

قاعة المناقشات بكلية اللغة العربية 
بالعابدية  في الفترة 

من 27/ 3 إلى 28 / 3 / 1437هـ

لمي 1438/8/10هـ25مهارات التفوق الدراسيد.أسامة بن أحمد السُّ
- قاعة الضيافة بالكلية

د خالد أحمد األكوع
قيادة أمن المنشآت بمكة المكرمة15أساليب متقدمة في كتابة التقارير

قيادة أمن المنشآت بمكة المكرمة15نظريات اإلقناع في المضمون الكتابي

د. مي فاضل الجبوري

جامعة ام القرى 501439دورة مصطلحات كتاب سيبويه

جامعة ام القرى 701439دورة مستويات الفهم القرائي

جامعة ام القرى 1001439دورة األخطاء التعبيرية في الرسائل الجامعية

جامعة ام القرى 1001439دورة أوليات النحو واإلعراب

أكثر ورشة التحرير الصفيد. سلوى راجح محمد العبدلي
1438 هـ / جامعة الطائفمن30
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تاريخها / مكانهاعدد المتقدميناسم الدورة / الورشةاسم مقدم الدورة أو الورشة

د.أسماء السيد

الزاهر 1001438فن االلقاء الرائع

الزاهر 251438قوة الحرف 

ريع ذاخر 251438فن االلقاء الرائع

دورة فن كتابة المقال د.أمل محسن العميري
الزاهر 1438لمتفوقات كلية اللغة العربية

استراتيجيات حّل المشكالت د. ندى الحارثي
الزاهر 1438للمتفوقات كلية اللغة العربية

مساهمة أعضاء هيئة التدريس دورة/ ورشة برنامج الألدب 
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المكان / التاريخعدد المتدربينالمساهمةالعضو

6-6-1438هـ40القراءة اإلبداعيةد.سعاد الثقفي

د. نوف بنت علي الجعيد

1438/2/29هـ30دورة )فن كتابة المقال (
مركز المعالي 

دورة ) سمات الشخصية الفاعلة في القرآن الكريم والسنة 
26النبوية(

1438/3/21هـ
منسوبات الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين الشريفين

1438/6/1هـ29خلق بيئة عمل ايجابية وجاذبة ضمن فعاليات برنامج ابدأ بخمس
جامعة أم القرى

30استخدام المواقع اإللكترونية  في خدمة اللغة العربية
1438/5/23هـ

الجمعية الفقهية السعودية 
)جامعة أم القرى (

1438/4/11هـ28الشخصية الجاذبة )الكرزمتك(
جامعة أم القرى 

تقديم دورة بعنوان دور مصفوفة التعلم في تطوير البرنامج د. هنادي محمد بحيري
جامعة الدمام –كلية اآلداب 150األكاديمي

1437/2/26هـ

مساهمة أعضاء هيئة التدريس دورة/ ورشة برنامج البالغة والنقد 



161الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

د. هنادي محمد بحيري

تقديم ورشة عمل بعنوان معايير تصنيف الجامعات العالمية 
عمادة البحث العلمي- جامعة 100ومكانة جامعة أم القرى

أم القرى1437/2/3هـ

تقديم ورشة عمل بعنوان مؤشرات أداء البحث العلمي بين 
عمادة البحث العلمي- جامعة 7االعتماد المؤسسي والبرامجي

أم القرى 1437/3/2هـ

35دورة  مصفوفة التعلم في تطوير البرامج األكاديمية 
عمادة التطوير 

 جامعة أم القرى 
1437/3/16هـ

كلية التربية – جامعة أم 90ورشة مؤشرات آداء معيار البحث العلمي على المستوى المؤسسي
القرى 28/ 5/ 1437هـ

40دورة فن اإللقاء المؤثر
مركز إسعاد لالستشارات 

التربوية والتعليمية- برنامج 
سفيرة 17-6-1437هـ

عمادة التطوير جامعة الباحة 80معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
21-7-1437هـ

50ورشة عمل معاني األمان في القرآن الكريم
كلية اللغة العربية 

مشروع تعظيم البلد الحرام 
1437/5/26هـ

مركز المهاجرات – مكة 50ورشة عمل التفسير البالغي للقرآن الكريم شروطه ومحاذيره
المكرمة6/19/ 1437هـ

مركز إسعاد- مكة المكرمة 15ورشة عمل وسائل تحقيق الجودة في المؤسسات الخيرية
27/ 7/ 1437هـ
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تاريخ االلتحاقاسم الجمعية أو النادياسم العضو

1434ـ1440هــجمعية تبيان ـ جامعة أم القرىسميحة صالح صالح اللهيبي الحربي

1438/8/20هـجمعية لسان العرب ،القاهرةد.عائشة مرزوق حامد اللهيبي

1440هـعضو منصة أريد الدولية لخدمة العلم والعلماءعلياء عبد المعطي اللقماني

د. مي الجبوري

2001لجنة المعجم هيئة اللغة السريانية والمعجم – المجمع العلمي العراقي

1999اتحاد األدباء و الكتاب العراقيين

رابطة اللسانيات العربية
Arabic Linguistics Society 

University of Wisconsin–Milwaukee USA
2015

1437الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه – تبيان

من عام 1436هـ إلى عضو الجمعية العلمية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(د. حنين الشنقيطي
الوقت الحالّي

عضوية الجمعّيات العلمّية واألندّية األدبّية / برنامج الّلغة والّنحو والّصرف
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حّصة بنت زيد بن مبارك الرشود

1439هـجمعية سيبويه
منذ 1436هـجمعية تبيان

منذ 1435هـالمجلس الدولي لخدمة اللغة العربّية

منذ 1438هـجمعية األدب العربي

حّصة بنت زيد بن مبارك الرشود

منذ 1436نادي مكة الثقافي األدبي

منذ 1438مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية

منذ 1438هـالمعجمّية العربّية على الشبكة العنكبوتية

2012مالمجلس الدولي للغة العربية حسين خميس محمود شحاتة

1428الجمعية العلمية لألدبسعود الصاعدي

1438/5/1هـعضو الجمعية العلمية السعودية للغة العربيةأميرة بنت زبير رفاعي سمبس

1430هـعضو في نادي مكة الثقافي واألدبي

1437هـعضوالجمعيةالعلميةالسعوديةللقرآنالكريموعلومه

لمي 1438/5/30هـعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لألدبد.أسامة بن أحمد السُّ

1437هـالجمعية السعودية لألدب العربيد  محمد بن علي الدغريري

2017منادي مكة الثقافي األدبيسعيد بن علي الغامدي
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د اْلَعِريِنّي د ُمَحمَّ ِإْبَراِهيم ُمَحمَّ

مستشار في معهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم القرى 
)Institute of Consulting Research and Studies(

جامعة ام القرى- من 
1/ 4/ 1437هـ وحتى 

تاريخه.

نادي مكة األدبي والثقافي
مكة المكرمة- 

من 7 ذي القعدة 1437هـ  
30- 7- 2017م.

د اْلَعِريِنّي د ُمَحمَّ عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراثِإْبَراِهيم ُمَحمَّ
ان- األردن(-  )عمَّ
من 5/25/ 1438هـ -

 22/ 2/ 2017م.

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمةد خالد أحمد األكوع
المدير التنفيذي للجمعية السعودية لإلدارة بمنطقة مكة المكرمة

1437/9/18
1438/12/1

د. نجالء محمد نور عبد الغفور 
14- 5- 1439هـالجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(عطار

17-6-1439هـالجمعية الفقهية السعودية

2012مالمجلس الدولي للغة العربيةحسين خميس محمود شحاتة

د/حمدة حامد عبدالعزيز الجابري
من عام 1437 إلى 1439هـالجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومة« تبيان«

1439هـعضوة في جمعية أم القرى الخيرية

1433هـمجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية – مكة المكرمةرياض حسن الخوام

2012ممجمع اللغة العربية االفتراضي – المدينة المنورة
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تاريخ االلتحاقاسم الجمعية أو النادياسم العضو

تجديد عضوية للعام 1437 / 1438نادي جدة األدبيد.أحمد العدواني

1437هـنادي مكة الثقافي األدبيمحمد سعيد ناصر القرني

نادي مكة الثقافي األدبيعبدالوهاب بن حسن شوكان نجمي

1435نادي مكة األدبيد.نورة عبداهلل السفياني

1437/ 1438هـنادي مكة األدبيد. فاطمة المسعودي

1436مجلس الجودةد. اسماء السيد

1429جمعية البر الخيريةد. اسماء السيد

1425مندوبة الدعوة واالرشادد. اسماءالسيد

نادي مكة األدبيد. ندى الحارثي

تجديد عضوية للعام 1438 / 1439نادي جدة األدبيد.أحمد العدواني

1439/1438  الجمعية العلمية السعودية لألدب العربيد.أحمد العدواني

1439/1438الجمعية العمومية بنادي جدة األدبيد.أحمدالعدواني

عضوية الجمعّيات العلمّية واألندّية األدبّية / برنامج األدب
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د/نورة السفياني 
 American Comparative
 Literatureد/نورة السفياني

Association

الجمعية العلمية السعودية للغة العربية جامعة اإلمام

ICLA الرابطة الدولية لألدب المقارن_    USA

جامعة واليةكارولينا الجنوبية

نادي مكة األدبيرحمة مهدي الريمي

1437هـالنادي األدبي بمكةفاطمة مستور المسعودي

المجلس السعودي للجودةأسماء عبدالمطلوب السيد

جمعية تبيان

نادي مكة األدبيد. ندى الحارثي
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تاريخ االلتحاقاسم الجمعية أو النادياسم العضو

د. هيفاء عثمان فدا

رئاسة اّللجنة الّنسائّية المنبثقة عن الجمعية العلمّية الّسعودّية لألدب 
1437 هـ – 1438 هـالعربي ، بجامعة أّم القرى .

عضوة مساهمة ومؤسسة في : )مدارس دوحة العلم األهلية للبنات ( ، 
1419 هـوهي وقفية خيرية .

1430 هـ – 1438 هـعضوية نادي مكة األدبي .
1430 هـ - 1438 هـعضوة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه »تبيان« .

د.عائشة حسين بارودي
عضوية عاملة في الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 

، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، كلية أصول الدين 
بالرياض .

1438/1/22هـ

مكة المكرمة 1437هـ وحتى تاريخه.عضوية جمعية أم القرى الخيرية بمكة د. مريم سمير الصبان

د. نوف بنت علي بركات 
الجعيد

1436هـ وحتى تاريخه.الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه »تبيان« .
2016عضو في اتحاد الجامعات العرب

عضو في اللحنة العلمية في المؤتمر الدولي الذي تنظمه جامعة 
2016أريس. 

2016عضو في البورد الدولي الكندي للتدريب واالستشارات

2017مشرف عام على المنتدى الثقافي بمركز مجمع إمام الدعوة

عضوية الجمعّيات العلمّية واألندّية األدبّية / برنامج االبالغة والّنقد
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د.هنادي محمد بحيري

جامعة أريزونا في أمريكاالجمعية العلمية للدراسات األدبية في أوروبا وأمريكا

جامعة بفلو في أمريكاالجمعية البالغية األمريكية

جامعة جورجيا أمريكاالجمعية الدولية للدراسات القرآنية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود الجمعية العلمية السعودية للغة العربية
اإلسالمية

جامعة اإلمام محمد بن سعود الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه
اإلسالمية

جامعة اإلمام محمد بن سعود الجمعية العلمية السعودية للغات والترجمة
اإلسالمية

الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم و علومه –تبياند. رباب صالح جمال 

1436وحتى تاريخهالجمعية العلمية السعودية للقرآن و علومه )تبيان(د. مريم سمير عوض الصّبان
عضوية عاملة

الفصل الثاني من عام 1439هـنادي كلّية اللغة العربّيةأ. بسمة عيسى العنزي

الفصل الثاني من عام 1439هـنادي كلّية اللغة العربّيةأ.ندى أسامة خياط

1435 هـ1437هـجمعية تبياند. تغريد عبد العزيز المبارك

1439هـعضو الجمعية العلمية السعودية لألدب العربيإبراهيم أحمد إبراهيم
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التطويـــــر
يف الكليـــــة
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االسم الوظيفة المعيار

د/ سعيد علي عبدان الغامدي
أ.د/ أحمد عطية المحمودي
د/ سعيد محمد آل يزيد
د/ السيد دسوقى يوسف
د/ حسن أحمد العثمان
د/ حصة زيد الرشود
د/ انتصار عبد العزيز

أ/ هديل العيافي

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار األول
الرسالة والغايات واألهداف

برنامج الّلغة والّنحو والصرف 

لجان الجودة في البرنامج 

أواًل : التطوير في البرامج والمقررات
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د/ حسن محمد القرني
د/ مقبل علي الدعدي

د/ أحمد إبراهيم أبو الوفا
د/ ناصر عبد الرحيم الجندى

أ.د/ أحمد كروم
د/ ريم خلف الجعيد
د/ عائشة اللهيبي
أ/ عبير النفيعي

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الثاني
إدارة البرنامج

د/ أحمد جمال الدين
د/مصطفى فؤاد أحمد

د/ مصطفى محمد خليل عمرو
د/ خالد أحمد إسماعيل األكوع

أ/ أسامةأحمد السلمي
د/ مارية عبد الغفور قاسم

د/ نبوية الجر

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الثالث 
إدارة ضمان الجودة
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أ.د/ طارق محمد عبد العزيز النجار
أ.د/ علي إبراهيم محمد
د/منصور هاشم أبو شهبة

د/ حسين خميس محمود شحاتة
د/ سعود عبيد اهلل الصاعدي

د/ يحيى أحمد العقيبي
أ/ عمر عواد الحربي

أ/ علي عبد اهلل الزهراني
أ/ أحمد علي فرحان

أ/ محمد صالح البرناوي
د/ مي الجبوري
د/ أماني حلواني

أ/ نبيهة با خشوين
أ/ سامية الصاعدي
أ/ فوزية هوساوي
أ/ ذكرى اللحياني
أ/ ندى الغامدي

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الرابع
التعليم والتعلم

د/ حمدى عبد الفتاح بدران
د/ ياسين أبو الهيجاء

أ/ عبد اهلل محمد الصليمي
أ/ عفراء خياط
د/ شقراء النباتي
أ/ عائشة عسيري

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الخامس
إدارة شئون الطالب والخدمات المساندة
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د/ هشام السعيد البلتاجي
د/ عبد اهلل الشنقيطي

أ/ سعيد مشبب آل عصام
أ/ حنين الشنقيطي
أ/ نادية القرشي
د/ حورية الجهني

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار السادس
مصادر التعلم

د/ عبد اهلل محمد اللحياني
د/ إبراهيم محمد العريني

أ.د/ شريف عبد الكريم النجار
أ/ شريفة عسيري
أ/ سعاد السلمي

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار السابع
المرافق والتجهيزات

د/ حسن غرم العمري
د/ خديجة باكستاني
د/ عزيزة الشنبري

رئيًسا
عضًوا
عضًوا

المعيار الثامن 
التخطيط واإلدارة المالية

د/ حسين خميس محمود شحاتة
أ/ عبدالعزيز سعدي المطرفي
د/ مارية عبد الغفور قاسم

أ/ مريم الجابري
أ/ فوزية الحسيني

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار التاسع
عملياتالتوظيف
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د/ عبد اهلل محمد المسملي
د/ إبراهيم عبداهلل الغامدي

د/ أحمد طه الفالل
أ.د/ عبد العزيز احميد
أ/ سهيلة تركستاني
أ/ فاطمة عمرين

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار العاشر 
البحث العلمي

د/ عبد الحميد حمدي المقدم
د/ أيمن مرعي العمري

أ/ فائزة القرشي
د/ جميلة خياط

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الحادي عشر خدمة المجتمع
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مهام اللجنةاسم األستاذاسم اللجنة 

لجنة منح جائزة التميز 
في مجال التدريس

أ.د/ رياض حسن الخوام
د/ حماد  محمد الثمالي

أ.د/ عبد اهلل ناصر القرني
د/ عبد اهلل محمد اللحياني
د/ عبد اهلل محمد المسملي

د/ حصة زيد الرشود

توزيع نماذج الترشيح للجائزة على أعضاء هيئة التدريس الذين يرون في أنفسهم الكفاءة 
للفوز بالجائزة.

جمع النماذج المعبأة من أعضاء هيئة التدريس ودراستها بموضوعية في ضوء التحقق من 
صحة البيانات المعبأة والمعايير الموضوعة من قبل القسم للتميز في مجال التدريس.
رفع قرار اللجنة لرئيس القسم بالمنح أو بالحجب مع إبداء األسباب في نموذج كل 

زميل من المتقدمين وتعد أعمال اللجنة غير سرية وشفافة.

لجنة تحليل نتائج 
الطالب

د/ هشام البلتاجى
د/حسين شحاتة

د/منصور أبو شهبة
أ/ علي عبداهلل الزهراني

أ/ أحمد علي فرحان
أ/ حنين الشنقيطي
أ/ فائزة القرشي

جمع نتائج المجموعات الطالبية فى كل مقرر من خالل برنامج عمادة القبول 
والتسجيل.

رصد أى ظاهرة غير عادية فى نتائج الطالب.
عمل إحصاء ورسم بيانى لكل مقرر يوضح نتيجته.

رفع تقرير إلى منسق البرنامج

اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الجودة



الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
178

لجنة مراجعة األسئلة

أ.د/ على إبراهيم محمد
د/ حمدي عبدالفتاح بدران
د/ يحيى أحمد العقيبي
د/ محمد على دغريري
د/ عبد اهلل الشنقيطي
د/ سعيد علي عبدان
د/ ريم خلف الجعيد

د/ جميلة خياط
د/ عزيزة الشنبري
د/ أماني حلواني

أ/ فوزية الحسيني
أ/ عائشة آل زيلع

مراجعة أوراق أسئلة االمتحانات النهائية والنصفية.
رصد جوانب القصور فى ورقة األسئلة وإعداد تقرير بذلك.

التحقق من مدى تحقيق ورقة األسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة فى كل مقرر.

لجنة مراجعة ملفات 
األساتذة

د/ مصطفى عمرو
د/أحمد طه الفالل
د/مصطفى فؤاد
د/حسن العثمان

أ/ أسامة أحمد السلمي
د/ حسن غرم العمري
د/ انتصار عبدالعزيز

د/ نبوية الجر

مراجعة ملفات األساتذة واستكمال النقص فيها بالتعاون مع أصحابها.
التأكد من توافر محتويات كل الملفات.
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لجنة نشر ثقافة 
الجودة

د/ سعيد بن محمد القرني
د/ياسين أبو الهيجاء

أ.د/ شريف عبد الكريم النجار
د/ناصر الجندي
د/ أيمن العمري

أ/ عمر عواد الكحيلي
د/ مارية عبدالغفور

أ/ ندى الغامدي
أ/ سارة األمير

إعداد وسائل نشر ثقافة الجودة كالمطويات واللقاءات الطالبية واللوحات والملصقات.
طباعة االستراتيجيات ومصفوفة نواتج التعلم وتوزيعها على كل األساتذة.

عقد لقاءات مع األساتذة لتدريبهم على استعمال المصفوفة واالستراتيجيات فى التدريس 
ووضع أسئلة االمتحانات والتصحيح.

اختيار الطالب واألساتذة الذين ستقابلهم لجنة المراجعين الخارجيين.

لجنة تطوير المقررات 
والمناهج

أ.د/ رياض حسن الخوام
أ.د أحمد المحمودى
أ.د/ علي إبراهيم
د/ حماد الثمالي

د/ حسن محمد القرني
د/ عبد اهلل اللحياني

د/ محمد علي دغريري
د/ يحيى أحمد العقيبي

أ.د/ طارق النجار
د/ حورية الجهني
د/ جميلة خياط

د/ خديجة باكستاني

إعداد تقرير جماعى عن كل مقرر يوضح جوانب الضعف التى تحتاج إلى تحسين 
وتطوير.

وضع تصور واضح لنواتج التعلم المستهدفة من البرنامج.
تحديد استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة لكل مقرر.

وضع استراتيجيات التقويم للتحقق من تحقيق نواتج التعلم.

لجنة االستبانات

د/ حسين خميس
د. عبد الحميد حمدي المقدم
د/ مقبل علي مشيعاللدعدي

أ/ خالد الصابطي
د/ شقراء النباتي
أ/ سامية الصاعدي

تصميم االستبانات المطلوبة.
توزيع االستبانات على الطالب وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية ثم جمعها 

وتحليلها.
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الوظيفةاسم االستاذ

رئيسًاأ.د/ طارق عبدالعزيز النجار – منسق الجودة

عضوًاد/ سعيد علي عبدان الغامدي

عضوًاد/ حسن محمد القرني

عضوًاد/ أحمد جمال الدين

عضوًاد/ حمدي عبدالفتاح بدران

عضوًاد/ هشام السعيد البلتاجي

عضوًاد/ عبداهلل محمد اللحياني

عضوًاد/ حسن غرم العمري

عضوًاد/ حسين خميس شحاتة

عضوًاد/ عبداهلل محمد المسملي

عضوًاد/ عبدالحميد حمدي المقّدم

لجنة وضع الخطة التنفيذية لكل معايير الجودة 
األحد عشر 
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اسم العضو ) الفصل 
اللجنةاسم العضو ) الفصل الثاني (اللجنةاألول (

د/ بدرية تركستاني
د/ بدرية تركستانيسير العملية التعليميةأ/ عبير النفيعي

سير العملية التعليميةأ/ عبير النفيعي

المعادالتد/ إقبال العباسيالمعادالتد/ إقبال العباسي

د/ آمال صديق
الجداولد/ غادة السعيدي

د/ آمال صديق
د/ غادة السعيدي
أ/ اسماء الغامدي

الجداول

اإلرشاد االكاديميد/ حمدة الجابرياإلرشاد االكاديميد/ حمدة الجابري

النشاطد/ بدرية تركستانيالنشاطد/ بدرية تركستاني

التربية العمليةد/ بسمة مليباريالتربية العمليةد/ بسمة مليباري

د/ أميرة سمبس
تنسيق المقرراتد/ أميرة سمبستنسيق المقرراتد/ غادة السعيدي

د/ أميرة سمبسالعالقات االجتماعيةد/ أميرة سمبس
العالقات االجتماعيةأ/ وفاء المالكي

لجان الجودة بريع ذاخر 
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وقت الّتنفيذ وهدفهنوع الّتطوير

وضع خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات لجنة المراجعين الخارجيين من قبل 
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

العام الجامعي 1437 – 1438ه وهدفه الحصول على 
االعتماد األكاديمي

العام الجامعي 1438 – 1439ه وهدفه الحصول على تطوير خطة برنامج 501 لغة بكالوريوس اللغة والنحو والصرف
االعتماد األكاديمي

االنجاز

االنتهاء من مرحلة الّتقويم الّتطويري 

تنفيذ توصيات لجنة المراجعين الخارجيين من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

تطوير خطة برنامج 501 لغة بكالوريوس اللغة والنحو والصرف، وزيادة نسبة المقررات التطبيقية والحديثة في مجال علم اللغة

تطوير البرنامج والمقررات

إنجازات لجان الجودة في القسم
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املعوقات

الخطّة املطورة مجّمدة بلجنة املناهج بالكليّة منذ عامني؛ انتظاًرا لخطتي القسمني الشقيقني

رّقي األساتذة المساعدون الّتالية أسماؤهم إلى درجة أستاذ مشارك :
د. عبداهلل الشنقيطي

د.أميرة بنت زبير سمبس .
د. عزيزة بنت عطّية اهلل الشنبري.

كما رّقي المحاضرون الّتالية أسماؤهم إلى درجة أستاذ مساعد:
1ــ سامية الحربي

2ــ حنين الشنقيطي
3ــ علياء اللقماني. 

معوقات التطوير في القسم

الترقيات العلمية
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وقت التنفيذ وهدفهنوع التطوير

الفصل الدراسي األولإعداد الخطة االستراتيجية للقسم

الفصل الدراسي الثانيإقرار رؤية ورسالة القسم في صياغتها الجديدة بما يتناسب مع واقع وطموحات القسم

الفصل الدراسي األولمناقشة البرنامج الجديد للقسم للرفع به إلقراره من الجهات المختصة

استكمال متطلبات الجودة ومتابعة الملفات واستكمال النواقص وإعداد التقارير واالستبانات 
الفصل الدراسي األول  والثانيواألنشطة الالزمة لذلك

زيارة وفد مستشاري الجودة بعمادة التطوير وتفقد محتوى الملفات والوقوف على منجزات 
القسم واحتياجاته للعمل على مواكبة التطورات واألخذ بمقترحات وتوجيهات المستشارين 

لتحقيق االعتماد األكاديمي للقسم
الفصل الدراسي الثاني

برنامج األدب

تطوير البرامج والمقررات
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متابعة التقارير المقدمة من األعضاء في كل مادة بكافة مجاميعها ورصد أبرز نقاط الضعف 
والقوة حسب ما ورد في االستبانات، وما قدمه األساتذة من مقترحات ، وطبيعة األسئلة 

واستراتيجيات التقويم وتأثير ذلك على النتائج ومن ثم توجيه خطابات عن ذلك لألساتذة
في منتصف الفصل األول والثاني  .

الندوات واللقاءات التعريفية – اإلرشاد تطوير الطالب.
األكاديمي .

تطوير أعضاء هيئة التدريس .
البعثات العلمية – المؤتمرات – الندوات 
– الحلقات العلمية – مجلس القسم – 

الدورات التدريبية .
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حاجة األعضاء إلى دورات وورش بصورة منتظمة من خبراء ومستشاري الجودة بعمادة التطوير إلنجاز العمل بالصورة المثلى .

 حاجة القسم إلى تفعيل التعاون والتشاور مع عمادة شؤون الطالب لمتابعة المواهب واألنشطة الطالبية في المجاالت األدبية .

 حاجة القسم إلى ميزانية لرصد جوائز تشجيعية لمتابعة المواهب واألنشطة الطالبية في المجاالت األدبية .

 نقص أجهزة الحاسوب والطابعات وانعدام وسائل الربط بين شطري الطالب والطالبات بالقسم لتبادل الرؤى وتدارس القضايا المستجدات .

 حاجة القسم إلى ميزانية لرصد جوائز تشجيعية لمتابعة المواهب واألنشطة الطالبية في المجاالت األدبية .

عدم جاهزية قاعات التدريس المخصصة للقسم وكذلك األقسام المناظرة بالكلية بالصورة الالئقة التي تتناسب مع متطلبات الجودة 
ومعاييرها ، والتي تتباين فيه مع مثيالتها من قاعات أخرى مجهزة على أعلى مستوى ومخصصة لبرامج أخرى في ذات الجامعة .

 نقص أجهزة الحاسوب والطابعات وانعدام وسائل الربط بين شطري الطالب والطالبات بالقسم لتبادل الرؤى وتدارس القضايا المستجدات .

غياب الدعم الكافي الذي يمكن من خاللهرفع درجة االستعداد والجاهزية بصورة مستمرة .

معوقات التطوير 
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تزويد وحدة الجودة باألجهزة الالزمة .1-

إنشاء مقر لوحدة للجودة بمقر الطالبات.2-

تكثيف الدورات والورش المتعلقة بتطوير التدريس.3-

عقد اجتماعات لتوعية األعضاء وحثهم على رفع الكفاءة وبذل الجهد .4-

تطوير قاعات التدريس ورفع كفاءتها وجاهزيتها5-

التنسيق مع عمادة شؤون الطالب لمتابعة األنشطة األدبية الطالبية بالقسم والجامعة .6-

الحلول المقترحة
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أواًل: لجنة الجودة

األعضاءالمقررمعيار الجودة

د. أمل العميريالرؤية والرسالة
د. إسالم أبو الخير
د. أمل العميري
د. نجوى بناني

د. طيب الحارثيد. طيب الحارثيإدارة البرنامج
د. أمل العميري

د. ندى الحارثيإدارة ضمان جودة البرنامج
أ. محمد القرني
د. ندى الحارثي
أ. سحر الصحفي

لجان الجودة في القسم 
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د. أسماء عبد المطلوبالتعليم والتعلم

د. إبراهيم السهلي
أ.خالدالصاعدي
د. أحمد سليم

د. عماد هنداوي
أ. ماجد السالمي
د. سها بسيوني
د. سعدة الدعدي
د. أسماء الزيد

د. سميحة الحسيني
أ. البندري معيض الذيابي

أ. أروى خفاجي
د. صديقة الرحيلي
د. أفراح اللحياني
د. إنصاف الحسني
أ. نورة الكبكبي
أ. غدير الحازمي
أ. رندا الحربي
د. سحر أشقر
د. حنان السيد

د. سعود الجوديإدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة
د. سعود الجودي
أ. منى المنتشري
أ. هناء الردادي
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أ. أماني بادغيشمصادر التعلم

د.معتوقةالمعطاني
د. رحمة الريمي
أ. علية المزيني
أ. أماني بادغيش

أحمد مسوديالمرافق والتجهيزات
أ.أحمد مسودي

د. بدرية المالكي
أ. نجالء الوذيناني

-ال ينطبقالتخطيط واإلدارة المالية

د. أحمد العدوانيد. أحمد العدوانيعمليات التوظيف
د. نورة السفياني

د. إبراهيم النعانعةالبحث العلمي
د. إبراهيم النعانعة
د. كوثر قاضي

د. فاطمة المسعودي

أ.عبد الوهاب النجميالعالقات مع المجتمع
أ.عبدالوهابالنجمي
د. مريم القحطاني
د. إنصاف بخاري
أ. فايزة المطرفي
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ثانيًا: لجنة المعادالت

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

مقررًاالمعادالتد. إبراهيم عبد الرحمن النعانعة

عضوًاد. أحمد سليم عبد الوهاب

عضوًاد. إسالم عبد المجيب أبو الخير

عضوًاد. سعدة طفيف الدعدي

ثالثًا: لجنة فحص شكاوى الطالب

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

مقررًالجنة فحص شكاوى الطالبد. أحمد سعيد العدواني

عضوًاد. إسالم عبد المجيب أبو الخير

عضوًاد. معتوقة المعطاني

عضوًاد. سعدة طفيف الدعدي
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ابعًا: لجنة النشاط الثقافي

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

مقررًالجنة النشاط الثقافيد.  إبراهيم عبد الرحمن النعانعة

عضوًاد. أحمد سليم عبد الوهاب

عضوًاد. إسالم عبد المجيب أبو الخير

عضوًاد. سحر أشقر

عضوًاأ . بدرية العجروش

خامسًا: لجنة النشاط االجتماعي

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

مقررًاالنشاط االجتماعيد. سعود الجودي

عضوًاد.  إبراهيم عبد الرحمن النعانعة

عضوًاد. إسالم عبد المجيب أبو الخير

عضوًاد. أحمد سليم عبد الوهاب
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سادسًا: أمانة المجلس

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

أمينًاأمانة المجلسد. إسالم عبد المجيب أحمد أبو الخير 

اإلنجازم

إعداد الخطة االستراتيجية للقسم .1

إقرار رؤية ورسالة القسم بصورتها الجديدة وفق الواقع والمأمول .2

توصيف البرنامج وفق نموذج هيئة االعتماد األكاديمي.3

إعداد ملف المؤسسة الدوري – بيانات البرنامج أ.1 .4

إقرار مؤشرات األداء والقاط المرجعية .5

إعداد التقرير السنوي للبرنامج .6

إعداد دليل البرنامج بصورة جديدة .7

العمل على تطوير التوصيفات بمراجعتها وتحديثها .8

إنجازات لجان الجودة في القسم
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متابعة العمل على البرنامج الجديد إلقراره .9

إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج 10

التعاون مع عمادة البحث العلمي من خالل محاضرات علمية لطلبة الدراسات العليا.11

إقرار مؤشرات األداء والقاط المرجعية .12

حضور الدورات وورش العمل لرفع كفاءة األعضاء وتنمية مهاراتهم .13

استقبال وفد مستشاري الجودة بعمادة التطوير والوقوف على إيجابيات وسلبيات العمل لسد العجز واستكمال النواقص ومتابعة 14
العمل لتحقيق االعتماد للقسم .

تغذية قاعدة البيانات لسائر أعضاء القسم بشطرية تحت مسمى السجل الوظيفي لتمثل رصدا دقيقا للحركة الوظيفية للعضو منذ 15
انتسابه للقسم وفق معلومات منظمة ودقيقة .

عقد اجتماعات ولقاءات وورش عمل داخل القسم للتعريف بمتطلبات الجودة ومتابعتها وتصحيح مساراتها برعاية سعادة رئيس 16
قسم األدب وحضور مسؤول الجودة بالكلية .

17

مراجعة توصيف المقررات الدراسية بالقسم وربط المعارف والمهارات واألهداف بالمفردات لضمان دقة المحتوى وإبراز نقاط 
القوة ونفي نقاط الضعف والتأكيد على الخطوات اإليجابية والمسارات المنهجية والطرق العصرية التي ينبغي أن يكون عليها 

المقرر وينبغي على العضو تناوله من خاللها . وقد تم ذلك من خالل مراجعة التوصيفات مراجعة دقيقة من سائر أعضاء القسم 
وفق تخصصاتهم الدقيقة والعمل على إعادة تحكيم هذه التوصيفات من جهات داخلية وخارجية .

إعداد محتويات الملفات سواء في المعايير أو ملفات المقررات أو األساتذة أو اإلرشاد الطالبي.18

مراجعة محتويات سائر الملفات وإعادة هيكلتها وتصنيفها وتصحيح مسارها بما يتناسب والرؤية الجديدة التي تكشفت بعد 19
الزيارات التي قامت بها لجان هيئة االعتماد ألقسام أخرى مناظرة.
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إعداد التقرير الجماعي لكافة المجموعات الطالبية في جميع المقررات التي درسها القسم في فصليه الدراسيين والوقوف على 20
الجوانب اإليجابية للتأكيد عليها ، والجوانب السلبية لمعالجتها وتالشيها في العام الجديد .

متابعة اللجان الداخلية بالقسم وقيام كل لجنة بالدور المنوط بها على أتم وجه .21

المتابعة العلمية والثقافية واالجتماعية لطالب القسم من خالل اللجان الداخلية واإلرشاد األكاديمي والتنسيق والوقوف على 22
الصعوبات التي يواجهونها وتذليلها واحتواؤهم بما يحقق لديهم ثقافة االنتماء .

23
مراعاة الجانب االجتماعي لدى سائر األعضاء بالقسم بما يحقق االنسجام داخل المنظومة ومراعاة الجوانب النفسية والترفيهية 
والقيام برحلة ترفيهية عن كل فصل دراسي تجمع سائر األعضاء في جو من األلفة والتآخي واالنسجام بما يعود على القسم 

باالستقرار والنهوض والرقي واالزدهار ويكفل له أداء رسالته على الوجه األكمل .

 التعاون مع عمادة شئون الطالب في الملتقى الطالبي التاسع بمتابعة وتحكيم األنشطة األدبية .24

 تحديث الموقع اإلليكتروني للقسم.25

تغذية قاعدة البيانات لسائر أعضاء القسم  .26

عقد اجتماعات ولقاءات وورش عمل  .27

 تطوير أعضاء هيئة التدريس ومتابعة النشاط البحثي وترقية المعيدين والمحاضرين ومتابعة المبتعثين والوقوف على المنجزات 28
في هذا الشأن.

إعداد محتويات الملفات سواء في المعايير أو ملفات المقررات أو األساتذة أو اإلرشاد الطالبي.29

مراجعة محتويات سائر الملفات وتصنيفها .30

المتابعة العلمية والثقافية واالجتماعية لطالب القسم من خالل اللجان الداخلية واإلرشاد األكاديمي والتنسيق والوقوف على 31
الصعوبات التي يواجهونها وتذليلها واحتواؤهم بما يحقق لديهم ثقافة االنتماء.
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الصعوبةم

عدم توافر الدعم الكافي لتحكيم البرنامج الجديد للقسم .1

عدم توافر الدعم الكافي لألنشطة الطالبية بالقسم .2

ضعف وسوء وانعدام – أحيانا - وسائل االتصال بمقر الطالبات بشكل ملحوظ .3

عدم توافر أجهزة كمبيوتر كافية فالوحدة ال يوجد بها سوى جهاز واحد قديم ؛ مما يعوق العمل ويبطئ مسيرته .4

عدم توافر الطابعات وآلة تصوير خاصة بالوحدة وبطء اإلجراءات للحصول على األدوات الالزمة الحتياجات العمل وتطويره .5

ضعف ثقافة الجودة لدى الطالب نظرا لتراجع دور المؤسسة في رعاية األنشطة الطالبية .6

تراجع الخدمات اإلليكترونية على موقع الجامعة وبطء تحديثها فيما يتصل بسهولة االتصال بالطالب أو الخريج ، أو فيما يتصل 7
باالستبانات اإلليكترونية والتي تفتقد الجدية في كثير من األحيان .

صعوبة التنسيق مع برامج مماثلة بمؤسسات أخرى لتبادل الرؤى والتقيمات ورفع درجة االستعداد والجاهزية بصورة مستمرة ؛ 8
وذلك راجع النعدام الموارد .

ضعف ثقافة الجودة لدى بعض العضوات بشطر الطالبات .9

ضرورة تطوير مقر وحدة الجودة لدى شطر الطالبات .10

قلة عدد الدورات والورش المقدمة للعضوات فيما يخص الجودة وعمومية بعض الورش وعدم دقتها .11

الصعوبات التي واجهت لجان الجودة في القسم
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رّقيت األستاذتان :

د. نجوى بنت عبد السالم بّناني .
د. صديقة بنت رويعي الّرحيلي إلى درجة أستاذ مساعد.

الترقيات العلمية
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وقت التنفيذ ونوعهنوع التطوير

لعام 1437هـاستكمال ملفات تقارير المقررات الدراسية  وملفات األساتذة

1437هـاستكمال معظم معايير الجودة 

عمل لجان التطوير بالقسم على سرعة االنتهاء من تطوير الخطة الدراسية لقسم البالغة 
1438هـوالنقد

برنامج البالغة والنقد

تطوير البرامج والمقررات
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مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

  منّسقة الجودة بقسم البالغة والّنقدد . هيفاء بنت عثمان عّباس فدا

د. مريم بنت سمير الصّبان

منسقة المعيار الثاني من معايير الجودة )السلطات و اإلدارة(
عضو لجنة إعداد تقرير الدراسة الذاتّية

عضو لجنة منح جائزة التمّيز في مجال الّتدريس
عضو لجنة التظّلمات بقسم البالغة و النقد

رئيسة اللجنة في شطر الطالبات لجنة معيار البحث العلمي د. هنادي محمد بحيري

التواصل بين المكتبة والقسملجنة مصادر التعلمأ. سهام الصحفي

التعلم والتعليم أ. بسمة عيسى العنزي
عضو مساند) عمليات تطوير البرنامج (

أ. ندى أسامة خياط
عضو مساندالرؤية والرسالة واألهداف

التعّلم والتعليم
عضو مساند)جودة التدريس(

د. مريم بنت سمير الصبان 

منسقة المعيار الثاني من معايير الجودة )السلطات واإلدارة(
عضو لجنة إعداد تقرير الدراسة الذاتية 

عضو لجنة منح جائزة التميز في مجال التدريس 
عضو لجنة التظلمات بقسم البالغة والنقد

لجان الجودة في القسم 
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االسمالوظيفةالمعيار

الرسالة و الغاية واألهداف

  د. سعود الصاعديالمنسق
د. إبراهيم أحمد         عضو

د. نداء الحارثيالمنسقة
أ. ندى خياطعضو

السلطات وإدارة البرنامج

د. إبراهيم أحمد         المنسق
أ. أحمد الحارثيعضو

د. مريم الصبانالمنسقة
أ. شكرية العميريعضو

إدارة ضمان الجودة و تحسينها

د. ظافر العمري     المنسق
أ. هاني الصاعديعضو

د. هنادي بحيري      المنسقة
أ. حنين الشريفعضو
أ . إيمان العوفيعضو

التعلم و التعليم
د. ظافر العمري    المنسق
د موسى بن درباش الزهراني     عضو

توزيع لجان الجودة في القسم 
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التعلم و التعليم

د. سعود الصاعديعضو
د. إبراهيم أحمدعضو
د. شعيب الغزاليعضو
د. عزمي فرحات عبد البديععضو
د. سامح حسن صادقعضو
د. دخيل اهلل الصحفيعضو
د. فوزي غانمعضو
أ. هاني الصاعديعضو
أ. زياد الحربيعضو
أ. تركي الحربيعضو
أ. أحمد الحارثيعضو
أ. محمد المالكيعضو

د. هيفاء فدا        المنسقة
د. منال المسعوديعضو
أ. أمواج القرشيعضو
أ. بسمة العنزيعضو
أ. فيروز الزهرانيعضو
أ. سهام الصحفيعضو
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التعلم و التعليم

أ. ايمان العوفيعضو
أ. شكرية العميريعضو
أ. حنين الشريفعضو
أ. تهاني عسيريعضو

إدارة شؤون الطالب

د. فوزي غانمالمنسق
أ. زياد الحربيعضو
أ. محمد المالكيعضو

د. عائشة بارودي   المنسقة
أ.  أمواج القرشيعضو

مصادر التعلم

د. عزمي فرحات عبد البديع      المنسق
أ. أحمد الحارثيعضو

أ. رغد الزهرانيالمنسقة
أ.  سهام الصحفيعضو

المرافق و التجهيزات

د. شعيب الغزالي        المنسق
د. سامح حسن صادقعضو

د. عواطف خياط   المنسقة
أ. تهاني عسيريعضو

أ د. دخيل اهلل الصحفيالمنسقالتخطيط و اإلدارة المالية
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التخطيط و اإلدارة المالية

د. عزمي عبد البديععضو
د. إبراهيم أحمدعضو

د. نوف الجعيدالمنسقة
أ. بسمة العنزيعضو

عمليات التوظيف

د. موسى درباش الزهراني    المنسق
أ. أحمد الحارثيعضو

أ. مشاعل باقازيالمنسقة
أ. فيروز الزهرانيعضو

البحث العلمي

د. عزمي عبد البديعالمنسق
أ. هاني الصاعديعضو

د. هنادي بحيري     المنسقة
د. منال المسعوديعضو
د. تغريد المباركعضو

عالقة المؤسسة بالمجتمع

د. فوزي غانمالمنسق
أ. تركي الحربيعضو

د. سعاد الثقفي      المنسقة
د. تغريد المباركعضو
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االسمالشطراللجنة

المناهج و المقررات

الطالب
أ د. دخيل اهلل الصحفي

د. موسى درباش الزهراني    
د. سامح حسن صادق

الطالبات

د. هيفاء فدا  
د. هنادي بحيري     

د.  نداء الحارثي
د. سعاد الثقفي

د. تغريد المبارك  
د.  عواطف الخياط

مراجعة ملفات المقررات

الطالب
د. إبراهيم أحمد   
أ. زياد الحربي  

الطالبات

سهام الصحفي
أ. بسمة العنزي
أ. أمواج القرشي
شكرية العميري

تشكيل اللجان المتعلقة بالمعايير السابقة بقسم البالغة والنقد
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لجنة االستبانات

الطالب
د. إبراهيم أحمد   

أ. محمد المالكي

الطالبات

د. عائشة بارودي
أ. ندى خياط
د. نوف الجعيد
أ. تهاني عسيري
أ.مشاعلباقازي

مراجعة ملفات األساتذة

الطالب
د. عزمي فرحات عبد البديع  

أ. زياد الحربي

الطالبات

د. عائشة بارودي
أ. فيروز الزهراني  

أ. رغد الزهراني
أ. ايمان العوفي
أ. حنين الشريف

تحليل النتائج

الطالب
د. سامح حسن صادق
أ. تركي الحربي

الطالبات
أ. تهاني عسيري  
أ. بسمة العنزي   

أ. مشاعل باقازي
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أ. إيمان العوفيالطالباتتحليل النتائج

إعداد التقرير السنوي

الطالب
د. فوزي غانم    

أ. تركي الحربي

الطالبات

د. مريم الصبان
د. تغريد المبارك

أ. شكرية العميري   
أ. ندى خياط

تقرير الدراسة الذاتية

الطالب
د. إبراهيم أحمد   

د. عزمي فرحات عبد البديع  
د. سامح حسن صادق

الطالبات

د. هنادي بحيري
د. مريم الصبان

د. منال المسعودي
د. سعاد الثقفي

منح جائزة التميز في مجال التدريس

الطالب
د. موسى بن درباش الزهراني

أ. د. دخيل اهلل الصحفي

الطالبات
د. مريم الصبان
د. هيفاء فدا

د. منال المسعودي



207الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

اإلنجازم

توزيع مهام أعمال الجودة بين  األعضاء والعضوات 1

انجاز بعض أعمال الجودة التي تتعلق بمعايير الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي ومؤشرات األداء وجار العمل على تطوير 2
خطة البرنامج وتقرير الدراسة  الذاتية للبرنامج 

3
إعداد تقرير الدراسة الذاتية والتقويم الذاتي وجمع األدلة والمؤشرات ورفع الملف ون درايف للمعيار الخامس

 )إدارة شئون الطالب والخدمة المساندة( لقسم البالغة والنقد ومنسقته د. عائشة حسين بارودي ضمن معايير االعتماد 
األكاديمي للفصل االول والثاني لعام 1438/1437 هـ 

اإلسهام بالتعريف بالخدمات التي تقدمها مكتبة الجامعة. أ. سهام الصحفي4

حث الطالبات على حضور الدورات التعريفة بالمكتبة، وتعزيز مفهوم المراجع المتنوعة عند إعداد البحوث والتقارير.5
 أ. سهام الصحفي

إنجازات لجان الجودة في القسم
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الصعوبةم

عدم تنظيم العمل والتعاون فيه بين الشطرين نظرا لقلة أعداد أعضاء هيئة التدريس 1

اإلجابة على السؤال: أين نحن اآلن؟ وبناء خطة التطوير انطالقا من الجواب عليه. أ. سهام الصحفي2

الصعوبات التي واجهت لجان الجودة في القسم
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تاريخها / مكانهااسم الدورة / الورشةاسم العضو

السيد دسوقي يوسف
21-22 /1437/4أنظمة التعليم اإللكتروني 

10 / 2 / 1437التعليم اإللكتروني 

أحمد طه أحمد الفالل

2016/7/21/20بمقر مركز ضمان الجودة بجامعة فنيات تصميم وإعداد البحوث العلمية
األزهر بالقاهرة

2016/19/18م   بمقر مركز ضمان الجودة مهارات العرض الفعال
بجامعة األزهر بالقاهرة

مركز ضمان الجودة بجامعة األزهر بالقاهرةنظم االمتحانات وتقويم الطالب  2016/17/16 بمقر 

ثانيًا : تطوير هيئة التدريس

الدورات والورش

تطوير أعضاء هيئة التدريس / برنامج اللغة والنحو والصرف 
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هديل بنت زاهر العّيافي

1438/3/5 هـالّتحرير الّلغوّي للبحث العلمّي
جامعة أّم القرى

1438/6/23 هـالبحث العلمّي، مفاهيم ومهارات
جامعة أّم القرى

إعداد طالبات العربّية المتمكنات، نصائح علمّية 
وتوجيهات

1438/7/28 هـ
     جامعة أّم القرى

3-1437/5هـ/ التطويرأنظمة التعليم اإللكترونييس محمد أبو الهيجاء

ورشة/ مراجعة توصيفات المقررات المقدمة من د. مارية عبدالغفور قاسم
وإلى قسم الكتاب والسنة

1438/2/28هـ
كلية الدعوة وأصول الدين

جامعة أم القرى 

د  محمد بن علي الدغريري

استيفاء متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم 
واالعتماد األكاديمي للتخطيط االستراتيجي

1437/6/29هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

1437/7/3هـتوصيف المقرر
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

1437/7/5هـمؤشرات األداء والمقارنة المرجعية
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

1437/7/12هـالتوصيف الوظيفي
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
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د اْلَعِريِنّي د ُمَحمَّ ِإْبَراِهيم ُمَحمَّ

األحد واالثنين 5 . 6 محرم1437هـ= 18- 19 التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد
أكتوبر2015

11- 2016/7/12مالنشر الدولي للبحوث العلمية
= االثنين . والثالثاء 6 – 7 شوال1437هـ

16- 2016/7/17م=نظم الساعات المعتمدة
السبت. واألحد 11 – 12 شوال1437هـ

18- 2016/7/19م=التخطيط االستراتيجي
= االثنين . والثالثاء 13 –14 شوال1437هـ

20- 2016/7/21ماتخاذ القرارات وحل المشكالت
= األربعاء . والخميس 15 –16 شوال1437هـ

20- 2016/7/21ماتخاذ القرارات وحل المشكالت
= األربعاء . والخميس 15 –16 شوال1437هـ

20- 2016/7/21ماستخدام التكنولوجيا في التدريس
= األربعاء . والخميس 15 –16 شوال1437هـ

د/حمدة حامد عبدالعزيز الجابري

دورة مهارات اإلشراف العلمي والمناقشات 
والتحكيم العلمي .

الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
وعلومه 

1437/5/23هـ
حضور اللقاء العلمي الرابع ألنشطة الجمعية 

الفقهية السعودية .
الجمعية الفقهية السعودية بجامعة أم القرى

1437/5/29ه

جامعة أم القرىدورة النشر العلمي الدولي
1437/6/14هـ

حضور النشاط الثقافي بقسم اللغة والنحو 
والصرف » لقاء علمي بعنوان« )يهدي للتي هي 

أقوم(

جامعة أم القرى قاعة الجفالي 
1437/6/15هـ
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د/حمدة حامد عبدالعزيز الجابري

عمادة البحث العلميدورة مهارات تقييم األبحاث النظرية
1437/6/28هـ

Google Scholar عمادة البحث العلميدورة
1437/7/13هـ

جامعة أم القرىدورة بناء الفريق البحثي وإدارته 
1437/7/27هـ

جامعة أم القرىورشة قاعدة معلومات العلوم اإلنسانية
1438/3/29هـ

سميحة صالح صالح اللهيبي الحربي

جامعة أم القرى ـ عمادة البحث العلميالملكية الفكرية وقضايا االنتحال
1437/2/6هـ

مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية
جامعة أم القرى ـ عمادة التطوير والجودة 

النوعية
  24 ـ1437/2/25هـ

مصفوفة التعلم في تطوير البرنامج األكاديمي
جامعة أم القرى ـ عمادة التطوير والجودة 

النوعية
1437/3/16هــ

شرح ملفات االعتماد
األكاديمي المؤسسي

وكالة الشؤون التعليمية
والتطوير بكلية اللغة العربية 1438/3/22هـ

استخدام مستحدثات التكنولوجيا في التدريس 
الجامعي

وكالة الشؤون التعليمية
والتطوير بكلية اللغة العربية

1339/1/19هـ
التدريب على برنامج االعتماد المؤسسي )قياس 

األداء(
جامعة أم القرى عمادة التطوير والجودة النوعية 

1439/3/1هـ
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د. سامية صالح الصاعدي الحربي

حضور )ملتقى التميز البحثي الثاني ( بعنوان 
)الدراسات البينية للغة العربية والعلوم األخرى(

1439/8/1هـ شطر الطالبات )مقر الجامعة 
بالزاهر(

16 / 7 / 1439 هـ حضور الندوة العلمية )آفاق في بحوث العربية(
شطر الطالبات بالزاهر.

حضور دورة كيف أرشد طالبتي أكاديميًا (ضمن 
ورش عمادة القبول والتسجيل.

17 / 3 / 1439 هـمستويات الفهم القرائي.

د.عائشة مرزوق حامد اللهيبي

دورة عن برامج منع االنتحال 
1438/2/24هـ

شركة تكنوليدج
جامعة أم القرى

البورد العالمي للتدريب واالستشارات 8/11 إلى دورة حاسب آلي«مجموعة األوفيس«
9/10 /1439هـ

دورة عن أساسيات تعلم اللغة االنجليزية
بوابة لندن للتدريب

1439/10/15هـ إلى 1439/12/15هـ )60( ساعة 
تدريبية 

ورشة عمل عن صناعة ومحتوى االنتاج الرقمي 
المفتوح

1439/8/13هـ 
جامعة أم القرى

د.بسمة بنت إبراهيم مليباري
29-1439/3هـإدارة األداء الوظيفي 

معهد االدارة 

2-1439/7/3هـدورة إشارات الصم 
مؤسسة آمنة الوقفية » الباسقات »
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د.بسمة بنت إبراهيم مليباري

ورشة عمل ) التوصيف الوظيفي وفقًا لمتطلبات 
االعتماد األكاديمي (

1439/7/4هـ
عمادة التطوير والجودة النوعية بجامعة أم 

القرى

ملتقى أعضاء هيئة التدريس تحت شعار
 ) التدريس يحقق الرؤية (

1439/7/16هـ 
عمادة التطوير والجودة النوعية بجامعة أم 

القرى

ورشة تدريبية بعنوان ) العروض التقديمية 
االحترافية (

1439/7/19هـ
عمادة التطوير والجودة النوعية بجامعة أم 

القرى

ورشة عمل بعنوان ) استخدام األجهزة التعليمية 
السبورة الذكية / السبورة التفاعلية المتنقلة

U-Bord/ الكاميرا الوثائقية (

1439/8/3هـ
عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

جامعة أم القرى 

عبير بنت عبداهلل النفيعي

1439/5/28هـدورة »مهددات األمن الفكري«
جامعة أم القرى

27-5/29/ 1439هالمؤتمر العلمي للحسبة
جامعة أم القرى

ورشة تدريبية بعنوان: صناعة وانتاج المحتوى 
الرقمي

1439/8/8هـ
جامعة أم القرى

إعداد الجدول الدراسيريم خلف الجعيد
16-6-1439 في عمادة القبول والتسجيل في 

الجامعة.
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ريم خلف الجعيد

التوصيف الوظيفي وفًقا لمتطلبات االعتماد 
الوطني(

4-7-1439 في عمادة التطوير والجودة النوعية 
بجامعة أم القرى.

استخدام مستحدثات التكنولوجيا في التدريس 
الجامعي

19-1-1439، وكالة كلية اللغة العربية للشئون 
التعليمية.

حضور ورشةعملشرحملفاتاالعتماداألكاديميالمؤ
في وكالة التطوير في كلية اللغة العربية يوم سسي ،

1438-3-22

24-1437/2/25عمادة التطوير والجودة النوعية مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية
بجامعة أم القرى

6 عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى -2-1437الملكية الفكرية

علياء عبد المعطي اللقماني

ورشة عمل »استخدام مستحدثات التكنولوجيا في 
التدريس الجامعي«مقدمة من د/نهير طه أستاذ 

تكنولوجيا التعليم بقسم المناهج وطرق التدريس 
بكلية التربية

االثنين 19-1-1439هـ في قاعة اجتماعات كلية 
اللغة العربية 

دورة مهارات طرق التعامل مع األفكار والشبهات 
الفكرية

29-5-1439هـ من قبل المعهد العالي لألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى 

–قاعة الجفالي 2

دورة رفع المحتوى التعليمي وأساسيات التعلم 
اإللكتروني

الخميس 15-2-1440ه
قاعة التدريب مبنى د بجامعة أم القرى
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د. مي الجبوري

دورة التسجيل في محركات البحث اإللكترونية
تقديم د. تهاني سبيت

جامعة أم القرى – مكة المكرمة
1437          2016

 iThenticate و  Turnitin دورة استعمال
مكتبة الملك عبد اهلل

جامعة أم القرى – مكة المكرمة
1438          2016

جامعة أم القرى – مكة المكرمةدورة استعمال منصة المنهل مكتبة الملك عبداهلل
1438          2016

ورشة عمل إعداد المقترحات البحثية وعوامل 
النجاح، مميزات وعوائق البحوث الممولة 

خارجيًا .
تقديم: د. هالة العمودي

جامعة أم القرى – مكة المكرمة
1438          2016

دورة الترقيات العلمية- مهارات ومعلومات
تقديم : د. عبد العزيز العمار

فندق كونكورد – مكة المكرمة
1438          2016

ورشة عمل شرح ملفات االعتماد األكاديمي 
المؤسسي تقديم د. طارق النجار

جامعة أم القرى – مكة المكرمة
1438          2016

دورة قاعدة معلومات العلوم االنسانية 
 HumanIndex . AraBase.

IslamicInfo. Ecolink. Edusearch
وقاعدة المنظومة للرسائل مكتبة الملك عبداهلل 

دار المنظومة

جامعة أم القرى – مكة المكرمة
1438          2016

دورة كتب اكسفورد األكاديمية على االنترنت 
كما لم تختبرها من قبل

المكتبة الرقمية السعودية
1438         2017
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د. مي الجبوري

 An دورة تدريبية باإلنجليزية بعنوان
 overview of bibliometrics and

post-publication activities

المكتبة الرقمية السعودية
1438         2017

التحرير اللغوي في البحث العلمي – عمادة البحث 
جامعة أم القرى 1439العلمي تقديم د. عبد اهلل المسملي

األخطاء الشائعة في صياغة أسئلة االختبار كأداة 
لتقويم نواتج التعلم

برنامج كافيه التدريس والتقويم وكالة عمادة 
التطوير الجامعي والجودة النوعية
تقديم د. محمد محمود عبد الوهاب

جامعة أم القرى 1439

األخطاء اإلحصائية الشائعة في االبحاث العلمية
برنامج كافيه التدريس والتقويم وكالة عمادة 

التطوير الجامعي والجودة النوعية
تقديم  د. عبد الرحمن هادي احمد عبد اهلل

جامعة أم القرى 1439

دورة تقنيات التخطيط  وادارة المهام /عمادة 
جامعة أم القرى 1439البحث العلمي تقديم د. منال الغامدي

دورة بناء وتصميم الحقائب التدريبية تقديم د. 
جامعة أم القرى 1439عمر حسن الراشدي / على هامش مؤتمر الحسبة

العروض التقديمية االحترافية – عمادة التعلم 
جامعة أم القرى 1439االلكتروني تقديم ا. بشاير جنة



الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
218

د. مي الجبوري

انماط المتعلمين واستراتيجيات التدريس المالئمة 
لكل نمط

تقديم د. حسام دسوقي
برنامج كافيه التدريس والتقويم وكالة عمادة 

التطوير الجامعي والجودة النوعية

جامعة أم القرى 1439

الروبرك / تقديم د. ديانا حماد
برنامج كافيه التدريس والتقويم وكالة عمادة 

التطوير الجامعي والجودة النوعية
جامعة أم القرى 1439

برنامج تدريبي بعنوان انواع التقويم التربوي
تقديم د. حسام دسوقي

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
جامعة ام القرى 1439

جامعة ام القرىدورة االبداع واالبتكار
معهد االبداع وريادة االعمال 1439

دورة أصول البحث العلمي / تقديم الدكتور 
سليمان العايد

جامعة ام القرى  - المعهد العالي
لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

جامعة ام القرى 1439ورشة عمل المعيار الرابع المؤسسي االولى.

جامعة ام القرى 1439ورشة عمل المعيار الرابع  المؤسسي الثانية
ورشة عمل التقرير الذاتي للمعيار الرابع. د. 

جامعة ام القرى 1439طارق النجار

ورشة عمل لجنة الكليات الشرعية والعربية / 
جامعة ام القرى 1439ورش عمل اللجان الفرعية لالعتماد المؤسسي
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د.حنين الشنقيطي

وكالة كلّية اللغة العربية للشؤون العلمية اإلنفوجرافيك الّتعليمّي
والتطويرّية-جامعة أم القرى، في: 1437/2/12

وكالة كلّية اللغة العربية للشؤون العلمية الّنشر العلمّي الّدولّي
والتطويرّية-جامعة أم القرى، في: 1437/14/6هـ

عمادة الّتطوير الجامعي والجودة الّنوعية- أساليب الّتقويم الحديثة
جامعة أم القرى، في: 1437/7/10هـ

مركز إبداع األصيل للّتدريب، تطوير المهارات في فهم الّنفسّيات
بتاريخ:1437/10/28-26

عمادة البحث العلمي، جامعة أم القرى، 17-12-التسجيل في محركات البحث األلكترونية
1437هـ

التعلم الذكّي للتدريب واإلشراف التربوي، الترقيات العلمية
1438/3/21هـ

المعهد العالي لألمر بالمعروف، جامعة أم القرى، استراتيجيات التعامل مع أنماط المتعّلمين
في: 1438/4/5هـ

مريم بنت مهدي الجابرّي

إعداد المقترحات البحثّية وعوامل الّنجاح

20/ 3/ 1438هـ
جامعة أّم القرى

عمادة البحث العلمّي

9/ 6/ 1438هـتقنيات بناء هوّية الباحث على الّشبكة المعلوماتّية
جامعة أّم القرى

كّلية الّلغة العربّية
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1438هـالّتحرير الّلغوي للبحث العلمّيمريم بنت مهدي الجابرّي

حّصة بنت زيد بن مبارك الرشود

9/ 6/ 1438هـتقنيات بناء هوّية الباحث على الّشبكة المعلوماتّية
جامعة أّم القرى

كّلية الّلغة العربّية

كلية اللغة العربية، جامعة أم القرىالنظرية اللسانية المعاصرة وبناء األسس المعرفية
، 23/ 7/ 1439هـ.

برنامج :
) Teaching and Evaluation cafe(

بعنوان: تقويم المهارات والقدرات اللغوية لدى 
طالب المرحلة الجامعية.

جامعة أم القرى، 1439ه-2018م.

 Decision Making and problem(
)solving

فندق األنتركونتنينتال- جدة،
2016/4/19م.

 motivation and engagement for(
)academic leaders

فندق األنتركونتنينتال- جدة،
2016/4/20م.

عمادة البحث العلمي- جامعة أم القرى.دورة الملكية الفكرية وقضايا االنتحال.
6/ 2/ 1437هـ

كلية اللغة العربّية / جامعة أم القرى.ورشة عمل األنفوجرافيك التعليمي
12/ 2/ 1437هـ

دورة مهارات اإلشراف والمناقشات والتحكيم 
العلمي

جمعية تبيان
23/ 5 / 1437هـ
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حّصة بنت زيد بن مبارك الرشود
كلية التربية / جامعة أم القرى.حضور ورشة عمل عن األمن الفكري

3/ 7/ 1437ه
اتخاذ القرارات وتحفيز ومشاركة القادة 

األكاديميين
مدينة جدة/ األنتركونتيننتال.

12 ـــ13 /7 / 1437هـ

سارة الهاشمي األمير

English for Academic Study
 Coventry University and Future

.Learn
2018 July 11

كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 23/ 7/ النظرية اللسانية المعاصرة وبناء األسس المعرفية
1439هـ.

IELTS إدارة البعثات بوكالة الجامعة للدراسات العليا كيفية اجتياز اختبار
والبحث العلمي، جامعة أم القرى، 29/ 3/ 2018م.

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليمالفجوة البحثية واإلضافة العلمية
، 12/ 3/ 2018م.

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليمطرق ومبادئ البحث وتجميع البيانات
، 1/ 3/ 2018م

ProQuest المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليمآلية البحث في قاعدة
، 27/ 2/ 2018م.

 ProQuest Ebook آلية البحث في قاعدة
Central

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم
، 26/ 2/ 2018م.

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليمتقنيات البحث العلمي
، 21/ 2/ 2018م
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سارة الهاشمي األمير

SpringerLink المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،آلية البحث في قاعدة
 19/ 2/ 2018م

EBSCO المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،آلية البحث في قاعدة
 18/ 2/ 2018م

التدريب على استخدام قاعدة البيانات العربية 
كسوب

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،
 13/ 12/ 2017م.

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،تحليل البيانات الكمية
 4/ 12/ 2017م.

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،تحليل البيانات النوعية
 29/ 11/ 2017م

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،أدوات جمع البيانات البحثية
 26/ 11/ 2017م

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،تحليل الدراسات السابقة واألدب البحثي
 22/ 11/ 2017م

Scopus المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،البحث في مصادر المعلومات العامة
 21/ 11/ 2017م

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،منهجيات البحث
 20/ 11/ 2017م

 Science البحث في مصادر المعلومات العامة
Direct

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،
 20/ 11/ 2017م.

المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،اإلطار النظري والمفهومي
 19/ 11/ 2017م.
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المكتبة الرقمية السعودية، وزارة التعليم،الفصول البحثيةسارة الهاشمي األمير
 12/ 11/ 2017م.

د مصطفى فؤاد

1439/7/18 عمادة التطوير أنواع التقويم التربوي

عمادة التطوير 1439/7/15التعليم النشط 

عمادة التطوير 1439/7/9مخرجات التعلم –صياغتها وتقويمها 

عمادة التطوير1439/7/10مخرجات التعلم-المصفوفات والمؤشرات 

عمادة التطوير1349/7/8انماط المتعلمين واستراتيجيات التدريس المالئمة 

مؤشرات األداء )الرئيسية والفرعية ( والمقارتة 
عمادة التطوير1439/6/23المرجعية

عمادة التطوير 1439/6/26التقويم الذاتي البرامجي 

عمادة التطوير1439/7/4التوصيف الوظيفي وفق متطلبات االعتماد الوطني 
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د/ أحمد إبراهيم أحمد أبو الوفا

16/ 6 / 1439 – عمادة التطوير الجامعي والجودة متطلبات االعتماد المؤسسي من البرامج
النوعية

18/ 6 / 1439 – عمادة التطوير الجامعي والجودة التخطيط االستراتيجي لالعتماد المؤسسي الوطني
النوعية

1 / 7 / 1439 – عمادة التطوير الجامعي والجودة مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية
النوعية

أنماط المتعلمين واستراتيجيات التدريس المالئمة 
لكل نمط

8 / 7 / 1439 – عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية

15/ 7 / 1439 – عمادة التطوير الجامعي والجودة التعلـم النشـط
النوعية

29/ 7 / 1439 – عمادة التطوير الجامعي والجودة أنواع التقويم التربوي
النوعية

طارق محمد عبد العزيز النجار

1439/6/19هـ عمادة التطويرالروبرك كأداة من أدوات القياس

تقويم المهارات والقدرات اللغوية لدى طالب 
1439/6/3هـ عمادة التطويرالمرحلة الجامعية

أنماط المتعلمين واستراتيجيات التدريس المالئمة 
1439/7/3هـ عمادة التطويرلكل نمط

حسين خميس محمود شحاتة

أنماط المتعلمين واستراتيجيات التدريس المالئمة 
لكل نمط

1439/7/3هــــــــ ، بعمادة التطوير الجامعي 
والجودة النوعية بجامعة أم القرى

1439/7/18هــــــــ ، بعمادة التطوير الجامعي أنواع التقويم التربوي
والجودة النوعية بجامعة أم القرى
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د. سلوى راجح محمد العبدلي

اجتياز دورة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
 جامعة الطائف    1438  هـبها بواقع ثالثون ساعة

حضور دورة إعداد وتطوير البرامج األكاديمية 
لمدة )9( أيام 

  جامعة الطائف  بالتعاون مع أكاديمية التعليم 
العالي البريطانية   1438  هـ

  جامعة الطائف    1438  هـحضوربرنامج المناهج النقدية الحديثة 

جامعة الطائف    1438  هـحضور دورة التعريف ببرنامج التحول البرامجي

د/ حمدة بنت حامد عبدالعزيز 
الجابري

ورشة عمل استخدام مستحدثات التكنولوجيا في 
التدريس الجامعي .

1439/1/19هـ 
جامعة أم القرى قاعة اجتماعيات كلية اللغة 

العربية .

1439/6/12هـدورة )اقلبي الصفحة(
مركز يسر النسائي بمكة المكرمة ..

دورة األخطاء الشائعة في كتابة البحث العلمي .
1439/7/12هـ

جامعة أم القرى عمادة البحث العلمي برنامج 
صناعة الباحث .

دورة التعلم النشط 
1439/7/25هـ

جامعة أم القرى عمادة التطوير الجامعي 
والجودة النوعية .

حضور فعاليات البرنامج السنوي الرابع )قلبي 
وقلبه والحب( 

1439/5/29ه
مركز يسر النسائي .

حضور ملتقى أعضاء هيئة التدريس تدريس 
يحقق الرؤية 

1439/7/16هـ
جامعة أم القرى قاعة الجوهرة .
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تاريخها / مكانهااسم الدورة / الورشةاسم العضو

-الملتقى األول للبحث العلميأ.د.إبراهيم النعانعة

المدرب المعتمد في التعلم اإللكترونيد. عماد هنداوي
الثالثاء 17 / 1 / 1438هـ

مكانها: القاعة المساندة 2 بقاعة الملك عبد العزيز 
التاريخية

إدارة الموقع الجامعي . تقنية المعلومات د. عماد هنداوي
بالجامعة.

3 / 2/ 1438هـ
مكانها: القاعة المساندة 2 بقاعة الملك عبد العزيز 

التاريخية

23 / 5/ 1438هـتصميم وإدارة المقررات التعليميةد. عماد هنداوي
مكانها: قاعة التدريب بمكتبة الملك عبد اهلل

1438/5/23هـأساسيات التعلم اإللكترونيمحمد سعيد ناصر القرني

1438/5/30هـدورة الفصول االفتراضية للمدرب المعتمدمحمد سعيد ناصر القرني

1438/6/16هـدورة االختبارات اإللكترونية للمدرب المعتمد ج1محمد سعيد ناصر القرني

1438/5/23 مكتبة الملك عبداهلل الجامعيةدورةتدريبيةحول التعلم اإللكترونيماجد سليم مظيف السالمي

1438/5/30 مكتبة الملك عبداهلل الجامعيةدورةالفصول االفتراضيةللمدرب المعتمدماجد سليم مظيف السالمي

أم القرى /1438محركات البحثد.نورة عبداهلل السفياني

تطوير أعضاء هيئة التدريس / قسم األدب 
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أم القرى /1438المنح البحثية وآلية التقديم عليهاد.نورة عبداهلل السفياني

22-3-1438هـشرح ملفات االعتماد األكاديمي المؤسسيأمل محسن العميري

مركز ابداع األصيل للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة تصميم واعداد الحقائب التدريبيةد. رحمه مهدي الريمي
للتدريب التقني المهني19-21رجب 1438

26-28رجب 1438هـمهارات تحليل لغة الجسدد. رحمه مهدي الريمي

تدريب معلمات اللغة العربية للناطقين بغيرها د. انصاف بخاري
للمدربة د. ابتهار البار 

مركز تناغم الحياة بجدة 
5-1438/12/6هـ

التخطيط االستراتيجي للمؤسسات الخيرية د. انصاف بخاري
للمدربة د. أغادير سالم 

مركز إسعاد لالستشارات التربوية والتعليمية بمكة 
المكرمة 1438/7/62هـ

1438/7/29هـإعداد المشاريع د. انصاف بخاري

1437/6/20هـ - دار أم ورقة األنصارّية فن اإللقاء أماني بادغيش

1437/1/22هـ - فندق الشهداءاكسري حاجز الصمتأماني بادغيش

17-1437/11/18هـ - مركز اسعاد تنمية مهارات االتصال في الحوار الفّعالأماني بادغيش

28/ 1437/6هـ - عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى األبحاث الكمّية أماني بادغيش

األبحاث النوعّية أماني بادغيش

27/ 12/ 2016م – مكتبة الملك عبداهلل بجامعة أم القرى قواعد معلومات دار المنظومة أماني بادغيش

د.أسماء عبداهلل محمد 
الزيد

ورشة عمل )مؤشرات األداء في معيار التعليم 
16ـ5ـ1438هـ جامعة أم القرى كلية اللغة العربية والتعلم (



الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
228

مجلس الجودة للتدريب1438مستشار الجودة المعتمدد. اسماء السيد
ام القرى 1438محركات البحثد. اسماء السيد
ام القرى 1438المنح البحثية و آلية التقديم عليها د. اسماء السيد

مجلس الجودة للتدريب 1438تدريب كبير المدققين وفق المواصفة isoد. اسماء السيد

مجلس الجودة للتدريب1438مستشار الجودة المعتمدد. ندى الحارثي

ورشة عمل بمركز القيادة األكاديمية ) اتخاذ د.طيب بن أحمد الحارثي
1439/5/17هـالقرار وحل المشكالت 

دورة إدارة االجتماعات / لمدة ثالثة أيام بمعهد د. أحمد العدواني
23- 25 / 7 / 1439اإلدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة

دورة إدارة النزاع في بيئة العمل / لمدة ثالثة د. أحمدالعدواني
10- 12 / 6/ 1439أيام  بمعهد اإلدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة

د. أحمدالعدواني
ورشة اتخاذ القرارات وحل المشكالت / لمدة يوم 
واحد  بمركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم 

/ جامعة أم القرى بمكة المكرمة
1339 /6 /17

د. إسالم عبد المجيب أبو 
االثنين- 1439/2/24ه – قاعة الملك عبد العزيز التاريخية- الجودة واالعتماد األكاديمي- المعيار الرابعالخير

القاعة المساندة 1

د. إسالم عبد المجيب أبو 
االثنين- 1439/3/2ه – قاعة الملك عبد العزيز التاريخية- الجودة واالعتماد األكاديمي- المعيار الرابعالخير

القاعة المساندة 1

االثنين- 1439/2/24ه – قاعة الملك عبد العزيز التاريخية- الجودة واالعتماد األكاديمي- المعيار الرابعد. أحمد سليم
القاعة المساندة 1
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االثنين- 1439/2/24ه – قاعة الملك عبد العزيز التاريخية- الجودة واالعتماد األكاديمي- المعيار الرابعد. أحمد سليم
القاعة المساندة 1

د.عماد محمد يحيى 
االثنين- 1439/2/24ه – قاعة الملك عبد العزيز التاريخية- الجودة واالعتماد األكاديمي- المعيار الرابعهنداوي

القاعة المساندة 1
د.عماد محمد يحيى 

االثنين- 1439/3/2ه – قاعة الملك عبد العزيز التاريخية- الجودة واالعتماد األكاديمي- المعيار الرابعهنداوي
القاعة المساندة 1

د.عماد محمد يحيى 
السبت - 1439/3/7ه – إلكترونيا من خالل تقنية الفصول االتصاالت اإلدارية هنداوي

االفتراضية

د.عماد محمد يحيى 
هنداوي

المحركات البحثية ومنهجية التغيير في النشر 
األحد 1439/7/1ه. عمادة البحث العلمي بالجامعةالعلمي

المحاضر:
عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد:دورة: إعداد المدرب المعتمدمحمد سعيد ناصر القرني

الخميس 02 نوفمبر 2017مالموافقلــ13 صفر 1439 هـ

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد:دورة: الفصول االفتراضيةمحمد سعيد ناصر القرني
االثنين 27 فبراير 2017م،الموافق 30 جمادىاألولى 1438هـ

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد:دورة: االختبارات االلكترونيةمحمد سعيد ناصر القرني
األربعاء 15 مارس 2017م،الموافق 16 جمادىاآلخرة 1438هـ

ع تصميم المقّرراتمحمد سعيد ناصر القرني عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد:دورة: ُمعالج وُمسرِّ
األحد22 أكتوبر 2017م،الموافق 2 صفر 1439هـ

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد:دورة: إنتاج الفيديو الّتعليميمحمد سعيد ناصر القرني
الخميس 20 أبريل 2017م،الموافق 23 رجب 1438هــ
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ورشة عمل حول المعيار الرابع تقديم المستشار أحمد إبراهيم مسودي
قاعة الملك عبد العزيز المساندة 2/24/ 1438هـد. موسى صبح

أحمد إبراهيم مسودي

حضور ورشة عمل عن المعيار الرابع على 
مستوى الجامعة قدمها د. وائل فتحي مستشار 

الجودة بوكالة التطوير والجودة النوعية 
بالجامعة

قاعة الملك عبد العزيز المساندة

أحمد إبراهيم مسودي

حضور ورشة عمل عن المعيار العاشر قدمها 
مجموعة من عمداء ومدراء الكليات والمعاهد 
المتخصصة بالبحث العلمي بالجامعة. بإشراف 

وكيل الجامعة للبحث العلمي.

قاعة الملك عبد العزيز المساندة

أحمد إبراهيم مسودي

حضور حلقة نقاش بوكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية حول أبرز المعوقات والتحديات التي 
واجهت العمل في المعيار الرابع قدمها د. وائل 

فتحي وأدارها د. موسى صبح البيسي.

وكالة الجامعة للتطوير والجودة.

نجوى عبدالعزيز عبد 
اني إدارةالجودةالشاملةوالتميزالمؤسسيالسالم بنَّ

مركزمجلس الجودة للتدريب ـالمؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني
 25 / 5 / 1439هـ

نجوى عبدالعزيز 
اني معايير التميز األوروبيEFQMعبدالسالم بنَّ

مركز مجلس الجودة للتدريب ـالمؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني
1 / 6 / 1439هـ

نجوى عبدالعزيز 
اني متطلبات االعتماد المؤسسي من البرامجعبدالسالم بنَّ

وكالة الجامعة للتطوير،عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية

1439/5/16هـ
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نجوى عبدالعزيز 
اني مؤشرات األداء والمقارنة المرجعيةعبدالسالم بنَّ

وكالة الجامعة للتطوير،عمادة التطويرالجامعي والجودة 
النوعية

6/23 / 1439هـ

نجوى عبدالعزيزعبدالسالم 
اني التقويم الذاتي البرمجيبنَّ

وكالة الجامعة للتطوير،عمادة التطويرالجامعي والجودة 
النوعية

26 / 6 / 1439هـ

نجوى عبدالعزيز 
اني مخرجات التعلم 1 صياغتهاوتقويمهاعبدالسالم بنَّ

وكالة الجامعة للتطوير، عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية

9 / 7 / 1439 هـ

نجوى عبدالعزيزعبدالسالم 
اني مخرجات التعلم 2 المصفوفات والمؤشراتبنَّ

وكالة الجامعة للتطوير،عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية

10 / 7 / 1439 هـ

1439/6/11الشراكات واالتفاقيات في مجال البحث العلميد.نورة السفياني

د. أسماء عبداهلل محمد 
الزيد

ورشة عمل )شرح كيفية ومراحل تقييم المعيار 
الرابع )التعليم والتعلم (ودور البرامج والكليات 

في إعداد الدراسةالذاتية المؤسسية(
24ـ2ـ1439هـ جامعة أم القرى كلية اللغة العربية

د. أسماءعبداهلل محمد 
الزيد

ورشةعمل )استخدام مستجدات التكنولوجيافي 
التدريس الجامعي (

19ـ1ـ1439هـ
وكالةكلية اللغة العربية للشؤون التعليمية والتطوير 

جامعة أم القرى
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استخدام مستحدثات التكنولوجيا في التدريس  د/ فاطمة المسعودي 
الجامعي

1439/1/19هـ
قاعة االجتماعات بكلية اللغةالعربية.

25/ 3/ 1439هـتصميم االنفوجرافيك التعليميد/ فاطمة المسعودي
عمادة التعلم اإلليكتروني

2/ 1439/4هـالسبورة التفاعلية المتنقلةد/ فاطمة المسعودي 
عمادة التعلم اإلليكتروني

11-12/ 1439/6هـاقلبي الصفحةد/ فاطمة المسعودي 
مركز يسر النسائي
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تاريخها / مكانهااسم الدورة / الورشةاسم العضو

تقديم دورة بعنوان »مدخل إلى نظرية النظم عند عبد د/ ظافر العمري
القاهر الجرجاني«

1438/7/26هـ
معهد وارث بمكة المكرمة والمدينة المنورة

الجمعية العلمية السعوديةمحاضرات أدبية ونقدية د/ ظافر العمري
» على مدار الفصلين 1438هـ

1438/5/15هـ بالرياضمشاركة أعمال مركز الملك عبد اهلل لخدمة اللغة العربيةد/ ظافر العمري

على مدار الفصلينالمشاركة في برامج إذاعية وتليفزيونية د/ ظافر العمري
باإلذاعة السعودية والقناة الثقافية

تدشين كتاب الجمعية العلمية السعودية لألدب العربي د/ ظافر العمري
للدكتور/ موسى درباش الزهراني بعنوان » ترابط النص«

الفصل األول 1438هـ بمعرض جده الدولي 
للكتاب

1438/8/7ه بنادي الطائف األدبيإقامة أمسية ثقافية أدبية د/ سعود الصاعدي

1438/5/23هـحضور دورة أساسيات التعليم االلكتروني د/ إبراهيم أحمد إبراهيم

حضور ورشة عمل بعنوان » برامج المنح الداخلية وآلية د/ إبراهيم أحمد إبراهيم
التقديم عليها / للمحاضر الدكتور / على حسن أمين

1438/6/9هـ
بقاعة المناقشات في الكلية

حضور ورشة عمل بعنوان » برامج المنح الداخلية وآلية د/ فوزي غانم
التقديم عليها / للمحاضر الدكتور / على حسن أمين

1438/6/9هـ
بقاعة المناقشات في الكلية

تطوير أعضاء هيئة التدريس / برنامج البالغة والنقد 
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حضور ورشة عمل بعنوان » برامج المنح الداخلية وآلية د/ سامح حسن
التقديم عليها / للمحاضر الدكتور / على حسن أمين

1438/6/9ه
بقاعة المناقشات في الكلية

1438/5/23هـحضور دورة أساسيات التعليم االلكترونيد/ سامح حسن

حضور ورشة عمل بعنوان » برامج المنح الداخلية وآلية د/ عزمي فرحات
التقديم عليها / للمحاضر الدكتور / على حسن أمين

1438/6/9هـ
بقاعة المناقشات في الكلية

د. هيفاء عثمان فدا

 1437/12/17هـ /دورة :) الّتسجيل في محّركات البحث اإلليكترونّية(
عمادة البحث العلمّي بجامعة أم القرى

دورة : )  الّرؤية العلمّية لجمعّية مراكز األحياء بمّكة 
المكّرمة(

1438/1/17هـ  /
مركز يسر الّنسائّي بمكة المكرمة

1438/1/23هـ /دورة : ) طريقة إعداد ملصق علمّي(
عمادة البحث العلمّي بجامعة أم القرى

1438/2/3هـ  /دورة :)تقنّيات بناء هوّية للباحث على الّشبكة العنكبوتّية(
عمادة البحث العلمّي بجامعة أم القرى

دورة : ) تنمية مهارات عضو هيئة الّتدريس في خدمة 
المجتمع (

1438/2/10هـ /
كّلّية الّدعوة وأصول الّدين بجامعة أم القرى

23 – 24 / 5 /1438 هـ /دورة : )  صناعة الوعي لدى القيادات الّنسائّية (
مركز المهاجرات الّنسائّي بمكة المكرمة

بجامعة أم القرى الفصل األول 11 /1 / 1438هـالتدريب على متطلبات االعتماد المؤسسيد. عائشة حسين بارودي
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د. عائشة حسين بارودي
)الخصائص التركيبية في القرآن الكريم

تحت إشراف الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
وعلومه )تبيان( المقامة بجامعة أم القرى 

الفصل الدراسي الثاني
 6/8/ 1438هـ.

ضمن أنشطة كلية اللغة العربية بجامعة أم معاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستدالل األصولي
القرى الفصل الدراسي الثاني 1438/6/29ه.

د.مريم سمير  الصبان

معهد الشيماء التعليمي للقرآن والسنة 14-فنون المكتبة الشاملة وبرمجيات البحث العلمي
1437/10/15هـ

1438/1/23هـ دورة : ) طريقة إعداد ملصق علمّي(
جامعة أم القرى - عمادة البحث العلمّي

عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرىأمن المعلومات البحثية 
1438/2/23هـ

مركز التعلم الذكي /فندق كونكورد مكةالترقيات العلمية
1438/3/21هـ

وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية شرح ملفات االعتماد األكاديمي المؤسسي
والتطوير 1438/3/22هـ

كلية اللغة العربية وآدابها إعداد تقرير الدراسة الذاتية
1438/3/28هـ

مهارات تحقيق أهداف الدراسات العليا

1438/3/29هـ 
الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 

وعلومه)تبيان(
الفرع النسوي للجمعية العلمية السعودية 

للقرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة.
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د.مريم سمير  الصبان

مؤشرات األداء في معيار التعلم والتعليم
وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير
1438/5/16هـ 

وكالة كلية اللغة العربية للشؤون اإلداريةالتسجيل في محركات البحث واستخدامها
1438/2/2هـ

استخدام المواقع االلكترونية في الدراسات الشرعية واللغة 
العربية

الجمعية الفقهية السعودية 
جامعة ام القرى

1438/6/22هـ

الخصائص التركيبية في القرآن الكريم
الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 

وعلومه )تبيان( الفرع النسوي للجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة 

1438/6/8هـ

د.سعاد الثقفي

28-3-1438هـتقرير الدراسة الذاتية
كلية اللغة العربية

مراجعة توصيفات المقررات المقدمة من وإلى قسم الكتاب 
والسنة

28-2-1438هـ
كلية الدعوة وأصول الدين

15-5-1438هـمؤشرات األداء بمعيار التعليم والتعلم
كلية اللغة العربية

9-6-1437هـتقنيات بناء هوية للباحث على الشبكة العنكبوتية
كلية اللغة العربية

د. نوف علي الجعيد

4-1438/3/14هـ مركز مستشاركم للتعليم دورة المدرب الدولي المحترف
والتدريب

1438/5/3هـ دورة المدرب الدولي المحترف
البورد الدولي الكندي للتدريب واالستشارات

1438/4/5هـ جامعة أم القرىدورة )استراتيجيات التعامل مع أنماط المتعلمين(
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د. عواطف خياط 

2-2-1438هـ بجامعة أم القرىدورة تقنيات بناء هوية للباحث على الشبكة المعلوماتية

23-1-1438هـ بجامعة أم القرىدورة طريقة إعداد ملصق علمي

18-1-1438هـ بجامعة أم القرىدورة إعداد مقترح بحثي ناجح
11-1-1438هـ بجامعة أم القرىدورة مهارة اإلشراف على الرسائل العلمية

Google Scholar5-7-1437هـ بجامعة أم القرىدورة
6-2-1437هـ بجامعة أم القرىدورة الملكية الفكرية وقضايا االنتحال

حلقة عمل » معايير التصنيف الدولي للجامعات العالمية 
3-2-1437هـ بجامعة أم القرىومتطلبات رفع تصنيف جامعة أم القرى«

فن التحفيز الذاتيأ.حنين شاكر الشريف
6/16/ 1438هـ

مركز يسر الّنسائّي بمكة المكرمة

التحرير اللُّغوي للبحث العلميأ.إيمان أحمد العوفي
5-3-1438هـ

جامعة أم القرى- شطر الطالبات بالزاهر.

أ.رغد أحمد الزهراني

إدارة اللقاء العلمي تحت إشراف وكالة عمادة الدراسات 
الجامعية للشؤون التعليمية والتطوير

جامعة أم القرى بتاريخ 
28/ 7 / 1438هـ

جامعة أم القرى 22/ 6 / 1438حضور دورة البحث العلمي مفاهيم ومهارات د / هاني فراج

تقنيات بناء هوية الباحث على الشبكة المعلوماتية تقديم 
جامعة أم القرى 6 /9/ 1438 سعادة الدكتورة / تهاني السبيت 

عائشة حسين بارودي
حضور ورشة عمل بعنوان 

»استخدام مستحدثات التكنولوجيا في التدريس الجامعي » 
ضمن أنشطة كلية اللغة العربية للشئون 

التعليمية والتطوير بجامعة أم القرى ، الفصل 
الدراسي األول يوم االثنين 1439/1/19.
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عائشة حسين بارودي

حضور ورشة عمل بعنوان »تطبيقات رؤية 2030في البحث 
العلمي ببرنامج البالغة والنقد »

ضمن أنشطة قسم البالغة والنقد بكلية اللغة 
والعربية بجامعة أم القرى ، الفصل الدراسي 

األول الموافق 1439/2/9هـ .

حضور ورشة عمل بعنوان )استكمال متطلبات المعيار الرابع (
بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
بجامعة أم القرى الموافق 24-2-1439هـ .

حضور ورشة عمل بعنوان »التدريب على برامج االعتماد 
المؤسسي )قياس األداء(«

المقامة بعمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية بجامعة أم القرى الفصل الدراسي األول 

يوم األحد 1439/3/1هـ .

حضور ورشة عمل إعداد الجدول الدراسي
عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى

 16-6-1439هـ

حضور دورة تطويرية بعنوان )التخطيط التشغيلي (
مركز إبداع األصيل تحت إشراف المؤسسة 

العامة للتدريب التقني والمهني يومي
 9:10-7-1439 هـ لمدة يومين 15 ساعة تدريبية .

حضور دورة بعنوان )التحليل البالغي آليات من القرآن 
الكريم (

بالفرع النسائي للجمعية العلمية السعودية 
للقرآن الكريم وعلومه بجامعة أم القرى يوم 

الثالثاء 10-7-1439هـ .

حضور ورشة عمل بعنوان »التعلم النشط«
المقامة بعمادة التطوير الجامعي والجودة 

النوعية بجامعة أم القرى الفصل الدراسي األول 
يوم األحد 1439/7/15هـ .

حضور ومشاركة في المجموعة الخامسة من حلقة النقاش 
األولى بعنوان التعليم للجميع في ملتقى أعضاء هيئة 

التدريس تحت شعار تدريس يحقق الرؤية
برعاية عمادة التطوير الجامعي والجودة 

النوعية في جامعة أم القرى يوم 16-7-1439هـ .

حضور برنامج »Teaching and Evaluation«بعنوان 
)قياس أثر التدريب (

بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
بجامعة أم القرى الموافق 23-7-1439هـ .
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د . هيفاء بنت عثمان عّباس 
فدا

16 / 5 / 1438 هـ ورشة عمل :) مؤّشرات األداء لمعيار الّتعليم والّتعّلم (
كّلّية الّلغة العربّية

22- 24 / 5 / 1438 هـ دورة : )  صناعة الوعي لدى القيادات الّنسائّية (
مركز المهاجرات الّنسائّي

دورة :
) استخدام مستحدثات الّتكنولوجيا في الّتدريس الجامعّي ( .

19 / 1 / 1439 هـ 
كّلّية الّلغة العربّية

 « Teaching and Evaluation café  « برنامج
بعنوان ) نحو تعليم جامعي فاعل (

19/ 5 / 1439 هـ 
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

3 / 6 / 1439 هـ دورة تدريبية : ) إعداد مبادرات وطنية في البحث العلمي (
عمادة البحث العلمّي

دورة تدريبية : ) الشراكات واالتفاقيات في مجال البحث 
العلمي (

11/ 6 / 1439 هـ 
عمادة البحث العلمّي

18 / 6 / 1439 هـ دورة تدريبية : ) البحث العلمي و ريادة األعمال (
عمادة البحث العلمّي

18 / 6 /1439 هـ دورة تدريبية : )النزاهة العلمية وأخالقيات البحث العلمي (
عمادة البحث العلمّي

20 / 6 / 1439 هـ دورة تدريبية : ) مهارات القيادة في البحث العلمي (
عمادة البحث العلمّي

دورة تدريبية : ) خطة البحث العلمي في البرامج األكاديمية   
)

23 / 6 / 1439 هـ
عمادة البحث العلمّي

 25 / 6 / 1439 هـدورة تدريبية : ) البحث العلمي والنمذجة (
عمادة البحث العلمّي
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26 / 6 / 1439 هـ دورة تدريبية : ) التقويم الذاتي البرامجي (
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

1 / 7 / 1439 هـدورة تدريبية : ) مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية (
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

دورة تدريبية : ) المحركات البحثية ومنهجية التغيير في 
النشر العلمي (

1 / 7 / 1439 هـ
عمادة البحث العلمّي

دورة تدريبية : ) مخرجات التعلم » 1 » صياغتها وتقويمها 
)

9 / 7 /1439 هـ 
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

دورة تدريبية : ) مخرجات التعلم » 2 » المصفوفات 
والمؤشرات (

10 / 7 1439 هـ 
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

دورة تدريبية : ) التقويم الذاتي المؤسسي للمعايير 
) األول والثاني والثامن ( (

1439 هـ /7 /11
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

17 / 7 / 1439 هـ ورشة عمل : ) أنفس تّواقة ( ، بمركز يسر الّنسائّي 
مركز يسر الّنسائّي

29 / 7 / 1439 هـ – 3 / 8 / 1439 هـبرنامج : ) المدّرب المعتمد في الحوار الحضاري (
أكاديمية الحوار للتدريب

د. مريم سمير الصّبان

ورشة عمل استخدام مستحدثات التكنولوجيا في التدريس 
الجامعي

يوم االثنين 1439/1/19
وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير
ورشة عمل تطبيقات رؤية 2030 في البحث العلمي ببرنامج 

البالغة و النقد
األحد 1439/2/9

قسم البالغة والنقد شطر الطالبات بالزاهر
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د. مريم سمير الصّبان

اإلنفوجرافيك المتحرك
األربعاء 1439/2/26

عمادة التعّلم األلكتروني و التعليم عن بعد
جامعة أم القرى

الخميس 1439/3/26ورشة عمل )كيف أرشد طالبتي أكاديميا(
عمادة القبول و التسجيل  - جامعة أم القرى

منهجية تصميم الحقائب التدريبية
قسم الدورات التدريبية

المعهد العالي لألمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر 1439/5/29-27

إعداد مبادرات وطنية في البحث العلمي
1439/6/3

عمادة البحث العلمي
جامعة أم القرى

1439/6/11الشراكات و االتفاقات في مجال البحث العلمي
عمادة البحث العلمي - امعة أم القرى

1439/6/20مهارات القيادة في البحث العلمي
عمادة البحث العلمي - جامعة أم القرى

1439/6/27التسويق الفعال لمخرجات األبحاث العلمية
عمادة البحث العلمي -  جامعة أم القرى

1439/6/24االبتكار في البحث العلمي
عمادة البحث العلمي - جامعة أم القرى
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د. هنادي محمد بحيري

1439/6/13إعداد مبادرات وطنية في البحث العلمي 
عمادة البحث العلمي 

1439/6/11الشراكات و االتفاقيات في مجال البحث العلمي 
عمادة البحث العلمي 

1439/6/20مهارات القيادة في البحث العلمي 
عمادة البحث العلمي 

د. عائشة حسين بارودي

حضور ورشة عمل بعنوان »استخدام مستحدثات التكنولوجيا 
في التدريس الجامعي » 

ضمن أنشطة كلية اللغة العربية للشئون 
التعليمية والتطوير بجامعة أم القرى ، الفصل 

الدراسي األول يوم االثنين 1439/1/19.

حضور ورشة عمل بعنوان »تطبيقات رؤية 2030في البحث 
العلمي ببرنامج البالغة والنقد »

ضمن أنشطة قسم البالغة والنقد بكلية اللغة 
والعربية بجامعة أم القرى ، الفصل الدراسي 

األول الموافق 1439/2/9هـ.

بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية حضور ورشة عمل بعنوان )استكمال متطلبات المعيار الرابع (
بجامعة أم القرى الموافق 24-2-1439هـ .

حضور ورشة عمل بعنوان »التدريب على برامج االعتماد 
المؤسسي )قياس األداء(«

المقامة بعمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية بجامعة أم القرى الفصل الدراسي األول 

يوم األحد 1439/3/1هـ .

عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرىحضور ورشة عمل إعداد الجدول الدراسي
 16-6-1439هـ

حضور دورة تطويرية بعنوان )التخطيط التشغيلي (
مركز إبداع األصيل تحت إشراف المؤسسة 

العامة للتدريب التقني والمهني يومي
 9:10-7-1439 هـ لمدة يومين 15 ساعة تدريبية .
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د. عائشة حسين بارودي

حضور دورة بعنوان )التحليل البالغي آليات من القرآن 
الكريم (

بالفرع النسائي للجمعية العلمية السعودية 
للقرآن الكريم وعلومه بجامعة أم القرى يوم 

الثالثاء 10-7-1439هـ .

حضور ورشة عمل بعنوان »التعلم النشط«
المقامة بعمادة التطوير الجامعي والجودة 

النوعية بجامعة أم القرى الفصل الدراسي األول 
يوم األحد 1439/7/15هـ .

حضور ومشاركة في المجموعة الخامسة من حلقة النقاش 
األولى بعنوان التعليم للجميع في ملتقى أعضاء هيئة 

التدريس تحت شعار تدريس يحقق الرؤية

برعاية عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية في جامعة أم القرى يوم 16-7-1439هـ .

حضور برنامج »Teaching and Evaluation«بعنوان 
)قياس أثر التدريب (

بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
بجامعة أم القرى الموافق 23-7-1439هـ .

د.سعاد الثقفي

معهد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تصميم الحـــقـــائــــب التدريبية 
جامعة أم القرى 27-28-5-1439هـ

معهد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مهددات األمن الفكري 
جامعة أم القرى 29-5-1439هـ.1

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية - األخطاء الشائعة في صياغة أسئلة االختبار 
وكالة القياس والتقويم 3-3-1439هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية - نحو تعليم جامعي فَعال 
وكالة القياس والتقوي19-5-1439هـ
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د.سعاد الثقفي

عمادة القبول والتسجيل-جامعة أم القرىورشة إعداد الجدول الدراسي
16-6-1439هـ.

عمادة البحث العلمي-جامعة أم القرىإعداد مبادرات وطنية في البحث العلمي
19-2-2018م

معهد اإلدارة العامة-جامعة أم القرىدورة تقويم األداء الوظيفي
24-7-1439هـ

أ. سهام الصحفي 

ذو القعدة عــ1348ــام دورة المهارات البحثية 
الرياض 

جامعة أم القرى/ عمادة شئون الطالب دورة في تفعيل دور المرشد األكاديمي

30/ربيع األول عـ1439ــاماالنفوجرافيك
جامعة أم القرى/ عمادة التعلم اإللكتروني 

ملتقى أعضاء هيئة التدريس تحت عنوان تدريس يحقق 
الرؤية 

16/ رجب عـ1439ــام
جامعة أم القرى/ عمادة التطوير الجامعي 

والجودة النوعية 

أ.بسمة عيسى العنزي
1439/6/16هـإعداد الجدول الدراسي

)جامعة أّم القرى ، عمادة القبول والتسجيل(

خطط وآلية تنفيذ المعيار الرابع لالعتماد المؤسسي للجامعة 
» التعلم والتعليم« 

وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية 
2/ 3/ 1439هـ

1439/2/9هـتطبيقات رؤية 2030 في البحث العلمي ببرنامج البالغة والّنقدندى أسامة خياط
)جامعة أّم القرى-قسم البالغة والّنقد



245الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ

ندى أسامة خياط

ا؟ كيف أرشد طالبتي أكاديميًّ
1439/3/26هـ

)جامعة أّم القرى-تقديم عمادة القبول 
والتسجيل(

ملتقى أعضاء هيئة التدريس- تدريس يحقق الرؤية
1439/7/16هـ

)جامعة أّم القرى- عمادة التطوير الجامعي 
والجودة النوعّية للجودة(

د. مريم بنت سمير الصبان 

ورشة عمل استخدام مستحدثات التكنولوجيا في التدريس 
الجامعي

يوم االثنين 1439/1/19هـ
وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير.

ورشة عمل تطبيقات رؤية 2030في البحث العلمي ببرنامج 
البالغة والنقد 

األحد 1439/2/9
قسم البالغة والنقد شطر الطالبات بالزاهر

اإلنفوجرافيك المتحرك
األربعاء 1439/2/26هـ

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 
جامعة أم القرى 

الخميس 1439/3/26هـورشة عمل )كيف أرشد طالبتي أكاديميًا(

منهجية تصميم الحقائب التدريبية 

قسم الدورات التدريبية 
المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر 
27-1439/5/29هـ

إعداد مبادرات وطنية في البحث العلمي
1439/6/3هـ

عمادة البحث العلمي
جامعة أم القرى
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د. مريم بنت سمير الصبان

الشراكات واالتفاقات في مجال البحث العلمي 
1439/6/11هـ

عمادة البحث العلمي 
جامعة أم القرى 

مهارات القيادة في البحث العلمي 
1439/6/20هـ

عمادة البحث العلمي 
جامعة أم القرى

التسويق الفعال لمخرجات األبحاث العلمية 
1439/6/27هـ

عمادة البحث العلمي 
جامعة أم القرى

1439/6/24هـاالبتكار في البحث العلمي

التقويم الذاتي المؤسسي للمعايير األول والثاني والثامن

1439/7/11هـ
وكالة جامعة أم القرى للتطوير وريادة 
األعمال ممثلة في عمادة التطوير الجامعي 

والجودة النوعية 

د. تغريد بنت عبدالعزيز 
المبارك 

دورة/ إدارة األداء الوظيفي 
األحد واالثنين 29-3/30 /1439هـ

الثالثاء 1439/4/1هـ
قاعة التدريب بالششة

دورة/ البرنامج السنوي الرابع )قلبي وقلبه والحب( وصناعة 
األمجاد

الخميس 28-1439/5/29هـ
جامعة أم القرى قاعة )الجوهرة (
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د. تغريد بنت عبدالعزيز 
المبارك

الخميس 1439/5/25هـدورة /مهارات وطرق التعامل مع األفكار والشبهات الفكرية 
جامعة أم القرى )الجفالي 2(

دورة/الذكاء المالي ) إدارة الميزانية الشخصية واألسرية 
ضمن برنامج ألفة لألسرة المسلمة (

األربعاء 1439/6/5هـ
مركز إسعاد لالستشارات التربوية والتعليمية 

بمكة 

الخميس 1439/6/13هـدورة/ فن إدارة الحلقات واستثمار القدرات 
معهد الشيماء )مكة الكرمة (
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خـــدمـــة الـكـلــّيـــــة 
�الـجامعة �املجتمع
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المكان / التاريخالمساهمةالعضو

تدريس طالبات االنتظام احتساًبا مادة تطبيقات نحوية / شعبة سميحة صالح اللهيبي الحربي
5/ قسم البالغة والنقد

جامعة أم القرى / كلية اللغة العربية
/قسم اللغة والنحو والصرف

1437هـ

تدريس طالبات االنتظام احتساًبا مادة النحو 112 / شعبة 1 / سميحة صالح اللهيبي الحربي
قسم الشريعة

جامعة أم القرى / كلية اللغة العربية/
قسم اللغة والنحو والصرف الفصل 

الدراسي األول 1438ــ 1439هــ

15/ 1438/5هـ مكة  عضو في مركز يسر النسائيد.عائشة مرزوق حامد اللهيبي

كلية اللغة العربية – الفصل األول 1438تدريس مقرر النحو 419ريم خلف الجعيد

علياء عبد المعطي اللقماني

-المشاركة في لجان القسم كلجنة مراجعة التقارير 
للمقررات العلمية ،ومسؤولة عن لجنة سير العملية التعليمية 

في قسم اللغة والنحو والصرف  .
1438/ 1439 هـ

1439مكتبة الحرم المكي الشريف- المشاركة في إلقاء محاضرة عن اللغة العربية والحاسوب 

-المراقبة في االختبارات المنعقدة لطالبات الدراسات العليا وديا 
1438هـ الفصل الدراسي الثانيتعاونا مع وكيلة الدراسات العليا

مساهمة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع / برنامج اللغة والنحو والصرف 
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د. مي الجبوري

تنظيم وزيارة دار المسنات في مكة مع أستاذات كلية اللغة 
العربية وطالباتها

مكة المكرمة دار المسنات وزارة الخدمة 
االجتماعية 1438

من 1435 لالن عضو شرف مركز يسر إلصالح ذات البين – جمعية خيرية
 مكة المكرمة

من 1435 لالن عضو عامل جمعية أم القرى الخيرية 
مكة المكرمة

مريم بنت مهدّي الجابري

المشاركة في تحكيم )مسابقة وزارة الّتربية والّتعليم للقرآن 
والّسنة الّنبوّية وعلومهما( فرع الّسنة الّنبوّية

مكة المكّرمة 
1438هـ

شركة واديالمشاركة في إعداد مشروع قياس الّلغوّي
1439هـ

لعامي 1439هـ و 1440هـالمشاركة في مشروع موسوعة الّشعر العربّي )مشرفة إدخال(

المشاركة في إعداد مشروع )برنامج المصّحح الّنحوّي ( 
المقّدم من طالبات قسم الحاسب(

جامعة أّم القرى
1440هـ

المشاركة في تحكيم المسابقة الّشعرّية المقامة في إحدى 
المدارس الّثانوّية في القويعّية

القويعّية
1439هـ

جامعة أم القرى كّلية اللغة العربّيةإعداد وتنظيم يوم الّلغة العالمّي
لألعوام )1438، 1439ه(

إعداد وتنظيم 
حفل متفّوقات كّلّية الّلغة العربّية

جامعة أم القرى كّلية اللغة العربّية
لعامي )1438، 1440هـ(

إعداد وتنظيم 
الحفل الّسنوي لكلّية الّلغة العربّية

جامعة أم القرى كّلية اللغة العربّية
لعامي )1438هـ و 1439هـ(
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حّصة بنت زيد بن مبارك 
الرشود

تدريس النحو وإعراب القرآن )احتساًبا( لطالبات الكلية خاصة 
جامعة أم القرى، والغرفة الصوتية.وطالبات العلم عامة.

المشاركة مع مركز )إتقان المعاهد( في وضع خطة تطوير 
مكة المكرمةبرامجه. عام 1437ه.

إدارة القسم الّنسائي في المكتب الّتعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات بأم الجود)الّرزان( منذ عام 1428هـ إلى 

1438هـ. )احتساًبا(.
مكة المكرمة

تدريس الدرة السنية في شرح األجرومية في النحو لطالبات 
مكة المكرمة، الحرم المّكي الشريفمعهد الحرم المكي الشريف. عام 1439هـ.

تقديم استشارت علمية واجتماعية للمواطنات والطالبات في 
-جميع أنحاء الوطن الحبيب.

إرشاد طالبات الدراسات العليا في جامعات المملكة الختيار 
-موضوعات أبحاثهّن، وإنجازها.

مقّر إقامة الحجاجالعمل الخيري في مواسم الحّج.

تدريس شرح شذور الذهب في النحو في غرفة الدروس 
غرفة الدروس العلمية الصوتيةالعلمية الصوتية. عام 1437هـ.

إعداد برنامج تعليم عامالت الجامعة أحكام الطهارة والصالة 
والحجاب، وتحفيظهّن جزء عم، وما تيسر من القرآن، 

واإلشراف عليه. عام 1437هـ.
جامعة أم القرى
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كلية اللغة العربية 1438 هـتدريس بعض المقررات الدراسيةالسيد دسوقي يوسف

مّكة المكّرمة، فندق ميلينيومالمشاركة في تحكيم مسابقة تدبر التابعة لوزارة الّتعليمهديل بنت زاهر العّيافي
االثنين 1438/9/3 هـ

عبدالحميد حمدي المقدم
كلية اللغة العربية تدريس مقرر اللغة العربية 501101

الفصل الدراسي 1438-1437

تدريس مقرر اللغة العربية 501102

حماد بن محمدالثمالي
الخليل رائد المصطلحات الكوفية

 محاضرة بالمجمع العلمي على الشبكة العنكبوتية بمكة 
المكرمة 

المجمع العلمي بمكة المكرمة

د/حمدة حامد عبدالعزيز 
الجابري

مراجعة وتدقيق لغوي لخمس رسائل ماجستير وثالث رسائل 
كلية اللغة العربية بريع ذاخردكتوراه ألقسام مختلفة تطوعًا

تدقيق لغوي لبحث ترقية تطوعًا

عمل ملتقى إرشادي لطلبة السنة التأهيلية والتحضيرية د /خالد أحمد األكوع
قاعة الملك عبد العزيز المساندةالمسائي

عبدالحميد حمدي عبدالحميد 
المقدم

كلية اللغة العربية الفصل الدراسي تدريس مقرر اللغة العربية 103
1439/1438

كلية اللغة العربية الفصل الدراسي تدريس مقرر اللغة العربية 102
1439/1438
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د. مي الجبوري
بمكة المكرمة 1439دعم مالي لجمعية يسر)إصالح ذات البين(

جامعة أم القرى كلية اللغة العربيةدعم مالي للطلبة المحتاجين في قسم الدراسات العليا

د. نجالء محمد نور عبد 
الغفور عطار

عضو في جمعية أم القرى الخيرية النسائية باللجنة الثقافية 
مكة من عام 1425هـولجنة األسر المنتجة

مكة من عام 1433هـعضو في الجمعية العمومية بجمعية البر

عضو في المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات 
مكة عام 1439هـبمكة

د.حصة الرشود

المشاركة في تنظيم أسبوع تعظيم البلد الحرام باالشتراك مع 
عاما: 1437، 1438هـعمادة شئون الطالب ومشروع تعظيم البلد الحرام. 

المشاركة في الملتقي األول للبحث العلمي )مقررة للجلسة 
الثانية مع سعادة وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع، 

والمشاركة في صياغة توصيات الملتقى(. 
عام 1438هـ

إعداد حفل تكريم طالبات الكلية المتفوقات وتنظيمه واإلشراف 
عام 1438هـعليه وتمويله .
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د.حصة الرشود

المشاركة في تنظيم أسبوع التوعية بسرطان الثدي، باالشتراك 
عام 1437مع عمادة الدراسات الجامعّية وجمعية زهرة. 

1437- 1438هـاالشتراك في اختبارات القبول لطالبات الماجستير والدكتوراه.

تدريس النحو وإعراب القرآن )احتساًبا( لطالبات الكلية خاصة 
وطالبات العلم عامة، في مقّر الجامعة في الزاهر، وفي الغرفة 

الصوتية
1437هـ

قيادة فريق كلّية اللغة العربّية بجامعة أّم القرى في التسجيل 
في محركات البحث العالمية: الباحث العلمي )قوقل اسكولر(، 
والبحث العالمي )أكاديميا(، وبوابة البحث )ريسيرش قيت(. 

وبفضل اهلل حصلت الكلية على المركز الرابع. 

عام 1438هـ

إعداد التقرير السنوي لكلية اللغة العربّية بجامعة أّم القرى 
واإلشراف على طباعته وإخراجه في مطابع الجامعة للعام 

الدراسي1436- 1437هـ.
عام 1438هـ

إدارة القسم الّنسائي في المكتب الّتعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات بأم الجود، في مكة المكرمة )الّرزان( منذ عام 

1428ه إلى 1438هـ. )احتساًبا(.
عام 1438هـ

تدريس الدرة السنية في شرح األجرومية في النحو لطالبات 
عام1438- 1439هـمعهد الحرم المكي الشريف. 
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د.حمدة الجابري

دار المسناتالرحالت مع الطالبات إلى بعض المؤسسات)دار المسنات(.

رواق مكةحضور أمسيات في رواق مكة لتكريم الموهوبات

تدقيق ما يقارب خمس رسائل علمية ماجستير لغويًا ونحويًا
تدقيق ثالث رسائل دكتوراه لغويًا ونحويًا
تدقيق ثالث أبحاث للترقية لغويًا ونحويًا

1438هـتقديم مفردات وعناوين لدورات مقترحةرياض الخوام

منذ عام 1437 هـ إلى اآلنعضو جمعية أم القرى الخيريةسلوى راجح محمد العبدلي
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المكان / التاريخالمساهمةالعضو

أم القرى /1438تحكيم مسابقة الخطابةد. طيب الحارثي 

أم القرى /1438تحكيم مسابقة المناظراتأ.د. إبراهيم النعانعة

أم القرى /1438تحكيم مسابقة المناظراتد. عماد هنداوي

أم القرى /1438تحكيم: مسابقة الخطابةمحمد سعيد ناصر القرني

نادي مكةتحكيم ديوان شعرعبدالوهاب بن حسن نجمي 

إحياء أمسية قصصية بنادي جازان األدبيعبدالوهاب بن حسن نجمي 

نشر مقاالت نقدية في المجالت الثقافيةعبدالوهاب بن حسن نجمي 

نشر قصص قصيرة في المجالت الثقافية.عبدالوهاب بن حسن نجمي 

أم القرى /1438تحكيم مسابقة المناظراتد.نورة عبداهلل السفياني

أم القرى /1438تحكيم مسابقة المناظراتد. اسماء السيد

الرعاية االجتماعية لدار المسنين بمكة 1438هـإعداد برنامج لبعض طالبات القسم لتقديمه لدار المسنينأمل محسن العميري

عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى 1438هـالمشاركة في المرشد اللغويأمل محسن العميري

مساهمة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع / برنامج األدب 
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أمل محسن العميري
تحكيم مسابقة يسر في فعاليات اللقاء الخاص باليوم 

العالمي لألسرة عبر البرنامج السنوي الثالث لمنسوبات 
أم القرى

26-7/27-1438هـ

د/ ندى الحارثي 

الرعاية االجتماعية لدار المسنين بمكة 1438هـإعداد وتنسيق زيارة دار رعاية المسنات

1439/1/27هـالحراك الثقافي النسائي بمكةالمكرمة..الدوروالمأول

1439/6/23هـالمرأة في عيون األدب العربي
1439هـمنسقة اللقاء العلمي التاسع جامعةامالقرى

فن اإللقاءاسماء عبدالمطلوب السيد

المشاركة في تحكيم مسابقة كيف تكون قدوة برعاية د. طيب الحارثي
كلية اللغة العربيةسمو األمير خالد الفيصل .

عمادة شئون الطالب جامعة أم القرى /1439تحكيم مسابقة الخطابةد. طيب الحارثي 

د. إسالم عبد المجيب أبو 
الخير 

عمادة شئون الطالب جامعة أم القرى /1439تحكيم مسابقة المناظرات
قسم األدب – جامعة أم القرى.تحكيم الشعر والقصة بالمسابقة األدبية بشطر الطالبات .

عمادة شئون الطالب جامعة أم القرى /1439تحكيم مسابقة المناظراتد. عماد هنداوي
عمادة شئون الطالب جامعة أم القرى /1439تحكيم: مسابقة الخطابةمحمد سعيد ناصر القرني
عسفانتنظيم محاضرات دعوية في مهرجان عسفان األولأسماء عبدالمطلوب السيد

عسفاناإلشراف على الملتقى الدعوي التاسعأسماء عبدالمطلوب السيد
عسفانتنظيم وتحكيم مسابقةفي اإللقاء في الملتقى الدعويأسماء عبدالمطلوب السيد
عسفانالمشرفة العامة على دور تحفيظ القرآنأسماء عبدالمطلوب السيد
عسفانعضو في فريق عمل المرشد اللغويأسماء عبدالمطلوب السيد
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المساهمةالعضو
عدد 

المكان / التاريخالمتدربين

د . هيفاء عثمان فدا

اإلشراف العاّم على فعالّيات الملتقى الّسنوّي الّرابع 
للبناء األسرّي ، والذي بعنوان : ) الحّب والّذكاء 

الّزوجّي( ، لمركز يسر الّنسائّي .

غرفة مكة /
28- 1437/12/29هـ

متحدثة في ندوة : 
) دور المرأة المّكّية قديمًا وحديثًا ( .

مهرجان الحارة المّكاوّية ، جمعّية مراكز 
األحياء بمّكة المكّرمة /

1438/2/15هـ

المشاركة بورقة عمل في ندوة :
 » احمني .. أنا طفل » .

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، فرع الجمعية 
بمنطقة مكة المكرمة /

1438/2/28هـ
حضور الّلقاء المخّصص للمشروع البحثّي : 

) تعزيز القيم األخالقّية لدى المرأة الّسعودّية 
_الواقع والمستقبل ( .

جامعة أّم القرى /
1438/3/9هـ

المشاركة بورقة عمل بعنوان :) أهّمّية البالغة 
في المجتمعات العربّية( ، مقّدمة بمناسبة االحتفاء 

باليوم العالمّي لّلغة العربّية .

كلية اللغة العربية /
1438/3/23هـ

المشاركة بورقة عمل حول : » البالغة 
والمجتمع _وقفات قرآنّية ».

منتدى محمد صالح باشراحيل النسائي  
1438/4/2هـ

مساهمة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع / برنامج البالغة والنقد 
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د . هيفاء عثمان فدا

متطوعة من رائدات ) مبادرة عطاء ( ، إحدى 
مبادرات عمادة البحث العلمّي ، بجامعة أم القرى .

عمادة البحث العلمّي 
1438/5/13هـ

حضور ورشة عمل لمناقشة خّطة البرامج 
المركزّية بجمعّية واعي مع شركائها .

القسم الّنسائّي بجمعية واعي بالعاصمة المقّدسة 
1438/6/26هـ

اإلشراف على تنفيذ البرنامج الّسنوّي الّثالث
 ) قلبي وقلبه والحّب ( ، والذي يحمل عنوان

 ) فلنّتفق حّتى ال نفترق ( ، بالّتعاون مع اللجنة 
الّثقافّية بعمادة الّدراسات الجامعّية للّطالبات 

وعمادة شؤون الّطاّلب .

جامعة أم القرى 
26-1438/7/27هـ

اإلشراف العاّم على فعالّيات الملتقى الّسنوّي 
الخامس للبناء األسرّي ، والذي بعنوان : ) حواء 

وصناعة العظماء ( ، لمركز يسر الّنسائّي .

غرفة مكة 
5- 6 / 8 /1438هـ

دورة ) التطوع البحثّي في المؤسسات غير 
الربحية ( ، ضمن دورات البرنامج الخامس 
للبرامج التدريبية ألعضاء وعضوات هيئة 
التدريس       ) برنامج تدريبي في تهيئة 

المتطوعين في البحث العلمي ( .

25 / 7 / 1439 هـ
عمادة البحث العلمي

د. عائشة حسين بارودي

المشاركة في تنسيق الحملة التوعوية بسرطان 
الثدي بجامعة أم القرى مع جمعية زهرة لسرطان 

الثدي
أخذ طالبات احتسابا انتظام وانتساب بجامعة ام 

القرى وكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر           

جامعة أم القرى ،الفصل األول من
 22-26 /1  1438هـ
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310تقديم دورة بعنوان )طرائف أدبية (د. عائشة حسين بارودي
بجامعة أم القرى ضمن سلسلة برامج نادي 
)لغتنا هويتنا( الفصل الدراسي الثاني 1438-

1439هـ .

جامعة أم القرى مقر الزاهرالمشاركة في الحملة التوعوية بسرطان الثديد. مريم سمير الصبان
22-1438/1/26هـ

د.هنادي محمد بحيري

مستشار أكاديمي للنادي الطالبي )نادي البحث 
العلمي (

1438/1437هـ
جامعة ام القرى

تقييم كلية البترجي للعلوم الصحية في جدة 
BMC

كلية البترجي للعلوم الصحية في جدة 
1438/1437هـ

نادي مكة األدبيلجنة ترشيح جائزة األميرة نورة للتميز النسائي
1437هـ

ورشة عمل بعنوان التحليل البالغي آليات من 
1439/7/10 80القران الكريم 

جمعية تبيان في مكه

دورة بعنوان خطة البحث العلمي في البرامج 
601439/6/29االكاديمية

عمادة البحث العلمي 

ورشة عمل بعنوان معيار البحث العلمي: متطلبات 
االعتماد المؤسسي من الكليات و البرامج 

االكاديمية 
100

1439/3/23
وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث 

العلمي 

ورشة عمل بعنوان األولويات البحثية في قسم 
1439/5/13 10البالغة و النقد وفقا لرؤية 2030

قسم البالغة والنقد 
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د/ موسى درباش الزهراني

رئاسة قسم البالغة والنقد
-ورئاسة ومتابعة لجان الجودة بالقسم

- حضور الفعاليات والمحاضرات والندوات التي 
نظمتها كلية اللغة العربية

كلية اللغة العربية
1439هـ

د . هيفاء بنت عثمان 
عّباس فدا

عضوة مجلس إدارة لجنة إصالح ذات البين ، 
الّتابعة إلمارة منطقة مّكة المكّرمة ، ومستشارة 

بها

1438 هـ
لجنة إصالح ذات البين

المشاركة في ندوة : ) الحراك الّثقافّي الّنسائي 
بمّكة المكّرمة _الّدور والمأمول (  بإلقاء ورقة 
علمّية حول :  ) المنتدى الّنسائّي الّثقافّي بمّكة 

المكّرمة (_ مبادرة وواقع وطموح .

27 / 1 / 1439 هـ
نادي مّكة الّثقافّي األدبّي 

حضور الورشة اإلثرائية : ) تطبيقات في 
الّشراكة المجتمعّية ( ، تقديم المدّرب :  

عبدالمجيد رضوان .

8 / 2 / 1439 هـ
مركز يسر الّنسائّي

حضور ورشة : ) االحتياج الّتدريبّي لمنسوبات 
مركز ُيسر الّنسائّي ( .

7 / 3 / 1439 هـ
مركز يسر الّنسائّي

اإلشراف على تنفيذ البرنامج الّسنوّي الّرابع 
) قلبي وقلبه والحّب ( ، والذي يحمل عنوان

 ) حواء وصناعة األمجاد( ، بالّتعاون مع وكالة 
عمادة شؤون الطالب لألنشطة والّتدريب الّطالبي.

28 – 29 /5 / 1439 هـ
جامعة أم القرى
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د . هيفاء بنت عثمان 
عّباس فدا

المشاركة بورقة علمية ) حواء الواقع 
واألسطورة ( في البرنامج الّسنوّي الّرابع ) قلبي 

وقلبه والحّب ( ، والذي يحمل عنوان ) حواء 
وصناعة األمجاد ( ، بالّتعاون مع وكالة عمادة 

شؤون الطالب لألنشطة والّتدريب الّطالبي .

28   /5 / 1439 هـ
جامعة أم القرى

المشاركة في حلقة نقاش بعنوان : )  تجربة 
المحضون مع قضايا الزيارة – رؤية بحثية ( 

بمركز يسر النسائي ، بالتعاون مع عمادة البحث 
العلمّي .

10   /6 / 1439 هـ
جامعة أم القرى

اإلشراف العاّم على فعالّيات احتفالية مركز يسر 
الّنسائّي بمرور عشر سنوات على تأسيسه بعنوان:     

) عقٌد من الحّب والعطاء (

10   /6 / 1439 هـ
غرفة مكة

اإلشراف العاّم على فعالّيات الملتقى الّسنوّي 
الّسادس للبناء األسرّي ، والذي بعنوان : لتصنعي 
السعادة في حياتك  ) اقلبي الصفحة ( ، لمركز 

يسر الّنسائّي 

11 - 12   /6 / 1439 هـ
غرفة مكة

تقديم األمسية الشعرية : ) يواقيت العتمة ( 
17 / 6 / 1439 هـ

منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل - رحمه 
اهلل -         ) القسم النسائي (

المشاركة في ندوة : ) مكتسبات المرأة السعودية 
على المستوى المحلي والدولي ( ، في إطار 

االحتفال باليوم العالمي للمرأة .

23   /6 / 1439 هـ
جامعة أم القرى
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د . هيفاء بنت عثمان 
عّباس فدا

حضور لقاء التواصل السنوي لمؤسسة سليمان 
الراجحي الخيرية بمكة المكرمة . والخاص 
بقيادات الجمعيات الخيرية النسائية واألقسام 

النسائية .

24 /6 / 1439 هـ
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بمكة 

المكرمة

إدارة ندوة : ) مكتسبات المرأة الّسعودّية ورؤية 
2030 ( ، بمنتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل - 
رحمه اهلل - ) القسم النسائي ( ضمن احتفاليته 

باليوم العالمي للمرأة .

2 /7 / 1439 هـ
منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل

17 /7 / 1439 هـحضور ورشة عمل : ) أنفس تّواقة ( .
مركز يسر الّنسائّي  

د.مريم سمير عوض 
الصّبان

عضو عامل منذ 1437 في جمعية أم القرى 
الخيرية النسائية بمكة المكرمة

جمعية أم الخيرية النسائية بمكة المكرمة
وزارة الشؤون االجتماعية

1437 وحتى تاريخه

د. هنادي محمد بحيري

عضو لجنة تحكيم في مسابقة مبادرات مكة 
التطوعية

مشروع تعظيم البلد الحرام
جامعة أم القرى 1439/4/4

تقديم ورشة للطالبات الموهوبات بعنوان تجربة 
باحثة

مركز الموهوبات في مكة
1439/6/5 

مركز اسعاد لإلستشارات التربوية و التعلميةتقديم ورشة عمل عن الخطة االستراتيجية للوقف 
1439/5/15

جامعة أم القرى الفصلين االول والثانيتدريس احتساب لطالبات االنتظام  واالنتسابد. عائشة حسين بارودي
 1438-1439هـ
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أ. ندى أسامة خياط

المشاركة في ورشة عمل إلعداد مكّونات 
ومحتويات الصفحة االلكترونية الختبار إقرأ 
اللغوي التابع الختبارات قياس، بالتعاون مع 

شركة وادي مّكة.

شركة وادي مّكة
1439/7/16هـ.

د. مريم بنت سمير 
الصبان

عضو عامل منذ 1437في جمعية أم القرى الخيرية 
النسائية بمكة المكرمة

جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكةالمكرمة 
وزارة الشؤون

د. تغريد عبد العزيز 
مؤسسة آمنة الوقفيةخدمة حجاج بيت اهلل الحرامالمبارك

د/ إبراهيم أحمد إبراهيم

الفصل األول والثاني 1439هـتدريس مواد احتساب في القسم

1439هـمنسق الجودة في القسم –شطر الطالب

1439هـمقرر لجنة المعادالت  بالقسم

1439هـعضو لجنة الجدول بالقسم

د/ فوزي غانم

الفصل األول والثاني 1439هـتدريس مواد احتساب في القسم

1439هـإعداد التقرير السنوي للقسم بالشطرين

1439هـعضو لجنة التقرير الجماعي للمواد بالقسم

1439هـعضو لجنة التقرير الجماعي للمواد بالقسمد/ عزمي فرحات رضوان

1439هـعضو لجنة التقرير الجماعي للمواد بالقسمد/ سامح حسن صارق





�كــالـــــة كـلـيــــــــة 
اللـغــــة الـعـربيــــة
- �سطر الطالبات -



الّتقرير ال�ّسنوي لكّلّية اللغة العربّية   لعامي 1437 ــ 1438هـ  / 1438 ــ 1439هـ
268

الزمانالمكاناالجتماع

االثنين 1437/12/25هـقاعة االجتماعات بالكليةاالجتماع األول لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية لعام 1437- 1438هـ

االثنين 1438/1/2هـاالجتماع األول بسكرتيرات الكلّية

الخميس 1438/2/3هـاالجتماع الّثاني لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

األربعاء 1438/2/9هـاجتماع عميد الكّلّية مع وكيالت الكلّية

األربعاء 1438/3/1هـلقاء عميد الكلّية مع أعضاء الكّلّية

االثنين 1438/3/6هـاالجتماع الّثالث لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

وكالة كلية اللغة العربية

اجتماعات الهيئة اإلدارية بالوكالة
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الخميس 1438/5/19هـاالجتماع الرابع لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

األحد 1439/1/11هـاالجتماع األول لعام 1439/1438 لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

األحد15/ 2/ 1439هـاالجتماع الثاني لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

األحد 29/ 3/ 1439هـاالجتماع الثالث لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

األربعاء 21/ 5/ 1439هـاالجتماع الرابع لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

األربعاء 26/ 6/ 1439هـاالجتماع الخامس لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

الخميس 26/ 7/ 1439هـاالجتماع السادس لوكيلة الكلّية مع الهيئة اإلدارّية

1439/1/27هـاجتماع عميد الكلية بالوكيالت

1439/2/10هـالتعريف ببرنامج رواسم
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الزمانالمكانالفعالية

االثنين 1438/1/18هـقاعة االجتماعات بالكليةمحاضرة علمية 

ورشة بعنوان
الثالثاء 1 / 1438/2هـ) التسجيل في محركات البحث العلمي واستخدامها (

االثنين 1438/2/7هـمحاضرة علمية

محاضرة علمية بعنوان
الثالثاء 1438/6/29هـ)معاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستدالل األصولي(

المحاضرات والندوات
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الزمانالمكانالفعالية

عاما 1439/1438هـالعابديةالمشاركة في اللقاء اإلرشادي للطالبات المستجدات

/4/ 1438هـقاعة الجوهرةاالحتفال باليوم العالمي للغة العربّية

يوم االثنين 30/ 3/ 1439هـ، قاعة الجوهرةاالحتفال باليوم العالمي للغة العربية
الموافق 18/ 12/ 2017م

يوم األربعاء 23/ 6/ 1438هـخوقيرتكريم متفوقات الكلية لعام 1437 /1483ه

يوم األربعاء 2/ 8/ 1439هـخوقيرتكريم متفوقات الكلية لعام 1438/ 1439ه

8/8/ 1438هـأبو العالتكريم المرقّيات والمتقاعدات

29/ 8/ 1439هـباشراحيلالحفل الختامي

10/ 6/ 1439هـقاعة الجوهرةمهرجان العربّية لغة الحال والمآل

1438هـالمشاركة في تعظيم البلد الحرام

للعامين 1438، 1439هـالجوهرةالمشاركة في مسابقة قدوة الجامعة

للعامين 1438، 1439الجوهرةالمشاركة في مسابقات اللقاءين العلميين الثامن والتاسع

الفعاليات  واالحتفاليات
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الزمانالمكانالوفد

2/ 7/ 1438هـجناح وكالة الكليةاستقبال وفد جامعة النجاح الماليزية

استقبال األستاذة الزائرة من جامعة باتنة الجزائر 
1438/6 هـمكتب وكيلة الكليةأ.د. زغدودة 

30/ 5/ 1438هـجناح الوكالة وأجنحة أقسام الكليةاستقبال فريق المراجعة الداخلية 

1438، 1439هـمكتب وكيلة الكليةاستقبال عميدة الدراسات الجامعية للطالبات

1439هـمكتب وكيلة الكليةاستقبال وكيلة الجامعة للطالبات

اجتماع وكيلة الكلية مع وكيلة كلّية الدعوة 
1438، 1439هـمكتب وكيلة الكليةوأصول الدين

1438هـتكريم المرقيات والمتقاعدات

1438، 1439هـالحفل الختامي

1438، 1439هـالجوهرةالمشاركة في مسابقة قدوة الجامعة

إستقبال الوفود والزيارات
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الزماناإلنجاز
5/ 1438هـإعداد التقرير السنوي للكلية لعام 1436 /1437هـ

1438هـإعداد دليل الكلية
1438هـإعادة طباعة دليل الرسائل العلمية

1438هـتقديم البرنامج التطويري إلداريات الكلية، قدمته: د. مارية قاسم.
1438/ 1439هـاستقطاب عدد من السكرتيرات المتميزات

17/ 6/ 1438هـتعيين مساعدة لمدير إدارة الكلّية بعد المطالبة بإنشاء منصب مساعدة مدير اإلدارة
8/ 1438هـاكتمال تجهيز مكتبة الكلية وافتتاحها للمستفيدات من هيئة التدريس والطالبات

في مجال المرافق العامة :
أواًل : في مجال الكادر اإلداري :

استقطبت الكلية أربع سكرتيرات متميزات ألقسام الكلية وّجه لكل قسم واحدة : البالغة ، واألدب ، والدرلسات العليا، وقسم اللغة والّنحو 
والصرف. 

إنشاء منصب مساعدة إلدارة الكلّية، وتعيين أ. فوزّية مرشدي دحالن عليه؛ لما تتمّيز به من خبرة كبيرة طويلة في الكلية، واحترام العمل، 
وحسن الخلق، والعالقات الطيبة المتمّيزة مع جميع منسوبات الكلّية.

ثانًيا في مجال مصادر الّتعلم :
تشغيل مكتبة الكلّية وفتح بابها أمام المستفيدات، بتعيين أمينة للمكتبة تعمل فيها وتستقبل المستفيدات.

تغذية مكتبة الكلّية بمجموعة كبيرة من مصادر ومراجع اللغة والنحو والّصرف واألدب والبالغة والنقد، تبرًعا من سعادة الدكتورة حسناء 
فلمبان، وسعادة الدكتورة شادية زيني، وسعادة الدكتورة ريم الجعيد.

اإلنجازات





الزيارات والمناسبات 
والفعاليات

 التي أقيمت في الكلية
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     في سجل الحركة االجتماعّية، وتواصَل الكلية مَع محيِطَها الخارجيِّ سواًء من داخِل الجامعِة أم ِمن خارِجَها، فقْد سعدْت الكلّيُة باستقباِل 
وفوٍد كريمٍة تفّضلْت بزيارِتَها، وشُرفْت بلقاِء مسئوليَها ومنسوبيَها، من هذه الوفود: .

1ـــ زيارة تفّقدية من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور بكري عساس، اطلع خاللها على استعدادات الكلية للقاء عمداء الكليات، والستقبال 
فريق الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي، وجاهزية قسم اللغة والّنحو والّصرف للحصول على االعتماد األكاديمي، كما سعدت بزيارة سعادة 

وكيل الجامعة للّتطوير للغرض نفسه .
2ـ وفُد خريجّي الكلّية والجامعة، استقبله سعادة عميد الكلّية، ووكالؤه، ورؤساء األقسام، في مقّر الكلية بالعابدّية في 26 /4 /1438هـ.

3ـ استكمااًل لمتطلبات االعتماد األكاديمي للكلية، استقبلت أقسام الكلّية فريق المراجعة الداخلية من عمادة التطوير والجودة النوعية، يوم 
االثنين 30/ 5/ 1438هـ، بهدف الوقوف على مدى استعداد وجاهزية الكلية لالعتماد المؤسسي، ومدى التزامها بمعايير الهيئة الوطنية للتقويم 

واالعتماد األكاديمي.بدأ برنامج الزيارة في تمام التاسعة صباحًا، برئاسة عميد الكلية ووكالء الكلية، ورؤساء األقسام األكاديمية، ومسئولي 
وحدة الجودة باألقسام في شطري الطالب والطالبات، استهلها سعادة عميد الكلية بالترحيب بأعضاء الفريق، ثم عرض مقرر الجودة بالكلية 

األستاذ الدكتور طارق النجار تقريرًا موجزًا عما تم إنجازه على مستوى الجودة، تاله عرض إلنجازات الكلية لهذا، ثم توزع فريق المراجعة 
على أقسام الكلية لفحص ملفات الجودة ومتطلباتها في أقسام الكلية المختلفة، وإلجراء لقاءات بأعضاء هيئة التدريس والطالب، وتفقد 

المباني والتجهيزات في الكلية. وفي تمام الواحدة ظهرًا عقد االجتماع مرة أخرى بمجلس الكلية، وقّدم رئيس الفريق  الدكتور عبدالرحمن 
السلمي تقريرًا مبدئيًا عن نتائج الزيارة، مبديًا تقديره وشكره على ما أنجزته الكلية في ذلك المجال، على أن يتم رفع تقرير تفصيلي عن 

نتائج الزيارة الحقًا - بإذن اهلل.
ثم اختتم عميد الكلية اللقاء بشكره ألعضاء الوفد، وما بذلوه من جهود لالرتقاء بمستوى اإلنجاز في الكلية.

4ـ وفي إطاِر خدمِة المجتمِع، استقبلِت الكلّيُة وفدًا من المؤسسِة العاّمِة للّتعليِم الفّنيِّ والّتقني ممثلة في منسوبي المعهِد الّصناعّي الّثانوي 
بمّكة المكّرمة في 4/ 4 /1438هـ ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة العربية

  قّدمت للوفد دورٌة مّصغرٌة عن المهارات اللغوية، قّدمها الدكتور عبداهلل المسملي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمّي، ثّم أقام 

أواًل : سجل الزيارات
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طالب نادي اللغة العربية مسابقات لغوية متنوعة، وتعرف الوفد خالل الزيارة على مرافق الكلية، وختم سعادة عميد الكلية أ.د. عبداهلل بن 
ناصر القرني اللقاء بكلمة عن أهمية تعزيز اللغة العربية، ودور الكلية في خدمتها.

5ـ استقبلِت الكلّيُة بشطريها: العابدّية والّزاهر وفَد كلّيِة الّدراساِت الّلغوّيِة والحضارِة اإلسالمّيِة بالجامعِة الوطنّيِة بماليزيا، برئاسِة البروفي
سوِر زمري عريفين. . وكان في استقباله سعادة عميد كلية الكلية األستاذ الدكتور عبداهلل بن ناصر القرني. وفي شطر الطالبات استقبلت 
أعضاء الوفد النسائي وكيلة الكلية الدكتورة حصة الرشود، ووكيالت األقسام، وجمع من أعضاء هيئة التدريس في الكلّية، قّدم للوفد نبذة 

موجزة وافية عن الجامعة ومسيرتها خالل سبعين عامًا، وكذلك عن الكلية منذ نشأتها قبل ما يقرب من أربعين عاًما.
واستمع عميد الكلية ووكالؤها ورؤساء األقسام إلى البروفيسور زمري الذي تحدث عن الجامعة الوطنية وكلية الدراسات العربية والحضارة 
اإلسالمية، بماليزيا، وختم حديثه بطلب التعاون مع الكلية، السيما في تخصصات اللغة العربية بفروعها المختلفة، واخُتتم اللقاء بتقديم الهدايا 

تذكارية للوفد الماليزي.
6ـ كما استقبلت وكالة الكلّية في الزاهر سعادة البروفسر زغدودة ذياب مروش من كلية اللغة واألدب العربي والفنون، جامعة باتنة في 
الجزائر، زارت سعادتها أقسام الكلّية، ومكتبتها، واطلعت على بعض الرسائل العلمّية، واستمعت من وكيلة الكلّية د. حّصة الرشود إلى شرح 
موجز عن التطوير في الكلية، وأبدت سرورها لما رأته في الكلية من نشاط علمي وثقافي. ثم جرى الحديث عن ُسبل التعاون بين الكلية 

وجامعة باتنة في مجال البحث العلمي والنظريات اللغوية الحديثة.
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        شهدت الكلّية مناسبات علمّية وثقافّية متعّددة مهّمة، أهّمها:

1ـ عقد اللقاء الّثاني لعمداء كّلّيات اللغة العربّية ورؤساء األقسام في المملكة في رحابها في 1/ 5/ 1437ه. بمسرح الكلّية في المدينة 
الجامعية في العابدية، بعنوان : التدريس في الدراسات العليا امناقشة المفاهيم واألسس، والمؤهالت ألعضاء هيئة الّتدريس، وطبيعة المقررات 
والمحتوى، وأثرهما في التدريس. بدأ اللقاء بتالوة آيات من الذكر الحكيم، تال ذلك كلمة عميد الكلّية، ثّم كلمة المشاركين ألقاه عميد 

كلّية اللغة العربّية والدراسات االجتماعية في جامعة القصيم، ثم كلمة معالي مدير الجامعة، عقب ذلك عقدت جلسات العمل . 
  2ـ في إطار الّتعاون والّشراكة المجتمعّية القائمة بين كلّية اللغة العربّية ممّثلة في )قسم الّلغة والّنحو والّصرف( وإدارة الّتعليم بمنطقة 

مكة المكرمة وتحت رعاية عميد الكلية األستاذ الدكتور عبداهلل بن ناصر القرني، ورئيس قسم اللغة والنحو والصرف الدكتور محمد بن 
علي الدغريري ُنفذ البرنامج الّتدريبي الّثاني بعنوان: »المهارات اإلمالئّية والكتابّية لمعلمي المرحلة االبتدائّية في الفترة 27/ 2/ 1438هـ، إلى 
28/ 3/ 1438هـ، بقاعة االحتفاالت بالكلية. واشتمل البرنامج التدريبي على عدد من المحاور المهمة، منها: الهمزة المتوسطة والمتطرفة، همزة 

الوصل والقطع، طريقة كتابة األعداد، الالم الشمسية والقمرية، التاء المربوطة والمفتوحة، األلف اللينة . وقد شارك في تنفيذ 
الجلسات الناجحة للبرنامج كل من األستاذ الدكتور علي إبراهيم محمد، الدكتور منصور أبو شهبة، الدكتور حمدي عبدالفتاح بدران، 

والدكتور ناصر عبدالرحيم الجندي. واتسمت الجلسات بالمداخالت والمناقشات الفاعلة بين المتدربين وأنفسهم، وبين المتدربين والمدربين، 
مما كان له عظيم األثر على نفوس الجميع.

  وتوج البرنامج في اليوم الختامي بحضور سعادة عميد الكلية األستاذ الدكتور عبداهلل بن ناصر القرني، ورئيس قسم اللغة         والنحو 
والصرف سعادة الدكتور محمد بن علي الدغريري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، واألستاذ صالح الزهراني )موجه الكلية( ممثاًل إلدارة 

التعليم بمنطقة مكة المكرمة، والذي أبدى سعادته بهذه الشراكة .

ا يأسر األساتذة والّطالب، من منتسبي الكلّية ومن غيرهم،  ا وثقافيًّ ا علميًّ 3ـ استمّرت فعالّيات الموسم الّثقافي للكلّية يقّدم إبداعاته زاًدا شهيًّ
يرقبونه في كّل شهر، تستضيف الكلّية فيه عدًدا من أساتيذ الكلية، وبعض أساتيذ من كليات الجامعة األخرى تقدم فيه محاضرة علمية أو 

يعرض فيه بحًثا علمًيا وُيناقش . شملت تخّصصات الكلّية من لغة ونحو وأدب وبالغة، واستمّر طيلة العام الّدراسي، حيث كان يعقد كّل نصف 

ثانيًا : سجل المناسبات
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شهر، قّدمت خالله خمسة لقاءات. واختتمت لقاءاته في الثلث األول من شهر رجب من عام 1438ه.  وهذا ثبت لقاءاته :
)البالغة والتحديات المعاصرة( لألستاذ الدكتور محمد شادي، في 18 / 1 / 1438ه.

)أثر اللغويين في الدرس العقدي( لألستاذ الدكتور رياض الخّوام، في 7/ 2 /1438ه.
)معاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستعمال األصولي(، قّدمها األستاذ الدكتور أحمد كروم، األستاذ في قسم اللغة والّنحو والّصرف، 

واألستاذ الدكتور أشرف بني كنانة، األستاذ في قسم الّشريعة، في 29 / 6 / 1438ه.
)الّنهج اللغوي في بيان إعجاز القرآن عند الخّطابي( قدمها د. خالد بن أحمد األكوع األستاذ المساعد في قسم الّنحو في 1/ 7/ 1439.

)المصطلح الّنحوي قضاياه ومظاهره( قدمها أ.د. عبد العزيز أحميد األستاذ في قسم اللغة والّنحو والّصرف، في 8/ 7 / 1439ه.

  4ـ وفي إطار العمل االجتماعي عقد اللقاء اجتماعي لقسم النحو 5 /3 / 39
فالتقى منسوبو قسم اللغة والنحو والصرف مساء األربعاء 4 ربيع األول 1439هـ، في لقائهم االجتماعي الذي اعتادوا عليه في كل عام، وقد ساد 

اللقاء روح المحبة واأللفة، وممارسة بعض األنشطة الرياضية.
وحضر اللقاء سعادة عميد الكلية األستاذ الدكتور عبداهلل بن ناصر القرني، وسعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور 

عبداهلل محمد مسملي.
وأبدى الجميع سعادتهم بهذا اللقاء األخوي الجميل، وشكروا سعادة رئيس القسم الدكتور محمد الدغريري، ومنسق اللقاء سعادة الدكتور 

أيمن العمري على ترتيب اللقاء، وطالبوا بتكراره؛ لما لذلك من أثر طيب مبارك.
ا للطالبات المتفوقات فيها العام الدراسي1437- 1438، في يوم األربعاء 23/ 6/ 1438ه ، في  5ـ أقامت وكالة الكلّية بشطر الطالبات حفال تكريميًّ

قاعة خوقير، وآخر عام 1438-1439ه في يوم األربعاء 8/2/ 1439ه، في قاعة خوقير، كرمت في األول 111 طالبة ، وفي الثاني 130طالبة. بدأ 
الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة عميد الكلية سعادة أ.د. عبداهلل بن ناصر القرني، ثم كلمة وكيلة الكلية د. حّصة بنت زيد الرشود، كلمة 

المتفوقات، ألقتها في األول الطالبة: فاطمة محرم. وألقتها في الثاني الطالبة دالل بنت عبد الرزاق آل الشيخ مبارك. تال ذلك كلمات لبعض 
آباء وأمهات الطالبات، ثم تتويج الطالبات وتسليمهن هداياهّن ودروعهّن، مبتدئين بالحاصالت على معدل 4 ، ثم األدنى فاألدنى إلى معدل 3.50. 

واختتم الحفل بتقطيع الكيكة المعدة لذلك، وسط فرح غامر وسرور ظاهر.
6ـ أقامت عمادة الكلّية في شطري الكلّية الحفل الختامي ألنشطة الكلّية وفعالياتها، في العامين الدراسيين كرمت فيهما المتقاعدين 

والمتقاعدات، والمنتهي تكليفهم باألعمال اإلدارية، واللجان العاملة طيلة العامين الدراسيين، وأعضاء هيئة التدريس، واإلداريين واإلداريات. 





ور ملف ال�سّ
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اللقاء اإلرشادي 
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قدوة الجامعة
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تعظيم البلد الحرام
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الحفل الختامي
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 الحمدهلل الذي بنعمته تتّم الّصالحات ، 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين ، 

وصالًة وسالمًا على سّيد األولين واآلخرين نبّينا وسّيدنا وحبيبنا 
محّمد بن عبد اهلل صّلى اهلل عليه وسلم تسليًما كثيًرا 

ما ذكره الّذاكرون األبرار، وما غفل عن ذكره الغافلون،
 وما تعاقب الليل والّنهار.




