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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين

ملك المملكة العربية السعودية





ا�مير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي
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شعار الكلية .
كلمة العميد .

مقدمة .
محتويات التقرير .

التخطيط االستراتيجي للكلية (رسالتها ،أهدافها ،قيمها)
الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية .

الهيكل التنظيمي .
ا�قسام ا�كاديمية .

الهيكل التنظيمي للجان الجودة .
الشؤون التعليمّية

التعليم والتعلم
لبرامج التعليمية 

أعضاء هيئة التدريس
العبء التدريسي. 

 طالب الكلية وطالباتها .
• تسجيل الرسائل العلمية ومناقشتها .

• الرسائل المناقشة و التي عقد لها لجان .

• إرشاد طالبات الدراسات العليا .
• البحث العلمي .

• النشاط الثقافي والعلمي .
• أنشطة ثقافية في خدمة المجتمع .
• المشاركة في الندوات والمؤتمرات .

• الدورات والورش .
• التطوير في الكلية .

• خدمة الكلية والجامعة والمجتمع .
• الخطة االستراتيجية للكلية .

• وكالة التطوير ا�كاديمي وخدمة المجتمع
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التخطيط االستراتيجي للكلية
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أشرقت كلّية اللغة العربّية بإشراقة جامعة أّم القرى حرسها ا¬!- إحدى 
كلّياتها الرائدة  في ١ / ٧ / ١٤٠١ هـ

أشرقت كلّية اللغة العربّية بإشراقة جامعة أّم القرى حرسها ا¬!- إحدى 
كلّياتها الرائدة  في ١ / ٧ / ١٤٠١ هـ

أهدافهــا

أشرقت كلّية اللغة العربّية بإشراقة جامعة أّم القرى حرسها ا¬!- إحدى 
 هـ

أشرقت كلّية اللغة العربّية بإشراقة جامعة أّم القرى حرسها ا¬!- إحدى 
كلّياتها الرائدة  في ١ / 

أشرقت كلّية اللغة العربّية بإشراقة جامعة أّم القرى حرسها ا¬!- إحدى 
كلّياتها الرائدة  في 

أهدافهــا

أشرقت كلّية اللغة العربّية بإشراقة جامعة أّم القرى حرسها ا¬!- إحدى 

أشرقت كلّية اللغة العربّية بإشراقة جامعة أّم القرى حرسها ا¬!- إحدى 

تأسيس الكليّة

رسالتهـــا

١- رفع كفاءة ا�ستاذ الجامعي المتخصص في علوم اللغة العربية للقيام 
برسالته على الوجه ا�كمل . 

٢- إعداد جيل من المعلمين والباحثين المتميزين و تنمية مواهب المبدعين 
من الشباب القادرين على تلبية متطلبات التنمية المستدامة .

٣- تأصيل ثقافة لغوية نامية ومنتمية .
٤- بناء قاعدة فكرية تنطلق من هوية ا�مة في التصورات الفكرية واÁجراءات 

المنهجية ، و تقوم على استثمار المزايا النسبية لمكة المكرمة .
٥- تطويع التقنية الحديثة للتعليم و البحث العلمي وخدمة المجتمع . 
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االعتزاز بالعربية، التكامل المعرفي،  التجديد واالبتكار، اÁتقان .

رجات العلميّة التي تمنحها الكليّة :   الدّ

أن نحقق الريادة والتمّيز في اللغة العربية وآدابها ـ تعليما وبحثا وخدمة 
مجتمعية ـ وفق معايير الجودة العالمية الشاملة .

رؤيتهـا 

قيمـها

بكالوريوس          

بكالوريوس          

 دكتوراه
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الهيئة اÁدارية الهيكل التنظيمي

عميد الكلية 

أ. د. حامد بن خلف الربيعي 

وكيلة الكلية للشؤون اÁدارية

د. إنصاف بخاري 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث 
العلمي

د. عبدا¬ المسملي 

وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطوير 

د. أحمد العدواني

وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث 
العلمي

د. أحمد العدواني

وكيل الكلية للشؤون اÁدارية والمالية 

د.حسن القرني

وكيلة الكلية للشؤون التعليمية والتطوير 

د. حّصة الرشود
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التنسيق واللجان الهيكل التنظيمي

وكيلة قسم اللغة والنحو والصرف

د. نجالء عطار

مشرفة قسم ا�دب

د. سعدى الدعدي

رئيس قسم اللغة والنحو والصرف

د. يوسف السلمي

وكيلة قسم ا�دب

د. مريم القحطاني
وكيلة قسم البالغة والنقد

د. سعاد الثقفي

مشرفة قسم البالغة والنقد

د. منال المسعودي

رئيس قسم ا�دب

د. طّيب الحارثي
رئيس قسم البالغة والنقد

د. سعود الصاعدي

وكيلة الدراسات العليا

د. نورة السفياني

مشرفة قسم اللغة والنحو والصرف

د. إقبال العباسي

رئيس قسم الدراسات العليا

د. إبراهيم الغامدي
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  األقسام األكاديميّة في الكليّة 

راسات العليا    أوالً : قسم الدّ

قسم الّدراسات العليا• 
 قسم الّلغة والّنحو والّصرف• 
 قسم ا�دب• 
 قسم البالغة والّنقد• 

 تكوين هيئة تدريسّية متمّيزة في البحث العلمّي ، ومؤّهلة 
للّتدريس في مؤّسسات الّتعليم العالي وقيادة مؤّسسات الّتعليم 

العاّم

تتمثل رسالة القسم في : برامج متمّيزة في علوم العربّية وآدابها ، 
وهيئة تدريس مبدعة ، ومخرجات عالية الجودة : تجمع بين اÁبداع في 

البحث ، وصناعة المعرفة المرتبطة بهوّية ا�ّمة وقيمها.

رؤية القسم 

رسالة القسم 

 http://uqu.edu.sa/page/ar/461
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١- إعداد باحثين متمّيزين في علوم العربّية وآدابها .

٢- إيجاد أعضاء هيئة تدريس لمؤّسسات الّتعليم العالي في داخل المملكة وخارجها .

٣- إعداد بحوث علمّية يتحّقق فيها اÁبداع واÁضافة النوعّية للمعرفة .

٤- توظيف تقنيات العصر في نشر ثقافة العربّية .

٥- تقديم االستشارات العلمّية ، واÁسهام في تطوير برامج ومناهج الّلغة العربّية .

٦- إشراك المتعلمين في صناعة المعرفة من خالل استثمار أساليب الّتعليم الحديثة اّلتي تحّفز 

الّطالب للمعرفة ، وتكشف عن مهاراته العليا فيها .

اÁتقان ، اÁبداع ، تنمية الّروح العلمّية ،ترسيخ قيم العمل الخّالق ،تعزيز 
الهوّية ،زرع اÁحساس بالمسئولّية .

ماجستير في اللغة والنحو والصرف 
ماجستير في ا�دب والنقد 

دكتوراه في اللغة والنحو والصرف 

دكتوراه في ا�دب والنقد 
اÁحساس بالمسئولّية .

قيم القسم 

الّدرجات التي يمنحها 

أهداف القسم 
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رف ثانيا: قسم اللغة والنّحو والصّ

إعداد متخصصين مهرة في العلوم اللغوية تراثا ومعاصرة يجيدون 
مهارة االتصال اللغوي , قادرين على سد حاجة سوق العمل في ظل 

القيم اÁسالمية واالنتماء الوطني .

الّريادة في تعليم العربّية وآدابها والبحث العلمّي وتوفير الكوادر 
الّتعليمّية المؤّهلة.

رسالة القسم 

رؤية القسم 

يهدف قسم اللغة والنحو والصرف إلى أن يكون له دور رائد في علوم 

اللغة العربية تعليما وتدريسا وبحثا وخدمة لقضايا االمة وثقافتها 

في إطار ما يلي : 

أهداف القسم 

http://uqu.edu.sa/page/ar/1617
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إعداد معلمين ماهرين في علوم العربية واعين بقضايا ا�مة وثقافاتها   (١

إعداد جيل من الباحثين المتميزين في اللغة العربية لاللتحاق   بالتعليم العالي .   (٢

خدمة المجتمع بإقامة الدورات التدريبية والمشورات اللغوية.  (٣

.Öوتقني Öوثقافي Öتطوير أعضاء هيئة التدريس علمي  (٤

٥)  رعاية المبدعين والمتميزين في المناشط اللغوية .

١) غرس روح االعتزاز بالعربية والدفاع عنها .
٢) المحافظة على التراث اللغوي واÁفادة من معطيات العصر .

٣) تحقيق القيم الشرعية واالنتماء الوطني .
٤) االلتزام با�مانة العلمية والمناقشات الموضوعية .

٥) تفعيل دور العربية في المجاالت العلمية واالجتماعية .

قيم القسم 
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http://uqu.edu.sa/page/ar/668ثالثا: قسم  األدب 

تحقيق الريادة والمرجعية وإقامة شراكة مع جهات ذات عالقة في 
مجال ا�دب 

تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال ا�دب العربي، وتنمية الذوق 
وإثراء المواهب؛ Áعداد جيل واع ومنتم للعربية قادر على مواكبة 

المستجدات من خالل امتالك مهارات تنافسية .

رؤية القسم 

 رسالة  القسم 

إعداد كوادر متخصصة في مجاالت ا�دب العربي ذوي قدرات فنية 

ونقدية خالقة.

أهداف القسم 
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١) تنمية المواهب اÁبداعية ورفدها بالصقل والتقويم . 

٢) ترسيخ الوعي االنتمائي بإعداد جيل متميز ناهض بآداب أمته. 

٣) توظيف معطيات الدراسات ا�دبية في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

االعتزاز بالعربية. التكامل المعرفي . اÁتقان . التجديد واالبتكار

قيم القسم 
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http://uqu.edu.sa/page/ar/1616 رابعاً : قسم  البالغة والنّقد  

رفع مستوى طالب البالغة بما يكسبهم الدراية الدقيقة بالتخصص , 
ويمكنهم من البحث الرصين .

تحقيق منهج بالغي نقدي مؤسس على االصول التراثية , ومتفاعل مع 
المفيد من المناهج الحديثة , على المستوين : التعليمي والبحثي .

إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة لنفع وخدمة دينها ومجتمعها 
ولغتها 

رسالة  القسم 
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الشئون التّعليميّة
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أوالً: البرامج التعليميّة 

يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصي:
اللغة والّنحو والّصرف.
ا�دب والبالغة والنقد.

يمنح درجة البكالوريوس .
مدة الدراسة أربع سنوات .

عدد الساعات المعتمدة ١٤٤ساعة.

يمنح درجة البكالوريوس .
مدة الدراسة أربع سنوات .

عدد الساعات المعتمدة 145 ساعة

  يمنح درجة البكالوريوس
  مدة الدراسة أربع سنوات .

  عدد الساعات المعتمدة ١٤٤ ساعة

برنامج البالغة والنقد:برنامج الدراسات العليا:

برنامج اللغة والّنحو والّصرف:

برنامج ا�دب:
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ثانيـاً : الهيئة التّعليميّة 

أستاذ أساذ مشارك أستاذ مساعد  محاضر  معيد 

قسم البالغة والنقد 
قسم األدب 
قسم اللغة والنحو والصرف 
قسم الدراسات العليا 
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                  أستاذالهيئة الّتعليمّية 

أستاذ أساذ مشارك  المجموع  معيد  محاضر  أستاذ مساعد

7 19 43 24 17
110

قسم اللغة والنحو والصرف 

أستاذ أساذ مشارك  المجموع  معيد  محاضر  أستاذ مساعد

3 7 19 13 13
55

قسم األدب 

أستاذ أساذ مشارك  المجموع  معيد  محاضر  أستاذ مساعد

6 7 16
2

15

46
قسم البالغة والنقد  
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الدراسات العليا األدب النحو البالغة

16

7

3

6

٢٢%

٩%

١٩%

٥٠%

قسم اللغة والنحو والصرف
قسم األدب 
قسم البالغة والنقد 
قسم الدراساتا العليا العربية 
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أستاذ مساعدأستاذ مشارك

معيدمحاضر 
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قسم اللغة والنحو 
 والصرف

  قسم البالغة والنقد  قسم األدب

19

7 7 58%٢١%

٢١%

قسم اللغة والنحو والصرف
قسم األدب 
  قسم البالغة والنقد

٥٥%
٢٤%
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قسم اللغة والنحو والصرف
قسم األدب 
  قسم البالغة والنقد
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قسم اللغة والنحو 
 والصرف

قسم البالغة والنقد  قسم األدب

43
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قسم اللغة والنحو والصرف
قسم األدب 
  قسم البالغة والنقد
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قسم البالغة والنقد  قسم األدب
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 والصرف

قسم البالغة والنقد  قسم األدب

17

13
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قسم اللغة والنحو والصرف
قسم األدب 
 قسم البالغة والنقد
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 العبء التّدريسي واإلشراف

النصاب المفروض 
٤٥٥ =

الفصل ا�ول= ٢١٤   
الفصل الثاني= ٢٤١

النصاب الفعلي = ٥٧٠
الفصل ا�ول= ٣٤٢

الفصل الثاني= ٢٢٨

المنفذ داخل 
القسم 

الفصل ا�ول= ٣١٠
الفصل الثاني= ٢٠٢

المنفذ خارج القسم
الفصل ا�ول= ٣٢
الفصل الثاني=٢٦

نسبة العجز 
الفصل ا�ول= ١٢٨  
الفصل الثاني= ١٤

مجموع ساعات 
العجز

١٤٢ ساعة

سداد العجز 
إسناد ساعات تدريس و إشراف �عضاء هيئة التدريس 

با�قسام الجامعية في الكلية

العبء التّدريسيّ ألقسام الكليّة

قسم الّدراسات العليا العربية 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۷

العبء التدريسي واإلشراف 

النصاب المفروض 
٤٥٥ =

الفصل ا�ول= ١٤٠٢
الفصل ا�ول= ٢٧٦النصاب الفعلي = ٣٠٠٩الفصل الثاني= ١٤٠٢

الفصل الثاني= ٣٨٥

المنفذ داخل 
القسم 

الفصل ا�ول= ٩٩ 
الفصل الثاني= ١٠٦

مجموع ساعات 
العجز

٨٢ ساعة

نسبة العجز 

١ــ إسناد ساعات تدريس 
و إشراف �عضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات العليا .

٢ــ نقص هيئة التدريس .
٣ــ إعفاء للعمل اÁداري لعدد من هيئة التدريس.

؟؟؟؟سداد العجز

العبء التدريسي واإلشراف 

الفصل ا�ول= ٢٧٦النصاب الفعلي = ٣٠٠٩الفصل ا�ول= ٥٤٤النصاب المفروض = ١٠٩٥
الفصل الثاني= ٣٨٥

-مجموع ساعات العجز -نسبة العجز 

-سداد العجز-أسباب العجز 

قسم اللغة والّنحو والّصرف 

قسم البالغة والنقد 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۸ 

ثالثاً: عدد طالب الكليّة وطالباتها – بكالوريوس

إجمالي عدد الطلبة ٣١٤٠

 طالبات طالب
المجموع 1084 2056
238 البالغة 720
366 االدب 641
480 النحو 695

480 695
366

641238

7201084

2056

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500 المجموع البالغة  االدب النحو



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۹

عدد طالب الكليّة وطالباتها - بكالوريوس -

إجمالي عدد المقبولين ١١٥٦ 

0

100

200

300

400

500

600

اللغة والنحو والصرف   األدب   البالغة والنقد 

480 366
238

اللغة والنحو والصرف األدب  البالغة والنقد 

طالب 

695 641 720

اللغة والنحو والصرف األدب  البالغة والنقد 

طالبات 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۳۰ 

عدد طالبات االمتياز

إجمالي عدد طالبات االمتياز ٩٦ طالبة 

49%
36%

15%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

العدد الكلي  
لطالبات اإلمتياز 

طالبة  ١١٢

  قسم البالغة والنقد

  قسم األدب

قسم اللغة والنحو 
 والصرف



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۳۱

عدد الطالبات المتعثرات

30%

36%

34%

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

قسم اللغة 
والنحو 
والصرف

قسم األدب قسم البالغة 
والنقد

٢عمود

عدد الطالبات 
المتعثرات

١عمود



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۳۲ 

عدد المتخرجين والمتخرجات 

إجمالي عدد المتخرجين والمتخرجات  ٤٣٠

44%
41%

15%

اللغة والنحو والصرف 
قسم األدب
قسم البالغة والنقد

قسم اللغة والنحو 
والصرف

قسم األدب   قسم البالغة والنقد



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۳۳

محتويات التقرير

الدراسات العليا



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۳٤ 

الطلبة الذين يدرسون المقررات
في جميع البرامج التي يقدمها القسم



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۳٥

أوالً : المنتظمون والمنتظمات في المستويات الدراسية

ثانياً: البرنامج المسائي

طالبات طالب المرحلة البرنامج 

اللغة والنحو والصرف
ماجستير 

٤٥

٦٩ ا�دب والبالغة والنقد

اللغة والنحو والصرف
دكتــــــــــوراه

٤٨

٦١١ ا�دب والبالغة والنقد

٢٠٣٣المجموع 

طالبات طالب المرحلة  البرنامج 

اللغة والنحو والصرف
ماجستير 

٥٩

٥٨ ا�دب والبالغة والنقد

١٠١٧المجموع 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۳٦ 

ثالثاً: برنامج كليات بريدة

المقبولون والمقبوالت في الدراسات العليا 

طالبات طالب المرحلة  البرنامج 

اللغة والنحو والصرف
ماجستير 

١٥

١٦ ا�دب والبالغة والنقد

٣١المجموع 

المجموع٨٠

0

5

10

15

20

25

30

35

ماجستير  طالب  ماجستير طالبات دكتوراة طالب  دكتوراة طالبات 

فرع االدب والبالغة 
فرع اللغة والنحو



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۳۷

المتخرجون يشمل الذين وافق القسم على منحهم الدرجة العلمية 

المجموعطالباتطالبالمرحلة التخصص

النحو والصرف
٥٤٩ماجستير

٢٢٤دكتوراه

اللغويات
٠٢٢ماجستير

١٠١دكتوراه

ا�دب
٥٤٩ماجستير

٣١٤دكتوراه

البالغة والنقد
١١٢ماجستير

٠١١دكتوراه

٣٢اÁجمالي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۳۸ 

المرشحون والمرشحات للقبول في الدراسات العليا العربية للعام الدراسي ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ 
أوالً : المنتظمون : ( سعوديون )

طالباتطالبالمرحلةالبرنامج

١٠١٠ ماجستيراللغة والنحو والصرف

١٠١٠ماجستيرا�دب والبالغة والنقد

١٠١٠دكتوراهاللغة والنحو والصرف

١٠١٠دكتوراها�دب والبالغة والنقد

٤٠٤٠المجموع



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۳۹

المرشحون والمرشحات للقبول في الدراسات العليا العربية للعام الدراسي ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ
 ثانياً : المنتظمون : ( وافدون  )

طالباتطالبالمرحلةالتخصص

 النحو والصرف
٦ماجستير

دكتوراه

اللغويات
٦ماجستير

دكتوراه

ا�دب
ماجستير

٣دكتوراه

البالغة والنقد
ماجستير

دكتوراه

١٥اÁجمالي :

  



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٤۰ 

المبتعثون والمبتعثات إلى الجامعة

جهة االبتعاث طالبات طالب 

حائل /الطائف /الملك خالد / الحدود الشمالية٦٧اللغة والنحو

٥٨ا�دب والبالغة

١٠١٧المجموع

جهة االبتعاث٧العددالدرجة العلمية

ـــــ٨ــــماجستير

كلية اللغة العربية٨١٧دكتوراه

المبتعثون و المبتعثات من الجامعة



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٤۱

الجلسات المنعقدة بالقسم

المجموعالطالباتالطالب التوصية 

١٨١٥٣٣إذن طباعة

١٨٣٣٦٢تعيين مرشد

٦٤١٠ تغيير مرشد

٣٩٢٢٦١تسجيل موضوع

٣٩٢٢٦١تعيين مشرف

٥١٠١٥ تغيير مشرف

١٩١٩٣٨تكوين لجنة مناقشة 

١٢٢٢٣٦تأجيل دراسة

٧١٥٢٢فرصة إضافية

٠٠٠ تصحيح وضع دراسي

٣١٤إلغاء قيد

٤٠٤إعادة قيد

١٧٩٢٦منح درجة علمية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٤۲ 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٤۳

محتويات التقرير

تسجيل الرسائل العلمية 
ومناقشتها 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٤٤ 

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية – فرع اللغة والنحو 

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

أ.د سعد الغامدي

٢٣ /١/ ١٤٣٥ هـماجستير أمل مقبولالظواهر التركيبية في سورة آل عمران

٢١/ ٦ / ١٤٣٥ هـماجستير ماجد رشديالمباحث النحوية في شرح الزرقاني 

١٠ / ٥/ ١٤٣٥ هـماجستير وردة مبارك آل رحلةالشواهد الصرفية والصوتية في ا�صول البن السراج

يد
عا

 ال
ان

يم
سل

د 
أ.

١ /٦/ ١٤٣٥ هـماجستير عبدا¬ الحميدمصادر ابن فارس في كتابه الصاحبي

١ /٣/ ١٤٣٥ هـدكتوراهعمر عواد الحربيتعدد أبنية التكسير للكلمة الواحد

١/ ٣ / ١٤٣٥ هـدكتوراهمحمد صالح برناويقياس الشبه بين ابن جني والرضي

٢٤ / ١٢/ ١٤٣٤ هـ دكتوراهأسامة السلميمحاوالت التأصيل التراثي للسانيات

١٤٣٥/١/٢٣هـماجستير فيصل الصقعبيمكانة اللهجات المحكية في علم اللغة الحديث 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٤٥

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

أ.د سعد الغامدي

٢٣ /١/ ١٤٣٥ هـماجستير أمل مقبولالظواهر التركيبية في سورة آل عمران

٢١/ ٦ / ١٤٣٥ هـماجستير ماجد رشديالمباحث النحوية في شرح الزرقاني 

١٠ / ٥/ ١٤٣٥ هـماجستير وردة مبارك آل رحلةالشواهد الصرفية والصوتية في ا�صول البن السراج

يد
عا

 ال
ان

يم
سل

د 
أ.

١ /٦/ ١٤٣٥ هـماجستير عبدا¬ الحميدمصادر ابن فارس في كتابه الصاحبي

١ /٣/ ١٤٣٥ هـدكتوراهعمر عواد الحربيتعدد أبنية التكسير للكلمة الواحد

١/ ٣ / ١٤٣٥ هـدكتوراهمحمد صالح برناويقياس الشبه بين ابن جني والرضي

٢٤ / ١٢/ ١٤٣٤ هـ دكتوراهأسامة السلميمحاوالت التأصيل التراثي للسانيات

١٤٣٥/١/٢٣هـماجستير فيصل الصقعبيمكانة اللهجات المحكية في علم اللغة الحديث 

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية -  فرع اللغة والنحو  

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

أ.د رياض الخوام

٢١ / ٢/ ١٤٣٥ هـماجستيرمحمد حافظ كريرياختيارات الكافيحي النحوية

٧ / ٢ / ١٤٣٥ هـماجستير محسن فليحظاهرة التقديم والتأخير في شرح التسهيل 

٨ / ٦ / ١٤٣٥ هـماجستيرمنى حميد الثبيتيآراء ثعلب النحوية في معجم لسان العرب

 ١٧ / ٥ / ١٤٣٥ هـماجستيرزمزم أحمدأثر المعنى في التقدير النحوي في سورتي النمل والقصص

ي
وف

 ع
م

كري
دال

عب
د 

أ.

٧ / ٢ /١٤٣٥ هـماجستير فيصل عيدالعين في القرآن الكريم دراسة داللية

٢٣/١/ ١٤٣٥ هـماجستير نوف عمر بانقيطةالقضايا اللغوية في كتاب الوافي

١ /٦ / ١٤٣٥ هـماجستيرعبدالباسط الزهرانيتركيب الشرط في ديوان بشار بن برد

٧ / ٢/ ١٤٣٥ هـدكتوراه أمل التلمسانيجهود ابن هشام اللخمي في التصويب اللغوي

٢٣ / ١٢ / ١٤٣٤ هـدكتوراه علي محمد عليالتفكير اللغوي عند الهمداني

١٥ / ٦ / ١٤٣٥هـدكتوراه فوزية الهذليالمباحث الداللية في كتاب االشتقاق



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٤٦ 

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية - فرع اللغة والنحو  

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

أ.د عبدالحميد 

ا�قطش

٢٦ / ١٠/ ١٤٣٥ هـماجستيرحنان المصلحاللغة غير اللفظية في التعبير الحديثي 

٢٤ / ١٢/ ١٤٣٤ هـ دكتوراهسامية صالح الحربي االشتقاق من الجامد دراسة صرفية في مناهج اللغة العربية السعودي

أ.د. شريف النجار
٨ / ٣ / ١٤٣٥ هـماجستيرأمل شداد الحايكموقف الفارسي من آراء ثعلب

 
١٤٣٥هـماجستيرهند نصرا�صول النحوية في توجيه القراءات الشاذة عند الفارسي

٨ /٣  /١٤٣٥ هـ ماجستير عبدا¬ نحاوي السلميعوارض التركيب في غريب الحديثأ.د أحمد المحمودي

٣ / ٥/ ١٤٣٥ هـدكتوراه حنين الشنقيطيالمتن اللغوي في كتاب سيبويهد. إبراهيم الغامدي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٤۷

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

أ.د عبدالحميد 

ا�قطش

٢٦ / ١٠/ ١٤٣٥ هـماجستيرحنان المصلحاللغة غير اللفظية في التعبير الحديثي 

٢٤ / ١٢/ ١٤٣٤ هـ دكتوراهسامية صالح الحربي االشتقاق من الجامد دراسة صرفية في مناهج اللغة العربية السعودي

أ.د. شريف النجار
٨ / ٣ / ١٤٣٥ هـماجستيرأمل شداد الحايكموقف الفارسي من آراء ثعلب

 
١٤٣٥هـماجستيرهند نصرا�صول النحوية في توجيه القراءات الشاذة عند الفارسي

٨ /٣  /١٤٣٥ هـ ماجستير عبدا¬ نحاوي السلميعوارض التركيب في غريب الحديثأ.د أحمد المحمودي

٣ / ٥/ ١٤٣٥ هـدكتوراه حنين الشنقيطيالمتن اللغوي في كتاب سيبويهد. إبراهيم الغامدي

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية - فرع اللغة والنحو  

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

٦١ / ١/ ٥٣٤١ هـماجستيرحياة الدعجانيالشواهد الشعرية النحوية في معاني القرآن د. خديجة مفتي 

د. حصة الرشود 
٢٣ /١/ ١٤٣٥ هـماجستير سعاد صقير السلميأسباب ترجيحات ابن هشام النحوية في كتاب مغني اللبيب

١٦ /١/ ١٤٣٥ هـماجستير سهيلة تركستانياالمتناع في عوارض التركيب

٨ /٣/ ١٤٣٥ هـماجستير محمد سعيد أحمدمراعاة القلة والكثرة في جمع ما ال يعقلد. حصة الرشود 

٢٤/ ٧/ ١٤٣٥هـماجستيرخالد الغصنأقوال اÁمام جعفر الطبري في غريب الحديثد. عبدا¬ المسملي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٤۸ 

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

د . حسن عثمان
٦ / ٣/ ١٤٣٥ هـماجستير عفراء هشام خياطما يرد من المبدل المحذوف

٢٣ / ١ / ١٤٣٥ هـماجستيرلطيفة آل منصورالفروق النحوية بين ا�دوات المتشابهة

د. سعيد القرني
٦ /١  /١٤٣٥ هـماجستير أشواق الدعجانيبناء الجملة في شعر السنوسي

٢٤ /١٢/ ١٤٣٤ هـ ماجستير أشواق سليماناعتراضات الشاطبي على آراء أبي العباس المبرد

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

أ . د عبدا¬ الزهراني

١١ / ٤ /١٤٣٥ هـماجستير محمد عمر الجديعيالمائيات في الشعر ا�ندلسي

١١ /٤/ ١٤٣٥ هـماجستير حسن أحمد الزهرانيصورة القرية الجنوبية في أعمال عبدالعزيز مشري

٢١ /٦ / ١٤٣٥ هـماجستيرمتعب الجعيداالختيار الشعري في كتاب الزهرة 

٢١ / ٦/ ١٤٣٥ هـماجستيرعبدالعزيز السلميالطبيعة في شعر ابن سناء الملكأ.د صالح الزهراني

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية - فرع اللغة والنحو  

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية - فرع األدب والبالغة 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٤۹

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية - فرع األدب والبالغة 

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

أد/ يوسف ا�نصاري
١٤٣٥هماجستير أسماء الزهرانيالبيان النبوي في وصف الجنة في صحيح مسلم

١٤٣٤هماجستير التضمين واالقتباس في شعر ابن دراج القسطلي

أد/ دخيل  ا¬ 
الصحفي

التشبيه في شعر الحرب عند ابن دراج القسطلي ١٤٣٥/٢/٧هـماجستير عواد الشمري 

١٤٣٥/١/٢٣هماجستير فايز العطويصورة ا�سد عند المتنبي

١٤٣٤هـماجستيرفهاد الدوسريوصف القوس في الشعر الجاهلي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٥۰ 

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية - فرع األدب والبالغة 

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

١٤٣٤/٤٣٥هـماجستيرقاسم القرنيأشكال الفنون النثرية عند أكثم بن صيفيد.إبراهيم النعانعة

 د. مصطفى  عناية 
١٤٣٥هـدكتوراهصديقة رويعي الرحيليظاهرة السقيا في الشعر الجاهلي

٨ / ٣ / ١٤٣٥هـماجستير عبدا¬ محمد الزهرانيالمؤثرات في شعر الطبيعة في عصر ملوك الطوائف

٦ / ٣ / ١٤٣٥هـماجستيرهالة علي ظافرالعتاب في شعر بن الرومي

٢١/ ٥ /١٤٣٤هـماجستيرالبندري معيض الذيابياالستهالل في شعر غازي القصيبيد. ناصر شبانة



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٥۱

الرسائل العلمية المسجلة بقسم الدراسات العليا العربية - فرع األدب والبالغة 

تاريخ التسجيلالدرجة الباحث عنوان الرسالة  المرشد

١٧ / ٥ / ١٤٣٥ هـماجستيرثنوى علي العامريبالغة القرآن في الحديث عن البخل د هيفاء فدا

١٤٣٥هـ مشرفاماجستيرأسماء الزهرانيالبيان النبوي في وصف الجنة في صحيح مسلمد. فوزي غانم 

د. هاني فراج 

٨ /٦ / ١٤٣٥ هـماجستيرنعيمة الجيزانيالخصائص التركيبية في شعر الخنساء

 ١٦ /١ / ١٤٣٥ هـسامي طالع الجابرينقد الشعر عند ابن أبي اÁصبع المصري

١٨ / ٤ / ١٤٣٥ هـأحمد عبدالسالم العمريالبناء الحجاجي عند الخطابي في بيان إعجاز القرآن

١٤٣٥هـدكتوراهسعيدة عتيق الفهميبنية الصورة في شعر أبي إسحق الغزي دراسة بالغية نقدية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٥۲ 

الرسائل المسجلة في  قسم الدراسات العليا العربية
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٥۳

الرسائل العلمية التي نوقشت داخل الجامعة – فرع اللغة و النحو - 

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

د. عبد ا¬ ناصر 
القرني

١٤٣٥هـثنوى علي العامريما حفظه الّسيوطي في مزهره مّما فقد في مصدره

١٤٣٥هـأسماء الزهرانياãراء المستغربة في مغني اللبيب عن كتب ا�عاريب

١٤٣٥هـتراكيب الجملة الخبرية واÁنشائية في حوار القرآن الكريم وأثرها على المعنى»

أ .د . شريف النجار

وِجيه اÁعرابي في كتاب «البيان في غريب إعراب القرآن» �بي البركات  ا�صول النحوية في التَّ
ا�نباري 

١٤٣٥هـنعيمة الجيزاني

١٤٣٤هـسامي طالع الجابريا�شباه والنظائر في كتاب سيبويه/ جمعا ودراسة/  رسالة دكتوراه

أثر الصنعة النحوية عند ابن هشام ا�نصاري في استنباط ا�حكام الفقهية وترجيحها/
ماجستير

١٤٣٤هـأحمد عبدالسالم العمري

١٤٣٤هـسعيدة عتيق الفهمياãراء المستغربة في مغني اللبيب/ ماجستير



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٥٤ 

الرسائل العلمية التي نوقشت داخل الجامعة – فرع اللغة و النحو - 

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

د. ياسين محمد أبو 
الهيجاء

ما حفظه الّسيوطي في مزهره مّما فقد في مصدره
كلية اللغة العربية جامعة أم القرى

١٤٣٥هـ

١٤٣٥هـاãراء المستغربة في مغني اللبيب عن كتب ا�عاريب

تراكيب الجملة الخبرية واÁنشائية في حوار القرآن الكريم وأثرها على المعنى»

كلية اللغة العربية جامعة أم القرى

١٤٣٥هـ

أ.د/ على إبراهيم

تعّقبات أبي حّيان ا�ندلسّي على ابن عصفور،

في كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب»
١٤٣٥هـ

جهود عبد القدوس ا�نصاري في التصويب اللغوي - ماجستير  

كلية اللغة العربية جامعة أم ال

قرى 

١٤٣٥هـ ما حفظه السيوطي في مزهره مما غاب في مصدره دراسة وتحقيًقا - 
ماجستير 

١٤٣٥هـ حجج الكوفيين في منع ما أجازه البصريوند. أحمد جمال الدين



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٥٥

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

د. ياسين محمد أبو 
الهيجاء

ما حفظه الّسيوطي في مزهره مّما فقد في مصدره
كلية اللغة العربية جامعة أم القرى

١٤٣٥هـ

١٤٣٥هـاãراء المستغربة في مغني اللبيب عن كتب ا�عاريب

تراكيب الجملة الخبرية واÁنشائية في حوار القرآن الكريم وأثرها على المعنى»

كلية اللغة العربية جامعة أم القرى

١٤٣٥هـ

أ.د/ على إبراهيم

تعّقبات أبي حّيان ا�ندلسّي على ابن عصفور،

في كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب»
١٤٣٥هـ

جهود عبد القدوس ا�نصاري في التصويب اللغوي - ماجستير  

كلية اللغة العربية جامعة أم ال

قرى 

١٤٣٥هـ ما حفظه السيوطي في مزهره مما غاب في مصدره دراسة وتحقيًقا - 
ماجستير 

١٤٣٥هـ حجج الكوفيين في منع ما أجازه البصريوند. أحمد جمال الدين

الرسائل العلمية التي نوقشت داخل الجامعة – فرع اللغة و النحو - 

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

د. عبد ا¬ ناصر 
القرني

٢٠١٤ مجامعة أم القرىنقد ابن هشام حدود النحاة وأمثلتهم

حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وأثره على المعنى في كتابي 
الكشاف للزمخشري والتبيان للعكبري

٢٠١٤ م جامعة أم القرى

٢٠١٤ م جامعة أم القرىاãراء المستغربة في مغني اللبيب

أ .د . شريف النجار
بغية الطالب و زلفة الراغب لمعرفة معاني كافية ابن الحاجب لمحمد بن أحمد 

اليمني تحقيق الجزء الثاني من بداية باب الحال إلى نهاية باب المبنيات- رسالة 
ماجستير

١٤٣٥هـكلية اللغة العربية جامعة أم القرى 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٥٦ 

الرسائل العلمية التي نوقشت داخل الجامعة – فرع اللغة و النحو - 

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

أ.د.أحمد عطية 
المحمودي

٢٠١٤ م جامعة أم القرىنقد ابن هشام حدود النحاة وأمثلتهم

اعتراضات الشاطبي على آراء أبي العباس المبرد النحوية والصرفية في كتاب 
المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية

٢٠١٤ م جامعة أم القرى

د. محمد علي دغريري

نقد آراء أبي الفضل الرازي النحوية والصرفية في ( البحر المحيط �بي حيان والدر 
المصون للسمين الحلبي وروح المعاني لآللوسي ) جمع ودراسة

١٨ / ٣ / ١٤٣٤ هـكلية اللغة العربية

١٤٣٥هـقاعة مكتبة الملك عبد ا¬ تعقبات اÁمام الشاطبي النحوية والصرفية البن عصفور في ( المقاصد الشافية )

حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وأثره على المعنى في كتاب ( الكشاف 
للزمخشري ) و ( التبيان للعكبري ) جمع ودراسة

٢٠١٤ م كلية اللغة العربية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٥۷

الرسائل العلمية التي نوقشت داخل الجامعة – فرع اللغة و النحو - 

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

أ.د/ طارق محمد 
النجار

١٤٣٥/٨/١الطالبات بالزاهربغية الطالب وزلفة الراغب لمعرفة معاني كافية ابن الحاجب

اعتراضات الشاطبي على آراء أبي العباس المبرد النحوية والصرفية في كتاب 
المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية

٢٠١٤ م جامعة أم القرى

١٤٣٥هـكلية اللغة العربية جامعة أم القرىتراكيب الجملة الخبرية واÁنشائية في حوار القرآن الكريم وأثرها على المعنى»

د. عبد ا¬ سرحان 
القرني

المعنى وتعدد التوجيه النحوي دراسة في كتاب شرح مشكالت الحماسة البن 
جني

١٤٣٥هـجامعة أم القرى

١٤٣٥هـجامعة أم القرىالقضايا النحوية في سورة النساء د/ أماني حلواني

د. حصة  الرشود 
كلية اللغة العربيةحجج الكوفيين في منع ما أجازه البصريون

/ جامعة أم القرى

١١ / ٥ / ١٤٣٥ هـ

 ١٨ /٧ /١٤٣٥ هـجامعة أم القرى



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٥۸ 

الرسائل العلمية التي نوقشت داخل الجامعة – فرع األدب و البالغة  

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

أ. د . مصطفى 
عناية

 االختيارات الشعرية عند أسامة بن منقذ للطالب
مجلس كلية اللغة العربية  جامعة أم 

القرى 
١٠ / ٨ / ١٤٣٥ هـ

٤ /٨ / ١٤٣٥ هـقاعة ا�مير فيصل بن فهد بمقر العزيزيةالخبر ا�دبي في كتاب ا�مالي

٢٦ /٧ / ١٤٣٥ هـمجلس قسم الدراسات العليامصطفي الشكعة ومنهجه في دراسة المتنبي

٣ /٦ / ١٤٣٥ هـقاعة المناقشات بكلية اللغة العربية التكرار في رثاء المدينة في الشعر العباسي

٦ /٤ / ١٤٣٥ هـقاعة خوقيرعناصر اÁبداع الفني في شعر ابن شهيد ا�ندلسي

١٩  /٢ / ١٤٣٥ هـقاعة المناقشات بكلية اللغة العربيةالعيون في الشعر العربي المعاصر

٢٧ /١١ / ١٤٣٥ هـقاعة المناقشات بكلية اللغة العربيةالساخرة في الشعر العربي القديم



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٥۹

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

أ. د . مصطفى 
عناية

 االختيارات الشعرية عند أسامة بن منقذ للطالب
مجلس كلية اللغة العربية  جامعة أم 

القرى 
١٠ / ٨ / ١٤٣٥ هـ

٤ /٨ / ١٤٣٥ هـقاعة ا�مير فيصل بن فهد بمقر العزيزيةالخبر ا�دبي في كتاب ا�مالي

٢٦ /٧ / ١٤٣٥ هـمجلس قسم الدراسات العليامصطفي الشكعة ومنهجه في دراسة المتنبي

٣ /٦ / ١٤٣٥ هـقاعة المناقشات بكلية اللغة العربية التكرار في رثاء المدينة في الشعر العباسي

٦ /٤ / ١٤٣٥ هـقاعة خوقيرعناصر اÁبداع الفني في شعر ابن شهيد ا�ندلسي

١٩  /٢ / ١٤٣٥ هـقاعة المناقشات بكلية اللغة العربيةالعيون في الشعر العربي المعاصر

٢٧ /١١ / ١٤٣٥ هـقاعة المناقشات بكلية اللغة العربيةالساخرة في الشعر العربي القديم

الرسائل العلمية التي نوقشت داخل الجامعة – فرع األدب و البالغة  

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ 
المناقشة 

أ.د. سمير 
الدروبي

٤ / ٨ / ١٤٣٥ هـقاعة ا�مير فيصل بن فهد بمقر العزيزيةالخبر ا�دبي في كتاب ا�مالي قرني

٢٦ /٧ / ١٤٣٥ هـمجلس قسم الدراسات العليامصطفي الشكعة ومنهجه في دراسة المتنبي

٢١ /٦ / ١٤٣٥ هـقاعة خوقيرأثر الشعر الجاهلي في العصر ا�يوبي

١٤ /٦ / ١٤٣٥ هـقاعة خوقير شعر ذي الرمة في التراث النقدي

٢٧ /١١ / ١٤٣٤ هـقاعة المناقشات بكلية اللغة العربيةالساخرة في الشعر العربي القديم

أ.د. محمود 
عبد المعطي  

عبد الناصر

١٠  /٨ / ١٤٣٤ هـمجلس كلية اللغة العربية  جامعة أم القرى االختيارات الشعرية عند أسامة بن منقذ

٢٧ /٦ / ١٤٣٤ هـقاعة خوقيرأثر الشعر الجاهلي في العصر ا�يوبي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٦۰ 

الرسائل العلمية التي نوقشت داخل الجامعة – فرع األدب و البالغة  

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ المناقشة 

د/ هاني فراج 
علي أبوبكر

بنية الصورة الغزلية في شعر الملك ا�مجد   
جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية
١٤٣٥هـ

صورة البطل في شعر أبي تمام
جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية
١٤٣٥هـ

أهلية الناقد ومسؤوليته في فكر عبدالقاهر الجرجاني
جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية
١٤٣٥هـ

د. عزمي فرحات 
عبد البديع

١٤٣٥هفرع الطالباتالبيان النبوي في وصف الجنة في صحيح مسلم – دراسة بالغية

فرع الطالبات المهاجرون وا�نصار في القرآن الكريم

د. مريم 
عبد الهادي 
القحطاني

١٤٣٥/٦/١٤قاعة خوقيرشعر ذي الرمة في التراث النقدي 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٦۱

مكان الرسائل العلمية األستاذ 
المناقشة 

تاريخ المناقشة 

د/ هاني فراج 
علي أبوبكر

بنية الصورة الغزلية في شعر الملك ا�مجد   
جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية
١٤٣٥هـ

صورة البطل في شعر أبي تمام
جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية
١٤٣٥هـ

أهلية الناقد ومسؤوليته في فكر عبدالقاهر الجرجاني
جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية
١٤٣٥هـ

د. عزمي فرحات 
عبد البديع

١٤٣٥هفرع الطالباتالبيان النبوي في وصف الجنة في صحيح مسلم – دراسة بالغية

فرع الطالبات المهاجرون وا�نصار في القرآن الكريم

د. مريم 
عبد الهادي 
القحطاني

١٤٣٥/٦/١٤قاعة خوقيرشعر ذي الرمة في التراث النقدي 

مناقشة الرسائل العلمية داخل الجامعة
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٦۲ 

ل لها لجان مناقشة في قسم الدراسات العليا – فرع اللغة والنحو /دكتوراه كّ الرسائل التي شُ

الباحثعنوان الرسالة المناقشان  المشرف 

أد. عّياد الثبيتي
د.محمد زروق

أد.محسن العميري

الكتاب الركني في تقوية كالم النحوي –دراسة وتحقيق من 

المبني إلى نهاية اسم التفضيل 
مساعد الغفيلي

أد.محسن العميري
أد.سعد الغامدي

أد.عبدالكريم الزهراني

غاية أماني الطالب في شرح كافية ابن الحاجب من أول الجوازم 
التي تجزم فعلين إلى آخر الكتاب – تحقيق ودراسة

بدرية تركستاني

أد.عبد الحميد ا�قطش
أد.عبد الكريم عوفي

د.عبدا¬ السلمي
عبد ا¬ قليصيالتوليد اللغوي عند القاضي التنوحي

د.عبد الرحمن الحميدي
أد.عياد الثبيتي

د.عبد الرحمن خضيري

شرح تكملة أبي علي الفارسي من أول جمع التكسير إلى آخر 
الكتاب

حورية الجهني

د.عبدا¬ بن ناصر

القرني
أد.علي النوري

تراكيب الجملة الخبرية واÁنشائية في حوار القرآن الكريم وأثرها 
في المعنى

خالد الحميدي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٦۳

ل لها لجان مناقشة في قسم الدراسات العليا – فرع اللغة والنحو / ماجستير كّ الرسائل التي شُ

الباحثعنوان الرسالة المناقشان  المشرف 

عبدا¬ بن ناصر 
القرني

محمد الشيخيترجيحات ابن إياز في العلل النحوية والصرفيةياسين أبو الهيجاء

عبد الكريم عوفي
علي إبراهيم

عبد ا¬ المسملي
مانع القرنيجهود عبد القدوس ا�نصاري في التصويب اللغوي 

عبد الكريم عوفي
شريف النجار

محمد الدغريري

ا�صول النحوية في التوجيه اÁعرابي في كتاب البيان في غريب 
إعراب القرآن

أحمد القرني

عبد ا¬ المسملي
سعيد القرني

محمود عبد المولى 
محمد حامضيتوجيهات المبرد النحوية والصرفية للقراءات

أحمد المحمودي
أحمد المحمودي

عبدا¬ اللحياني
منيرة المعلوينقد ابن هشام ا�نصاري حدود النحاة وأمثلتهم

محمد الدغريري
عليان الحازمي

عبدالحميد النوري
هيفاء البركاتياللزوم والتعدي في شرحي الفصيح والتحفة واللباب



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٦٤ 

ل لها لجان مناقشة في قسم الدراسات العليا – فرع اللغة والنحو / ماجستير كّ الرسائل التي شُ

الباحثعنوان الرسالة المناقشان  المشرف 

عبد ا¬ المسملي
حصة الرشود

أحمد جمال الدين
سمر الخالديحجج الكوفيين في منع ما أجازه البصريون

عبد ا¬ بن ناصر 
القرني

عبد الكريم عوفي

علي إبراهيم 
محمد البركاتيما حفظه السيوطي في مزهره مما غاب في مصدره

حسن العياشي
عبد ا¬ المسملي

سعيد القرني
فاطمة الثبيتيعلل التسمية في المحكم البن سيده

عبد ا¬ المسملي
الحسن العياشي

محمد العمري

الصناعة المعجمية في ديوان ا�دب للفارابي – دراسة في النظام 
وا�ثر

فاطمة عمرين

عياد الثبيتي
عبدا¬ النجدي

حّصة الرشود

القضايا النحوية بين ابن عطية وأبي حيان والسمين في الدر 
المصون

رحمة العمري

حصة الرشود
بغية الطالب و زلفة الراغب لمعرفة معاني كافية ابن الحاجب – 

دراسة وتحقيق
نادية الثبيتي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٦٥

ل لها لجان مناقشة في قسم الدراسات العليا – فرع اللغة والنحو /ماجستير كّ الرسائل التي شُ

الباحثعنوان الرسالة المناقشان  المشرف 

سمر الخالدي
عبدا¬ بن سرحان القرني

-

المعنى وتعدد التوجيه النحوي في كتاب شرح مشكالت 
الحماسة

منصور الرحيلي

محمد البركاتي
طارق النجار

يوسف السلمي
أشوق البراهيماعتراضات الشاطبي على المبرد 

فاطمة الثبيتي
رياض الخوام

عياد الثبيتي
حسان بتو اعتراضات الشاطبي على ابن الناظم

فاطمة عمرين
عبدا¬ اللحياني

شريف النجار
محمد السريحياãراء المستغربة في مغني اللبيب

رحمة العمري
شريف النجار 

عبدا¬ القرني

أثر الصنعة النحوية عند ابن هشام في استنباط ا�حكام 
الفقهية

حامد الغامدي

نادية الثبيتي
ياسين أبو الهيجاء

محمد دغريري
سلطان المطرفيتعقبات الشاطبي النحوية والصرفية البن عصفور



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٦٦ 

ل لها لجان مناقشة في قسم الدراسات العليا – فرع األدب والبالغة /دكتوراه   كّ الرسائل التي شُ

الباحثعنوان الرسالة المناقشان  المشرف 

ماجد الجعافرة
زهير عبيدات

عبدا¬ الزهراني
نوير باجابرتحوالت الوقفة الطللية في الشعر العربي الحديث

حميد عباس
مسعد العطوي

طارق شلبي
مثيبة الفضليتلقي الشوقيات في النقد ا�دبي الحديث

إبراهيم البعول
مراد مبروك

صالح الزهراني
علي العيدرووسالمفارقة في الرواية اليمنية المعاصرة

ماجد الجعافرة
عبد الرحمن السلمي

مصطفى عناية
ناجية السعيديعناصر اÁبداع الفني في شعر بن شهيد ا�ندلسي

محمد شادي 
حزام الغامدي

محمود توفيق 
أحمد النهميالخصائص ا�سلوبية في شعر الحماسة بين أبو تمام والبحتري 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٦۷

ل لها لجان مناقشة في قسم الدراسات العليا – فرع األدب والبالغة /ماجستير كّ الرسائل التي شُ

الباحثعنوان الرسالة المناقشان  المشرف 

فوزي غانم
يوسف ا�نصاري

عزمي فرحات
أسماء الزهرانيالبيان النبوي في وصف الجنة

ماجد الجعافرة
يوسف ا�نصاري

حميد سمير
هناء القرشياالقتباس والتضمين في شعر ابن دراج القسطلي

عبدا¬ الزهراني 
سمير الدروبي

مريم القحطاني
آمال الطويرقيشعر ذي الرمة في التراث النقدي

حميد عباس
ماجد الجعافرة 

إبراهيم النعانعة
مريحة الغامديالمعيار ا�خالقي في ا�صمعيات

نوره السفياني

عفاف خوقير 

حميد عباس

عبدا¬ الزهراني

إبراهيم النعانعة 

القضية الفلسطينينة بين الروايتين العربية واÁنجليزية 
المعاصرة

هيفاء العصيمي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

٦۸ 

ل لها لجان مناقشة في قسم الدراسات العليا – فرع األدب والبالغة /ماجستير كّ الرسائل التي شُ

الباحثعنوان الرسالة المناقشان  المشرف 

حميد عباس
ماجد الجعافرة

ياسر شوشو
حنان الشمري القيم اÁسالمية في شعر أبي نواس 

ماجد الجعافرة
ياسر شوشو

حميد عباس 
عبدالرحمن الحازميظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الغرناطي ا�ندلسي

ماجد الجعافرة
عبدا¬ الزهراني

مصطفى عناية
إبراهيم الفقيهالتكرار في رثاء المدينة في الشعر العباسي

إبراهيم البعول
صالح بدوي

أحمد سليم
بخيت الزهرانيحضور الصعاليك في القصيدة العربية الحديثة

محمود توفيق
دخيل ا¬ الصحفي

محمد شادي
هاني الصاعديمبتكرات القرآن عند الطاهر بن عاشور 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ٦۹

ل لها لجان مناقشة في قسم الدراسات العليا – فرع األدب والبالغة /ماجستير كّ الرسائل التي شُ

الباحثعنوان الرسالة المناقشان  المشرف 

دخيل ا¬ الصحفي
فوزي غانم

محمد الصعيدي

شواهد البالغيين والنقاد من شعر أبي تمام في علم البيان 
حتى نهاية القرن الخامس

سامي الغامدي

دخيل ا¬ الصحفي
ظافر العمري

هاني فراج
أحمد الحارثيبنية الصورة الغزلية في شعر الملك ا�مجد

عبدا¬ الزهراني
إبراهيم البعول

مصطفى عناية
عمر الحارثيالعيون في الشعر العربي المعاصر 

محمد شادي
دخيل ا¬ الصحفي

عبد الصمد عبدا¬
عبد العزيز الزهراني شعر البحتري في كتابي عبد القاهر (دالئل اÁعجاز و أسرار البالغة)

محمود توفيق
أ.د. هاني فراج

د. عبدا¬ بانقيب
فيروز الزهرانيأهلية الناقد ومسئوليته في فكر عبدالقاهر الجرجاني

بدرية العجروشأثر الشعر الجاهلي في العصر ا�يوبي أ.د.سمير الدروبيمريم القحطاني



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۷۰ 

الرسائل التي نوقشت خالل العام الدراسي

0

5
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فرع اللغة والنحوفرع اللغة والنحوفرع اللغة والنحو فرع األدب و البالغة

عنوان المخططعنوان المخطط

الدكتوراهالدكتوراه
الماجستيرالماجستير



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۷۱

إرشاد طلبة الدراسات العليا – فرع اللغة و النّحو 

اسم الطالبة / الدرجة  اسم المرشد 

أ.د/ رياض الخوام

ماجستيرمنى حميد الثبيتي

ماجستيرمحمد كريري

ماجستيرخالد المطرفي

ماجستيرعبد ا¬ لعمري

ماجستيرفايزة القرشي

أ.د/ أحمد عطية المحمودي

دكتوراةرقية الحكمي

ماجستيرإبراهيم الحارثي

ماجستيرأحمد غالب

ماجستيرفوزية الصاعدي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۷۲ 

إرشاد طلبة الدراسات العليا – فرع اللغة و النّحو 

اسم الطالبة / الدرجة  اسم المرشد 

أ. د. علي إبراهيم محمد

ماجستيربدور الدعدي

ماجستيرنوف عجيب

ماجستيرشوق العبدلي

د .عبد ا¬ اللحياني
ماجستيرهديل بنت زاهر العيافي

ماجستيروفاء بنت عبدا¬ المالكي

د. محمد علي  دغريري
ماجستيرناصر بن عبد ا¬ العشري 

ماجستيرماجد بن أحمد الغامدي

الدرجةاسم الطالبة اسم المرشد 

د. حصة بنت زيد الرشود
ماجستير أشواق مسعد المطرفي 

دكتوراة نادية فريج القرشي  

ماجستير مريم الزهراني       د. خديجة مفتي

د. مي بنت فاضل الجبوري
دكتوراة حنين الشنقيطي

ماجستير   رانية القرشي   



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۷۳

إرشاد طلبة الدراسات العليا – فرع األدب والبالغة

الدرجةاسم الطالبة اسم المرشد 

ماجستيرفواز الثقفي أ .د. سمير الدروبي

ماجستير قاسم القرني  د.إبراهيم عبد الرحمن النعانعة

ماجستيرفهد عبد ا¬ الفراج أ.د. محمود علي عبد المعطي.

ماجستيرسلوى العتيبي د. مريم القحطاني

الدرجة اسم الطالباسم المرشد 

د/ فوزي محمد علي غانم
ماجستير نوال الحارثي

ماجستيرحليمة الشهابي 

د/ هاني فراج علي أبوبكر
ماجستيرمحمد مبارك عطا ا¬ العضيبي

ماجستيرثامر محمد راشد الشبرمي

ماجستير بناء المعاني في درعيات أبي العالء د/ عزمي فرحات عبد البديع



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۷٤ 

إرشاد طلبة الدراسات العليا 
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۷٥

اإلشراف على الرسائل العلمية داخل الجامعة فرع اللغة والنحو

تاريخ التسجيل الدرجة الباحث   عنوان الرسالة  اسم المشرف 

د. عبد ا¬ ناصر 
القرني

 الماجستيرجميل محمد طربوش سعيدالتبعية والقطع في القراءات القرآنية.

مسالك ابن جني في توجيه القراءات في كتابه 
المحتسب

الماجستيرسعد عبد ا¬ عبد العزيز الدوسري

المسائل اللغوية في كتاب مجمع الغرائب ومنبع 
الرغائب لعبد الغافر الفارسي المتوفى سنة (٥٢٩هـ)

الماجستيرعبد ا¬ فايز سعد الشمراني

د. عبد ا¬ 
اللحياني

التقدير النحوي عند ابن هشام في المغني بين 
التنظير والتطبيق

١٤٣٤هـالماجستيرنادية عبد ا¬ إبراهيم عفيف

علل ترجيحات ابن هشام النحوية في كتاب مغني 
اللبيب عن كتب ا�عاريب

١٤٣٥هـالماجستيرسعاد صقير فايق السلمي
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۷٦ 

اإلشراف على الرسائل العلمية داخل الجامعة فرع اللغة والنحو 

تاريخ التسجيل الدرجة الباحث   عنوان الرسالة  اسم المشرف 

المتن اللغوى في كتاب سيبويه دراسة في الرؤى المعجميةد. إبراهيم الغامدي
حنين بنت عبدا¬ 

الشنقيطي
١٤٣٥هـالماجستير

د. محمد  دغريري

تناوب الصيغ بين المصادر والمشتقات وأثره في المعنى دراسة تطبيقية 
على سور المفصل في تفسير البحر المحيط �بي حيان ا�ندلسي

محمد خالد سليمان 
علي

الماجستير

شواذ النسب في كتاب ا�نساب للسمعاني٥٦٢هـ دراسة صرفية.
عابد بن سعيد 

لجبيري
الماجستير

الماجستيرحسان بتوااعتراضات الشاطبي على ابن الناظمد.حماد الثمالي
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۷۷

اإلشراف على الرسائل العلمية داخل الجامعة فرع اللغة والنحو 

تاريخ الدرجة الباحث   عنوان الرسالة جج
التسجيل 

د. سعيد محمد 
القرني

المنصوبات في معاني القرآن للفراء عرض ودراسة
فاطمة سويلم 

الحويطي
 الماجستير

الشواهد الشعرية النحوية في إعراب القرآن الكريم �بي جعفر النحاس (ت٣٣٧هـ) 
من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس

إخالص حمزة 
الشريف

 الماجستير

اعتراضات الشاطبي على آراء أبي العباس المبرد النحوية والصرفية في كتاب 
(المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية).

أشواق سليمان 
البراهيم

الماجستير

د/ حصة بنت زيد 
الرشود

١١ / ٦ / ١٤٣١ هـالماجستيرفوز الصاعدياعتراضات العكبري على النحاة في كتابه اللباب في علل اÁعراب والبناء 

 ١٤٣٢ هالماجستيرحنان قاسمالجموع في ديوان حسان بن ثابت

١٤٣٢ هـالماجستيرتركية العميريالمنح الربانية في حل جواهر اãجرومية

هـالدكتوراهمريم الهذليمعايير القبول والرفض النسبية في كتاب سيبوية ٢٥ / ٧/ ١٤٣٤

٢٥ / ٧/ ١٤٣٤ هـالدكتوراهحالية شيبةموقف الشاطبي من آراء ا�خفش
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۷۸ 

اإلشراف على الرسائل العلمية داخل الجامعة فرع اللغة والنحو

تاريخ التسجيل الدرجة الباحث   عنوان الرسالة اسم المشرف 

د. عبد ا¬ محمد 
عيسى مسملي

اتجاه التطور الصوتي في كتب اÁبدال
منال سريج حسين 

المالكي
الماجستير

اختيارات أبي بكر محمد بن القاسم ا�نباري(ت٣٢٨هـ) في كتابه الزاهر في 
معاني كلمات الناس.

أماني عياد محسن 
الحربي

 الماجستير

الكليات وا�صول اللغوية في كتاب العين – دراسة وصفية تحليلية
سلرا حسن سعيد 

الزهراني
 الماجستير

آراء الفراء النحوية في كتاب القطع واالئتناف �بي جعفر النحاس وأثرها في 
أحكام الوقف واالبتداء.

بندرى بنت سعيد 
محمد الغامدي

الماجستير

ابن أبي الحسين العنسي (ت٦٧١هـ) القسم ا�ول ( من أول الكتاب إلى نهاية 
فصل الصاد من باب..

أسامة محمد على 
دغريري

الماجستير

موقف الرضي في شرح الكافية من آراء ابن مالك النحوية
شريفة محمد أحمد 

عسيري
الماجستير
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 ۷۹

اإلشراف على الرسائل العلمية داخل الجامعة فرع اللغة والنحو

تاريخ التسجيل الدرجة الباحث   عنوان الرسالة اسم المشرف 

أ .د / رياض حسن  
الخوام

الخروج على أصل التراكيب في شعر حسين سرحان دراسة نحوية.
فوزية آدم محمد 

هوساوي
الماجستير

العلم دراسة لغوية
سميرة دخيل ا¬ 

محمود ا�زوري 
 الماجستير

ا�صول والمعايير في توجيه القراءات بين أبي علي ومكي
علي بن عبد ا¬ 
سعيد الزهراني

 الماجستير

أ.د شريف النجار

الماجستيرأمل شداد الحايك آراء ثعلب النحوية واللغوية في كتب الفارسي

الماجستيرهند أحمد نصرا�صول النحوية في توجيه القراءات الشاذة عند الفارسي

د. ياسين 
أبوالهيجاء

الكثرة والقلة والشذوذ في المسائل الصرفية عند سيبويه دراسة وتقويم
سامية بنت فنيس 

فهد القحطاني
الماجستير
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۸۰ 

اإلشراف على الرسائل العلمية داخل الجامعة فرع اللغة والنحو

تاريخ الدرجة الباحث   عنوان الرسالة اسم المشرف 
التسجيل 

أ.د .أحمد عطية 
المحمودي

الماجستيرمنصور الرحيليالمعنى وتعدد التوجيه النحوي : دراسة في شرح مشكالت الحماسة البن جني

 الماجستيرزكية فطانياتجاهات التجديد في الدراسات العروضية

الماجستيرعبد ا¬ السلميعوارض التركيب في غريب الحديث للخطابي

الخالفات الصرفية في المفضل شرح المفصل مع تحقيق جزء منه
وردة مبارك آل 

الراحلة
 الماجستير

التقديم والتأخير في المفضل في شرح المفصل مع تحقيق جزء منه
سعود صالح 

الغامدي
الماجستير

الشرط في ديوان بشار بن برد: دراسة نحوية تطبيقية
عبد الباسط عطية 

الزهراني
الماجستير
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 ۸۱

اإلشراف على الرسائل العلمية داخل الجامعة فرع اللغة والنحو 
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۸۲ 

اإلشراف على الرسائل العلمية خارج القسم وخارج الجامعة

اسم الطالبة / الدرجة  اسم المشرف 

د/ هاني فراج 
أبوبكر

مصر – جامعة المنياأسماء رفعت

مصر – جامعة المنياخالد عبد التواب

د/ هشام السعيد  
البلتاجي

محمد أحمد عبد الفتاح إبراهيم
ماجستير بعنوان: قضايا الخالف النحوية والصرفية في (معجم مجمع البحرين ومطلع النيرين) لفخر الدين 

الطريحي ١٠٨٥هـــ. جمعا ودراسة.

السعيد محمد عوض ا¬ طلحة
ماجستير بعنوان: اختيارات واعتراضات اãثاري النحوية والصرفية المتوفى ٨٢٨هــ من خالل كتابه (الهداية في 

شرح الكفاية).
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 ۸۳

اإلشراف على الرسائل العلمية خارج القسم وخارج الجامعة

اسم الطالبة / الدرجة  اسم المشرف 

أ .د / طارق محمد 
عبد العزيز النجار

دكتوراه جامعة عين شمسعادل علي عبدالرحيم مناع

دكتوراه جامعة عين شمسمحمد أحمد محمد 

دكتوراه جامعة عين شمسسيد شوقي السيد عبدالفتاح

دكتوراه جامعة عين شمسنجالء حسن الخولي

ماجستير معهد الدراسات اÁسالمية القاهرةأحمد محمد سليمان

ماجستير معهد الدراسات اÁسالمية القاهرةعبد الحميد خليفة

ماجستير جامعة عين شمسمحمد علي حسن

ماجستير جامعة عين شمسمحمد أشرف محمد

ماجستير جامعة عين شمسأسماء عبدالراضي أحمد إبراهيم

ماجستير جامعة عين شمسهاني رمضان حمدان محمد
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۸٤ 

مناقشة الرسائل العلمية خارج الجامعة

تاريخ المناقشة مكان المناقشة عنوان الرسالة األستاذ 

أد/ حامد صالح 
الربيعي

١٧ /٤/ ١٤٣٥هـجامعة الملك عبد العزيزالدالالت الثنائية في شعر طاهر زمخشريط ماجستير»

صور الطبيعة في شعر يوسف عبد ا¬ أبو سعد – دراسة   
أسلوبية « ما جستير»

 ١٣/ ١/ ١٤٣٥هـجامعة الملك فيصل

في انتظار تحديد موعد المناقشة الجامعة اÁسالميةاتجاهات النقد الروائي في المملكة العربية السعودية «دكتوراه»

 أد/ دخيل ا¬ 
محمد الصحفي

الفصل ا�ول ١٤٣٤هكلية االداب جامعة القاهرةمنهج البحراني في تفسيره

اختالف الرواية في المعلقات العشر“دراسة بالغية“
الجامعة اÁسالمية إشراف 

ومناقشة
١٤٣٤ه
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۸٥

مناقشة الرسائل العلمية خارج الجامعة  

تاريخ المناقشة مكان المناقشة عنوان الرسالة األستاذ 

أ.د الحسن 
السعيدي

نظرية ا�قوى في النحو العربي دراسة تركيبية داللية  ماجستير
المغرب/ جامعة سيدي محمد بن 

عبدا¬ الخامس

أ.د/ على إبراهيم 
محمد

 الحروف النطعية دراسة صوتية - ماجستير 
كلية اãداب والعلوم اÁنسانية 

جامعة طيبة 

أ.د/ أحمد عطية 
المحمودي

توظيف القياس في المجالس وا�مالي النحوية ـ نقد ابن هشام 
حدود النحاة وأمثلتهم

٢٠١٤ م جامعة الملك عبد العزيز

د. أحمد جمال الدين 
عبد المجيد

ماجستير للطالبة منى صقر تحوالتالبنية الصرفية في القصص 
القرآني

vجامعة القناة
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۸٦ 

مناقشة الرسائل العلمية خارج الجامعة 

تاريخ المناقشة مكان المناقشة الرسالة العلمية األستاذ 

 د. حصة بنت زيد 
الرشود 

ا�صول النحوية في اعتراضات ابن هشام على ا�خفش في كتاب 
مغني اللبيب عن كتب ا�عاريب

جامعة الملك عبد العزيز / جدة

١٣/ ١١ /١٤٣٤ه

١٢/ ٨/ ١٤٣٥هتعدد ا�وجه البنيوّية واÁعرابّية وأثره على المعنى

د.إبراهيم عبد 
الرحمن النعانعة

القضية الفلسطينية بين الروايتين العربية واÁنجليزية المعاصرة 
(دراسة مقارنة)

كلية اللغة العربية / قسم الدراسات 
العليا

٢٩ /٧ / ١٤٣٥ هـ

المعيار ا�خالقي في ا�صمعيات
كلية اللغة العربية / قسم الدراسات 

العليا
٨ / ٢ /١٤٣٥ هـ 

 د. هيفاء محمد 
الحسن 

 ٢٦ / ٣ / ١٤٣٥ هـجامعة الدمامشعر الفروسية بين عامر بن الطفيل و لبيد بن ربيعة العامريين   

أد. محمود علي عبد 
المعطي.

بنية االغتراب في شعر أسامة بن منقذ بين الرؤيا الفكرية والتشكيل 
الجمالي.

١٤٣٤ هـكلية اللغة العربية- جامعة الطائف.

جامعة الملك عبدالعزيزوصف النور في القرآن الكريمد.مريم القحطاني
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۸۷

مناقشة الرسائل العلمية خارج الجامعة

تاريخ  المناقشة مكان المناقشة الرسالة العلمية األستاذ 

أ.د / يوسف 
ا�نصاري

١٤٤٣هجامعة القصيم مناقشةالشواهد وا�مثلة في كتب البالغة المدرسية

د/ هاني فراج علي 
أبوبكر

١٤٣٤هـمصر جامعة المنيا كلية اãدابمدرسة دار العلوم النحوية والبالغية وأثرها في العربية   (دكتوراه)

١٤٣٤هـمصر جامعة المنيا كلية اãدابا�دب الحكائي في نثر لسان الدين بن الخطيب   (ماجستير)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

عنوان المخططعنوان المخطط

فرع األدب والبالغةفرع األدب والبالغة
فرع اللغة والنحو فرع اللغة والنحو 
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۸۸ 

محتويات التقرير
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۸۹

محتويات التقرير

البحث العلمي
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۹۰ 

الكتب المنشورة

قناة النشر وتاريخهالكتاباسم المؤلف

أ.د/ رياض الخوام

نظرية العامل في النحو العربي تقعيد وتطبيق

مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية ١٤٣٥هـ

المساعد على المهارات اللغوية

أ.د/ شريف عبد 
الكريم النجار

الجمع بين العوض والمعوض عنه في العربية بين البصريين والكوفيين
معهد البحوث/جامعة أم القرى(تم تحكيمه، وهو قيد 

النشر)

اÁضمار قبل الذكر في النحو العربي
تحت التحكيم/ مركز اللغة العربية/ معهد البحوث 

والدراسات في جامعة أم القرى.

تحت الطبع.-كتاب (منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك) �بي حيان ا�ندلسي، 
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۹۱

الكتب المنشورة

قناة النشر وتاريخهالكتاباسم المؤلف

قناة النشر وتاريخهالكتاباسم المؤلف

دار اليقين - مصر / ١٤٣٤هـشرح أسرار البالغة أ.د محمد شادي 

دار حورس الدولية للنشر ، مصر ٢٠١٤ممهارات الكتابة أ.د. أحمد صبرة 

قابل للنشر مدخل إلى علم الصرف التركيبي د/ سعود حامد الصاعدي

النادي ا�دبي بجده ٢٠١٣م  ديوان شعر- حلم له طعم البالدالسعيدي   

تحت الطبعألفاظ اليقين في الكتاب المبيند/فوزي محمد علي غانم

نادي مكة الثقافي ا�دبياالتجاهات الفنية والموضوعية في مجلة شهرزادد. كوثر القاضي
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البحوث المنشورة أو المعدة للنشر – قسم الدراسات العليا العربية- 

مرحله البحثعنوان البحثاسم الباحث

أ.د سليمان العايد 

شرح فصيح ثعلب للمرزوقي
إصدارات كرسي الدكتور عبد العزيز المانع لدراسات اللغة العربية 
وآدابها/جامعة الملك سعود/ الرياض/ ط ا�ولى ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م   

سيبويه مؤسس للنحو العربي أم مصنٌف له؟ وجهة نظر في تفسير 
نشأة النحو العربي أو "النحو العربي قبل التصنيف" 

العدد ا�ول من مجلة المحجة / مركز أبي عمرٍو الدانّي/ مراكش. 

مجلة العرب عدد الربيعين من عام ١٤٣٥هـ وقفات على إبداعاٍت لغوّية للجاحظ وأّولّيات

مجلة العرب عدد رمضان وشوال من عام ١٤٣٥هـتدريس النحو بين الجمود وعدم الرغبة في التطوير 

تحت الطبع.تحديات اللغة العربية في الزمن الحاضر"
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البحوث المعدة للنشر – قسم الدراسات العليا العربية - 

مرحله البحثعنوان البحثاسم الباحث

أ.د عبدالحميد 
ا�قطش 

مجلة جامعة السلطان قابوس ، عمان ٢٠١٤ممبادئ العربية في تأنيث ا�سماء وتذكيرها.

أ.د. الحسن 
السعيدي العياشي 

 "
البحث العلمي ومناهجه "، أبحاث في المنهج واللسانيات وا�دب" 

منشورات مختبر البحث في العالقات الثقافية المغربية – اÁيبيرية، 
تنسيق محند الركيك، ٢٠١٤م

أ.د. حميد سمير 

الحداثة المقلدة في النقد السعودي الحديث : قراءة نقدية في 
تفكيكية الغذامي، بحث مقدم لملتقى قراءة النص الثاني عشر ، 

التحديث النقدي وا�دبي في المملكة العربية السعودية
النادي ا�دبي الثقافي بجدة، ١٤٣٤ه/٢٠١٣م 

المناهج النصية في النقد والتحليل: مفاهيم وأصول، محاضرة ألقيت 
في قسم الدراسات العليا 

ضمن النشاط القافي لعام ١٤٣٤ه. 
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البحوث المعدة للنشر – قسم الدراسات العليا العربية - 

مرحله البحثعنوان البحثاسم الباحث

أ.د عبدالحميد 
ا�قطش 

أ.د. الحسن 
السعيدي 
العياشي " 

نادي الحدود الشمالية ا�دبي، ١٤٣٤_ ١٤٣٥ هـشعريات: مقاربات نقدية في الخطاب الشعري

منشورات نادي نجران ا�دبي الثقافي ١٤٣٤هـالنص وظله :الشاعر وقرينه في خطاب المتنبي الشعري، 

أ.د. حميد سمير 
الروائح والعطور في نماذج غزلية من الشعر العربي القديم ، قراءة 

سيميائية .
مجلة جذور ، نادي جدة ا�دبي ١٤٣٥هـ

حميد

بيروت ـ لبنان ١٤٣٥هـكتابة مداخل موسوعية في موسوعة أعالم العرب المعاصرين

نادي جدة ا�دبي١٤٣٤ /١٤٣٥هـا�عمال الشعرية الكاملة  صدرت عن نادي جدة ا�دبي 

نادي الحدود الشمالية١٤٣٤ /١٤٣٥هـالقناع في الشعر العربي المعاصر 

ضمن النشاط الثقافي لعام ١٤٣٤هنظرات نقدية متطورة عند عبدا لقاهر الجرجاني حميد
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 ۹٥

البحوث المنشورة أو المعدة للنشر – قسم النحو والصرف

قناة النشر وتاريخهالبحثحميد

د. عبد ا¬ بن  ناصر 
القرني

مجلة كلية اãداب بجامعة طيبة    ١٤٣٥ هـلغة العامة في الصحاح دراسة لغوية

حوليات كلية اللغة العربية بجرجا – مصر ١٤٣٥هـما جاء على صيغة فعول دراسة لغوية 

حولية كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ١٤٣٥هـما جاء على فعول جمعا وتصنيفا في ضوء نظرية الحقول الداللية

أ.د. رياض الخوام 

مجلة أحوال المعرفة العدد٧٥ / ١٤٣٥هـ ا�عالم والعربية 

مجلة آطام النادي ا�دبي بالمدينة المنورةمؤلفات اليوم والليلة 

مجلة النادي ا�دبي بمكة المكرمة ١٤٣٥هـ ما فعل ا¬ بك/ الرؤى المنامية 

مجلة ا�هلة العدد١ / ١٤٣٤هـ عرفات في التراث اللغوي
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البحوث المنشورة أو المعدة للنشر – قسم النحو والصرف

قناة النشر وتاريخهالبحثاسم الباحث

د. أحمد جمال الدين 
عبد المجيد

مجلة كتابات- الجمعية المصرية للسرديات العدد(٦) ٢٠١٣- ١٤٣٤هـالمشترك التركيبي والداللة االحتمالية

كلية اãداب جامعة عين شمسسياق الموقف عند سيبويه وأثره في تشكيل الكالم

د. إيهاب همام 
عطية

مجلة اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القرى العدد العاشر ١٤٣٤هـمفارقات نحوية فى اطراد القاعدة وشذوذها 

مقبول للنشر بحوليات اãداب والعلوم االجتماعية بالكويت ١٤٣٤هـ تحوالت البنية اÁحالية ودالالتها فى النص القرآني

د. حسين محمود 
شحاتة

مجلة السرديات عدد ديسمبر ٢٠١٣مظاهرتا قصر الممدود، ومد المقصور في العربية

مجلة آداب بني سويف سبتمبر ٢٠١٣م القضايا النحوية في قراءة أبي رجاء العطاردي
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البحوث المنشورة أو المعدة للنشر – قسم النحو والصرف

قناة النشر وتاريخهالبحثاسم الباحث

د. ياسين محمد 
ياسين أبو الهيجاء

 "وهو معروف" من إشكالية تقنية التعريف في المعجم العربي.
مجلة جامعة أم القرى، لعلوم اللغة وآدبها، العدد ١٣، رجب ١٤٣٥هـ/مايو 

٢٠١٤م

مجمع اللغة العربية ا�ردني، ٢٨ / ١ / ١٤٣٥ هـ ، الموافق ٢٠١٣/١٢/٢منظرية البقاء في النحو العربي"النون نموذجا"

د. أحمد طه الفالل

منهج أبى  على الفارسى  فى تحليل أبياته المشكلة فى ضوء نظرية 
نحو النص) 

فى مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة - العدد ا�خير ٨ /٢٠١٤ م

حولية كلية اãداب جامعة المنوفية ٢٠١٤/٢٠١٣ مالمنطلقات ا�ساسية �ثر المذهب العقدى فى الفكر النحوى

١٤٣٥هـالتنبيهات في الجزء ا�ول من المحصول البن إياز "جمعÖ ودراسة"د.منصور أبو شهبة

د. ناصر عبد الرحيم 
الجندى

كلية أصول الدين والدعوة جامعة ا�زهر٢٠١٣م" مآخذ العكبري على ابن جني في المتبع " دراسة نقدية

رسالة في إعراب البسملة للقاضي يحي بن رجب بن علي، كان حيا 
(١٠٥١هـ). (تحقيق). 

مجلة كلية اãداب جامعة المنوفية. نوفمبر ٢٠١٤م
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البحوث المنشورة أو المعدة للنشر – قسم النحو والصرف

قناة النشر وتاريخهالبحثاسم الباحث

أ.د/ على إبراهيم 
محمد

قراءة هشام بن عمار السلمي الدمشقي جمًعا وتوجيًها . بحث جاهز 
للنشر في 

مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة جامعة ا�زهر العدد 
الثامن   ٢٠١٣ / ٢٠١٤ م

د. يوسف صامل 
السلمي

تبيين ا�حكام في حل ألفاظ النكتة البن هشام للوشاء دراسة 
وتحقيق

مجلة الجامعة اÁسالمية بالمدينة المنورة ١٤٣٥هـ

دار العلوم ٢٠١٤ممسائل اÁجماع في شرح ابن عقيل على ا�لفية

د. مصطفى فؤاد 
أحمد 

همزة االستفهام أحكامها ودخولها على أدوات الشرط في القرآن  
الكريم

مجلة معهد اÁمام الشاطبي بجدةالعدد ١٥ سنة١٤٣٤هـ

القاهرة – ١٤٣٥هـأدوات االستثناء النادرة واستعمالهاد.خديجة مفتي

د. فاطمة بنت 
عبدالرشيد

  رابطة ا�دب الحديث فكر وإبداع ١٤٣٤ هـآراء الكوفيين في بنية ا�دوات
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البحوث المعدة للنشر – قسم األدب

مرحله البحثعنوان البحثاسم الباحث

د.عزيزة عطية ا¬ 
الشنبري

مجلة الدراسات العربية _ كلية دار العلوم _ جامعة المنيا يناير ٢٠١٤ مبحث مقبول للنشر ( ألفاظ المحبة في القرآن الكريم _ دراسة داللية _ )

أ . نبيهة عبد ا¬ 
باخشوين

المجلة العلمية لكلية دار العلوم بالمنيا العدد٢٩ / يناير ٢٠١٤االستشهاد في المعجم الوسيط أبواب الباء والتاء والثاء نموذجا 

د. مي فاضل 
الجبوري

Ideas for teaching Arabic syntax

 International Conference of Social

Science and Education2014

Canadian Research Centre for Humanities and Science

Held at Cornell University

New York-

أ. سامية   صالح    
الحربي

كلية دار العلوم.جامعة المنيا. ع/٢٧.يناير ٢٠١٣م.العربية في بالد الفتوح.أقاليم العجم ( عرض ومالحظة)

كلية التربية بالوادي الجديد. ع/ ٩. فبراير٢٠١٣مأثر الصرف في بنية العجم.
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البحوث المعدة للنشر – قسم األدب

مرحله البحثعنوان البحثاسم الباحث

د. سمير الدروبي

مجلة جامعة ام القرى - ١٤٣٥هـلفظ مكس وتطورها التداولي والداللي في المعاجم وكتب التراث

المجلة ا�ردنية في اللغة العربية- ١٤٣٥هـمنبر تحرير القدس- قراءة في سيرة نور الدين زنكي

د.إبراهيم عبد 
الرحمن النعانعة

تبّدل الخطاب في شعر المدح عند أشجع السلمي (قصيدته النونية 
(Öأنموذج

جامعة دمشق / ٢٠١٤م

جامعة القاهرة / ٢٠١٣ مشعر أبي دهبل الجمحي وأخباره

جامعة عين شمس / ٢٠١٣ميتيمة عبد يغوث اليائّية (دراسة تحليلية نقدية)

جامعة القاهرة / ٢٠١٤مأشكال الرمز في الشعر ا�ردني المعاصر

أد. محمود علي 
عبد المعطي 

المؤتمر الدولي الثاني بكلية اãداب- جامعة أسيوط ١٦- ٣/١٨/ ٢٠١٤مجماليات الحرية في الشعر العباسي: قراءة في نماذج مختارة

مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم- جامعة المنياداللة مقدمة القصيدة: بين القدماء والمحدثيند.أحمد العدواني
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البحوث المعدة للنشر – قسم األدب

مرحله البحثعنوان البحثاسم الباحث

د. عماد محمد 
يحيى هنداوي

كتاب ظاهرة الخلط في التراث البالغي والنقدي بين المعنى ا�دبي 
والمعاني االجتماعية للدكتور عبد الحكيم راضي (قراءة في الرؤية 

والمنهج)

بحث ضمن كتاب (مسافر زاده الحب..... دراسات في أعمال د. عبد الحكيم 
راضي)- دار اãداب- القاهرة- ١٤٣٥ه/٢٠١٤م

د. أحمد سليم عبد 
الوهاب محمد

مسار الدرس النقدي بين المنهجية العلمية والحجة العقلية: في 
قراءة عبد الحكيم راضي لموقف النقد العربي من شعر المحدثين في 

العصر العباسي

بحث ضمن كتاب (مسافر زاده الحب..... دراسات في أعمال د. عبد الحكيم 
راضي)- دار اãداب- القاهرة- ١٤٣٥ه/٢٠١٤م

د. عزيزة بشير 
المغربي

البحر في وجدان الشاعر الجاهلي
مجلة كلية الدراسات اÁسالمية والعربية للبنين بدمياط الجديدة  

نوفمبر٢٠١٣م

د. كوثر محمد 
القاضي

مجلة اãداب / جامعة الملك سعودالمكان العدائي وهروب الشخصية في رواية القانوط

مجلة جامعة أم القرىدوائر الزمن في سيرة المغزول 

د. أمل محسن 
العميري

مجلة جامعة جازان، قابل للنشرالذات الشاعرة بين الغدر والوفاء، قراءة تأملية في شعر القصيبي

أ. منى محمد 
عبدا¬ المنتشري

الموقف من القصة في التراث النقدي
مجلة نادي مكة الثقافي (مكة الثقافية) العدد العشرون, شوال-ذو 

الحجة ١٤٣٤ه
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البحوث المنشورة أو المعدة للنشر – قسم البالغة والنقد-

قناة النشر وتاريخهالبحثاسم الباحث

د/ سعود حامد 
الصاعدي

مجلة كلية دار العلوم –القاهرة ٢٠١٣ممستويات القراءة في ضوء التفكير البالغي

جامعة المنيا ٢٠١٣ماÁنسان والبيان – العناصر المشتركة

١٤٣٤هتأويل النص

١٤٣٤هصناعة البيان

د/ هاني فراج علي 
أبوبكر

جامعة طيبة ـ المدينة المنورة ١٤٣٥هـ الموقف النقدي وسؤال الشعرية  عند قدامة بن جعفر

كلية اãداب جامعة المنيا ١٤٣٤هـبنية المفارقة في شعر أبي تمام  دراسة نقدية 
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البحوث المنشورة أو المعدة للنشر – قسم البالغة والنقد-

قناة النشر وتاريخهالبحثاسم الباحث

د. هنادي بحيري 

function ofrhetoric inQur’an translation نشر بحث بعنوان
كفصل في كتاب بعنوان

 verbal and visual rhetoric in a media world. Eds: Hilde van
 .Belle, Paul Gillaerts and others

(٢٠١٣)  ,Leiden University Press)

نشر بحث بعنوان البالغة الجديدة والوعي المجتمعي, و واقع اÁعالم 
الجديد

في الملتقى ا�دبي الخامس لنادي مكة ا�دبي المقام بتاريخ ٤-٦ صفر 
١٤٣٥هـ

د.سعاد الثقفي
نشر بحث بعنوان آيات العجلة في السياق القرآني خطاب ا¬ لñنبياء 

Öنموذج
جامعة ا�زهر فرع المنصورة ٢٠١٣م.
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0

1

2

3

4

5

6

7

8
. د

ر 
جا

 الن
ف

رس
ش

. د
ن 

ثما
الع

ن 
حس

. د
ية 

شه
و 

 أب
ور

ص
من

. د
ن 

را
 بد

دي
حم

.د
د  

فؤا
ى 

طف
ص

م . د
ج 

را
د ف

مو
مح

. د
ن 

لدي
ل ا

جما
مد 

أح
. د

ي 
رن

الق
ن 

حس
. د

ي 
رين

الع
يم 

راه
إب

. د
اته

شح
ن 

حس
. د

عة 
عان

 الن
هيم

را
إب

. د
ي 

عط
الم

بد 
 ع

ود
حم

م
. د



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۰٥

البحوث المعدة للنشر
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قسم اللغة والنحو والصرف 
قسم األدب 
قسم البالغة والنقد 
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۰٦ 

راسات العليا التحكيم العلمي للبحوث / قسم الدّ

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

نادي أبها الثقافيتقييم عدة أعمال وبحوثأد. سليمان العايد

جامعة اÁمام محمد بن سعود اÁسالميةبحوث ترقية لدرجة أستاذأ.د عياد الثبيتي

أ.د عبد ا¬ 
الزهراني

جامعة الطائفبحوث علمية

جامعة تبوكمشاريع  بحثية

جامعة ا�ميرة نورةخطة بحث
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 ۱۰۷

راسات العليا التحكيم العلمي للبحوث / قسم الدّ

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

أ.د سعد الغامدي 

جامعة اÁمام محمد بن سعود اÁسالميةبحوث ترقيتين،  لدرجة أستاذ، وأستاذ مشارك

جامعة القصيمبحوث ترقية، لدرجة أستاذ مشارك

جامعة الملك خالدبحوث ترقية، لدرجة أستاذ مشارك

الجامعة اÁسالمية  بالمدينة المنورةبحوث ترقية ، لدرجة أستاذ مشارك

 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۰۸ 

راسات العليا التحكيم العلمي للبحوث / قسم الدّ

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

أ.د. عبدالحميد    
ا�قطش

تحكيم بحوث علمية

جامعة الملك فيصل ١٤٣٥هـ

جامعة الملك خالد ١٤٣٥هـ

جامعة العلوم التطبيقية / ا�ردن٢٠١٤م

جامعة مؤتة  آب ٢٠١٤م
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۰۹

رف التحكيم العلمي للبحوث/ قسم اللغة والنّحو والصّ

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

مجلة كتابات بآداب اÁسماعيلية جامعة القصيمتحكيم بحوث علميةد . طارق محمد عبد العزيز النجار

مجلة الجامعة لعلوم اللغات وآدابها (جامعة أم القرى)تحكيم بحوث علميةأ.د/ شريف عبد الكريم النجار

لجامعة دمنهور - مصر – مجلة اÁنسانيات - ٢٠١٤م .تحكيم بحثين أ.د/ محمود فراج عبد الحافظ

تحكيم بحوث علميةد. أحمد جمال الدين عبد المجيد
تحكيم البحوث العلمية للطالب والطالبات المشاركين فى الملتقى 

البحثي المزمع عقده بمدينة الرياض ١٤٣٥هـ
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۱۰ 

رف التحكيم العلمي للبحوث / قسم اللغة والنّحو والصّ

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

د. حصة الرشود

مجلة علوم اللغة جامعة أّم القرىتحكيم بحثين 

جامعة اÁمامتحكيم أبحاث ترقية 

د. مي الجبوري

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها ١٤٣٤ هتحكيم بحوث علمية

جائزة وزارة العمل لñبحاث الطالبية للعام ١٤٣٤هـ  تحكيم بحوث علمية

تحكيم بحوث علميةد.نجالء محمد نور عطار
تحكيم ا�بحاث النحوية المقدمة إلى المؤتمر العلمي الطالبي الرابع 

عام١٤٣٤هـ

 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
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 ۱۱۱

التحكيم العلمي للبحوث / قسم األدب

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

د. حصة الرشود

مجلة علوم اللغة جامعة أّم القرىتحكيم بحثين 

جامعة اÁمامتحكيم أبحاث ترقية 

د. مي الجبوري

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها ١٤٣٤ هتحكيم بحوث علمية

جائزة وزارة العمل لñبحاث الطالبية للعام ١٤٣٤هـ  تحكيم بحوث علمية

تحكيم بحوث علميةد.نجالء محمد نور عطار
تحكيم ا�بحاث النحوية المقدمة إلى المؤتمر العلمي الطالبي الرابع 

عام١٤٣٤هـ
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۱۲ 

التحكيم العلمي للبحوث / قسم األدب

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

مجلة جامعة ام القرى- مجلة جامعة الطائفتحكيم بحث علميد. سمير الدروبي

تحكيم ثالثة أبحاث علميةد.إبراهيم عبد الرحمن النعانعة

جامعة السلطان قابوس / سلطنة ُعمان (بحث واحد)

جامعة جازان / المملكة العربية السعودية (بحثان اثنان)

تحكيم أربعة أبحاث علميةد. أحمد سعيد العدواني

مالمح السيرة الشعرية عند حسين سرحان . مجلة اللغات واãداب – جامعة 
أم القرى

كتاب البصمة الشبحية .نادي مكة ا�دبي

رواية سولو- نادي مكة

جائزة اÁصدار ا�ول ضمن مبادرة عبد اللطيف جميل (فرع البحث). نادي جدة 
ا�دبي

جامعة الملك فهد للبترول والمعادنتحكيم بحث د.أحمد سليم 
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۱۳

التحكيم العلمي للبحوث / قسم األدب

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

د. مصطفى عناية

مجلة الجامعة اÁسالمية بالمدينة المنورة – التاريخ ١٤٣٥/٢/٩ هـ تحكيم بحث علمي

تحكيم بحث علمي
" لنشره في مجلة كلية اãداب بجامعة السلطان قابوس بعمان – التاريخ 

١٤٣٤/١١/٣ هـ 

تحكيم خمسة بحوث 
 متقدم للترقية لدرجة أستاذ مشارك بالجامعة العربية ا�مريكية – جنين – 

فلسطين – التاريخ : ٩/٢٩/ ٢٠١٣ م 

تحكيم عشرة بحوث 
متقدم للترقية لدرجة "أستاذ" بجامعة الحسين بن طالل – معان – ا�ردن – 

التاريخ ٢٠١٣/١٠/١٣م

تحكيم ثمانية بحوث 
متقدم للترقية لدرجة أستاذ مشارك بالجامعة ا�ردنية – عمان – ا�ردن 

–                                       التاريخ ٢٨/ ١٠ / ٢٠١٣م 

تحكيم ثمانية بحوث 
متقدم للترقية لدرجة " أستاذ" بجامعة آل البيت – المفرق – ا�ردن –التاريخ 

: ٢٠١٤/٢/١٦م 

 للترقية لدرجة أستاذ مشارك بجامعة عدن باليمن – التاريخ ٢٠١٤/٣/٢متحكيم ثالثة بحوث 

تحكيم أربعة بحوث للمؤتمر العلمي الخامستحكيم أربعة بحوث 
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۱٤ 

التحكيم العلمي للبحوث / قسم األدب

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

أ.د إبراهيم البعول
تقييم بحثين في جامعة مؤته / مجلة اللغة 

العربية وآدابها
ا�ردن / جامعة مؤتة 

تحكيم عدد من ا�بحاث بمجلة اللغات وآدابها بجامعة أم القرى تحكيم بحث علميد. طيب بن أحمد الحارثي

تحكيم عدد من ا�بحاث بمجلة اللغات وآدابها بجامعة أم القرى تحكيم بحث علميد. مريم القحطاني

مجلة جامعة أم القرىتحكيم بحث علميد. كوثر القاضي
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۱٥

التحكيم العلمي للبحوث / قسم البالغة والنقد

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

تحكيم ثمانية أبحاث علميةأد/حامد صالح خلف الربيعي

ا�عمال لمقدمة لجائزة وزارة الثقافة واÁعالم للكتاب

مجلة جامعة الطائف.

مجلة جامعة جازان.

 مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية.

الجامعة اÁسالمية بالمدينة المنورة

الجامعة الهاشمية – ا�ردن.

تحكيم ثالثة أبحاث علميةأد/ يوسف بن عبد ا¬ ا�نصاري
جامعة اÁمام محمد بن سعود جامعة القصيم, جامعة جازان ، الجامعة 

اÁسالمية

؟؟؟تحكيم ستة أبحاث علميةد. كوثر القاضي
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ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۱٦ 

التحكيم العلمي للبحوث/ قسم البالغة والنقد

الجهة العلمية البحوث اسم المحكم

تحكيم عدة بحوثد.هاني فراج علي أبوبكر

ــ مجلة كلية اãداب والعلوم اÁنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة  
١٤٣٥هـ

ــ مجلة علوم اللغة جامعة أم القرى

ــ المؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي ـ جامعة أم 
القرى ١٤٣٥هـ

 ــ نادي جدة ا�دبي ، اÁصدار ا�ول ١٤٣٥هـ

تحكيم ثمانية أبحاث علميةأد/ السعيد النوتي

جامعة شقراء الرياض   ٤ / ١ / ٢٠١٤ م 

جامعة الملك سعود  ١٥ / ١ / ٢٠١٤ م

جامعة السلطان قابوس   ١٥ / ١/ ٢٠١٤ م 

جامعة شقراء الرياض  ٣ /٣ / ٢٠١٤ م 

جامعة ا�ميرة نورة   ٢ / ٥ / ٢٠١٤ م  

تحكيم أربعة أبحاث علميةد. هنادي بحيري
مجلة جامعة جازان

جامعة الطائف- جامعة جازان- جامعة ا�ميرة نورة بنت عبدالرحمن)
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 ۱۱۷

التحكيم العلمي
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۱۸ 

مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع المشاركة اسم المشارك

عضو مجلس حي العواليد. حماد الثمالي

الشرائع ١٤٣٥هـعضو مجلس إدارة بجمعية نخلة الخيريةد. يوسف السلمي

مكة ـ العزيزية مازلت عضوا لجنة إصالح ذات البين عضود. عبد ا¬ اللحياني

حضانة نور اÁسالم الخيرية- مصرعضو مجلس إدارةحسين خميس محمود شحاتة

د. أحمد طه الفالل
حلقات تجويد للقرآن الكريم وإجازة لبعض 

الدارسين

مسجد الحمد ببطحاء قريش سابقا واãن بمسجد  صالح ا�سود بالعزيزية 
الشمالية  خلف مجمع آسيا يومى السبت وا�ربعاء منذ سنتين وحتى اãن 

بفضل ا¬

إمام وخطيب جامع الحريري بمكةد. عبد ا¬ سرحان محمد القرني

د. عبد ا¬ مصطفى محمد 
الشنقيطي

عضو جمعية التأهيل االجتماعي وا�سري
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۱۹

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع المشاركة اسم المشارك

جامع عمر السبيل/١٤٣٤هـإقامة الدورات العلمية بمكة المكرمةد. سعود عبيد ا¬ عابد الصاعدي

إلقاء دروس في اللغة العربيةد. يحي أحمد العقيبي

د/ أنجب غالم نبي

كفالة أسرة يتيمة
الغرفة الصوتية العلمية النسائية يوم في ا�سبوع في العامين 

١٤٣٥/١٤٣٤هـ إلى الوقت الحاضر

جمعية أم القرى الخيريةاÁشراف على طالبات التربية الميدانية خطة ٢٨

د.بسمة مليباري 
مساعد مشرف مسير أعضاء هيئة التدريس في 

الحفل الختامي
كلية ريع ذاخر من عام١٤٣٣ حتى اãن

١٤٣٥هـإمام وخطيب جامع الحريري بمكةد. شقراء محمد النباتي
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التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۲۰ 

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع المشاركة اسم المشارك

عضو مجلس حي العواليد. حماد الثمالي

الشرائع ١٤٣٥هـعضو مجلس إدارة بجمعية نخلة الخيريةد. يوسف السلمي

مكة ـ العزيزية مازلت عضوا لجنة إصالح ذات البين عضود. عبد ا¬ اللحياني

حضانة نور اÁسالم الخيرية- مصرعضو مجلس إدارةحسين خميس محمود شحاتة

د. أحمد طه الفالل
حلقات تجويد للقرآن الكريم وإجازة لبعض 

الدارسين

مسجد الحمد ببطحاء قريش سابقا واãن بمسجد  صالح ا�سود بالعزيزية 
الشمالية  خلف مجمع آسيا يومى السبت وا�ربعاء منذ سنتين وحتى اãن 

بفضل ا¬

إمام وخطيب جامع الحريري بمكةد. عبد ا¬ سرحان محمد القرني

د. عبد ا¬ مصطفى محمد 
الشنقيطي

عضو جمعية التأهيل االجتماعي وا�سري

 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۲۱

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع المشاركةاسم المشارك

على مدار الفصلين  ا�ول والثانيعضوية مجلس اãباءد. حبيب الزهراني

د. أسماء السيد

المشاركة في اليوم الوطني بنشاط يوم االحتفاء في عيون 
السعوديين الشعراء

مدرسة الهجرة المتوسطة مكة شوال ١٤٣٤ ه

إنشاء واÁشراف على نادي أنا موهوبة وإقامة معرض بسيط من 
إنتاج الطالبات 

المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية باستضافة وحوار 
طالبات معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

ا�حد ١٧ / ١/ ١٤٣٥ هـ

إدارة حوار بنادي مكة الثقافي ا�دبي في لقاء معالي وزير الحج

نادي مكة ا�دبي ٢٣-١١-١٤٣٤هـإمام وخطيب جامع الحريري بمكةد. عبد ا¬ سرحان محمد القرني

 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۲۲ 

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع المشاركة اسم المشارك

د.إبراهيم عبد الرحمن النعانعة
تدقيق عدد من االستبانات التربوية من داخل 

الجامعة ومن خارجها
على مدار الفصلين ا�ول والثاني

مدرسة الهجرة المتوسطة   مكة شوال ١٤٣٤ هعضوية مجلس اãباءد. حبيب الزهراني

د. أسماء السيد

المشاركة في اليوم الوطني بنشاط يوم 
االحتفاء في عيون السعوديين الشعراء

إنشاء واÁشراف على نادي أنا موهوبة وإقامة 
معرض بسيط من إنتاج الطالبات 

ا�حد ١٧ / ١/ ١٤٣٥ هـ

المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية 
باستضافة وحوار طالبات معهد اللغة العربية 

لغير الناطقين بها

د. أمل  العميري
إدارة حوار بنادي مكة الثقافي ا�دبي في لقاء 

معالي وزير الحج
نادي مكة ا�دبي ٢٣-١١-١٤٣٤هـ

 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۲۳

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع المشاركة اسم المشارك

د.إنصاف بخاري

المشاركة في االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 
مسرح الكلية - كلية اللغة العربية /مقر ريع  

ا�ربعاء ١٥ / ٢/ ١٤٣٥ هـ

المشاركة في حفل المتفوقات والخريجات وحافظات القرآن 
مسرح الكلية - كلية اللغة العربية /مقر 

ريعالثالثاء ١٤٣٥/٦/٨هـ

المشاركة في المائدة العربية في التراث ، أطباق تراثية عربية ومعربةأطباق 
تراثية عربية بأسماء مستحدثة 

الساحة ا�مامية بمبنى (أ) – كلية اللغة العربية 
مقر ريع ذاخر ,ا�حد ١٤٣٥/٢/١٢هـ

المشاركة في برنامج الفطور الصحي 
مبنى (أ) – كلية اللغة العربية  مقر ريع ذاخر, 

ا�ربعاء ١٤٣٥/١/١٧هـ

المشاركة في المجلس االستشاري الطالبي بركنية ، 
جامعة أم القرى مقر الزاهر (شطر الطالبات)  

الثالثاء ١٤٣٥/١/٢٣هـ

ا�حد ١٤٣٥/١/١٧هـتدشين نادي أنا موهوبة ، تفعيل المجلس الطالبي ، 

١٤٣٥هـالمشاركة في حملة بلسان عربي مبين هدفها جريان الفصحى على ا�لسنة

المشاركة في االحتفاء باللغة ا�م 
مسرح الكلية - كلية اللغة العربية (مقر ريع 

ذاخر) الثالثاء ٢٥ / ٤ / ١٤٣٥ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۲٤ 

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع المشاركة اسم المشارك

د. كوثر القاضي 

نادي مكة/ ف١تحكيم مجموعة  قصصية بعنوان: كائنات الليل لعبدا¬ التعزي

مباردة اÁصدار ا�ول/ عبداللطيف جميل/ جدةتحكيم قصص قصيرة 

أنشطة الجامعةتحكيم قصص قصيرة

تحكيم مشاركات أدبية 
مسابقة اقرأ/ مركز الملك عبدالعزيز العالمي/ ضمن 

محكمي المنطقة الغربية/ مايو ٢٠١٤م



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۲٥

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع مشاركة اسم المشارك

أد/ حامد صالحالربيعي

نادي مكة الثقافي ا�دبي٥ -٧ / ٢ / ١٤٣٥ هـالمشرف العام على الملتقى الخامس من « خطابنا الثقافي» 

نادي مكة الثقافي ا�دبي» مستمر»المشرف العام على مجلة مكة الثقافية 

مستمررئيس لجنة مشروع مبنى نادي مكة الثقافي ا�دبي 

مستمرعضو لجنة ملتقى شباب منطقة مكة – برئاسة أمير المنطقة

ابتداء من ٨/ ٢ / ١٤٣٥ هـ «مستمر»عضو اللجنة االستشارية لسوق عكاظ 

ابتداء من عام ١٤٣٥ه»مستمر»عضو لجنة جائزة مكة للتميز



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۲٦ 

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

المكان / التاريخ نوع مشاركة  اسم المشارك

د/ سعود   
الصاعدي

النادي ا�دبي بجده ١٤٣٤هتحكيم بلجنة الشعر

د. هيفاء فدا

المشاركة في برنامج (حّبك بصمتي) والمقام بالّندوة العالمّية للشباب اÁسالمي بمكة المكرمة بإلقاء 
محاضرة بعنوان(من بيان الّنبّوة في حّبه لفاطمة ابنته صّلى ا¬ عليه وسّلم) 

 

١١ /١١/ ١٤٣٤ هـ

 

خالل الفصل الثاني١٤٣٥هالمشاركة في تحكيم مسابقة (أنت كفو) بمركز المهاجرات النسائي

المشاركة بورقة عمل ذات العنوان(دور المرأة السعودية في بناء ا�سرة والمجتمع) في الندوة الكبرى 
(البتول في عيون الوطن)

مساء يوم االثنين الموافق 

٦ / ٧/ ١٤٣٥ هـ.

خالل الفصل الثاني ١٤٣٥هـرئاسة مركز يسر النسائي لمدة عام من صور القرار 

في الفترة من١٢_١٥/ ٦ بغرفة مكةرئيسة اللجنة اÁشرافية في الملتقى الّسنوّي الثاني للبناء ا�سرّي والذي بعنوان( المراهق الّذكّي )



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۲۷

أنشطة ثقافية  وعلمية   (حضور/مشاركة)
 

مكانهاسم النشاطاسم المشارك

أ.د. سليمان 
العايد 

جامعة الملك خالد أستاًذا زائًرا لجامعة الملك خالد لمدة أسبوع ابتداًء من (٥ / ٢ / ١٤٣٥ هـ)

جدةرئيس تحرير مجلة معهد اÁمام الشاطبي لñبحاث والدراسات القرآنية من عام١٤٢٥هـ 

رئيس تحرير مجلة ا�صول والنوازل الّتي تصدر عن المصادر في جّدة من عام ١٤٢٦هـ جدة 

رئيس تحرير مجلة مداد �بحاث العمل الخيري العلمية التي تصدر عن المركز الدولي لñبحاث والدراسات 
(مداد) من عام ١٤٣٠هـ 

جدة

مستشاًرا لقسم اللغة العربية في كلية اãداب والعلوم في الرس  جامعة القصيم 

 مستشار مجلة الدراسات اللغوية التي يصدرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اÁسالمية 
بالرياض 

مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات اÁسالمية بالرياض



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۲۸ 

أنشطة ثقافية  وعلمية   (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

أ.د. سليمان العايد 

جدةمستشار «مجلة كلية المعلمين» في جدة من عام ١٤٢٧هـ 

مستشار مجلة «الحجة» الصادرة عن مركز اÁمام أبي عمرو الداني للدراسات القرآنية في   
مدينة مراكش 

مدينة مراكش / المغرب

عضو جمعية مساعدة الشباب على الزواج بمكة من عام ١٤٣٣هـ  مكة 

ورشتا عمٍل عن الشراكات في الهيئة اÁسالمية العالمية للتعليم/مكة/                  في١٠/٨ و ١١ / ١١ / 
١٤٣٥ هـ 

مكة

محاضرة بعنوان «تحديات اللغة العربية في الزمن الحاضر» في نادي أبها ا�دبي /يوم   
الثالثاء ١٤٣٥/٢/٧هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٠م                    وقد نشرت في مجّلة النادي

نادي أبها ا�دبي

محاضرة عن معاني النحو في لقاٍء علمي بأستاذة وطالب الدراسات العليا في جامعة الحدود 
الشمالية في ٦ / ٧ /١٤٣٥ هـ  

جامعة الحدود الشمالية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۲۹

أنشطة ثقافية  وعلمية   (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

أ.د صالح الزهراني 

نادي الدمام ا�دبــي أمسية شعرية بنادي الدمام ا�دبــي 

بنادي الجوف ا�دبـي  أمسية شعرية بنادي الجوف ا�دبـي 

دارة الملك عبد العزيز  أمسية شعرية بدارة الملك عبد العزيز 

قصيدة شعرية في حفل افتتاح المدينة عاصمة 
الثقافة اÁسالمية 

المدينة المنورة

جريدة المدينة كتابة مقال اسبوعي بجريدة   المدينة 

قنوات فضائيةالتحضير لبرنامجين تلفزيونيين 

جريدة البالد حوار بجريدة البالد 

كتابة مداخل موسوعية في موسوعة أعالم العرب 
المعاصرين 

مكة المكرمة

جامعة الحدود الشمالية  محاضرة علمية بجامعة الحدود الشمالية

المشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية للجامعة 
المكّية 

الجامعة المكية 

قنوات فضائيةبرنامج تلفزيوني بعنوان جمال وجالل 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۳۰ 

أنشطة ثقافية  وعلمية   (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

العربّية بين الّسيادة والّتنّحي ,,اليوم العالمّي لّلغة العربّية د. سعيد القرنّي
قاعة المحاضرات بالكّلّية( ١٨ ديسمبر ٢٠١٤ م )  ا�ربعاء ١٥ صفر ١٤٣٥ هـ

د. حسين خميس شحاتة
المشاركة في جميع فعاليات نادي مكة الثقافي ا�دبي  من ( ندوات – أنشطة – صالونات 

أدبية – محاضرات )  من تاريخ  ١ / ١/ ١٤٣٥   إلى اãن .
نادي مكة الثقافي ا�دبي 

نظرات نقدية متطورة عند عبد القاهر الجرجانيأ.د. محمد إبراهيم شادي 
النشاط الثقافي بكلية اللغة العربية جـامعة 

أم القرى فرع الطالبات 

أ.د. هاني فراج 

كلية اللغة العربية بالعابدية  ١٤٣٥هـتحكيم مسابقة شاعر أم القرى

اللقاء التحضيري الخامس لطالب وطالبات جامعة أم القرى
جامعة أم القرى ـ العابدية  قاعة الملك عبد 

العزيز التاريخية ١٤٣٥هـ

قاعة بمقر الجامعة بالعزيزية ١٤٣٥هـ   أصبوحة شعرية ـ شطر الطالبات

مقر الطالبات ١٤٣٥هـمحاضرة بعنوان ( المنهج التاريخي في التراث النقدي ا�صول وا�بعاد)أ.د. إبراهيم البعول 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۳۱

أنشطة ثقافية  وعلمية  (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاطاسم المشارك

د. عبد الحميد حمدى 
المقدم

ندوة بعنوان : ( المكتبات الخاصة في المملكة العربية السعودية : 
الواقع والمستقبل ) 

بقاعة مكتبة الملك عبدا¬ بن عبدالعزيز الكبرى بجامعة

  أم القرى ( ١٤ - ١٥/ ١ / ١٤٣٥ هـ)

نادي مكة الثقافي ا�دبي يوم ا�حد :    ( ٢٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ ) ندوة ( جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن ) 

الية شباب اÁبداع وريادة ا�عمال  جامعة أم القرى بمكة المكرمة  بتاريخ : ٦ رجب ١٤٣٤ هـ فعَّ

ندوة ( مكانة اللغة العربية ) 
بتنظيم من الجمعية العلمية السعودية للغة العربية  .   والمقامة 

بمقر نادي مكة الثقافي ا�دبي يوم الثالثاء : ٥ / ٢ / ١٤٣٤ هـ ـ

جامعة أم القرى ( تنظيم نادي اللغة العربية ١٤٣٤ هـ )مهرجان ( شـاعـر جـامـعــة أم الـقــرى ) 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۳۲ 

أنشطة ثقافية  وعلمية (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

د.حصة بنت زيد الرشود

تقديم حلقة بحث في ا�صول والقواعد الكلية في النحو
٧/٧ / ١٤٣٥ه

قاعة الجفالي ٢

تقديم دورة في إعداد ورقة العمل
٧/١ / ١٤٣٥ه

ق الغزاوي

أسرار ال تعرفينها عن الهمزاتد.عفاف بنت طاهر بنتن
 ٢٧ /٤/ ١٤٣٥ هـ

قاعة الغزاوي

أسرار ال تعرفينها عن الهمزاتد.سميرة بنت مسلم الجهني
٢٧ / ٤/ ١٤٣٥ هـ

قاعة الغزاوي

د.جميلة بنت عبدالعزيز خياط

تجربتي مع بحث .......
٣ / ٦ / ١٤٣٥ هـ 

الجفالي ٣

تحكيم مسابقة حفظ ا�لفية
٥ / ٧ / ١٤٣٥ هـ

الجفالي ٢



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۳۳

أنشطة ثقافية  وعلمية   (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

د/ مارية عبدالغفور قاسم

                  

ا�صول والقواعد الكلية في النحو
٧/٧ / ١٤٣٥ه

قاعة الجفالي ٢

٧/١ / ١٤٣٥هقراءة في كتاب سيبويه
ق الغزاوي

جامعة  أم القرى ١٤٣٥هـتقديم محاضرة  بعنوان المنهج الصوتي في توجيه القراءات القرآنيةد. مي فاضل  الجبوري



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۳٤ 

أنشطة ثقافية  وعلمية  (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

د. أميرة زبير سمبس

محاضرة بعنوان :

( لكل امرئ من اسمه نصيب)

 كلية اللغة العربية - مقر ريع ذاخر

١٤٣٥/١/٢٨هـ

ندوة بعنوان : ( اللغة العربية من الباب إلى المحراب : اÁعجاز 
اللغوي في العربية )

 كلية اللغة العربية - مقر ريع ذاخر

١٤٣٥/٢/١٥هـ

د. بسمة 

مليباري

المشاركة بالحضور والدعم في المائدة العربية 

المشاركة بالحضور والدعم في االحتفاء باليوم العالمي للغة 
العربية

المشاركة بالحضورفي االحتفال باللغة ا�م 

المشاركة بالحضور والدعم في حفل المتفوقات والخريجات

كلية اللغة العربية 

مقر ريع ذاخر 

١٤٣٥ هـ

د. فاطمة بنت عبدالرشيد محمد 
جامعة ام القرى – مقر ريع ذاخرإعداد وتنفيذ مسرحية علمية لمادة الصرف بعنوان: لقاء ا�ضداد

إعداد معرض �عمال الطالبات في مادة الصرف ١٤٣٥ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۳٥

أنشطة ثقافية  وعلمية  (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

د.إنصاف بخاري

جامعة أم القرى الزاهر، قاعة الجوهرة حضور حفل تكريم متقاعدي 

حضور االجتماع ا�ول لعمادة الدراسات العليا للطالبات مع ا�قسام 
ا�كاديمية بالكليات التي تقدم برامج دبلومات وماجستير و دكتوراه 

الفصل ا�ول ١٤٣٤هـ /١٤٣٥هـ - قاعة الجفالي 

حضور فعاليات تدشين العدد ا�ول من صحيفة مكة و مكة أون الين 
قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابديةمساء السبت ١٤٣٥/٣/١هـ 

٢٠١٤/١/١١م

جامعة أم القرى ,مابين ٨-٢٢جمادى ا�ولى ١٤٣٥هـحضور االعتماد المؤسس لجامعة أم القرى

حضور االجتماع ا�ول بخصوص القبول في برنامج الدراسات العليا للعام 
الجامعي 

١٤٣٦/١٤٣٥ هـ  المقام في رحاب جامعة أم القرى وكالة الدراسات 
العليا, ذو الحجه ١٤٣٥هـ

 حضور ندوة بعنوان (مع اللغة العربية من الباب إلى منتهى المحراب)
مسرح الكلية - كلية اللغة العربية (مقر ريع ذاخر) ا�ربعاء 

١٤٣٥/٢/١٥هـ

سوق عكاظ بالطائف من ٤-١٦الثالثاء  ٤ذو القعده ,١٠ سبتمبر ٢٠١٣محضور حفل افتتاح سوق عكاظ في دومته السابعة السابقة

مسرح الكلية - كلية اللغة العربية (مقر ريع ذاخر)ا�حد ١٤٣٥/١/٢٨هـحضور محاضرة بعنوان (لكل امرئ من اسمه نصيب) 

ا�حد ١٤٣٥/٢/٢١هـحضور مسرحية بعنوان (شذرات نحوية) 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۳٦ 

أنشطة ثقافية  وعلمية   (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط  اسم المشارك

د. حمدة حامد 
الجابري

دار المسناتالرحلة مع الطالبات إلى دار المسنات.

رواق مكة حضور أمسيات في رواق مكة لتكريم الموهوبات.

اÁشراف على الحفل الختامي في الكلية كل عام

اÁشراف على المعايدة بعيدي الفطر وا�ضحى

اÁشراف على الحفالت والمناسبات المقامة في الكلية

كلية اللغة العربية بريع ذاخر

كلية اللغة العربية مقرريع ذاخرالمشاركة في مجلة شعاع الفجر التي تصدر شهريÖ في الكلية.

المساهمة في مناقشة خطط طالبات الدراسات العليا.

Öونحوي Öتدقيق ما يقارب خمس رسائل علمية ماجستير لغوي

Öونحوي Öتدقيق ثالث رسائل دكتوراه لغوي

Öونحوي Öتدقيق ثالثة أبحاث للترقية لغوي

كلية اللغة العربية مقرريع ذاخر

كلية اللغة العربية مقرريع ذاخرنشاط  شذرات نحوية 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۳۷

أنشطة ثقافية  وعلمية  (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاطاسم المشارك

د.سمير الدروبي

اليوم العالمي للغة العربية

كلية اللغة العربية- جامعة أم القرى

صورة المرأة الفرنجية في أدب الحروب الصليبية

د.أحمد العدواني 

ورقة عن الرواية السعودية  ضمن الوفد الثقافي الممثل للملكة في معرض بكين 
للكتاب

 الصين - بكين

اللجنة الثقافية بخليص / نادي جدة ا�دبيأمسية: أشجان أندلسية

أد. محمود علي عبد 
المعطي

اÁبداع والحرية: قراءة في نماذج مختارة.
قسم ا�دب- كلية اللغة العربية- جامعة 

أم القرى- شطر الطالبات.

جامعة أم القرىتحكيم المرحلة الثالثة ( قبل النهائي ) من مهرجان شاعر أم القرى.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۳۸ 

أنشطة ثقافية  وعلمية  (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

د.إسالم عبد المجيب أبو الخير
تحكيم المرحلة الثانية من مهرجان شاعر أم القرى.

جامعة أم القرى

تحكيم المرحلة الثالثة ( قبل النهائي ) من مهرجان شاعر أم القرى.

المشاركة في االحتفاء باللغة ا�م د.رحمه الريمي
مسرح الكلية - كلية اللغة العربية (مقر ريع ذاخر)

الثالثاء ١٤٣٥/٤/٢٥هـ

ا�حد ١٤٣٥/١/١٧هـتدشين نادي أنا موهوبةد.أسماء السيد

ا�حد ١٤٣٥/١/١٧هـانطالق حملة بلسان عربي مبين هدفها جريان الفصحى على ا�لسنةد.إنصاف بخاري

د.فاطمة المسعودي  د.سعدة 
الدعدي د.رحمة الريمي

ا�حد ١٤٣٥/١/٢١هـمسابقة (قلمي المبدع)

الثالثاء ١٤٣٥/١/٢٣هـالمائدة العربية في التراث أطباق تراثية عربية باسماء مستحدثةد.سها بسيوني



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۳۹

أنشطة ثقافية  وعلمية   (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

االربعاء ١٤٣٥/٢/١٥هـتنسيق وحوار / استضافة طالبات من معهد اللغة العربية للناطقين بغيرهاد.أسماء السيد

د. عزيزة بشير المغربي

جامعة أم القرىتحكيم مسابقة الخطابة واÁلقاء عام ١٤٣٤هـ

حكيم النتاج ا�دبي للطالبات في مسابقات الشؤون للقصة _المسرحية _ المقال 
عام ١٤٣٤ه_

جامعة أم القرى

د. أمل محسن العميري

  

 ندوة: استلهام التراث العربي في ا�دب السعودي استدعاء الشخصية التراثية 
ا�دبية في تجربة الشاعر صالح الزهراني ،قصيدة» النداء ا�خير للقيط بن يعمر 

اÁيادي» أنموذجا
كلية اãداب بجامعة الملك سعود بالرياض

د. كوثر القاضي

الجنادرية/ الرياضالمضامين الفكرية في الرواية السعودية- اÁرهاب

ملتقى النقد ا�دبي في دورته الخامسة/ الرياضدراسات في تاريخ الرواية السعودية – دراسة في نقد النقد

توظيف الحلم والرؤيا الكابوسية في أقاصيص جار ا¬ الحميد
ملتقى القصة القصيرة والقصة القصيرة جدó/ كرسي 

ا�دب السعودي/ جامعة الملك سعود/الرياض

المدينة المنورةمؤتمر ا�دباء السعوديين الرابع



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٤۰ 

أنشطة ثقافية  وعلمية  (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

أد/ حامد 

صالح الربيعي

 محاضرة بعنوان» هويتنا والتحوالت الثقافية

ندوة بعنوان“ بناء اÁنسان  ثقافيا

ندوة بعنوان“ ماذا يريد الشباب من ا�ندية ا�دبية“

نادي جدة ا�دبي  

محافظة الكامل 

نادي جازان ا�دبي

قسم الطالبات بالزاهرأصبوحة شعريةد/ سعود حامد لصاعدي

الطائف ضمن فعاليات النشاط الثقافي للجامعةامسية شعريةد/ فوزي غانم

د.هاني فراج علي أبوبكر

كلية اللغة العربية بالعابدية  ١٤٣٥هشاعر أم القرى

اللقاء التحضيري الخامس لطالب وطالبات جامعة أم القرى
جامعة أم القرى ـ العابدية  

قاعة الملك عبد العزيز التاريخية

كلية اللغة العربية بالعابدية  ١٤٣٥هاليوم العالمي للغة العربية 

١٤٣٥/١٤٣٤هــأمين مجلس قسم البالغة والنقد



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٤۱

أنشطة ثقافية  وعلمية  (حضور/مشاركة)

مكانهاسم النشاط اسم المشارك

١٤٣٥/١٤٣٤هــمنسق قسم البالغة والنقدد/ إبراهيم أحمد

المشاركة في تحكيم مسابقة أميرة البيان د.هيفاء فدا
جامعة ام القرى ، 

الخميس١٤٣٥/٢/٢هـ

تقديم دورة في اÁعجاز القرآني عنوانها :تنوع السياق القرآني في وصف سكون القلب-نادي لغتي د.رباب جمال
وطن –بالتعاون مع عمادة شؤن الطالبات

جامعة أم القرى
١١-١-١٤٣٥هـ

مشاركة في برنامج على خطاك حتى نلقاك ٣ وعنوان اللقاء ( أساليب البيان النبوي في القيم د.عائشة بارودي
االجتماعية )

جامعة ام القرى

 يوم الخميس ١٤٣٥/٣/٦ه

ندوة هديل الحمام غنائية البكاء وعلقة الحنين د.نداء الحارثي
جامعة أم القرى

١٤٣٥/٦/١٥ه

مقر ريع ذاخر ١٤٣٥هاليوم العالمي للغة العربية ندوة بعنوان (من الباب إلى منتهى المحراب)د.نادية بخاري

مقر ريع ذاخر ١٤٣٥هتفعيل المجلس الطالبيد.منال المسعودي

مقر ريع ذاخر ١٤٣٥ه حملة بلسان عربي مبين هدفها جريان الفصحى على ا�لسنةأ.نوف الجعيد



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٤۲ 

أنشطة ثقافية (حضور/مشاركة)
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٤۳

حضور المؤتمرات والندوات 

جهته ومكانهعنوان المؤتمر او الندوة  المشارك

أ.د. سليمان العايد

نادي جدة ا�دبي ١٥ / ٢ / ١٤٣٥هـ الموافق ١٨ /١٢ / ٢٠١٤ مندوة التخطيط اللغوي: مقارنات في التنظير والتطبيق

ين بالتعليم /الهيئة اÁسالمية العالمية للتعليم  الملتقى ا�ّول للمهتمِّ
الهيئة اÁسالمية العالمية للتعليم

يوم السبت ١٨ / ٧ / ١٤٣٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٧م 

المؤتمر  الدولي: « اللغة العربية وآدابها في الجامعة: التراث 
واالمتداد» احتفاء بذكرى مرور خمسين سنة على تأسيس شعبة 

اللغة العربية وآدابها بكلية اãداب

بكلية اãداب - ظهر المهراز  جامعة سيدي محمد بن عبد ا¬ - فاس 
في الفترة ٢٦ - ٢٩ نوفمبر ٢٠١٤م الموافق ٢٢-٢٦/المحرم/١٤٣٥هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٤٤ 

حضور المؤتمرات والندوات 

جهته ومكانهعنوان المؤتمر او الندوة المشارك

د. منصور هاشم أبو شهبة

حضور مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة 

 

خالل الفترة من ٢٧ – ٢٩ /١٠ ١٤٣٤هـ ، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية ،  
جامعة أم القرى بالعابدية .

مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة
من ٢٧ – ٢٩ /١٠ ١٤٣٤هـ ، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية ، جامعة أم القرى 

بالعابدية .

أ.د/ أحمد المحمودى

مؤتمر كلية دار العلوم لقسم النحو والصرف 
والعروض

مصر- مارس ٢٠١٤م

كلية دار العلوم جامعة القاهرة / القاهرةابن الحاجب وأثره في الدراسات اÁنسانية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٤٥

حضور المؤتمرات والندوات 

جهته ومكانهعنوان المؤتمر او الندوة  المشارك

د. سعيد علي  الغامدي

المؤتمر العالمي عن القرآن الكريم في عصر العولمة
جامعة السلطان الشريف علي  اÁسالمية بروناي دار السالم من ٥ – 

٦ / ١١ / ١٤٣٤ه

ملتقى التحكيم ا�ول في العالم اÁسالمي
جامعة أم القرى كلية الدراسات القضائية وا�نظمة من ٨ - ٩ /٥/ 

١٤٣٥هـ

د. عبد ا¬ ناصر القرني
المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 
المنعقد في الرياض في دورته الرابعة من ١٥-١٨ جمادى اãخرة ١٤٣٥هـ

د.هشام السعيد 
حسن البلتاجي

مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة
من ٢٧ – ٢٩ /  ١٠/ ١٤٣٤ هـ، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية ، جامعة 

أم القرى بالعابدية 

د. سعود عبيدا¬ عابد 
الصاعدي

مركز العارض بالرياضالمؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٤٦ 

حضور المؤتمرات والندوات 

جهته ومكانهعنوان المؤتمر او الندوة  المشارك

د. سعيد بن محمد 

عبدا¬ آل يزيد

المؤتمر العالمي عن القرآن الكريم في عصر 
العولمة

جامعة السلطان الشريف علي  اÁسالمية

بروناي دار السالم

من ٥ – ٦ / ١١ / ١٤٣٤ ه

ملتقى التحكيم ا�ول في العالم اÁسالمي

جامعة أم القرى

كلية الدراسات القضائية وا�نظمة

من ٨ - ٩ /٥ / ١٤٣٥ هـ

د.عبد ا¬ بن محمد 
حامد اللحياني

١_ المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس٢

٢_ المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس٣ 

٣_ المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس٤

مركز بحوث القرآن بجامعة مااليا _ كوااللمبور _ ماليزيا



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٤۷

حضور المؤتمرات والندوات 

جهته ومكانهعنوان المؤتمر او الندوة  المشارك

د . عبدالحميد حمدي 
المقدم

المؤتمر العاشر للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بعنوان 

( آفاق في تكنولوجيا التربية ) بالتعاون مع معهد الدراسات التربوية 

مركز المؤتمرات بجامعة القاهرة خالل الفترة من :

( ٦ – ٧ أغسطس ٢٠١٤ م  ) 

المؤتمر العالمي للتجارب الرائدة في مجاالت العمل الخيري واÁنساني
جامعة أم القرى خالل الفترة 

( ٥ – ٦ / ١٤٣٥ هـ) 

مؤتمر : فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة
جامعة أم القرى بمكة المكرمة . خالل الفترة :                                         

( ٢٧ – ٢٩ / ١٠  / ١٤٣٤ هـ )  

ندوة بعنوان : ( المكتبات الخاصة في المملكة العربية السعودية : 
الواقع والمستقبل ) .

قاعة مكتبة الملك عبدا¬ بن عبدالعزيز الكبرى بجامعة أم 
القرى              خالل الفترة من ( ١٤ / ١ / ١٤٣٥ هـ إلى ١٥ / ١ / 

١٤٣٥ هـ ) 

ندوة ( جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن ) 
مقر نادي مكة الثقافي ا�دبي يوم ا�حد : ( ٢٣ / ١١ / ١٤٣٤ هـ  

الموافق ٢٩/ ٩ / ٢٠١٣ م ) .



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٤۸ 

حضور المؤتمرات والندوات 

جهته ومكانهعنوان المؤتمر او الندوة  المشارك

د. حصة  الرشود
الملتقى الّثاني لمركز الجودة الشاملة واالعتماد ا�كاديمي الدولي للّدراسات 

اÁسالمّية والعربّية
مركز الجودة الشاملة واالعتماد ا�كاديمي الدولي للّدراسات 

اÁسالمّية والعربّية/جامعة أم القرى ١١/٥/ ١٤٣٤ه

د. مي 

 الجبوري

٢
nd

 Annul International conference on Language Literature and 
Linguistics

Global Science & Technology Forum

Singapore

د /عائشة اللهيبي

جامعة أم القرى .الجمعية الفقهية                  ١٨ / ١١/ ١٤٣٤ هـاللقاء العلمي ا�ول لممثلية الجمعية الفقهيه

ندوة المكتبات الخاصة في المملكة الواقع والمستقبل
عمادة شؤون المكتبات جامعة أم القرى

١٤ – ١٥ / ١ / ١٤٣٥ هـ

المؤتمر العالمي للتجارب الرائدة في مجاالت العمل الخيري واالنساني
جامعة أم القرى

٥-٦ / ٢/ ١٤٣٥ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٤۹

حضور المؤتمرات والندوات 

جهته ومكانهعنوان المؤتمر او الندوة المشارك

وزارة التعليم العالي / الرياض ٥٣٤١ هـالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العاليد. بسمة مليباري

٢٠١٤ م  الرياضالمعرض و المؤتمر الدولي للتعليم العاليد. شقراء محمد النباتي

 ٢٠١٤ م  الرياضالمعرض و المؤتمر الدولي للتعليم العاليد.عزيزة  الشنبري



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٥۰ 

حضور المؤتمرات والندوات 

اسم عضو هيئة 
جهته ومكانه عنوان المؤتمر او الندوة التدريس

د/ سامح حسن صادق

عمادة التعليم االلكتروني بالجامعةدورات التعليم االلكتروني

عمادة التعليم االلكتروني بالجامعةأساسيات التعليم االلكتروني

عمادة التعليم االلكتروني بالجامعةنظام إدارة المقررات

عمادة التعليم االلكتروني بالجامعةبيئة التعليم اÁلكتروني

عمادة التعليم االلكتروني بالجامعةأدوات االختبار والتقييم

عمادة التعليم االلكتروني بالجامعةنظام الفصول االفتراضية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٥۱

حضور المؤتمرات والندوات 

 اسم عضو هيئة 
جهته ومكانه عنوان المؤتمر او الندوة التدريس

د. هنادي بحيري

حضور ندوة بعنوان هديل الحمام, غنائية البكاء وعلقة الحنين قدمتها الدكتورة نداء 
الحارثي 

جامعة ام القرى

بتاريخ ١٥-٦-١٤٣٥ه

حضور ندوة بعنوان  (التشبيهات مظنة التنافر- دراسة في فقه الصورة- قدمتها الدكتورة 
مريم القحطاني 

جامعة ام القرى

بتاريخ ٢٠-٦-١٤٣ه

 

جامعة ام القرىالمؤتمر العالمي للتجارب الرائدة في مجاالت العمل الخيري واÁنسانيد.تغريد المبارك

د.نادية

 بخاري
المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي

وزارة التعليم العالي –الرياض من 
١٤٣٥/٦/١٥هـ الى ١٤٣٥/٦/١٨ه



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٥۲ 

حضور المؤتمرات والندوات 
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٥۳

مساهمة أعضاء هيئة التدريس ( دورة / ورشة )  

 اسم العضو مقدم 
تاريخها / مكانهاعدد المتدربيناسم الدورة / الورشةالدورة أو الورشة

د .سعيد

 محمد القرني

٥٠ طالبادورة في فّن العروض والقافية 
( ٢ - ٣ ) جمادى ا�ولى ١٤٣٥ هـ(

 عمادة شئون الّطّالب جامعة أّم القرى :

تحرير الخطابات الّرسمّية  

سكرتارية الجامعة

( شطر الّطالبات )

 ٥٠

يوم االربعاء ١٦ / ٦/ ١٤٣٥ هـ

قاعة خوقير

د. يحي أحمد العقيبي

جامع الراجحي٥٠شرح اãجر ومية

جامع ملفي بالشرايع١٠شرح أوضح المسالك

مسجد كلية الدعوة أم القرى١٠ -٢٠ شرح اãجرومية

عمادة شؤون الطالب بجامعة أم القرى كيف تكون مؤثرا في اÁعالم الجديدد. عبد ا¬ الشنقيطي

د. سعود عبيد ا¬ 
الصاعدي

١٤٣٤/ الكلية الجامعية بالجموم٣٠مسألة الكحل في الدرس النحوي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٥٤ 

مساهمة أعضاء هيئة التدريس ( دورة / ورشة )  

 اسم العضو مقدم 
تاريخها / مكانهاعدد المتدربيناسم الدورة / الورشةالدورة  أو الورشة

٢٥ورشة تقرير المقرر الدراسيد. حصة بزيد الرشود
١١/٢٣ / ١٤٣٤ه

ق الجفالي ٣

د. مي 

الجبوري

دورة علم االصوات واالستفادة منه في بحوثنا 
اللغوية

٥٠
الثالثاء ٣٠-١-١٤٣٥ 

واالربعاء ١-٢-١٤٣٥

٦-٦- ١٤٣٥هـ٦٠دورة كيف نتقن االعراب

٢٥اÁمالء والتدريبات اللغوية أ. نبيهة باخشوين
عمادة شؤون الطالب الدعم الطالبي

٢٠ / ٦ / ١٤٣٥ هـ

عمادة شؤون الطالب لñنشطة و التدريب الطالبي       ٢٧/ ٤ / ١٤٣٥ هـ أسرار ال تعرفينها عن الهمزاتد. سميرة  الجهني



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٥٥

مساهمة أعضاء هيئة التدريس ( دورة / ورشة )  

 اسم العضو مقدم 
عدد اسم الدورة / الورشةالدورة أو الورشة

تاريخها / مكانهاالمتدربين

عام ١٤٣٤هـورشة (بالفصحى نتحدث)د. نجالء محمد نور عطار

د/أنجب 

غالم نبي

إعداًدا وإلقاًء) دورة إتقان قواعد اللغة 
العربية في المكاتبات الرسمية وكيفية 

تحريرها

               
٤٥تقريبا

١٩ / ١ / ١٤٣٤ هـ كلية اãداب والعلوم اÁدارية / جامعة أم القرى ١٤ / ٤ / ١٤٣٤ هـ

مدارس الطموح ا�هلية بمكة ( بنات )  ٦ / ١ / ١٤٣٥ هـ

كلية التصاميم بجامعة أم القرى بمكة

٤٠  أسرار ال تعرفينها عن الهمزات د/ عفاف طاهر بنتن
٢٧ / ٤ / ١٤٣٥ هـ 

في قسم الطالبات بالزاهر قاعة أبو العال

٣٠دورة ( وسمك من خطك ) الجرافولوجيد. أميرة زبير سمبس
كلية اللغة العربية  _ مقر ريع ذاخر _

٢٣-  ٢٤ / ٦ / ١٤٣٥ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٥٦ 

مساهمة أعضاء هيئة التدريس ( دورة / ورشة )  

اسم العضو مقدم 
تاريخها / مكانهاعدد المتدربيناسم الدورة / الورشةالدورة أو الورشة

اسم العضو مقدم الدورة 
أو الورشة

ورشة (بالفصحى نتحدث)
يتفاوت كل أسبوع من ٧ 

الى ١٠ طالبات
كل أسبوع في مكتب وكيلة القسم

د. مريم القحطاني 
إعداًدا وإلقاًء) دورة إتقان قواعد اللغة 

العربية في المكاتبات الرسمية وكيفية 
تحريرها

٥٣٤١/٦/٠٢هـ جامعة ام القرى قاعة ابو العال               



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٥۷

مساهمة أعضاء هيئة التدريس ( دورة / ورشة )  

 اسم العضو مقدم 
عدد اسم الدورة / الورشةالدورة أو الورشة

تاريخها / مكانهاالمتدربين

 د.رباب جمال
تقديم دورة في اÁعجاز القرآني عنوانها : تنوع السياق القرآني في وصف سكون 

القلب 
 

نادي لغتي وطن –بالتعاون مع عمادة 
شؤن الطالبات .١١-١-١٤٣٥هـ

  

ي 
ير

بح
ي 

اد
هن

د. 

 

l عجاز البالغي في القرآن الكريمÁتقديم دورة بعنوان ا 
مقدمة لنادي لغتى وطن تحت 

مظلة عمادة شؤون الطالب في تاريخ 
١٤٣٥/١/٢٥هـ

تقديم دورة بعنوان اشكاليات الترجمة القرآنية حلول مقترحة مقدمة في 
جمعية تبيان للدراسات القرآنية للمتخصصين في اللغة االنجليزية والتفسير 

في جمعية تبيان بتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٥۸ 

مساهمة أعضاء هيئة التدريس ( دورة / ورشة )  

اسم العضو مقدم 
عدد اسم الدورة / الورشةالدورة أو الورشة

تاريخها / مكانهاالمتدربين

د. هنادي بحيري

تقديم دورة في فن الحوار مقدمة لملتقى الرواد لõستشارات 
التربوية والتعليمية 

بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٣٥ هـ 

بتاريخ  ٧١ / ١ / ٥٣٤١ هـ تقديم دورة توصيف مقرر دراسي لكلية العلوم 

بتاريخ ٥٢ / ١ / ٥٣٤١ هـ تقديم دورة تقرير مقرر دراسي لكلية العلوم والشريعة 

 تقديم دورة توصيف وتقرير مقرر 
جامعة ا�ميرة نورة بنت عبدالرحمن

٢٨ / ١/ ١٤٣٥ هـ

 تقديم دورة بعنوان (توصيف المقررات وتقريرها) 
في جامعة ا�ميرة نورة بنت عبدالرحمن

 بتاريخ ٢٩-٣-١٤٣٥هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٥۹

مساهمة أعضاء هيئة التدريس ( دورة / ورشة )  

 اسم العضو مقدم 
عدد اسم الدورة / الورشةالدورة أو الورشة

تاريخها / مكانهاالمتدربين

د. هنادي بحيري

تقديم ورشة عمل بعنوان (معايير االداء المتميز في الجمعيات 
العلمية السعودية) 

 
تحت رعاية فرع جمعية تبيان فى جامعة أم القرى بتاريخ 

٢٨-٦-١٤٣٥ هـ

تقديم ورشة عمل بعنوان (معايير االداء المتميز في الجمعيات 
العلمية السعودية) 

 
في الجامعة اÁسالمية في المدينة المنورة تحت رعاية 

الجمعية العمومية لتبيان في السعودية وذلك بتاريخ 
٧-٧-٥٣٤١هـ

 تقديم استشارات 
لمعهد البحوث والدراسات االستشارية في اعداد التقارير 

ومراجعتها من تاريخ ١-٤-٥٣٤١ه

 تقديم دورة توصيف وتقرير مقرر 
لوزارة الشؤون االجتماعية تتضمن عرض لتحقيق الجودة 
وضمانها في وحدات الوزارة وفروعها بتاريخ ٢٠-٤-١٤٣٥ه

 تقديم كراسة تفصيلية 
في جامعة ا�ميرة نورة بنت عبدالرحمن بتاريخ ٢٩-٣-

١٤٣٥ه



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٦۰ 

مساهمة أعضاء هيئة التدريس ( دورة / ورشة )  

 اسم العضو مقدم 
عدد اسم الدورة / الورشةالدورة أو الورشة

تاريخها / مكانهاالمتدربين

د. هنادي بحيري

تقديم دورة بعنوان (فن الحوار في التعامل مع المعتمرين 
والزوار )

٥ / ١٢ / ١٤٣٥ هـ 

 ٨ / ٧ / ٥٣٤١ هـ رجامعة أم القرى تقديم ورشة بعنوان  (أنا قارئ إذا أنا مبدع)
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٦۱

محتويات التقرير

 الخطة االستراتيجية للكلية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٦۲ 

ة الكليّة أوالً: ما تمّ إنجازه من خطّ

االعتماد ا�كاديمي والجودة:

 تحديد مؤشرات ا�داء المستحدثة في تقارير وتوصيفات البرامج.

توصيف برامج الكلية ومقرراتها.

كتابة التقرير السنوي على نموذج الهيئة لقسم اللغة والنحو والصرف.

استكمال جمع ا�دلة للمعايير ا�حد عشر .

اكتمال الدراسة الذاتية لقسم اللغة والنحو والصرف.

اكتابة التقويم الذاتي لقسم اللغة والنحو والصرف.

إجراء االستبانات عن مدى رضى أرباب العمل عن خريجي وخريجات الكلية العامالت في إداراتهم .

عقد اللقاء السنوي ا�ول مع الخريجات.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٦۳

ة الكليّة للعام القادم ا: خطّ ثانيً

مجال الجودة واالعتماد ا�كاديمي:

١ـ االستفادة من برنامج المتابعة والتقويم بنسبة ١٠٠/

٢ـ االستفادة من برنامج التقويم والمراجعة من جانب الهيئة الوطنية بنسبة ١٠٠/.

٣ـ القيام بالمقارنات المرجعية الخارجية لتحسين المخرجات التعليمية .

 ٤ـ تفعيل التعاون مع  مركز االعتماد ا�كاديمي المقام في جامعة أم القرى لتخصص اللغة العربية .

٥ـ التقدم للحصول على االعتماد ا�كاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي لبرنامج اللغة والنحو والصرف.

٦ـ التخطيط Áنهاء متطلبات االعتماد ا�كاديمي لبرنامجي ا�دب والبالغة والنقد خالل العام القادم ١٤٣٦هـ.

٧ـالتوسع في استخدام التعليم التعاوني والوسائط التعليمية والتعلم عن بعد.

٨ـ تطوير موقع الكتروني تفاعلي للكلية بما يسهم في تقدم الكلية والجامعة في المعايير الدولية لتصنيف الجامعات.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٦٤ 

مجال البحث العلمي

إقامة دورات تدريبية متخصصة لتنمية المهارات البحثية �عضاء هيئة التدريس.

تبني منهجية للبحث العلمي بما يلبي تطوير علوم اللغة العربية وآدابها وتحقيق متطلبات المجتمع.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات  المحلية و الدولية .

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم العلمية في دوريات مصنفة عالميا.

إقامة المشاريع البحثية بين الكلية والكليات المتميزة في الداخل والخارج.

إقامة ندوة سنوية أو مؤتمر سنوي للبحث في علوم اللغة وآدابها.

 طلب توفير ميزانية للبحث العلمي 

عقد اللقاء السنوي ا�ول مع الخريجات.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٦٥

مجال هيئة التدريس

١ـ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء بأدائهم عن طريق إكسابهم مهارات التطوير الذاتي .

٢ـ االهتمام بالتكوين العلمي لعضو هيئة التدريس.

٣ـ التوسع في تعيينات أعضاء هيئة التدريس لتحقيق التناسب بين أعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس وبخاصة في قسم اللغة والنحو والصرف.

٤ـ استقطاب العلماء في تخصصات الكلية المختلفة Áثراء الحصيلة العلمية لدى طالب وطالبات الكلية.

٥ـ تشجيع هيئة التدريس أعضاء على إقامة الورش والدورات لخدمة الجامعة والمجتمع .

٦ـ تقديم ما تحتاجه هيئة التدريس في مجال التطوير بما يحقق الجودة في مجال التعلم والتعليم ( دورات , محاضرات , ورش داخلية , خارجية )

٧. طلب اعتماد ميزانية للصرف منها على تطوير هيئة التدريس إداريا وعلميا ومهنيا.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٦٦ 

مخرجات الكلية وسـوق العمـل

١ـ حصر احتياجات سوق العمل بمراجعة قواعد البيانات في القطاعات الحكومية ( الخدمة المدنية ) لتوسيع برامج الكلية للوفاء بما يتطلبه سوق العمل .

٢ـ تكثيف إجراء االستبانات عن مدى رضى أرباب العمل عن خريجي الكلية العاملين والعامالت في إداراتهم .

٣ـ مراجعة الخطط والمقررات وتضمينها ما يتوافق مع حاجة سوق العمل .

٤ـ االهتمام بالتواصل مع خريجي الكلّية وخريجاتها.

٥ـ التواصل مع أرباب العمل والجهات التوظيفية ذات العالقة .

٦ـ إقامة اللقاءات مع البرامج المناظرة في الجامعات ا�خرى.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٦۷

مخرجات الكلية وسـوق العمـل

١ـ حصر احتياجات سوق العمل بمراجعة قواعد البيانات في القطاعات الحكومية ( الخدمة المدنية ) لتوسيع برامج الكلية للوفاء بما يتطلبه سوق العمل .

٢ـ تكثيف إجراء االستبانات عن مدى رضى أرباب العمل عن خريجي الكلية العاملين والعامالت في إداراتهم .

٣ـ مراجعة الخطط والمقررات وتضمينها ما يتوافق مع حاجة سوق العمل .

٤ـ االهتمام بالتواصل مع خريجي الكلّية وخريجاتها.

٥ـ التواصل مع أرباب العمل والجهات التوظيفية ذات العالقة .

٦ـ إقامة اللقاءات مع البرامج المناظرة في الجامعات ا�خرى.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱٦۸ 

القبول في الكليّة

وضع معايير جاّدة في قبول الطالب والطالبات أهمها : سالمة اللسان ، أال يقّل التقدير في تخصص علوم العربية عن جيد جدó, اجتياز االختبار التحريري . 

مراعاة الطاقة االستيعابية للكلية من حيث عدد هيئة التدريس وا�نصبة التدريسية , وعدد القاعات المخصصة للكلية .

تقليل عدد الطالب والطالبات في الشعب الدراسية بما يتوافق مع معايير االعتماد ا�كاديمي . 

ضرورة وجود حوافر للمتميزين والمتميزات لتشجيعهم على االلتحاق بالكلّية.

توفير قاعات دراسية تستوعب ا�عداد الكبيرة في االختبارات.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱٦۹

محتويات التقرير

محتويات التقرير

 التطوير في الكلية 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۷۰ 

أوالً: تطوير البرامج والمقررات



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۷۱

 تطوير البرامج والمقررات / قسم الدراسات العليا 

وقت التنفيذ وهدفهنوع التطويرم

وضع إطار عام لبرنامجي الماجستير والدكتوراه١
٥٣٤١ /٤٣٤١هـ،   تحديد عدد الوحدات للمقررات الدراسية ، وتحديد عدد الوحدات للرسالة 

واقتراح أسماء المقررات .

٤٣٤١/ ٥٣٤١هـ  إتاحة فرصة تسجيل رسائل علمية للطالب والطالبات.وضع مالمح كبرى لدراسات علمية٢

  ١٤٣٤ / ١٤٣٥ هـتطوير برامج ومناهج القسم٣

اقتراح برنامج اللغويات التطبيقية ٤
١٤٣٤/٣٣هـ , Áعداد معلمين لتدريس العربية للناطقين بغيرها وسيفتتح العام القادم 

بإذن ا¬ !



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۷۲ 

تطوير البرامج /قسم اللغة والنحو والصرف

وقت التنفيذنوع التطوير م

١٤٣٢ــ ١٤٣٤هـ توصيف مقررات البرنامج كاملة ١

١٤٣٣ــ ١٤٣٤هـكتابة تقارير المقررات كاملة٢

٣
١٤٣٤هـ   كتابة تقرير البرنامج السنوي

١٤٣٤هـتعبئة مقاييس التقويم الذاتي  

١٤٣٤هـاالنتهاء من كتابة تقرير التقويم الذاتي ورفعه إلى عمادة التطوير لرفعه إلى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمى٤

االنتهاء من توفير أدلة ممارسات المعايير اÁحدى عشرة٥

١٤٣٢ــ ١٤٣٤هـ
٦

عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء هيئة التدريس لنشر ثقافة الجودة والتنبيه على السلبيات فى مجاالت استراتيجيات التعليم 
والتقويم

عرض تقارير مراجعة أوراق ا�سئلة ومراجعة ملفات ا�ساتذة ونتائج الطالب وتقارير لجان مراجعة تقارير المقررات٧

١٤٣٦هـاÁعداد لزيارة لجنة المراجعين الخارجيين للقسم٨



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۷۳

تطوير المقررات /قسم اللغة والنحو والصرف

وقت التنفيذ وهدفهنوع التطويرم

استحداث مقرري٧٠٣ و٨٠٣ لغة عربية لطالب قسم ا�نظمة١
تم التنفيذ في الفصل ا�ول من هذا العام وهدفه تحقيق رغبة قسم ا�نظمة في رفع 

كفاءة طالبه

تغيير محتوى مقرر اللغة العربية ١٠١ وتأليف كتاب جديد فيه٢
سيتم خالل الفصل الثانى لهذا العام وذلك لتحقيق توصيات ا�ساتذة القائمين على 

تدريس المقرر وقد شكلت لجنة لذلك من الشطرين 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۷٤ 

خطة القسم للعام الحالي والقادم

وقت التنفيذالهدفالمجال

الحصول على االعتماد ا�كاديمى بعد رفع تقرير التقويم الذاتىفي مجال الجودة١

١٤٣٦اÁعداد للمؤتمر الدولى الثانى للكليةفي مجال البحث العلمي٢

في هيئة التدريس٣
رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية - سد العجز فى 

أعضاء هيئة التدريس عن طريق المتعاونين أو تعيين أو نقل أعضاء 
جدد

مؤسسيالقبول في القسم٤-



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۷٥

الصعوبات التي واجهت لجان الجودة في القسم

الصعوبةم

عدم استجابة بعض من أعضاء هيئة التدريس لما يطلب منهم من تعاون مع أعضاء اللجنة فى استيفاء ملفاتهم أو تقارير مقرراتهم١-

عدم وجود قواعد صارمة لمحاسبة غير المتعاونين مع اللجنة تتاح Áدارة البرنامج مما يعيق كثيرا إنهاء المتطلبات فى زمنها المحدد.٢-



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۷٦ 

لجان المعايير في قسم اللغة والنحو والصرف

االسمالمعيارم

 د. حصة الرشود الرسالة والغايات وا�هداف١

د. ريم الجعيد، د. نجالء عطار، د. سميحة اللهيبيإدارة البرامج٢

  د. مارية قاسم  .   د.نجالء عطار. د. نبوية الجّر إدارة ضمان جودة البرامج٣

 التعلم والتعليم٤
د. مي الجبوري ، د. سميحة اللهيبي ، أ. غادة العمري د . نزهة الهذلي   أ. حنين الشنقيطي  أ. 

ذكرى اللحياني .

أ. عفراء الخياط .إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة٥



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۷۷

لجان المعايير في قسم اللغة والنحو والصرف

االسمالمعيارم

أ. حنين الشنقيطي .مصادر التعلم٦

أ. سعاد السلمي , أ. شريفة عسيريالمرافق والتجهيزات٧

               د.حصة الرشود , د. سميحة اللهيبي                        التخطيط واÁدارة المالية ٨

د. مارية قاسم , أ. فوزية الحسيني، أ. مريم الجابري  عمليات التوظيف٩

  أ. سهيلة تركستانيالبحث العلمي١٠

 العالقات مع المجتمع١١
د. نجالء عطار، د. سميحة اللهيبي

أ. فايزة القرشي 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۷۸ 

لجان المعايير في قسم اللغة والنحو والصرف

المعيارالوظيفة االسم

أ.د/ أحمد عطية المحمودى

أ.د/ شريف عبد الكريم النجار

د/ السيد دسوقى يوسف

د/ حسن أحمد العثمان

د/ إيهاب همام عطية

رئيسا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

المعيار ا�ول: الرسالة

المعيار الثاني: اÁدارة

د/ أحمد جمال الدين عبد المجيد

د/ مصطفى فؤاد أحمد 

د/ مصطفى محمد خليل عمرو

د/ حسين خميس محمود

د/ ناصر عبد الرحيم الجندى

رئيسا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

المعيار الثالث: إدارة ضمان الجودة

المعيار العاشر: البحث العلمي

(١) د/ إبراهيم محمد العرينى

(٢) د/يياسين أبو الهيجا

(٣) أ.د/ على إبراهيم محمد

(٤) د/ عبد الحميد حمدى المقدم

(٥) أ/ على عبد ا¬ الزهرانى

رئيسا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

المعيار السابع: المرافق والتجهيزات

المعيار التاسع: عمليات التوظيف



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۷۹

لجان المعايير في قسم اللغة والنحو والصرف

المعيارالوظيفةاالسم

حمدى عبد الفتاح بدران

د/ منصور أبوشهبة

د/ هشام بلتاجى

د/ أحمد إبراهيم أبو الوفا

د/ أحمد طه أحمد الفالل

رئيسا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

المعيار الخامس: إدارة شئون الطالب

المعيار السادس: مصادر التعلم

أ.د/ طارق النجار

جميع أعضاء هيئة التدريس نظرا لضخامة العمل فى هذا 
المعيار

منسق الجودة

المعيار الرابع: التعلم والتعليم

المعيار الثامن: التخطيط واÁدارة المالية وهو مؤسسي

المعيار الحادي عشر» عال قات المؤسسة بالمجتمع.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۸۰ 

رف  لجنة الجودة في قسم اللغة والنّحو والصّ

األعضاء رئيسة اللجنة  القسم 

  قسم اللغة 
والنحو والصرف 

 د. مي فاضل الجبوري 

 نائبة د. مارية قاسم 

د. سميحة اللهيبي 

 عضوات 

د. ريم الجعيد 

د. عائشة اللهيبي 

د. غادة العمري 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۸۱

تطوير البرامج /قسم البالغة والنقد

األعضاء رئيسة اللجنة  القسم 

  قسم اللغة 
والنحو والصرف 

 د. مي فاضل الجبوري 

 نائبة د. مارية قاسم 

د. سميحة اللهيبي 

 عضوات 

د. ريم الجعيد 

د. عائشة اللهيبي 

د. غادة العمري 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۸۲ 

تطوير البرامج /قسم البالغة والنقد

تطوير البرامج والمقررات

وقت التنفيذ وهدفهنوع التطويرم

العام الماضي ٣٣-٤٣٤١هـوضع توصيفات جديدة لمقررات قسم البالغة والنقد في ضوء الخطة الجديدة ١



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۸۳

إنجازات لجان الجودة في القسم

اإلنجاز م

المعيار ا�ول: الرؤية والرسالة انجز الكثير منه١-

-٢
المعيار الرابع : التعليم والتعلم: فقد أنجز الكثير من ملفات ا�ساتذة، وجري استكمال ما تبقى، أما توصيف البرنامج والمقررات فقد تم االنتهاء منه، وفيما 

يخص ملفات المقررات فقد أنجز الكثير منها، وسيستكمل الباقي إن شاء ا¬

والمعيار الخامس: إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة يتم العمل على استكماله حيث انجز منه ٣٠٪٣-

المعيار السادس: مصادر التعلم: أنجز منه ٥٠٪ وجاري استكماله٤-

المعيار العاشر.البحث العلمي: تم جمع بيانات أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالقسم من خالل سيرهم الذاتية والتقرير السنوي للقسم٥-



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۸٤ 

خطة القسم للعام الحالي والقادم

تشكيل هيكل فني جديد للجان الجودة في القسم،وفق المرئيات الجديدة، وتوزيع المعايير على أعضاء في مجال الجودة
هيئة التدريس بالقسم للعمل عليها

في مجال البحث العلمي
عقد لقاءات وندوات علمية داخل القسم لعرض ومناقشة بحوث أعضاء هيئة التدريس بالقسم، فضال عن أطروحات طالب الدراسات 

العليا بالقسم وما يدور حولها من إشكاالت

في هيئة التدريس
تطوير القسم بالتعاقد مع العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين ينهضون بالعملية التعليمية بالقسم على الوجه ا�كملفضال عن 

التطوير الذاتي �عضاء هيئة التدريس بالبحوث والمؤتمرات والندوات, والمشاركات الفاعلة في شتى المناشط التعليمية

العمل على اختيار الطالب الراغبين في دراسة البالغة والنقد وترغيبهم في دراستهاالقبول في القسم

التواصل مع مخرجات القسم ال سيما طالب التربوي والدراسات العليافي مخرجات القسم



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۸٥

لجان المعايير في قسم البالغة والنقد

تاريخ االنتهاء صفة العضويةأعضاء الفريقالمعيار م 

 ١
الرسالة والغايات 

وا�هداف

 د/عبد الصمد محمد 

  أد/ طارق شلبي / نداء الحارثي 

٣ـ أد/ محمد الصعيدي   / د.رباب جمال /أ.  ندى خياط 

رئيسا

  اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٣/١٣٣٣هـ

 

إدارة البرنامج٢  
١ـ أد/ دخيل ا¬ الصحفي 

٢ـ د/ عبد الصمد عبد ا¬  د/ هنادي بحيري

رئيسا

 

اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ

 ٣
إدارة ضمان جودة 

البرنامج

 د/ عبد الصمد محمد

د/عزمي فرحات البديع / د. فوزي غانم / أ. د  ز طارق شلبي / د. رباب  جمال 

رئيسا

اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ

التعليم والتعلم٤

 د/ عبد الصمد عبد

د/ ياسر سليمان شوشو / د. هاني فراج  / د. فوزي غانم  / د. نداء الحارثي 

 د/ هنادي بحيري

رئيسا

اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ 

٥
إدارة شؤون الطالب 
والخدمات المساندة 

د/ السعيد عبد الحفيظ النوتي                        

 أد/  سعود الصاعدي / د. هيفاء فدا /  أ. فهد الصوفي  / أ. عائشة البارودي                      

رئيسا

اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۸٦ 

لجان المعايير  في قسم البالغة والنقد

تاريخ االنتهاءصفة العضويةأعضاء الفريقالمعيار م

مصادر التعلم٦

 د. عزمي فرحات 

/ د. السعيد النوتي /أ. د. محمد  علي الصعيدي / د. هاني فراج                                   
أ. رغد الزهراني 

    Öرئيس  

اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ

٧
المرافق 

والتجهيزات

د/ سعود حامد الصاعدي

 أ/ أحمد سلطان الحارثي / د. رباب جمال / أ. موسى الزهراني                             
د. عواطف خياط 

 Öرئيس

   اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ

٨
التخطيط واÁدارة 

المالية

 أد/ دخيل ا¬ الصحفي 

 د/ حامد الربيعي  أد/ يوسف ا�نصاري   د/ عواطف خياط 

 Öرئيس

اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ

عمليات التوظيف٩
 أد/ دخيل ا¬ الصحفي 

 د/ حامد الربيعي  أد/ يوسف ا�نصاري  د/ هنادي بحيري

 Öرئيس

   اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ

البحث العلمي ١٠

 د/ حامد الربيعي

 أد/ طارق شلبي د/ عبد الصمد عبد ا¬  د/ هيفاء فدا  د/ نداء 
الحارثي

 Öرئيس

   اعضاء 

العام الدراسي

١٤٣٤/١٣٣٣هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۸۷

لجنة الجودة قسم البالغة والنقد

األعضاء رئيسة اللجنة  القسم 

د. هنادي  محمد بحيري قسم البالغة والنقد 

 نائبة د. سعاد الثقفي 

أ. ندى خياط 

عضوات 
أ. بسمة العنزي 

أ. شكرية العمري 

أ. فيروز الزهراني 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۸۸ 

تطوير البرامج /قسم األدب

 تطوير البرامج والمقررات

وقت التنفيذ وهدفهنوع التطويرم

مراجعة المقررات الدراسية المعتمدة في البرنامج.١
من بداية العام الدراسي ١٤٣٤/٣٣ه إلى نهاية العام الدراسي ١٤٣٥/٣٤ه.

الهدف : الوقوف على الوضع القائم بهدف التحديث والتطوير .

وضع برنامج جديد لقسم ا�دب ٢

من بداية العام الدراسي ١٤٣٤ه إلى نهاية العام الدراسي ١٤٣٥ه.

الهدف: وضع برنامج جديد وما يشتمل عليه من مقررات دراسية برؤية جديدة 
تتناسب مع التطور العالمي المعاصر وفق المعايير الوطنية وتوجهات الجودة 

واالعتماد ا�كاديمي بالمملكة عامة وجامعة أم القرى وكلية اللغة العربية خاصة.

٣

متابعة التقارير المقدمة من العضوات في كل مادة بكافة 
مجاميعها ورصد أبرز نقاط الضعف والقوة حسبما ورد في 

االستبانات، وماقدمه ا�ساتذة من مقترحات وطبيعة ا�سئلة 
واستراتيجيات التقويم وتأثير ذلك على النتائج ومن ثم توجيه 

خطابات عن ذلك لñساتذة

في منتصف الفصل ا�ول والثاني

الندوات واللقاءات التعريفية – اÁرشاد ا�كاديمي تطوير الطالب٤

تطوير أعضاء هيئة التدريس٥
البعثات العلمية – المؤتمرات – الندوات – الحلقات العلمية – مجلس القسم – 

الدورات التدريبية .



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۸۹

إنجازات لجان الجودة في القسم

اإلنجازم

إنشاء وتصنيف ملفات الجودة واالعتماد ا�كاديمي بالقسم.١-

إعداد محتويات الملفات سواء في المعايير أو ملفات المقررات أو ا�ساتذة أو اÁرشاد الطالبي.٢-

إنجاز أعمال االستبانات الخاصة بكل معيار أو ملف من ملفات الجودة وإنجاز التقارير الخاصة بها لالستفادة بها في إطار التطوير والجودة.٢-

عقد لقاءات تعريفية خاصة بالجودة للطالب و�عضاء هيئة التدريس.٣-

التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في تحقيق متطلبات الجودة في تدريس المقررات وما يطرأ عليهم من أمور تتعلق بالطالب أو المقرر٤-

عمل تحكيم للبرنامج الحالي من جامعات سعودية وغير سعودية للوقوف على إيجابياته وسلبياته.٥-



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۹۰ 

الصعوبات التي واجهت لجان الجودة في القسم

الصعوبةم

صعوبة الحصول على المعلومات في بعض المعايير مثل معيار شؤون الطالب والمرافق والتجهيزات  والتخطيط واÁدارة المالية.١-

عدم وجود قاعدة بيانات أصيلة عن البرنامج وعن الطالب والمقررات للوقوف على بيانات السنوات الماضية.٢-

صعوبة التواصل مع الخريجين في ا�عوام الماضية بسبب عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بخريجي الكلية.٣-

عدم توافر مخصصات مادية كافية للعمل على تفعيل دور الجودة بالشكل المأمول داخل القسم والمؤسسة .٤-

-٥
عدم التنسيق بين أقسام الكلية أو برامجها للوقوف على ما تم إنجازه والعمل على تجنب ا�خطاء من خالل تنسيق العمل في الملفات بناء على نظام 

واحد في كل البرامج.

غياب التنسيق مع برامج مماثلة بمؤسسات أخرى لتبادل الرؤى والتقيمات ورفع درجة االستعداد والجاهزية بصورة مستمرة .٦-



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۹۱

معوقات التطوير في القسم

الصعوبةم

 عدم كفاية مصادر التعلم التي تمكن من إنجاز العمل بصورة تتوافق مع طموح القسم والمؤسسة .١

 ضعف اÁمكانات المادية والبشرية المتاحة لتطوير العمل .٢

 تدني مستوى بعض الطالب المتقدمين لاللتحاق بالقسم .٣

 تحويل كثير من الطالب في المستويات ا�ولى إلى برامج أخرى تتصل أكثر بسوق العمل .٤

عدم توافر الفرصة الكافية في سوق العمل لخريجي القسم ؛ بما يمثل تراجعا لدور القسم في المجتمع .٥

عدم وجود آلية فعالة ومنظمة لتوظيف خبرات كثير من ا�عضاء واالستفادة منها .٦

حاجة القسم الماسة إلى أساتذة ذوي خبرات علمية وعملية .٧

عدم تفعيل دور اÁرشاد ا�كاديمي لدى كثير من ا�عضاء بالصورة المطلوبة .٨



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۹۲ 

الحلول المقترحة للقضاء على معوقات التطوير في القسم أو الحدّ منها

 توفير اÁمكانات المادية والبشرية التي تساعد على نهضة العملية التعليمية وثرائها بالقسم والكلية .١

 توفير حزمة من عناصر الجذب الستقطاب الطالب المتميزين ، وضمان احتواء الملتحقين بالقسم ورفع كفاءتهم العلمية والمهارية .٢

وضع رؤية شاملة للتنسيق بين القسم وسوق العمل لتوفير الفرص المالئمة للخريجين وجذب الطالب المتميزين الجدد .٣

 وضع آليات فعالة ودقيقة لتنظيم عملية التوظيف والتعاقد في القسم مع ا�ساتذة ذوي الخبرات العلمية والعملية .٤

 تفعيل دور اÁرشاد ا�كاديمي بالقسم تأكيدا على دور هيئة التدريس في احتواء الطالب ورعايته ٥

تفعيل دور اللجان الداخلية والوقوف على منجزاتها بصورة مستمرة ٦

عقد اللقاءات والندوات لطالب القسم بشطري الطالب والطالبات للوقوف على واقع العملية التعليمية وتتبع مظاهر القصور لتالفيها وتقويمها  ٧

إنشاء مكتبة خاصة بالقسم تشتمل على النتاج العلمي لñعضاء وأبرز ما يمكن أن يقدم للطالب Áثرائه وتنمية مداركه ٨

-٩
إتاحة فرصة للمشاركات الطالبية داخل القسم باستقبال أعمال الطالب في مجال البحث واÁبداع وتقويمها وإتاحة النماذج المتميزة منها لõطالع وتكريم 

أصحابها حثا لسائر الطالب على الجد والمثابرة والتميز 

صيانة التجهيزات والقاعات والمرافق بما يضمن جاهزيتها وكفاءتها واستمراريتها .٠١-

إقامة عالقات مع جهات أكاديمية مناظرة داخلية وخارجية للمساهمة برؤى وتقييمات وأنشطة علمية و إثرائية متبادلة .١١-



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۹۳

خطة القسم للعام الحالي والقادم

في مجال الجودة ١
استكمال متطلبات معايير الجودة وفق الخطة الموضوعة لكل معيار على المستوى النظري والتطبيقي- مراجعة الملفات 

وكتابة تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج عن ا�عوام الربعة ا�خيرة (٣٢/٣١- ٣٣/٣٢- ٣٤/٣٣- ٣٥/٣٤ه.

في مجال البحث العلمي٢
عقد حلقات نقاشية بحضور أعضاء هيئة التدريس – نشر ثقافة البحث العلمي المشترك بين ا�ساتذة من جهة أو بين الطالب 

المتميزين وا�ساتذة من جهة أخرى.

في هيئة التدريس٣
تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس من خالل حضور دورات تدريب في عمادة التطوير والجودة والنوعية- تعيين ما يحتاجه 

القسم من معيدين، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين من الداخل والخارج للعمل بالقسم.

قبول الراغبين في االلتحاق بالقسم وفق ا�نظمة .القبول في القسم٤

تفعيل التواصل بكافة أنواعه مع الخريجين و الخريجات وانشاء قاعدة ىبيانات لتحقيق ذلك.في مخرجات القسم٥

تغيير آلية عمل أعضاء لجنة الجودة بما يخدم متطلبات الجودة بالقسم .أخرى٦



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۹٤ 

لجان المعايير في قسم األدب

مهمتهاسم اللجنة اسم العضو

إدارة لجنة الجودةرئيساد. أحمد العدواني / د. طيب الحارثي

د. عماد هنداوي ( تم إعفاؤه بناء على رغبة مجلس 
القسم جلسة (١٤) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٨

د. مريم القحطاني

تنسيق العمل بين اللجان ومتابعة استكمال الملفات. منسقا

د. إبراهيم النعانعة

د. سعدة الدعدي
متابعة العمل على ملف ا�ستاذعضوا

د. أحمد سليم

د.إنصاف بخاري
متابعة العمل على ملف المقررعضوا

د. إسالم أبو الخير

د. رحمة الريمي
متابعة العمل على ملف اÁرشاد ا�كاديميعضوا



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۹٥

لجنة الجودة قسم األدب

األعضاء رئيسة اللجنة  القسم 

 قسم ا�دب 
 د. مريم عبد 

الهادي القحطاني 

نائبة د. كوثر القاضي 

أ. بدرية المالكي 

عضوات  أ. منى المنتشري 

أ. أفراح اللحياني 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۹٦ 

ثانياً: تطوير الكادر اإلداري



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۹۷

 تطوير الكادر اإلداري 

الفئة مكان الدورةتاريخ الدورة اسم الدورة
عدد المستفيدينالمستهدفة

معهد اÁدارة الرياض١١/ ١٤٣٤هـاÁبداع اÁداري

 اÁداريين والموظفين

١

١٦/ ٦ / ١٤٣٥ هـتحرير الخطابات الرسمية
وكالة الكلية للشئون 

التعليمية والتطوير
٥

١معهد اÁدارة الرياض٨ -٩ /١١/ ١٤٣٥ هـسلوكيات الوظيفة العامة

٢٦-٢٨ /٧ /١٤٣٥ هـمعالجة النصوص
معهد اÁدارة الفرع 

النسوي
١



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۱۹۸ 

تطوير هيئة التدريس



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۱۹۹

الدورات والورش



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۰۰ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة اسم العضو 

 د. عبد الحميد حمدى 
المقدم

عمادة شئون الطالب في جامعة أم القرى بتاريخ ( ١١ / ٥ / ١٤٣٥ هـ) دورة بعنوان : الخرائط الذهنية 

عمادة شئون الطالب في جامعة أم القرى بتاريخ ( ٤ / ٥ / ١٤٣٥ هـ)دورة بعوان : - اÁرادة وتحدي الذات 

عمادة شئون الطالب في جامعة أم القرى بتاريخ ( ٢٦ / ٤ / ١٤٣٥ هـ)دورة بعنوان : - فن الكتابة الصحفية 

عمادة شئون الطالب في جامعة أم القرى بتاريخ ( ١٩ / ٤ / ١٤٣٥ هـ)-  دورة بعنوان : - السكري يصيب الشباب 

عمادة شئون الطالب في جامعة أم القرى بتاريخ ( ١٢ / ٤ / ١٤٣٥ هـ)دورة بعنوان : -  فن التعامل في ضوء الشريعة 

 عمادة التطوير الجامعي والجودة ) بجامعة أم القرى . بتاريخ : ٢١ / ٢ / ١٤٣٥ هـ دورة بعنوان  : - كتابة تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج .

عمادة التطوير الجامعي والجودة ) بجامعة أم القرى . بتاريخ  : ٢ / ٢ / ١٤٣٥ هـ  دورة بعنوان :-  إجراء الدراسة الذاتية للبرنامج 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۰۱

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة اسم العض و 

 د. عبد الحميد حمدى 
المقدم

دورة بعنوان : -  تقارير البرامج والمقررات  
عمعمادة التطوير الجامعي والجودة ) بجامعة أم القرى . بتاريخ ( ١٣ / ٢ / 

١٤٣٥ هـ 

  دورة بعنوان : - مهارات صنع القرار وحل المشكالت 
بمقر ( عمادة التطوير الجامعي والجودة ) بجامعة أم القرى         بتاريخ : ٨ - 

٩ /٢ /١٤٣٥هـ

عمادة شئون الطالب في جامعة أم القرى بتاريخ : ٨ / ٢ / ١٤٣٥ هـ ) .دورة بعنوان : - كن مبدعÖ .... مبتكرó .... ؟

عمادة شئون الطالب في جامعة أم القرى بتاريخ ( ٢٤ / ١ / ١٤٣٥ هـ ) .دورة بعنوان : - كم وزنك اÁنساني ؟

 (  PowerPoint  ) ليãبمقر ( كلية اللغة العربية ) بجامعة أم القرى بتاريخ ( ٢٠ / ١ / ١٤٣٥ هـ ) دورة في الحاسب ا

د. حسين محمود

 شحاتة

عمادة التطوير في الفترة من ١٤٣٤/٦/٦وحتى ١٤٣٤/٦/١٠هـتقنيات بناء ا�سئلة الموضوعية 

المكتبات الخاصة بالمملكة العربية السعودية الواقع 
والمستقبل

في الفترة من١٤-١/١٥/ ١٤٣٥ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۰۲ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. منصور هاشم 
عجمى أبو 

شهبة

دورة بعنوان : التخطيط.

مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان

١٤٣٤ هـ

دورة بعوان : التحفيز

دورة بعنوان : - إعداد وتصميم البرامج الدراسية

 دورة بعنوان : - نظم االمتحانات وتقويم الطالب

دورة بعنوان  أخالقيات البحث العلمي

دورة في كيفية استخدام قواعد المعلومات العربية وخدمات المكتبة اÁلكترونية 
الرقمية

مكتبة الملك - عبد ا¬ جامعة     

أم القرى ١٤٣٤هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۰۳

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. أحمد إبراهيم 
أبو الوفا

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـدورة بعنوان : -  النشر في الدوريات العلمية  

عمادة التعلم اÁلكتروني والتعليم عن بعد بتاريخ ١٤٣٥/١١/٥    دورة بعنوان : - أساسيات التعلم اÁلكتروني

عمادة التعلم اÁلكتروني والتعليم عن بعد بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـدورة بعنوان : -نظام إدارة المقررات  

عمادة شئون الطالب في جامعة أم القرى بتاريخ ( ٢٤ / ١ / ١٤٣٥ هـ ) .دورة بعنوان : - -(نظام الفصول االفتراضية)

د. يوسف

السلمي
مهد اÁدارة العامة بجدة ١٤٣٥/٥/٢إدارة االجتماعات

د. ياسين محمد 
أبو الهيجاء

بالتعاون مع المكتبة الرقمية السعودية، ١٤٣٥/٤/١٢هـ.دورة تدريبية الستخدام قاعدة المعلومات



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۰٤ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانهااسم الدورة / الورشة اسم العضو

د.سيد دسوقي

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـدورة ( إجراء الدراسة الذاتية للبرنامج )

دورة ( بناء االختبارات التحصيلية )
عمادة التطوير الجامعي و الجودة النوعية ، في الفترة من ٤-٥ / ١ / 

١٤٣٦ هـ               جامعة أم القرى

د. سعيد بن علي 
الغامدي

التنمية المتكاملة لõدارة الحديثة
من ٩ - ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٥هـ

إسطنبول - تركيا

د. إبراهيم بن 
عبدا¬  الغامدي

ورشة في الدراسات العليا
شعبان ١٤٣٥هـ

عمادة الدراسات العليا

د /علي إبراهيم 
محمد محمد

أساسيات التعليم اÁليكتروني
جامعة أم القرى

١٤٣٥ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۰٥

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. محمد دغريري

٢٣-١٤٣٣/٥/٢٥هـ  معهد اÁدارة العامة بالمنطقة الشرقية حلقة تطبيقية بعنوان : إدارة االجتماعات 

٨-١٤٣٣/٦/١٠هـ معهد اÁدارة العامة بالمنطقة الشرقيةحلقة تطبيقية بعنوان : تنمية مهارات التطوير اÁداري 

١٤-١٤٣٤/٤/١٦هـ معهد اÁدارة العامة بالمنطقة الشرقيةحلقة تطبيقية بعنوان : فاعلية المدير في جماعات العمل 

عمادة التطوير والجودة النوعية بجامعة أم القرىإدارة االجتماعات الفعالةد. سعود عبيد ا¬  الصاعدي

د. عبد ا¬ مصطفى محمد الشنقيطي

عمادة التعليم اÁلكترونيالفصول االفتراضية أساسيات التعليم عن بعد

جامعة الملك عبد العزيزاالختبارات االفتراضية ورشة الخطة اÁعالمية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۰٦ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة اسم العضو 

د. هشام 
السعيد 
البلتاجي

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقادة بجامعة حلوان. بتاريخ ٧/٣/ ٢٠١٣مدورة التحفيز

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقادة بجامعة حلوان. بتاريخ ٧/٢/ ٢٠١٣مدورة التخطيط

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقادة بجامعة حلوان. بتاريخ ٧/٧/ ٢٠١٣مدورة أخالقيات البحث العلمي

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقادة بجامعة حلوان. بتاريخ ٧/٤/ ٢٠١٣مدورة إعداد وتصميم البرامج الدراسية

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقادة بجامعة حلوان. بتاريخ ٧/٦/ ٢٠١٣مدورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب

دورة تطوير ملف التدريس
عمادة الجودة والتطوير النوعي. جامعة أم القرى، بالتعاون مع مركز النافع للتدريب 

واالستشارات. بتاريخ ١٤٣٦/١/١٣هــ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۰۷

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة اسم العضو 

٩ - ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٥هـ            إسطنبول - تركياالتنمية المتكاملة لõدارة الحديثةد. سعيد بن محمد آل يزيد

د .فاطمة بنت عبدالرشيد 
محمد  

١٤٣٤/٦/٢١ في جامعة ام القرىتوصيف وتقرير المقرر الدراسي

٢٨-٣٠ ديسمبر  ٢٠١٤ م مركز غرسالجرافولوجي ١

د/ إقبال محمد عبد الماجد 
العباسي

٢٨ – ٣٠ / ٥ / ١٤٣٢ هـتحليل الشخصية

٥ / ٤ / ١٤٣٥ هـاستراتيجيات التدريس

٥  / ٧ / ١٤٣٥ هـإدارة االجتماعات

٩ / ٢ / ١٤٣٤ هـ جامعة أم القرىتقارير البرامج والمقررات



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۰۸ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة اسم العضو 

استراتيجيات التدريس د.آمال إبراهيم  صديق
٥/ ٤/ ١٤٣٥ هـ 

مقر عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

معهد بيرليز -١٤٣٥هـ/ مكةدورات لغة انجليزية وحاسبد. اماني حلواني

د. أميرة زبير

 سمبس

تحليل الشخصية باستخدام دالالت خط اليد( 
الجرافولوجي ) المستوى ا�ول والمستوى الثاني

مركز إبداع ا�صيل للتدريب بمكة المكرمة

١٢  -١٤ / ٦ / ١٤٣٤ هـ

١٩ – ٢١ / ٦ / ١٤٣٤ هـ

توصيف وتقرير المقرر الدراسي

١٤٣٤/٦/٢١هـ

وكالة كلية اللغة العربية للتطوير ا�كاديمي وخدمة المجتمع/جامعة أم 
القرى

دورة (استراتيجيات التدريس)د. شقراء محمد النباتي
 ٥ / ٤ / ١٤٣٥ هـ

جامعة أم القرى



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۰۹

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د.حمدة حامد الجابري

حضور ورشة عمل(كتابة تقرير التقويم البرامجي)
بجامعة أم القرى /عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

١ / ٣ / ١٤٣٤ هـ

كلية اللغة العربية بريع ذاخر ١٣ / ٦ / ١٤٣٤ هـاللقاء التعريفي لمعهد البحوث والدراسات االستشارية 

ورشة عمل البرنامج التدريبي لتطوير أعضاء هيئة التدريس(صياغة 
الفكرة البحثية )

بجامعة أم القرى

١٤ / ٤ / ١٤٣٤ هـ

د . بسمة مليباري

٢٤/ ١ /  ١٤٣٤هـورشة عمل توصيف البرامج والمقررات

١٣ /٤ / ١٤٣٤هـورشة عمل البحث العلمي

٢٤-٦/٢٥ / ١٤٣٤هـورشة عمل بيئة التعلم االلكتروني

٨-١/٩/ ١٤٣٥هـ ورشة عمل حل المشكالت واتخاذ القرار



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۱۰ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. غادة بنت سعد السعيدي

استراتيجيات التدريس
٥ / ٤ / ١٤٣٥ هـ

- جامعة أم القرى 

فن ومهارات التعامل والتأثير على اãخرين 
 ٦ / ٤ / ١٤٣٤ هـ

مركز كن ا�ول للتدريب - قاعة العقد الفريد بالعوالي

د. فاطمة محمد طاهر حامد

١٤٣٤/٦/٢١ في جامعة ام القرىتوصيف وتقرير المقرر الدراسي

الجرافولوجي ١
٢٨-٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ م

مركز غرس

د. ريم خلف   الجعيد

حضور دورة مؤشرات ا�داء الرئيسة في مؤسسات 
التعليم العالي 

عمادة التطوير الجامعي والجودة

٢٥ / ١٢ / ١٤٣٤ هـ 

حضور دورة استراتيحيات التدريس

 
عمادة الدراسات الجامعية بجامعة                  أم القرى٥ /٤ / ١٤٣٥ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۱۱

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. سلوى عبدالصمد 
منشي

جامعة أم القرى مدينة الملك فهد للعلوم والتقنية ١٤ / ٤ / ١٤٣٤ هـتطوير القدرات البحثية 

د. سميحة صالح اللهيبي 
الحربي

وكالة التطوير وخدمة المجتمع بجامعة أم القرىنواتج التعلم

١٤٣٤هـ
وكالة التطوير وخدمة المجتمع بجامعة أم القرى ١٤٣٤ هـتقرر المقرر

معهد البحوث بجامعة أم القرى١٤٣٤هـأخالقيات البحث العلمي

وكالة كلية اللغة العربية ١٤٣٤ هـورشة عمل عن كتابة التقرير التقويم الذاتي

معهد البحوث العلمية  ١٤٣٤هـورشة عمل في النشر العلمي الدولي

وكالة كلية اللغة العربية ١٤٣٤هـورشة عمل بعنوان تقريرمقرر دراسي

وكالة التطوير وخدمة المجتمع بجامعة أم القرىنواتج التعلم

١٤٣٤ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۱۲ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. سميحة 
صالح 

اللهيبي 
الحربي

وكالة التطوير وخدمة المجتمع بجامعة أم القرى. ١٤٣٤ هـتقرر المقرر

معهد البحوث بجامعة أم القرى١٤٣٤ هـأخالقيات البحث العلمي

وكالة كلية اللغة العربية ١٤٣٤ هـورشة عمل عن كتابة التقرير التقويم الذاتي

معهد البحوث العلمية١٤٣٤ هـورشة عمل في النشر العلمي الدولي

وكالة كلية اللغة العربية١٤٣٤ هـورشة عمل بعنوان تقريرمقرر دراسي

عمادة التطوير والجودة النوعية   ١٤٣٥هـدورة في بناء ا�سئلة التحصيلية والتكوين المهاري

عمادة التطوير والجودة  النوعية   ١٤٣٥ هـدورة في بناء ا�سئلة الموضوعية

وكالة كلية اللغة العربية ١٤٣٥دورة في استراتيجيات التدريس

عمادة التعليم اÁلكتروني والتعليم عن بعد  ١٤٣٥  هـورشة عمل بعنوان التعليم اÁلكتروني بعد آحر للتعليم العالي

معهد البحوث بجامعة أم القرى١٤٣٥ هـأخالقيات البحث العلمي

وكالة التطوير وخدمة المجتمع بجامعة أم القرى. ١٤٣٤ هـتقرر المقرر



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۱۳

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة اسم العضو 

د. عفاف طاهر أمير بنتن
االستفادة من علم ا�صوات  في بحوثنا اللغوية والنحوية 

والصرفية د/ مي فاضل الجبوري
١٤٣٥هـ 

مبنى كلية اللغة العربية  بجامعة أم القرى

د.عزيزة عطية ا¬ الشنبري

النشر العلمي الدولي
١٧/ ١/ ١٤٣٥هـ

جامعة ام القرى

التعلم االلكتروني ُبعد آخر للتعليم العالي
٢٥/ ٤ / ١٤٣٥ هـ
جامعة ام القرى

نظام الفصول االفتراضية
٦/٣/ ١٤٣٥هـ 

جامعة ام القرى

نظام إدارة المقررات
٣٠ / ٥ / ١٤٣٥ هـ
جامعة ام القرى

د عائشة اللهيبي

 دورة  أساسيات التعليم االلكتروني
جامعة أم القرى /عمادة التعليم االلكتروني

١٤٣٤/٦/٢٦هـ

 دورة االختبارات االلكترونية
جامعة أم القرى /عمادة التعليم االلكتروني

١٤٣٤/٦/٢٧هـ

 دورة الفصول االفتراضية
جامعة أم القرى /عمادة التعليم االلكتروني

١٤٣٤/٧/٤هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۱٤ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة   اسم العضو 

د.عائشة 
اللهيبي

دورة اعداد تقرير المقرر
١٤٣٤/١١/٢٥هـ

جامعة أم القرى/كلية اللغة العربية،وكالة التطوير

دورة عن استراتيجيات البحث في االنترنت 
١٤٣٥/١/٢٨هـ 

معهد البحوث العلمية واحياء التراث االسالمي  جامعة أم القرى

ورشة عمل عن النشر العلمي الدولي 
١٤٣٥/١/١٧هـ 

معهد البحوث العلمية واحياء التراث االسالمي  جامعة أم القرى.

ورشة عمل عن التعليم االلكتروني بعد آخر للتعليم العالي 
١٤٣٥/٤/٢٥هـ 

عمادة التعليم االلكتروني /جامعة أم القرى

ورشة عمل عن  البحث العلمي في قواعد البيانات 
١٤٣٥/٥/١٧هـ 

معهد البحوث العلمية واحياء التراث االسالمي جامعة أم القرى.

دورة اعداد تقرير المقرر 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ

جامعة أم القرى/كلية اللغة العربية،وكالة التطوير



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۱٥

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. مي الجبوري

١٧-١-١٤٣٥النشر العلمي الدولي

٢٥-١١-١٤٣٤ورشة تقرير مقرر دراسي 

٢٧-٣-١٤٣٥بيئة التعلم االلكتروني  وبناء المحتوى

٢٨ – ٣- ١٤٣٥ادوات االختبار والتقييم

٨و٩ – ٢ - ١٤٣٥التفكير االبداعي

End Note ١٣-٤-١٤٣٥كتابة االبحاث باللغة االنجليزية باستخدام برنامج

د. مارية عبدالغفور قاسم
علم ا�صوات واالستفادة منه في بحوثنا اللغوية والنحوية 

والصرفية.
١٤٣٥/١/٣٠هـ    -   ١٤٣٥/٢/١هـ بجامعة أم القرى.

 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۱٦ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

 أ. مريم مهدي 
الجابري

دورة (كيفّية إعداد تقرير المقّرر الّدراسّي)
جامعة أّم القرى/وكالة كّلّية الّلغة العربّية للّشئون الّتعليمّية والّتطوير

١٤٣٤ه

دورة(مؤّشرات ا�داء الّرئيسّية في مؤّسسات الّتعليم 
العالي)

جامعة أّم القرى/وكالة كّلّية الّلغة العربّية للّشئون الّتعليمّية والّتطوير

٢٥/ ١٢ / ١٤٣٤هـ

إجازة سماع لمختصر صحيح اÁمام البخاري للّزبيدّي
مركز إسعاد لالستشارات الّتربوّية والّتعليمّية 

١٤٣٤ هـ

دورة (تقنيات بناء االختبارات الموضوعّية)
جامعة أّم القرى/ عمادة الّتطوير والجودة الّنوعّية

١٥-١٨ /١ / ١٤٣٥هـ

دورة(الّنشر العلمّي الّدولّي)
جامعة أّم القرى/ عمادة معهد البحوث العلمّية وإحياء الّتراث

١٧ / ١ / ١٤٣٥هـ

دورة :تحليل نتائج االختبارات الّتحصيلّية، على المستوى 
اÁجمالّي (الّدرجة الكّلّية) والمستوى الّتفصيلّي (الفقرات)

جامعة أّم القرى/ عمادة الّتطوير والجودة الّنوعّية

٢٣-٢٥ / ١ / ١٤٣٥هـ

دورة(االستفادة من علم ا�صوات في بحوثنا اّلغوّية والّنحوّية 
والّصرفّية )

جامعة أّم القرى/عمادة شئون الّطالب لñنشطة والّتدريب الّطالبّي

٣٠/ ١- ١/ ٢ /١٤٣٥هـ 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۱۷

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د.نجالء عطار

ورشة مؤشرات ا�داء الرئيسة في مؤسسات التعليم العالي
٢٥ / ١٢ / ١٤٣٤ هـ

وكالة التطوير بالكلية

ورشة عمل في النشر العلمي الدولي
١٧ / ١ / ١٤٣٥ هـ

وكالة التطوير بالكلية

ورشة عمل مهارات صنع القرارات و حل المشكالت
٨-٩ / ١ / ١٤٣٥ هـ

عمادة التطوير الجامعي

ورشة التعلم النشط
١٤ / ٢ / ١٤٣٥ هـ

لمدة ٣ أيام  ,, عمادة التطوير الجامعي

ورشة عمل التخطيط االستراتيجي
١٦ / ٦ / ١٤٣٥ هـ

لمدة يومين ,,وعمادة التطوير و الجودة

دورة إدارة ا�زمات
١٨ -١٩ / ٧ / ١٤٣٥ هـ

لمدة يومين  ,,عمادة التطوير و الجودة

ورشة التهيئة الستقبال محكمي الهيئة الوطنية 
٢٦/ ٤ / ١٤٣٥ه

الجوهرة/ وكالة الجامعة للتطوير



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۱۸ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د . حصة  زيد 
الرشود

أساسيات التفكير اÁبداعي
١-٢ /٢ / ١٤٣٥ه

قاعة التدريب/ عمادة التطوير الجامعي

إدارة االجتماعات الفعالة
٢٢-٢٣ /٢ / ١٤٣٥ه

قاعة التدريب/ عمادة التطوير الجامعي

مؤشرات ا�داء في مؤسسات التعليم العالي
٢٥/ ١٢ /١٤٣٤ه

الجفالي٣/ وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية والتطوير

النشر العلمي الدولي
١٧/ ١ /١٤٣٥هـ الجفالي١/ وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية والتطوير بالتعاون مع 

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اÁسالمي

استراتيجيات التدريس 
٥/ ٤ / ١٤٣٥ه

قاعة التدريب/ وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية والتطوير

حلقة نقاش حول التعليم اÁلكتروني والتعليم 
عن بعد

٢٥/ ٤ / ١٤٣٥هـ وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية والتطوير بالتعاون مع عمادة 

التعليم اÁلكتروني والتعليم عن بعد

ورشة التهيئة الستقبال محكمي الهيئة 
الوطنية 

٢٦/ ٤ / ١٤٣٥ه

الجوهرة/ وكالة الجامعة للتطوير



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۱۹

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

أ. نبيهة باخشوين 

جامعة أم القرى كلية اللغة العربية ١٤٣٥دورة االستفادة من علم ا�صوات في البحوث اللغوية والنحوية

التعٌلم االلكتروني ُبعد آخر للتعليم العالي
عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد    

      ٤/٢٥ /  ١٤٣٥ هـ

أ.سامية الحربي
االستفادة من علم ا�صوات في بحوثنا اللغوية والنحوية والصرفية ( دورة 

مركزة)

١٤٣٤هـ - ١٤٣٥هـ 

جامعة أم القرى

أ. سهيلة 

تركستاني 

جامعة أم القرىكيف نستفيد من علم ا�صوات في بحوثنا اللغوية 

مؤشرات ا�داء الرئيسية في مؤسسات التعليم العالي 
جامعة أم القرى

١٤٣٤/١٢/٢٤هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۲۰ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة اسم العضو 

أ. سهيلة  
تركستاني 

جامعة أم القرى  / ٢٥ / ١١ / ١٤٣٤ هـ كيفية أعداد تقرير المقرر الدراسي

جامعة أم القرى ١٤٣٤هـ كيفية إعداد ورقة عمل

جامعة أم القرى ,, عمادة التطوير الجامعي  ١٥-١٨ / ١٤٣٥/١هـتقنيات بناء االختبارات الموضوعية

تحليل نتائج االختبارات التحصيلية على مستوى الدرجة 
الكلية وعلى مستوى ا�سئلة

جامعة أم القرى ,,عمادة التطوير الجامعي ٢٢-١٤٣٥/١/٢٥هـ

جامعة أم القرى  ,,وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية والتطوير ١٤٣٥/٤/٥استراتيجيات التدريس 

جامعة أم القرى ١٤٣٥/١هـورشة عمل : النشر العلمي الدولي

جامعة أم القرى – معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ٢-١٤٣٥/١/٤هـورشة عمل : صياغة وإعداد البحث العلمي (خطة البحث)

جامعة أم القرى  ,و  عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ١٤٣٥/٣/٢٥التعلم االلكتروني بعد آخر للتعليم العالي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۲۱

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

أ. نبيهة باخشوين 

جامعة أم القرى كلية اللغة العربية ١٤٣٥دورة االستفادة من علم ا�صوات في البحوث اللغوية والنحوية

التعٌلم االلكتروني ُبعد آخر للتعليم العالي
عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد     

     ٤/٢٥ /  ١٤٣٥ هـ

أ.سامية الحربي
االستفادة من علم ا�صوات في بحوثنا اللغوية والنحوية 

والصرفية ( دورة مركزة)

١٤٣٤هـ - ١٤٣٥هـ 

جامعة أم القرى

أ. سهيلة 

تركستاني 

جامعة أم القرىكيف نستفيد من علم ا�صوات في بحوثنا اللغوية 

مؤشرات ا�داء الرئيسية في مؤسسات التعليم العالي 
جامعة أم القرى

١٤٣٤/١٢/٢٤هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۲۲ 

الدورات والورش  – قسم اللغة والنحو والصرف  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

أ. سهيلة  
تركستاني 

جامعة أم القرى  / ٢٥ / ١١ / ١٤٣٤ هـ كيفية أعداد تقرير المقرر الدراسي

جامعة أم القرى ١٤٣٤هـ كيفية إعداد ورقة عمل

جامعة أم القرى ,, عمادة التطوير الجامعي  ١٥-١٨ / ١٤٣٥/١هـتقنيات بناء االختبارات الموضوعية

تحليل نتائج االختبارات التحصيلية على مستوى 
الدرجة الكلية وعلى مستوى ا�سئلة

جامعة أم القرى ,,عمادة التطوير الجامعي

٢٢-١٤٣٥/١/٢٥هـ

استراتيجيات التدريس 
جامعة أم القرى  ,,وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية والتطوير

١٤٣٥/٤/٥

جامعة أم القرى ١٤٣٥/١هـورشة عمل : النشر العلمي الدولي

ورشة عمل : صياغة وإعداد البحث العلمي (خطة 
البحث)

جامعة أم القرى – معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ٢-١٤٣٥/١/٤هـ

جامعة أم القرى  ,و  عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ١٤٣٥/٣/٢٥التعلم االلكتروني بعد آخر للتعليم العالي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۲۳

الدورات والورش  – قسم األدب - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

اÁعداد للزيارة الخارجية – التطوير والجودةد. طيب أحمد الحارثي
١٤٣٥/٤/٢٦ه .قاعة الملك عبد العزيز التاريخية-  المساندة (١) 

بالعابدية

د. أحمد سعيد العدواني

اÁعداد للزيارة الخارجية – التطوير والجودة
١٤٣٥/٤/٢٦ه .قاعة الملك عبد العزيز التاريخية-  المساندة (١) 

بالعابدية

١٧- ١٩/ ١٤٣٥/٤ه. معهد اÁدارة العامة - جدةالحلقة التطبيقية حول إدارة الجودة الشاملة

د.إسالم عبد المجيب  أبو 
الخير

١٤٣٥/١/٢٣،٢٤،٢٥ العزيزيةتحليل نتائج االختبارات التحصيلية

مكتبة الملك عبد ا¬ بالعابدية- ١٤٣٥/٣/٢٦التعلم اÁلكتروني- أساسيات التعلم اÁلكتروني

مكتبة الملك عبد ا¬ بالعابدية- ١٤٣٥/٣/٢٧التعلم اÁلكتروني- إدارة المقررات و بناء المحتوى

مكتبة الملك عبد ا¬ بالعابدية- ١٤٣٥/٣/٢٨التعلم اÁلكتروني- بناء االختبارات



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۲٤ 

الدورات والورش  – قسم األدب - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. عماد محمد يحيى 
هنداوي

مكتبة الملك عبد ا¬ بالعابدية- ١٤٣٥/٣/٢٦التعلم اÁلكتروني- أساسيات التعلم اÁلكتروني

مكتبة الملك عبد ا¬ بالعابدية- ١٤٣٥/٣/٢٧التعلم اÁلكتروني- إدارة المقررات وبناء المحتوى

مكتبة الملك عبد ا¬ بالعابدية- ١٤٣٥/٣/٢٨التعلم اÁلكتروني- بناء االختبارات

مكتبة الملك عبد ا¬ بالعابدية- ١٤٣٥/٣/٢٩التعلم اÁلكتروني- الفصول االفتراضية

١-١٤٣٥/٢/٢- عمادة التطوير الجامعي - العزيزيةأساسيات التفكير اÁبداعي

١٤٣٥/٢/٢٠- عمادة التطوير الجامعي - العزيزيةإجراء الدراسة الذاتية للبرنامج

١٤٣٥/٤/٢٦ه .قاعة الملك عبد العزيز التاريخية-  المساندة (١) بالعابديةاÁعداد للزيارة الخارجية – التطوير والجودة

٧-١٤٣٥/٦/١٠- عمادة التطوير الجامعي - العزيزيةتقنيات بناء ا�سئلة الموضوعية

١٦-١٤٣٥/٦/١٧-عمادة التطوير الجامعي- العزيزيةالتخطيط االستراتيجي

مكتبة الملك عبد ا¬ بالعابدية- ١٤٣٥/٣/٢٦التعلم اÁلكتروني- أساسيات التعلم اÁلكتروني



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۲٥

الدورات والورش  – قسم األدب - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د.أحمد سليم عبد 
الوهاب محمد

عمادة التعلم اÁلكتروني والتعليم عن بعد – ١٤٣٤/١١/١٢هـأساسيات التعلم اÁلكتروني

عمادة التعلم اÁلكتروني والتعليم عن بعد – ١٤٣٤/١١/١٣هـنظام إدارة المقررات

عمادة التعلم اÁلكتروني والتعليم عن بعد – ١٤٣٤/١١/١٩هـبيئة التعلم اÁلكتروني وبناء المحتوى

عمادة التعلم اÁلكتروني والتعليم عن بعد – ١٤٣٤/١١/١٩هـأدوات االختبارات والتقييم اÁلكتروني

عمادة التعلم اÁلكتروني والتعليم عن بعد – ١٤٣٤/١١/٢٠هـنظام الفصول االفتراضية

١٤٣٥/٤/٢٦ه .قاعة الملك عبد العزيز التاريخية-  المساندة (١) بالعابديةاÁعداد للزيارة الخارجية – التطوير والجودة

١٤٣٥/٤/٢٦ه .قاعة الملك عبد العزيز التاريخية- المساندة (١)العابديةاÁعداد للزيارة الخارجية – التطوير والجودة



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۲٦ 

الدورات والورش  – قسم األدب - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د.إنصاف 
بخاري

١٤٣٥/١/٧هـدورة مهارات صنع القرار وحل المشكالت تقديم د/ وائل فتحي إبراهيم عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

دورة ( اÁدارة تحت ضغوط العمل)
معهد اÁدارة الفرع النسائي بالرياض,

٢١-٢٣ /١٤٣٥هـ

قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرىالمؤتمر العالمي للتجارب الرائدة في مجاالت العمل الخيري واÁنساني 

أرض المعارضمعرض الرياض الدولي للكتاب ٣-١٤٣٥/٥/١٣هـ

مركز المعارض / الرياضالمعرض و المؤتمر الدولي للتعليم العالي 

الملتقى الرابع القيادات مؤسسات التعليم العالي / شراكة فاعلة نحو تعليم 
وتعلم لمستقبل مستدام لبنات الوطن

وزارة التعليم العالي الرياض

٢٥/ ١٢ /١٤٣٤هورشة عمل النشر العلمي الدولي
الجفالي٣/ وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية والتطوير

NCAAA  سالميورشة التهيئة التي قدمتها الهيئة الوطنيةÁمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث ا



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۲۷

الدورات والورش  – قسم األدب- 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د.إنصاف بخاري

اللقاء العلمي الذي أقامه معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث اÁسالمي يوم

قاعة الجوهرة – مقر الزاهر جامعة أم القرى

قاعة الجوهرة – مقر الزاهر جامعة أم القرى من ٥/١٦ إلى ٥/١٨/ ١٤٣٥هـورشة عمل أساسيات التفكير اÁبداعي

جامعة أم القرى ٤ /١٤٣٥/٥هـاستراتيجيات التدريس د.سعدة الدعدي

د.أسماء السيد

 نشر البحوث في الدوريات العلمية 

جامعة أم القرى ٤ /١٤٣٥/٥هـاستراتيجيات التدريس 

االثنين ٢٠ صفر ١٤٣٥هـ  عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية .إجراء الدراسة الذاتية للبرنامج

الثالثاء ١٢صفر كتابة تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج

الثالثاء ١٤٣٥/٤/٢٥هـ عمادة التعليم االلكترونيحلقة نقاش في التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد  

٢٥-١١-١٤٣٤ هــ جامعة أم القرى ، شطر الطالبات تقرير مقرر دراسيأ.علية المزيني 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۲۸ 

الدورات والورش  – قسم األدب - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

جامعة أم القرى ٤ /١٤٣٥/٥هـاستراتيجيات التدريس  د.مني السبيعي د.رندا الصبحي

د.رحمه الريمي
استراتيجيات التدريس 

د.مني السبيعي 
جامعة أم القرى ٤ /١٤٣٥/٥هـ

د. مريم القحطاني

المنهج التاريخي أصوله و أبعاده (د.إبراهيم البعول 
الخميس ١٤٣٥/٢/١٥

جامعة ام القرى

 صورة المرأة االفرنجية في أدب الحروب الصليبية (أ.د. سمير الدروبي )

كتابة القصة القصيرة والقصيرة جداد. أمل محسن العميري
من ٣-٤-١٤٣٥هـ إلى ٦-٤-١٤٣٥هـ

بنادي مكة الثقافي ا�دبي

د .كوثر محمد القاضي

جامعة أم القرى/ ف١التعليم اÁلكتروني 

نادي مكة/ ف١كتابة القصة القصيرة

أ. أسماء عبد ا¬  الزيد 
ورشة عمل (تهيئة الجامعة لزيارة المراجعين الخارجيين للحصول على 

االعتماد المؤسسي 
١٤٣٥/٤/٢٦هـ جامعة أم القرى



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۲۹

الدورات والورش  – قسم األدب - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

جامعة أم القرى, عمادة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اÁسالمي ٢٤ / ١١ /١٤٣٤ هأخالقيات البحث العلميأ. منى محمد المنتشري

أ. هناء الردادي 

جامعة أم القرى/ عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد                 ٤ / ٤ / ١٤٣٥ هالمقررات االلكترونية خطوة نحو المشاركة

 جامعة أم القرى /عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ٢٩ / ٥ / ١٤٣٥ هأساسيات التعلم االلكتروني

     جامعة أم القرى /عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  ١ /٦ / ١٤٣٥ هبيئة التعلم االلكتروني وبناء المحتوى

جامعة أم القرى /عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  ٢ / ٦ /١٤٣٥ هأدوات االختبارات والتقييم االلكتروني

 جامعة أم القرى /عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  ٣/ ٦ /١٤٣٥ هنظام الفصول االفتراضية

جامعة أم القرى/ عمادة التطوير ١٤٣٥ هورشة عمل بعنوان النشر العلمي الدولي

 جامعة أم القرى- عمادة التطوير ١٤٣٥ ه اختيار المشكلة في البحث العلمي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۳۰ 

الدورات والورش  – قسم البالغة والنقد  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

د. سعاد الثقفي

جامعة أم القرى - عمادة التطوير الجامعي والجودة والنوعية ٨-٩-١-١٤٣٥هـحضور ورشة عمل مهارات صنع القرار وحل المشكالت

كلية اللغة العربية _جامعة أم القرى _ ٢٥-١٢-١٤٣٤هـمؤشرات ا�داء الرئيسية في مؤسسات التعليم العالي

جامعة أم القرى-معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اÁسالميحضور ورشة عمل اختيار المشكلة في البحث العلمي

جامعة أم  القرى وكالة التطوير٢٩-١٤٣٥/٥/٣٠هحضور ورشة التعلم النشط

د.هنادي بحيري

حضور حلقة نقاش بعنوان (المقررات االلكترونية خطة نحو 
المشاركة)  

في جامعة أم القرى بتاريخ ٤-٤-١٤٣٥

حضور الورشة التعريفية بعمادة التعلم االلكتروني الخاصة 
بكلية اللغة العربية 

وكالةكلية اللغة العربية بتاريخ ٢٥-٤-١٤٣٥ه

كلية اللغة العربية _جامعة أم القرى _ ٢٥-١٢-١٤٣٤هـمؤشرات ا�داء الرئيسية في مؤسسات التعليم العالي

في مدينة الرياض بتاريخ ١٣-١٤-٤-١٤٣٥هحضور دورة Áعداد مقيمات  لجائزة الموسى للمعاهد المتميزة



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۳۱

الدورات والورش  – قسم البالغة والنقد  - 

تاريخها / مكانها اسم الدورة / الورشة  اسم العضو 

٢٣م١٤٣٥/٢ه فندق رويال كورالالتحرير الصحفيفوزي محمد على غانم

د. عائشة البارودي 

 ا�ربعاء ١٤٣٥/٢/٦هحضرت دورة خارج الجامعه في برنامج الحي المعظم بعنوان  مدرسة هاجر

١٤٣٥/١/٣٠هحضور اللقاء العلمي الثالث �نشطة الجمعية (النشوز والخلع)

د. تغريد المبارك 

١-١٤٣٥/٢/٢هـورشة عمل: (أساسيات التفكير اÁبداعي)

١٤٣٥/١/١٧هـورشة عمل: (النشر العلمي الدولي) 

٥-١٤٣٥/٢/٦هـورشة عمل: (تصميم البرامج اÁحترافية في مجال العمل الخيري اÁنساني) 

١٥-١٤٣٥/٢/١٦هـورشة عمل:(التعلم النشط)

د.منال بنت مبطي 
المسعودي 

١٤٣٥/١/١٧هـورشة عمل: (النشر العلمي الدولي)

مؤشرات ا�داء الرئيسية في مؤسسات التعليم العاليأ.بسمة العنزي
كلية اللغة العربية _جامعة أم القرى 

_ ٢٥-١٢-١٤٣٤هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۳۲ 

تطوير أعضاء هيئة التدريس -  قسم اللغة والنحو والصرف
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۳۳

تطوير عضوات  هيئة التدريس -  قسم اللغة والنحو والصرف
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۳٤ 

تطوير أعضاء وعضوات هيئة التدريس -  قسم األدب -

0

2

4

6

8

10

12

14

١سلسلة 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۳٥

تطوير  أعضاء وعضوات هيئة التدريس -  قسم البالغة والنقد- 
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۳٦ 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۳۷

خدمة الكلية والجامعة 
والمجتمع



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲۳۸ 

المشاركة في لجان الكلية والجامعة

جهته ومكانهالعمل اإلداري  االسم

د. سعيد بن علي 
عبدان الغامدي

كلية خدمة المجتمع رئيس قسم الدبلومات
والتعليم المستمر

د. إبراهيم 
جمهور الغامدي

ـ رئيس قسم الدراسات العليا  من ١٤٣٥/١٤٣٤هـ  حتى اãن .

كلية اللغة العربية

ـ عضو مجلس الكلية من ١٤٣٥/١٤٣٤هـ حتى اãن .

ـ عضو مجلس اللغة والنحو والصرف .

د. سعيد 
محمد القرني

لجنة العالقات العاّمة واÁعالم

رئيس اللجنة  القرار  ١٣ / ٢/ ١٤٣٥ هـ

الكلية الجامعية بالجموموكيل الكلية للشئون التعليميةد.  سعيد بن محمد عبدا¬ آليزيد

د. رياض الخوام

رئيس لجنة المعادالت

قسم الدراسات العلياعضو في لجنة فحص موضوعات الماجستير والدكتوراه

عضو في لجنة فحص المخطوطات المقدمة للدراسات العليا



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲۳۹

المشاركة في لجان الكلية والجامعة

جهته ومكانهاللجنة االسم

د . حسين خميس شحاتة

عضو لجنة التنسيق بقسم اللغة والنحو والصرف بالكلية ، والمكلفة بإعمال ( الحذف – اÁضافة- االنسحاب

القسم

١٤٣٤ / ١٤٣٥ هـ

عضو بلجنة الجدول بالقسم 

 عضو بلجنة متابعة االختبارات بالقسم 

عضو بلجنة الجودة والتطوير بالقسم 

أ.فيروز الزهراني-أ.شكرية 
العميري

١٤٣٤هـعضو لجنة سير االختبارات

١٤٣٤هـعضو لجنة النشاط بالقسمأ.سهام الصحفي-أ.بسمة العنزي

١٤٣٤هـعضو لجنة العالقات العامة واÁعالم بالكليةأ.ندى خياط

١٤٣٤هـممثلة القسم بالمكتبة المركزية أ.رغد الزهراني

١٤٣٢هـنادي مكة الثقافي ا�دبي د.نادية بنت ابراهيم بخاري



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٤۰ 

العضوية في الجمعيات العلمية والهيئات واألندية األدبية  

تاريخ االلتحاقاسم الجمعية/ النادي اسم العضو

د. عبد ا¬ بن ناصر القرني
١٤٣٥ هـعضو المجلس العلمي بالجامعة

عضو هيئة تحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د. حماد الثمالي
عضو مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية

د. سعود بن عبيد ا¬ الصاعدي
عضو الجمعية العلمية لñدب بجامعة أم القرى

د. أحمد جمال الدين عبد المجيد
جمعية حماة اللغة العربية بالقاهرة

د. حسين خميس شحاتة
عضوية المجلس الدولي للغة العربية  ، التابعة لليونسكو 

د. محمد علي دغريري
الجمعية السعودية للغة العربية

د. محمد علي دغريري
١٤٣٤هـالجمعية السعودية لñدب

د يحي أحمد العقيبي
 رابطة ا�دب اÁسالمي العالمية

د. عبد ا¬ مصطفى محمد الشنقيطي
 عضو النادي ا�دبي بمكة

١٤٣٢هــجمعية ا�دب السعوديةد.سعود عبيدا¬ عابد الصاعدي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٤۱

العضوية في الجمعيات العلمية والهيئات واألندية األدبية 

تاريخ االلتحاقاسم الجمعية/ النادي اسم العضو

1431هـالجمعية العلمية للغة العربّية، عضوية المجلس الدولي للغة العربية  ، التابعة لليونسكو د.حصة  زيد الرشود

1434هـنادي مكة األدبيد. فاطمة  عبدالرشيد محمد

1430هـ نادي مكة الثقافي األدبي د. أميرة زبير سمبس

1431هـالجمعية العلمية السعودية للغة العربيةد. أنجب غالم نبي

1434هـعضوة في المجلس الدولي للغة العربية  د. بسمة مليباري

1431هـالندوة العالمية للشباب اإلسالميد. حمدة حامد الجابري 

1432هـالمجلس الدولي للغة العربيةد. ريم خلف  الجعيد

سنويةجمعية تبيان مكة جامعة أم القرىد. سميحة صالح صالح اللهيبي 

د.عزيزة عطية اهللا الشنبري

كلية التربية الجودة واالعتماد االكاديمي 

جامعة أم  القرىالنشاط الطالبي الال منهجي 

1434هـجمعية أم القرى د عائشة اللهيبي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٤۲ 

العضوية في الجمعيات العلمية والهيئات واألندية األدبية 

تاريخ االلتحاقاسم الجمعية/ النادي اسم العضو

١٤٣٠  هـالجمعية العربية السعودية لñدبد. طيب الحارثي

٢٠٠٦معضو مجمع اللغة العربية ا�ردنيد. سمير الدروبي

د.أحمد العدواني
١٤٣٥ هـعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية لñدب العربي

١٤٣٥ هـعضو الجمعية العمومية بنادي جدة ا�دبي

١٤٣٤ هـنادي مكة ا�دبيد. إسالم  أبو الخير

د. إنصاف بخاري

 عضو رابطة ا�دب اÁسالمي العالمية

عضو اللجنة اÁسالمية العالمية للمرأة والطفل

عضو النادي ا�دبي بمكة المكرمة

عضو اللجنة الثقافية النسائية لõعجاز العلمي في القرآن والسنة

عضو الجمعية الخيرية النسائية بمكة -

عضو ( بيت الطفل ) لñيتام بمكة المكرمة .



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٤۳

العضوية في الجمعيات العلمية والهيئات واألندية األدبيّة

تاريخ االلتحاقاسم الجمعية/ النادي اسم العضو

د.سحر أشقر

عضو رابطة ا�دب اÁسالمي

عضو في جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمة

عضو في جمعية أصدقاء مرضى الزهايمر.

عضو في النادي ا�دبي الثقافي بمكة المكرمة.

د.سعدة الدعدي

عضو في النادي ا�دبي الثقافي بمكة المكرمة

عضو في جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمة

عضو في لجنة إصالح ذات البين

د.أسماء السيد

 رئيسة اللجنة النسائية بمندوبة الدعوة واÁرشاد بمنطقة عسفان

رئيسة اللجنة النسائية بجمعية البر الخيرية بمنطقة عسفان

عضوة في لجنة سير الفصل الدراسي االول

عضوة في لجنة النشاط في الفصل الدراسي االول

عضوة في لجنة الجودة الفصل الدراسي الثاني



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٤٤ 

العضوية في الجمعيات العلمية والهيئات واألندية األدبيّة

تاريخ االلتحاقاسم الجمعية/ النادياسم العضو

د.رحمة الريمي

جمعية أم القرى الخيرية

عضوه في النادي ا�دبي بمكة المكرمة

جمعية أم القرى الخيرية

 عضو في نادي مكة الثقافي ا�دبي عضو في جمعية تبياند. مريم القحطاني

١٣٣٢هـ  وحتى اãنعضو عامل بنادي مكة الثقافي ا�دبيد. أمل محسن العميري

١٤٣٢هـنادي مكة ا�بيد. كوثر القاضي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٤٥

العضوية في الجمعيات العلمية والهيئات واألندية األدبيّة

تاريخ االلتحاقاسم الجمعية/ النادي اسم العضو

أد/ حامد صالح الربيعي

من عام ١٤٣٣ه « مستمر»رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي ا�دبي

من عام ١٤٣٣ه « مستمر»عضو مجلس رؤساء ا�ندية ا�دبية

من عام ١٤٣٢ه «مستمر»عضو الجمعية العمومية لنادي مكة الثقافي ا�دبي

د/ سعود حامد الصاعدي
١٤٣٤هعضو النادي ا�دبي بمكة

١٤٣٥معضو لجنة تحكيم شاعر جامعة أم القرى

 د/ هاني فراج علي 
أبوبكر

١٤٣٥معضو لجنة تحكيم شاعر جامعة أم القرى

١٤٣٣هـالجمعية العلمية السعودية لñدب العربي

١٤٣٥هـنادي مكة ا�دبي

١٤٣٥هـعضو لجنة تحكيم بحوث نادي جدة ا�دبي



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٤٦ 

العضوية في الجمعيات العلمية والهيئات واألندية األدبيّة

تاريخ االلتحاقاسم الجمعية/ النادي اسم العضو

د.هيفاء فدا

عضو الجمعية السعودية للقرآن وعلومه (تبيان)

د.رباب جمال 

د.هنادي بحيري

د.سعاد الثقفي.



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٤۷

انجازات وكالة كلية اللغة 
العربية

للشؤون التعليمية والتطوير
- شطر الطالبات- 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٤۸ 

أوالً :  اإلنجازات

تاريخهالجهة المنفذةالعمل

إنجاز  تقرير الكلية السنوي للعام   
وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير
بداية السنة الدراسية لعام  ١٤٣٤ 

-١٤٣٥هـ

وكيلة الكلية للشؤون التعليمية والتطويرإعداد تقرير عن أعمال ا�سبوع ا�ول  من الدراسة  شطر الطالبات، ورفعه إلى سعادة عميد الكلية 

الفصل ا�ول

٢ /١١/ ١٤٣٤ هـ

الفصل الثاني

٢٥ / ٣ / ١٤٣٥ هـ

الوقوف على احتياجات ا�قسام المالية والمادية والطلب من وكيالت ا�قسام والمشرفات رفع 
طلباتهن لحصرها وتلبيتها حسب اÁمكانات 

٢٤ / ١١ /١٤٣٤ هـوكيلة الكلية للشؤون التعليمية والتطوير

مخاطبة وكيالت ا�قسام الستكمال معايير االعتماد ا�كاديمي، وتحديد ا�سبوع الثاني لتفقد 
ا�عمال في ا�قسام .

٢٦ /١١/ ١٤٣٤ هـوكيلة الكلية للشؤون التعليمية والتطوير

 عقد االجتماع ا�ول مع قسم اللغة والنحو والصرف  وقسم ا�دب , لمناقشة أمور االعتماد 
ا�كاديمي . 

وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 
والتطوير

 ١/ ١٢ / ١٤٣٤ هـ

٨ /١٤٣٥/١ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٤۹

أوالً :  اإلنجازات

تاريخهالجهة المنفذة العمل

 

عقد االجتماع ا�ول مع منسوبات قسم (النحو ) بمقّر الريع لمناقشة أمور االعتماد ا�كاديمي .

 

وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 
والتطوير

٩ / ١/ ١٤٣٥ هـ
إنشاء لجنة العالقات العامة في الكلية

وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 
والتطوير

وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطويرإعداد  لوحات (استاندات ) الرؤية والرسالة وا�هداف لكل أقسام  الكلية وتوزيعها عليها

إنشاء رابطة الخريجات
وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير
الفصل االول

إنشاء لجنة صديقات الجودة في الكلية من الطالبات
وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير
الفصل االول

إنشاء المجلس  االستشاري  في الكلية شطر الطالبات
وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير
الفصل االول



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٥۰ 

ثانياً : الفعاليات 

تاريخهالجهة المنفذة العمل

مخاطبة ا�قسام لالستعداد لزيارة الهيئة الوطنية لالعتماد ا�كاديمي بداية الفصل 
الدراسي الثاني 

وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 
والتطوير

٥ /٢/ ١٤٣٥هـ

Áشراف على إكمال كتابة تقرير الدراسة الذاتية لقسم اللغة والنحو والصرف شطر الطالبات 
وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير

 

٢٣ / ١١ /١٤٣٤ هـ

إكمال كتابة السيرة الذاتية لعضوات هيئة التدريس ومن في حكمهن  في الكلية على 
نموذج الجامعة

وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 
والتطوير

 

١٩ / ٢ / ١٤٣٥هـ

 اÁشراف على إعادة توزيع غرف عضوات هيئة التدريس بعد زيادتها من قبل عمادة الدراسات 
الجامعية للطالبات

وكيلة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 
والتطوير

٨/ ٣ / ١٤٣٥ هـ

اÁشراف على سير االختبارات النهائية

وكالة كلية اللغة العربية

للشؤون التعليمية والتطوير

بالتعاون مع  لجنة سير االختبارات

الفصلين ا�ول 
والثاني



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٥۱

ثانياً : الفعاليات 

التاريخالجهة المنظمة الفعالية

اÁشراف على إقامة اللقاء اÁرشادي لطالبات الكلية
وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطوير و 

أقسام االكاديمية
١٩ / ١٢ / ١٤٣٤هـ

 المشاركة في معرض المجلس االستشاري الطالبي
عمادة الدراسات الجامعية للطالبات ووكالة 

الكلية للشؤون التعليمية والتطوير
٢٤ / ١ / ١٤٣٥هـ

 

االحتفال بيوم اللغة العربية العالمي مقر الطالبات في الزاهر 

وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطوير

 

١٥ / ٢ / ١٤٣٥ هـ

مدخل الجوهرة , قاعة الغزاوي

االحتفال باليوم العالمي للغة ا�م  كلية اللغة العربية ريع ذاخر 
وكالة كلية اللغة العربية للشؤون اÁدارية – 

مقر ريع ذاخر -
٢٥ /٤ / ١٤٣٥ هـ

وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطويردورة بعنوان  استراتيجيات التدريس لمنسوبات كلية اللغة العربية 
 

٥/ ٤/ ١٤٣٥ هـ



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٥۲ 

ثانياً : الفعاليات 

التاريخالجهة المنظمة الفعالية

وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطويراÁشراف على تنظيم لقاء الخريجات لñعوام السابقة
 

١٤٣٥/٤/٢٣ هـ

 

تنظيم ورشة عمل بعنوان التعليم االلكتروني والتعلم عن 
بعد تقديم د. رانية زيني

 

 ٢٥ / ٤ / ١٤٣٥ هـوكالة  الكلية للشؤون التعليمة والتطوير

تقديم ورشة عمل  

عن تحرير الخطابات الرسمية لسكرتيرات الجامعة
١٤٣٥/٦/١٦ هـوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطوير

تفعيل السبورات الذكية في القاعات الدراسية في مقر 
الطالبات في الزاهر و ريع ذاخر

الفصل الدراسي الثانيوكالتي الكلية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٥۳

 ثانياً : الفعاليات 

التاريخالجهة المنظمة الفعالية

١٢ / ١ / ٥٣٤١ هـوكالة الكلية ، مقر  ريع ذاخرافتتاح نادي ((أنا موهوبة )) لطالبات الكلية فرع ريع ذاخر

انطالق حملة بلسان عربي مبين لطالبات كلية اللغة 
العربية فرع ريع ذاخر (شملت ندوات ومحاضرات للطالبات في 

المقر )
١/٣٢-٢/٥١ ٥٣٤١ هوكالة الكلية ، مقر  ريع ذاخر

تقديم دورة وسمك من خطك الجرافولوجي لطالبات كلية 
اللغة العربية فرع ريع ذاخر

٢٣ – ٢٤ / ٢ / ١٤٣٥ هـوكالة الكلية ، مقر  ريع ذاخر

تفعيل السبورات الذكية في القاعات الدراسية في مقر 
الطالبات في الزاهر و ريع ذاخر

الفصل الدراسي الثانيوكالتي الكلية



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٥٤ 

ورشة عمل تقرير مقرر دراسي  الثالثاء ٢٥  /١١ / ١٤٣٤ هـ تقديم الدكتورة / حصة الرشود 
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٥٥

ورشة عمل" مؤشرات االداء الرئيسية في التعليم العالي " تقديم : د. إيناس الخالدي  
االربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥ هـ      
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النحو والصرف  األدب  البالغة والنقد 



١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٥٦ 

ورشة عمل ( النشر العلمي الدولي  ) االربعاء ١٧ /١ / ١٤٣٥ هـ تقديم الدكتور/ محمد فوزى 
رمضان 
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

 ۲٥۷

دورة بعنوان ( استراتيجيات التدريس )األربعاء ٥ /٤ / ١٤٣٥ هـ تقديم الدكتورة / منى السبيعي
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١٤٣٥هـ ١٤٣٤ــ

التقرير الّسنوي
ة  ة اللغة العربيّ لكليّ

۲٥۸ 
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