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د. يوسف بن صامل الّسلمي

                                               احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ســـيدنـا ونبينا حممد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم وبعد:
                                             فيسعدين أن أقدم يف هذا التقرير أهم إنجازات كلية اللغة العربية التي حتققت يف العام اجلامعي 1439-1440هـ 

                                                   يف كافــة نواحــي العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، فبتوفيــق اهلل وفضلــه ثــم الدعــم الكامــل مــن معــايل مديــر اجلامعــة 
أ.د. عبــداهلل بــن عمــر بأفيــل حتقــق لكليتنــا العريقــة مــا يــأيت:

     يف جمــال تطويــر الربامــج الدراســية ألقســام الكليــة فقــد تــم بفضــل اهلل حتديــث أربعــة برامــج للدراســات العليــا وبرنامــج بكالوريــوس اللغــة والنحــو والــرف 
وجــاٍر حتديــث برناجمــي بكالوريــوس األدب وبكالوريــوس البالغــة والنقــد.

     ويف جمــال رفــع كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس والتدريــب املســتمر عــىل كافــة املســتجدات مــن اســراتيجيات التدريــس والتقويــم والتعليــم اإللكــروين فقــد تــم تنفيــذ 
خطــة التدريــب املوضوعــة بواقــع 270 دورة تدريبيــة وورشــة عمــل ألعضــاء هيئــة التدريــس.

    ويف جمــال البحــث العلمــي فقــد متــت مناقشــة 34رســالة ماجســتري و23 رســالة دكتــوراه، وتســجيل 60 موضوعــًا للاجســتري والدكتــوراه كــا بلغــت نســبة مــن 
ــة التدريــس. ــة يف دوريــات حمكمــة وذات معامــل تأثــري مرتفــع 33% مــن أعضــاء هيئ ــًا علمي نــروا أبحاث

ويف جمــال خدمــة املجتمــع فقــد واصلــت الكليــة الراكــة مــع إدارة تعليــم مكــة لتدريــب املعلمــني باملراحــل املختلفــة عــىل مهــارات اللغــة والنحــو والــرف واإلمــالء، 
فضــال عــن املشــاركة الفعالــة لكافــة أعضــاء هيئــة التدريــس يف النــدوات وورش العمــل واحللقــات العلميــة داخــل كليــات اجلامعــة وخارجهــا.

ــل  ــاد األكاديمــي خــالل العــام املقب ــوس اللغــة والنحــو والــرف عــىل االعت ــة حلصــول برنامــج بكالوري ــاد األكاديمــي فتســعى الكلي      ويف جمــال اجلــودة واالعت
1441هـــ بــإذن اهلل تعــاىل، وقــد وقــع معــايل مديــر اجلامعــة – مشــكوًرا- اتفاقيــة مــع املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي العتــاد ســتة برامــج باجلامعــة منهــا 

برنامج اللغة والنحو والرف، وما ذكرته ما هو إالَ غيض من فيض يربزه التقرير بالتفصيل بمشيئة اهلل تعاىل.  
وختامــا أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إىل معــاي مديــر اجلامعــة أ.د. عبــداهلل عمــر بأفيــل عــىل مــا نلقــاه مــن دعــم تــام وفعــال يف حتقيــق أهــداف الكليــة، والشــكر 
موصــول إىل كافــة الزمــالء والزميــالت مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وكافــة منســويب الكليــة عــىل إخالصهــم وتفانيهــم يف أداء مهامهــم مــن أجــل رفعــة هــذه الكليــة 

العريقــة، وأخــص بالشــكر ســعادة وكيلــة الكليــة أ. د. حصــة بنــت زيــد الرشــود عــىل مــا بذلتــه مــن جهــد ووقــت يف إعــداد هــذا التقريــر، 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

كلمة عميد الكلّية
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           الحمــُد هلِل ربِّ العالميــن، فاتحــُة كلِّ خيــٍر، وتمــاُم كلِّ نعمــة، والّصــاُة والّســاُم علــى ســّيِد األوليــَن واآلِخريــَن، وخيــِر 
نــا محّمــِد بــِن عبــِداهلِل، وعلــى آلــِه الّطّيبيــَن الّطاهريــَن، وصحبــِه الغــرِّ المياميــَن، وَمــن تبَعــُه بحــقٍّ إلــى يــوِم  خلقــِه أجمعيــَن، نبيِّ

يِن..! الدِّ
ــِة العربّيــة للعــام الّدراســّي 1439-1440ه، بعــَد أن اســتوفى محــاورُه، واســتوى          بفضــِل اهلِل تعالــى وتوفيِقــِه نقــّدُم تقريــَر كليَّ
ــا لوجِهــِه الكريــِم، وأن ينفــَع بــِه الكّلّيــَة  عَلــى ســوِقِه، آخــًذا َمــا يســتحقُّ ِمــن وقــٍت وفكــٍر وُجهــٍد، ســائلًة اهلَل أن يتقّبَلــُه خالصًّ

ومنســوبيَها .
          َيحكــي هــذا الّتقريــُر حيــاَة الكلّيــِة الواقعّيــة ومنســوبيها خــاَل عــاٍم دراســّي كامــل، بــدت فيــه مظاهــر الحيــاة العلمّيــة 
ــّيٍة،  ــٍة وتدريس ــٍة إدارّي ــٍة، وهيئ ــَج علمّي ، وبرام ــتراتيجيٍّ ــٍط اس ــن تخطي ــا م ــِع متطّلباته ــِة بجمي ــي الكلّي ــة ف ــة والّثقافّي والعملّي
، وحركــٍة بحثّيــٍة، وثقافّيــٍة، وتطويرّيــٍة، وخدمــٍة مجتمعّيــٍة للجامعــِة والمجتمــِع مــن منســوبيها كاّفــًة  وطلبــٍة، وإنتــاٍج علمــيٍّ
رجــااًل ونســاًء، كمــا ســّجَل الحركــَة االجتماعّيــة، وعاقــَة الكلّيــة مــَع محيِطَهــا الخارجــيِّ ســواًء مــن داخــِل الجامعــِة أم ِمــن 
خارِجَهــا، فقــْد اســتقبلت الكلّيــُة وفــوًدا كريمــًة تفّضلــْت بزيارِتَهــا، وشــُرفْت بلقــاِء مســئوليَها ومنســوبيَها، مــن هــذه الوفــود: 
 1- اســتضافت كليــة اللغــة العربّيــة بجامعــة أّم القــرى الملتقــى الّتنســيقّي لعمــداء كّلّيــات اآلداب الّتحــاد الجامعــات العربّيــة فــي 

) 28 - 30 ( جمــادى الّثانيــة 1440 هـ.
2-عقدت عمادة كلّية اللغة العربّية  لقاء مشترًكا بين الكّلّية وعمادة الّتعّلم اإلليكترونّي والّتعليم عن ُبْعٍد .

ــة بجامعــة الملــك فهــد للبتــرول  ــة االســتقطاب بقســم الّدراســات اإلســامّية والعربّي ــة لجن ــة اللغــة العربّي 3- اســتقبلت كّلّي
ــاء مــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس ومــن فــي حكمهــم مــن المعيديــن والمحاضريــن مــن مخَرجــات  والمعــادن؛ الســتقطاب األكّف

ــة . ــة اللغــة العربّي كّلّي
لَّمّي . 4- زار كّلّية اللغة العربّية وفٌد من جامعة الهند اإلسامّي بكيراال برئاسة أ.د. عبداهلل السُّ

مقدمــــــة
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5- زار كّلّية اللغة العربّية الباحث بوحدة البحث اللسانيات وقضايا اللغة أ.د. تارريريت حسام الدين، من جامعة الجزائر.
كمــا شــاركت الكلّيــة فــي جميــع الفعاليــات المحلّيــة، واألســابيع واأليــام العالمّيــة، وفــي مقدمتهــا اليــوم العالمــي للغــة العربّية، 
واللقــاءات العلمّيــة، وقــدوة الجامعــة، واللقــاء العلمــّي العاشــر فــي عمــادة شــئون الطــاب، وبرنامــج تعظيــم البلــد الحــرام، مــع 

جمعّيــة زمــزم.
وهذه قراءة موجزة بين يدي الّتقرير لبعض ما احتواه:

أواًل: بلــغ إجمالــي عــدد طلبــة الكلّيــة ثمانيــة آالف وســتة وعشــرين طالًبــا وطالبــة، منهــم خمســة آالف وثمانــي مئــة وأربعــة 
وســتون طالًبــا وطالبــة منتظمــون، ومنهــم ألفــان ومئــة واثنــان وســتون فــي برنامــج االنتســاب، أمــا طلبــة الدراســات العليــا فلــم 

يصلنــا عددهــم، وعددهــم فيمــا أرجــح ال يقــّل عــن مئــة وخمســين ) 150 ( طالبــا وطالبــة.
        ومــع هــذا التوّســع فــي القبــول فــي الكليــة لــم تــزدد نســبة التوظيــف فــي أقســام بنســبة مقبولــة، بــل بقيــت كمــا هــي 
مــن قبــل، مــع حاجــة األقســام الثاثــة إلــى الزيــادة فــي أعضــاء هيئــة الّتدريــس، وبخاّصــة قســم اللغــة والّنحــو والّصــرف الــذي 
بلــغ العجــز فيــه فــي الفصــل األول 248وحــدة دراســية، وفــي الفصــل الّثانــي قريبــا مــن ذلــك؛ إذ أّنــه يقــّدم ألقســام الجامعــة 
ثاًثــا وأربعيــن )43( وحــدة تدريســّية غيــر أقســام الكلّيــة، منهــا وحدتــان ألقســام الجامعــة كاّفــة، وخمــس عشــرة وحــدة لقســم 
ــة الّدعــوة األربعــة : قســم الكتــاب والســّنة، وقســم العقيــدة، وقســم القــراءات، وقســم  الشــريعة، وثمــان وحــدات ألقســام كلّي
الدعــوة والّثقافــة اإلســامّية، ويقــدم ســّت وحــدات لقســم الّتاريــخ وأقســام كلّيــة العلــوم االجتماعّيــة، وأربــع وحــدات لقســم 

األنظمــة ، وثمــان وحــدات لقســم القضــاء، و وحدتيــن للدبلــوم العالــي فــي كلّيــة الّشــريعة .
والقســم منــذ إنشــائه وهــو يعجــز عــن تغطيــة جدولــه الّدراســي، ولعــّل إدارة الجامعــة وعمــادة الكلّيــة تنظــران فــي هــذه المشــكلة؛ 
ــا، دون أن يحتــاج إلــى شــقيقيه: قســمي الباغــة، واألدب، وال يلجــأ إلــى طلــب الّتعــاون مــن خريجيــه فــي تســديد جدولــه.  لحّلهــا جذريًّ
  ثانًيــا: ارتفعــت نســبة الطــاب الحاصليــن علــى امتيــاز إلــى خمســة وســتين ) 65 ( طالًبــا، مقابــل تســعة وأربعيــن ) 49( طالًبــا 

العــام الماضــي، بنســبة زيــادة بلغــت 24.6%. فللــه الحمــد!
كمــا ارتفعــت نســبة الطالبــات الحاصــات علــى امتيــاز إلــى )156( طالبــة، فــي عــام 1440ه،مقابــل ) 135( طالبــة العــام الــذي قبلــه 
1439هـــ  ، بنســبة زيــادة بلغــت 13% فللــه الحمــد! ولعــل هــذا أثــٌر مــن آثــار برنامــج تكريــم المتفوقــات واالحتفــاء بهــّن، تشــجيًعا 
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للمتميــزات المتقّدمــات ألقســام الكلّية.
ــا وخمســين )53( رســالة ــة ثاًث ــة التدريــس فــي أقســام الكلّي ــة المســجلة لــدى أعضــاء هيئ ــغ عــدد الّرســائل العلمّي ــا: بل  ثالًث
، أربــٌع وثاثــون رســالة فــي قســم اللغــة والّنحــو والصــرف، أســند اإلشــراف عليهــا إلــى ثاثــة عشــر عضــًوا مــن أســاتذة القســم، 
وأربــع عشــرة رســالة فــي قســم األدب، أســند اإلشــراف عليهــا إلــى خمســة أعضــاء مــن أســاتذة القســم، وخمــس رســائل فــي قســم 

الباغــة، أســند اإلشــراف عليهــا إلــى ثاثــة أعضــاء مــن أســاتذة القســم . 
ــند  ــة والّنحــو والصــرف، أس ــم اللغ ــي قس ــم ف ــة، عشــرون منه ــا وطالب ــن طالًب ــن وثاثي ــدين اثني ــة الُمرَش ــدد الطلب ــغ ع وبل
إرشــادهم إلــى عشــرة أســاتذة، وثاثــة عشــر منهــم فــي قســم األدب، أســند إرشــادهم إلــى أربعــة أســاتذة، وأربعــة فــي قســم 

ــة أســاتذة . ــى ثاث الباغــة أســند إرشــادهم إل
رابًعــا: وفــي مجــال مناقشــة الرســائل العلمّيــة نوقشــت تســع وعشــرون )29( رســالة داخليــة، وثــاث عشــرة )13( رســالة خــارج 

الجامعــة، فــي الريــاض وجــدة والقصيــم والدمــام والحــدود الشــمالية.
ــرف،  ــة والّنحــو والّص ــة: قســم اللغ ــس نشــر أســاتذة أقســام الكلّي ــة الّتدري ــاج العلمــي ألعضــاء هيئ ــي مجــال اإلنت ــا: ف خامًس
وقســم الباغــة ، وقســم األدب، نشــروا خمســة وثاثيــن بحًثــا، منهــا اثنــان وعشــرون بحًثــا ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم 
اللغــة والّنحــو والّصــرف، وبحــث واحــد ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم الباغــة، واثنــا عشــر بحًثــا ألعضــاء هيئــة الّتدريــس 
فــي قســم األدب، علًمــا أّن بعــض أعضــاء هيئــة الّتدريــس لــم يرســلوا مــا لديهــم مــن إنتــاج علمــي، وبخاصــة فــي قســمي اللغــة 

والّنحــو والّصــرف، والّدراســات العليــا، إذ لــم يقدمــوا بياناتهــم للّتقريــر الّســنوي .
ــة  ــة: قســم اللغ ــي األقســام الثاث ــس ف ــة التدري ــه أعضــاء هيئ ــام ب ــذي ق ــة ال ــم العلمــي لألبحــاث العلمي ــي الّتحكي ــا: ف سادًس
والنحــو والصــرف، وقســم الباغــة ، وقســم األدب، بلــغ عــدد األبحــاث المحكمــة تســعة وخمســين بحًثــا، منهــا تســعة وثاثــون 
بحًثــا ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم اللغــة والّنحــو والّصــرف، وســتة أبحــاث ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم الباغــة، 
وأربعــة عشــر بحًثــا ألعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي قســم األدب، وبلــغ عــدد الكتــب المطبوعــة ثمانيــة كتــب، ســبعة فــي قســم 

اللغــة والنحــو والّصــرف، وواحــًدا فــي قســم األدب.
ســابًعا: فــي محــور حضــور المؤتمــرات حضــر ســبعة وعشــرون عضــًوا مؤتمــراٍت متعــددة ، ســبعة عشــر عضــًوا مــن قســم اللغــة 
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والنحــو والّصــرف، حضــروا ســتة وعشــرين مؤتمــًرا ونــدوة، وســتة أعضــاء مــن قســم الباغــة والنقــد، وســبعة أعضــاء مــن قســم 
األدب، حضــروا ثمانيــة مؤتمــرات.

ثامًنــا: فــي محــور الّتطويــر، حضــر عــدٌد كبيــٌر جــّدا مــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس بلــغ عددهــم ســتة وســتين عضــًوا؛ كثيــًرا 
مــن الــدورات الّتدريبيــة الّتطويريــة فــي جميــع مجــاالت الّتطويــر الّذاتــّي والمهــارّي والعلمــّي واإلدارّي، فمــن قســم اللغــة والّنحو 
والّصــرف حضــر خمســة وثاثــون عضــًوا، ومــن قســم الباغــة والّنقــد حضــر ثاثــة عشــر عضــًوا، ومــن قســم األدب حضــر 

ثمانيــة عشــر عضــًوا.  
تاســًعا: وفــي محــور الّنشــاط الّثقافــي حضــر واحــد وخمســون عضــًوا مــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس كثيــًرا مــن المناشــط -بلغــت 
خمســة وتســعين نشــاًطا- منهــم أربعــة وعشــرون عضــًوا مــن قســم اللغــة والّنحــو والّصــرف، وخمســة عشــر عضــًوا مــن قســم 

األدب، واثنــا عشــر عضــًوا مــن قســم الباغــة والّنقــد.
عاشًرا: محور خدمة المجتمع قّدم ثمانية وثاثون عضًوا من أقسام الكلية سبًعا وستين خدمة مجتمعّية متنوعة بين تعليم، وتدريـب، 
ا وستين خدمة،  وإرشاد، وتوجيه، وإدارة، منهم خمسة عشر عضوا من أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة والنحو والصرف قدموا ستًّ

وسبعة عشر عضًوا من قسم األدب قّدموا خمًسا وعشرين خدمة، ستة أعضاء من قسم الباغة قّدموا ثماني وعشرين خدمة.
الحــادي عشــر: ســّجل أربعــة وثاثــون عضــًوا مــن الكلّيــة فــي الجمعّيــات العلمّيــة واألندّيــة األدبّيــة، عشــرون عضــًوا مــن قســم 

الّلغــة والّنحــو والّصــرف، وثمانيــة أعضــاء مــن قســم الباغــة، وســّتة مــن قســم األدب. 
الثاني عشر: في محور الكادر اإلدارّي حصل ثاث عشرة إدارّية على سّت عشرة دورة تدريبية .

والكلّيــة بثقلهــا العلمــّي والّثقافــّي والحجــم الكبيــر مــن حيــث أعــداد الطلبــة والطالبــات والخريجيــن والخريجــات فــي جميــع 
برامجهــا وخدمــة الجامعــة والمجتمــع تســتحّق مزيــد اهتمــام مــن إدارة الجامعــة ــــ جزاهــا اهلل خيًراــــ التــي مــا فتئــت تقــّدم 
ــا ومــع ذلــك مــا زالــت الكلّيــة تتطلــع إلــى مزيــد مــن الّدعــم والعنايــة واســتكمال بنيتهــا الّتحتّيــة  ــا ومعنويًّ الّدعــم الّســخي ماديًّ
وتوســعة مقــّر الّطالبــات فــي الّزاهــر، وجمــع شــمل منســوباتها فــي مقّرهــا الرئيــس واألصــل؛ لتــؤدي دورهــا الّريــادي علــى 

أكمــل وجــه لخدمــة دينهــا وأّمتهــا .
وختاًما أحمد اهلل حمًدا يرضيه ويليق بجاله على توفيقه، وعونه، وتيسيره وتسهيله! .
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ــن،  ــن والّتمكي ــون والّنصــر المبي ــداد والع ــق والّس ــه الّرشــيدة بالّتوفي ــن وعضــده وحكومت ــوه ســبحانه لخــادم الحرمي ــّم أدع ث
ــا،  ــة طلباته ــة، وتلبي ــّده للكلّي ــى تعه ــل، عل ــر بافي ــن عم ــداهلل ب ــة أ.د.عب ــر الجامع ــي مدي ــى معال ــل إل ــكر الجزي ــّدم بالّش وأتق
ــة د.  ــا خيــر الجــزاء.  وأتقــدم بخالــص الّشــكر وعظيــم الّتقديــر إلــى ســعادة عميــد الكلّي وتوفيــر احتياجاتهــا فجــزاه اهلل عّن
يوســف بــن صامــل الّســلمي، الــذي يبــذل قصــارى جهــده ووقتــه لخدمــة الكلّيــة وتطويرهــا منــذ تولــى زمــام قيادتهــا خلًفــا 
لرائدهــا وعميدهــا الّســابق ســعادة أ.د. عبــد اهلل بــن ناصــر القرنــّي، الــذي ُجــّل مــا فــي هــذا الّتقريــر -بعــد اهلل - مــن تخطيطــه 
ــه! ، وشــكر اهلل  ــه وعمل وتدبيــره، فجــزاه اهلل عنهــا بشــطريها خيــر الجــزاء، وجعــل مــا قّدمــه لهــا بركــة فــي عمــره ووقت

ــا خيــر الجــزاء! . لعميدهــا الحالــي د. يوســف جميــل صنعــه، وكريــم بذلــه، وجــزاه عّن
كمــا أتقــّدم بخالــص الّشــكر إلــى إخوانــي وأخواتــي وكاء الكلّيــة، ورؤســاء األقســام ووكياتهــم، وســعادة المشــرف علــى وحدة 
ــد القرنــي. كمــا أتقــّدم الّشــكر الجزيــل لــكّل قســم يصلنــي تقريــره  اإلعــام والعاقــات العامــة بالكليــة د. ســعيد بــن محّم
ــا شــامًا بــا خلــط وال نقــص وال تقصيــر، وأعتــب علــى مــن قــّدم بيانــات تقريــره غيــر دقيقــة وخلــط البنــود ببعــض  دقيًقــا تامًّ
دون أدنــى نظــر فــي دّقــة البيانــات المقّدمــة، وعــدم صّحــة بعضهــا أحياًنــا، وعــدم التقّيــد بالعــام الّدراســي الــذي ُخّصــص لــه 
الّتقريــر، أو تقديــم البيانــات دون تاريــخ وهــذا نــال وقًتــا كبيــًرا مــن المراجعــة والّتدقيــق، كمــا اضطــررُت آســفة إلــى حــذف 
مــاال تاريــخ لــه، ومــا كان تاريخــه ســابًقا للعــام المخصــص لــه الّتقريــر فــاهلل المســتعان ...أســأله بمّنــه ورحمتــه القبــول، وأن 

يكتــب لــي ولكــم األجــر العظيــم عنــده فــي ذلــك اليــوم ! 
ــكر لألخــت العزيــزة أ. مشــاعل محمــد ســعيد َســبهاني، ســكرتيرة الوكالــة، وأ. ليلــى الســمك،          ختاًمــا أقــّدم خالــص الشُّ

وابنتــي لولــوة ورنــد حيــث جّنــدت الجميــع؛ إلنجــاز التقريــر فــي وقتــه. 
كما أتقدم بالشكر الجـــزيل لمنسـوبي مطابــــع الجامعـــــة على تعاونهــم مع الكلّية في طباعة الّتقرير وإخراجه على الوجه الائق .

وآخُر دعوانا أِن الحمُد هلل ربِّ العالمين، والّصاُة والّساُم على خيِر الخلِق أجمعين !
و كتبته أّم عمر

أ.د حّصة بنت زيد بن مبارك الّرشــود  
9 / 9 / 1440هـ
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ملحوظاتالمنجزالمحورم

تحديث خطط البرامج األكاديمية1
1ــ حّدثت خّطة برنامج البكالوريوس في قسم اللغة والّنحو والّصرف .

2ــ حّدثت خّطة برنامجي الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغة والّنحو والّصرف.
3ــ حّدثت خطة برنامجي الماجستير والدكتوراه في تخصص األدب والباغة.

% 100

عدد األبحاث التي نشرت 35 بحًثاالبحث العلمي2
عدد الكتب التي نشرت 8كتبنشر الكتب3
عدد األبحاث التي حّكمت 59 بحًثاتحكيم البحوث4
عدد المؤتمرات والندوات والملتقيات 38 مؤتمًرا وندوة وملتقىحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات5
عدد الطلبة المرشدين 32 طالًبا وطالبةإرشاد طلبة الدراسات العليا6
عدد الرسائل المشرف عليها 53 رسالةاإلشراف على طلبة الدراسات العليا7
عدد الرسائل التي نوقشت 29 رسالةمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه -داخلّية8
عدد المناقشات خارج الجامعة 13 مناقشة في الرياض وجدة والقصيم والدمام والحدود الشماليةمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه -خارجّية9
عدد الطلبة المشرف عليهم خارج الجامعة1اإلشراف على طلبة الدراسات العليا من خارج الجامعة10
عدد المشاركات في المناشط الثقافية 95 مشاركةالمشاركة في المناشط الثقافية11
عدد الخدمات المجتمعية المقدمة 67 خدمةخدمة المجتمع12
عدد العضويات 72 عضويةالعضويات في الجمعيات العلمية واألندية األدبية13
عدد الدورات المقدمة 38تقديم الدورات التدريبية والورش14
عدد األعضاء الذين تدربوا 60 عضًواتدريب أعضاء هيئة التدريس15

عدد أعضاء هيئة الّتدريس في الكلّية16
207 أعضاء، 30 على رتبة أستاذ، و40 على رتبة أستاذ مشارك، و62 على رتبة أستاذ مساعد، و34 
على رتبة محاضر، و41 على رتبة معيد. إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس من الرجال 101، 

وإجمالي عدد النساء 106أعضاء.

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى 
طاب الكلية يتجاوز 28طالبا لكّل 

أستاذ، فإذا أخذنا في الحسبان تدريس 
طلبة الجامعة في اللغة العربية101، 
وتدريس طاب الشريعة والدعوة 

والدراسات القضائية، والعلوم 
االجتماعية، ارتفعت النسبة كثيًرا.

8026 طالًبا وطالبة، االنتظام 5864، واالنتساب 2162 .إجمالي عدد طلبة الكلية17
17 إدارّيةالطاقم اإلداري )نساء(18

إحصائّيات الّتقرير
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شعار الكلية .
كلمة العميد .

مقّدمة .
محتويات الّتقرير .

الّتخطيط االستراتيجي للكلّية )رسالتها ،أهدافها ،قيمها(
الّدرجات العلمية التي تمنحها الكلية .

الهيكل الّتنظيمي .
األقسام األكاديمّية .

الهيكل الّتنظيمي للجان الجودة .
الّشؤون الّتعليمّية

الّتعليم والّتعلم
البرامج التعليمية 

أعضاء هيئة الّتدريس
العبء التدريسّي. 

طاب الكلية وطالباتها .
قسم الّدراسات العليا

قسم اللغة والّنحو والّصرف .
قسم األدب.

قسم الباغة.
مناسبات الكّلّية.

مشاركة الكّلّية في فعاليات الجامعة.
وكالة  الكلّية في شطر الّطالبات.

ملف الّصور.

حمتويات الّتقرير
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أشرقت شمس كلية اللغة العربّية إحدى الكلّيات الرائدة
في جامعة أّم القرى - حرسها اهلل!-

في 1 / 7 / 1401 هـ

تتمثل رسالة كلية اللغة العربية فـي إعداد كوادر علمية متميزة في
تعليم اللغة العربية وآدابها، وتحقيق إضافة نوعّية في بحوثها العلمّية، وتقديم خدمات علمّية للمجتمع

رسالة الكلّية

تأسيس الكلّية
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 1- رفع كفاءة األستاذ الجامعي المتخصص في علوم اللغة العربية للقيام برسالته على الوجه األكمل . 
2- إعداد جيل من المعلمين والباحثين المتميزين و تنمية مواهب المبدعين من الشباب القادرين على تلبية متطلبات التنمية 

 المستدامة .
 3- تأصيل ثقافة لغوية نامية ومنتمية .

4- بناء قاعدة فكرية تنطلق من هوية األمة في التصورات الفكرية واإلجراءات المنهجية ، و تقوم على استثمار المزايا النسبية لمكة 
 المكرمة .

5- تطويع التقنية الحديثة للتعليم و البحث العلمي وخدمة المجتمع .

أهداف الكلّية



28

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

االعتزاز بالعربّية، الّتكامل المعرفّي،  الّتجديد واالبتكار، اإلتقان .

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

رؤية الكلّية

قيم الكلّية

الّدرجات اليت متنحها الكلّية الكلّية
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اهليكل الّتنظيمّي للكلّية



30

اهليكل الّتنظيمّي للكّلّية 
1- اهليئة اإلدارّية

عميد الكلية د . يوسف بن صامل السلمي  

وكيل الكلية للشؤون اإلدارية 
واملالية 

د. أمحد بن سعيد العدواين

وكيلة الكلية
د . حّصة بنت زيد الرشود

وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطوير 

د. سعيد بن حممد آل يزيد

وكيل الكلية للدراسات العليا 

والبحث العلمي

د. ظافر بن غرمان العمري
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اهليكل الّتنظيمّي للكّلّية 
2- اهليئة اإلدارّية

عميد الكلية د . يوسف بن صامل السلمي  
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اهليكل الّتنظيمي للكلّية
3 - الّتنسيق واللجان
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سكرتيرة 
الدراسات العيا





الـ�شـــــــــــــــؤون
الـتعليـــــــــــمّيـة
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* برنامج الدراسات العليا:
  يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصي:

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

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

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

  عدد الساعات المعتمدة 144ساعة.
* برنامج األدب:

  يمنح درجة البكالوريوس
  مدة الدراسة أربع سنوات .

  عدد الساعات المعتمدة 144ساعة

الربامج األكادميّية
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اهليئة الّتعليمّية يف الكلّية
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أستاذ مشارك أستاذ



39

أستاذ مشارك
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أستاذ مساعد
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حماضر
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معيد

قسم اللغة والنحو قسم البالغة والنقد  قسم األدب 
والصرف  







العبء التدري�شّي 
لأق�شــــام الكليــة
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العبء الّتدريسّي واإلشراف
عجز 248 وحدةالّنصاب الفعلّي =11121260 وحدةالّنصاب المفروض
المنفذ داخل القسم

19.68 %نسبة العجز
102 وحدة بأساتذة القسم146 وحدة بالمتعاونينسداد العجز

 

العبء الّتدريسي واإلشراف

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

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

الفصل الثاني = ؟؟؟الفصل األول = ؟؟؟نسبة العجز

سداد العجز

قسم اللغة والّنحو والّصرف

قسم األدب
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العبء الّتدريسي واإلشراف

335النصاب الفعلي =270النصاب المفروض
المنفذ داخل القسم

24%نسبة العجز
بالّتعاون داخل القسمسداد العجز

البرنامج

الطالباتالطاب
مجموع 
طلبة 
البرنامج االنتساباالنتظام 

االمتياز 
من 

ينالمنتظمين
ثر

تع
لم

ا
االمتياز من االنتساباالنتظام 

المنتظمات

ات
ثر

تع
لم

ا

3316؟؟؟145733381؟؟؟117135542اللغة والنحو والصرف
616433232301093371453542513األدب

2197؟؟؟102432430؟؟؟؟؟؟503346الباغة والنقد
2290113465357410281568026المجموع

8026 طالب وطالبةالمجموع الكلي

قسم البالغة والّنقد

طلبة األقسام األكادميّية / بكالوريوس
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عدد املنتظمني من طاّلب الكلّية
 وطالباهتا / بكالوريوس

إجمالي عدد المنتظمين 5864 طالًبا وطالبة
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عدد طاّلب االمتياز
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عدد طالبات االمتياز







األقسام 
األكاديمية 

بالكلية
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قسم الّدراسات العليا

قسم
قسم األدب الباغة والّنقد

قسم
 الّلغة والّنحو والّصرف
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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 
اإلبداع في البحث ، وصناعة المعرفة المرتبطة بهوّية األّمة وقيمها.

1- إعداد باحثين متمّيزين في علوم العربّية وآدابها .
2- إيجاد أعضاء هيئة تدريس لمؤّسسات الّتعليم العالي في داخل المملكة وخارجها .

3- إعداد بحوث علمّية يتحّقق فيها اإلبداع واإلضافة الّنوعّية للمعرفة .
4- توظيف تقنيات العصر في نشر ثقافة العربّية .

5- تقديم االستشارات العلمّية ، واإلسهام في تطوير برامج ومناهج الّلغة العربّية .
6- إشراك المتعّلمين في صناعة المعرفة من خال استثمار أساليب الّتعليم الحديثة اّلتي تحّفز الّطالب للمعرفة، وتكشف عن مهاراته 

العليا فيها .

قسم الّدراسات العليا

رؤية القسم	 

رسالة القسم	 

أهداف القسم	 
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اإلتقان، اإلبداع، تنمية الّروح العلمّية، ترسيخ قيم العمل الخّاق، تعزيز الهوّية ،زرع اإلحساس بالمسئولّية .

ماجستير في اللغة والّنحو والّصرف 
ماجستير في األدب والّنقد 

دكتوراه في اللغة والّنحو والّصرف 
دكتوراه في األدب والّنقد 

ِقيم القسم	 

الّدرجات التي يمنحها	 
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نساءرجالالمرتبة

-16األساتذة
-األساتذة المشاركون

-المجموع
16المجموع الكلي

أعضاء هيئة الّتدريس في قسم الّدراسات العليا	 
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أعضاء هيئة الّتدريس في قسم الّدراسات العليا	 
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الّريادة في تعليم العربّية وآدابها والبحث العلمّي وتوفير الكوادر الّتعليمّية المؤّهلة.

إعداد متخصصين مهرة في العلوم اللغوية تراثا ومعاصرة يجيدون مهارة االتصال اللغوي . قادرين على سد حاجة سوق العمل في 
ظل القيم اإلسامية واالنتماء الوطني .

يهدف قسم اّللغة والّنحو والّصرف إلى أن يكون له دور رائد في علوم اللغة العربّية تعليًما وتدريًسا وبحًثا وخدمة لقضايا األمة 
وثقافتها في إطار ما يلي : 

إعداد معلمين ماهرين في علوم العربّية واعين بقضايا األّمة وثقافاتها.   )1
إعداد جيل من الباحثين المتميزين في اللغة العربية لالتحاق بالتعليم العالي .   )2

خدمة المجتمع بإقامة الدورات الّتدريبّية والمشورات اللغوّية.  )3
ا. ا وتقنيًّ ا وثقافيًّ تطوير أعضاء هيئة التدريس علميًّ  )4

5(  رعاية المبدعين والمتميزين في المناشط اللغوّية .

قسم  اللغة والّنحو والّصرف

رؤية القسم	 

رسالة القسم	 

أهداف القسم	 
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1( غرس روح االعتزاز بالعربّية والّدفاع عنها .
2( المحافظة على الّتراث اّللغوّي واإلفادة من معطيات العصر .

3( تحقيق القيم الّشرعّية واالنتماء الوطنّي .
4( االلتزام باألمانة العلمّية والمناقشات الموضوعّية .

5( تفعيل دور العربّية في المجاالت العلمّية واالجتماعّية .

الحصول على االعتماد األكاديمّيفي مجال الجودة1

وضع خّطة بحثّية تفصيلّية للقسمفي مجال البحث العلمّي2

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

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

إنشاء وحدة الخريجين وتفعيلهافي مخرجات القسم5

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

ِقيم القسم	 

خطة التطوير في القسم	 
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نساءرجالالمرتبة

111األساتذة

157األساتذة المشاركون

1917األساتذة المساعدون

413المحاضرون

611المعيدون

5549المجموع

104المجموع الكلي

أعضاء هيئة الّتدريس في قسم اّللغة والّنحو والّصرف	 
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أعضاء هيئة الّتدريس في قسم اّللغة والّنحو والّصرف	 
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الدرجةاسم الباحثاسم المرشد
دكتوراهعبدالعزيز علي آل شمانعبداهلل بن ناصر القرني

الماجستيربشاير الهذليهشام السعيد حسن البلتاجي
ماجستيرمها عبدالعزيز عبداهلل العيسىد. حمدي عبد الفتاح السيد بدران

ماجستيرمرام سعيدأحمد طه الفال
دكتوراهمحمود وناتيرياض الخوام
ماجستيرسعد الزهرانيرياض الخوام
ماجستيرفواز الصليميرياض الخوام
ماجستيرمريم الصاعديرياض الخوام
ماجستيرسعدية العوينيرياض الخوام
ماجستيرناجية البقميرياض الخوام

دكتوراهفاطمة الحويطييس أبو الهيجاء
ماجستير- نحوهناء سعد ثنيان البقميد. نجاء محمد نور عطار
ماجستير – لغةزينب أحمد محمد طحاند. نجاء محمد نور عطار
دكتوراه1. هويدا أبو الخيورد. حّصة بنت زيد الّرشود
الماجستير2. فاطمة محرمد. مّي بنت فاضل الجّبوري
الماجستير3. منى الحبشيد. مّي بنت فاضل الجّبوري
الماجستير4. هاجر عادل رماحد. مّي بنت فاضل الجّبوري
الماجستير5. نورة السلميد. مّي بنت فاضل الجّبوري
ماجستير6. خولة المعبديد. ريم بنت خلف الجعيد
ماجستير7. حنان المالكيد. ريم بنت خلف الجعيد

إرشاد طلبة الّدراسات العليا	 
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تاريخ التسجيلالمشرفالدرجةالباحثعنوان الرسالةت

الخاف الّنحوي في كتاب المفضل في 1
د. يوسف الّسلميماجستيرخالد المطرفيشرح المفصل

الحذف والّتقدير في كتاب المفضل في 2
د. يوسف الّسلميماجستيرمحمد كريريشرح المفّصل

جهود محمد حسن جبل في الدراسات 3
1437- 1438أ.د.عبداهلل بن ناصر القرنيماجستيرعبدالرحمن محمد زكياللغوية القرآنية

1438-1439أ.د.عبداهلل بن ناصر القرنيماجستيرسعد محمد الزهرانيتوثيق سيبويه للرواة4

أثرا اختاف رواية الشعر في توجيه الحكم 5
1438-1439أ.د.عبداهلل بن ناصر القرنيدكتوراهبسمة بنت صويلح الجهنيالنحوي

الشاهد الشعري في معجم العباب الزاخر 6
1439-1440أ.د.عبداهلل بن ناصر القرنيدكتوراهأمل رشاد سروجيواللباب الفاخر

الفصل األول 40/39د.هشام السعيد البلتاجيالدكتوراهمحمد سعد الفي السريحياالستدالل بعدم السماع في تفكير أبي حيان7

8
المنتخب من غريب كام العرب- دراسة 

في المنهج والمضمون
محمد بن حميد عيد 

د. حمدي عبد الفتاح السيد ماجستيرالهذلي
1439/5/7هـبدران

1439هـد.احمد طه الفالدكتوراهرقية الحكميما وداللتها في الحديث النبوي الشريف9

االختاف النحوي في المعمول المتقدم في 10
9-2-1436هـأ.د.رياض الخوامدكتوراهفايزة القرشيالدر المصون

اإلشراف على الّرسائل العلمّية	 
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االنحراف اللغوي عند اإلمامية في روح 11
15-8-1436هـأ.د.رياض الخوامماجستيرأحمد نفاع الشيخالمعاني

أثر المعنى في اختاف إعراب الجمل 12
1436/12/22أ.د.رياض الخوامماجستيرفيصل العتيبيوأشباهها

أثر المعنى والصنعة في تعيين صاحب 13
1438/6/9أ.د.رياض الخوامماجستيرآمال الكبكبيالحال في الدر المصون

1438/8/26أ.د.رياض الخوامماجستيرسطام العتيبيتعدد آراء ابن مالك14

أثر تعدد المعنى في إعرب الجمل في 15
1439-1440أ.د.رياض الخوامدكتوراهمحمود كوناتيكتاب مصابيح للدماميني

أ.د.شريف النجارماجستيرأمل شداد الحايكموقف الفارسي من آراء ثعلب16

توجيه ابن السراج للقراءات القرآنية 17
د.منصور هاشم عجمي ماجستيرشريفة عبده الهيلي)منهجه وموقف الفارسي منه(

1437هـأبوشهبة

18
استصحاب الحال عند أبي حيان األندلسي 

من خال كتابيه ارتشاف الضرب والتذييل 
والتكميل

د.منصور هاشم عجمي دكتوراهمها علي حميد القرشي
1439هـأبوشهبة

19
الزمن/ الجهة في شعر المعلقات السبع 

»دراسة تطبيقية إحصائية في مسار الزمن 
والجهة

1437أ.د. يس أبو الهيجاءدكتوراهفرح أحمد علي المالكي

خصائص لغة التشريع في األنظمة 20
الجزائية السعودية

نزهه بريك امبارك 
1437أ.د. يس أبو الهيجاءدكتوراهالهذلي
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أثر أصول النحو في صناعة قرارات مجمع 21
اللغة العربية في القاهرة )عرض وتقويم(

دكتوراهفيصل علي المنصور
1439أ.د. يس أبو الهيجاء

األنشطة في كتب تعليم العربية في طائفة 
1440أ.د. يس أبو الهيجاءماجستيرماهاما سينغمن الجامعات الماوية

22
الزمن/ الجهة في شعر المعلقات السبع 

»دراسة تطبيقية إحصائية في مسار الزمن 
والجهة

1437أ.د. يس أبو الهيجاءدكتوراهفرح أحمد علي المالكي

جهود اإلمام النسفي اللغوية في توجيه 23
1436هـأ.د.علي إبراهيم محمددكتوراهفوزية الهذليالقراءات القرآنية

المسائل النحوية والصرفية بين عبث 24
1438-1439أ.د. طارق النجاردكتوراهعبير النفيعيالوليد ومعجز أحمد دراسة موازنة

ما يرد وما اليرد وما يرجعان إليه من 25
1435هـأ.د. حّصة بنت زيد الّرشودماجستيرعفراء خياطاألصول والقواعد الكّلّية – دراسة صرفّية

1435هـأ.د. حّصة بنت زيد الّرشودماجستيرسهيلة تركستانياالمتناع في عوارض التركيب26

أسباب ترجيحات ابن هشام النحوية في 27
1435هـأ.د. حّصة بنت زيد الّرشودماجستيرسعاد السلميكتاب مغني اللبيب

موقف الشاطبي من األخفش في كتابه 28
1434هـأ.د. حّصة بنت زيد الّرشوددكتوراهحالية شيبةالمقاصد الشافية

الخروج عن االقياس الّصرفي في مدونة 29
1436هـأ.د. حّصة بنت زيد الّرشوددكتوراهأمل السلمياألدب السعودي
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30
أصول النحو في كتاب اإليضاح في 

شرح المفصل البن الحاجب ودورها في 
االعتراضات

1438هـد. مّي بنت فاضل الجّبوريدكتوراهفاطمة النجعي

31
أثر التحليل الداللي في دراسة الترادف 

)دراسة تطبيقية في الحقول الداللية عند 
ابن خالويه(

1439هد. مّي بنت فاضل الجّبوريدكتوراهنبيهة باخشوين

االختاف والتشابه بين االلفاظ العربية 32
1438هد. مّي بنت فاضل الجّبوريدكتوراهفوزية الحسينيواالكدية

33
اآلراء والنقول الصوتية والصرفية 

المنسوبة إلى الخليل في كتابي سيبويه 
والعين

1437هد. مّي بنت فاضل الجّبوريماجستيرهند النباتي
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذت

التطور اللغوي في كتاب خير الكام في التقصي عن عبداهلل بن ناصر القرني1
أغاط العوام

كلية اللغة العربية في 
17-5-1440جامعة أم القرى

قاعة المناقشات /كلية اللغة الوجوه الصرفية في كتاب الفريد في إعراب القرآنمصطفى فؤاد2
14440/5العربية

كلية اللغة العربية – جامعة أثر قياس الشبه بين ابن جني والرضيمنصور هاشم عجمي أبوشهبة3
1439هـأم القري بالعابدية

منصور هاشم عجمي أبوشهبة4
الخاف الصرفي في المفضل شرح المفصل  

للهروي) مع تحقيق جزء منه من بداية المشترك مع 
نهاية المخطوط(

كلية اللغة العربية – جامعة 
1440هـأم القري بالعابدية

قواعد الترجيح وضوابطه في إعراب القرآن عند ابن منصور هاشم عجمي أبوشهبة5
هشام ) دراسة موازنة مع آراء المعربين(

كلية اللغة العربية – جامعة 
1440هـأم القري بالعابدية

قاعة المناقشات بكلية اللغة العلة النحوية عند ابن النحاس في العليقةناصر عبد الرحيم محمد الجندي6
7 / 9 / 1439 هـالعربية بالعابدية

يس أبو الهيجاء7
أثر المعنى في إعراب الجمل وأشباهها

1440/6/1الكليةفي سور »األنفال والتوبة ويونس وهود«

8
التطور اللغوي في كتاب »خير الكام في التقّصي 

1440/6/6الكليةعن أغاط العوام«

1. موقف الشاطبي من آراء األخفش في المقاصد أ.د. حّصة بنت زيد الّرشود9
الشافية

دكتوراه
1440/05/04هـجامعة أم القرى

مناقشة الرسائل العلمية/ داخل الجامعة	 
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2. الخروج على القياس الصرفي في لغة األدب أ.د. حّصة بنت زيد الّرشود10
السعودي

دكتوراه
144/08هـجامعة أم القرى

3. االختاف الّنحوي في تقّدم المعموالت في الدر د. ريم بنت خلف الجعيد11
المصون.

دكتوراه
1440/08/20هـجامعة أم القرى

4.أثر المعنى والصنعة في تعدد صاحب الحال في د. ريم بنت خلف الجعيد12
الدر المصون من سورة الفاتحة حتى سورة األنفال.

ماجستير
1440/08/23هـجامعة أم القرى

1. موقف الشاطبي من آراء األخفش في المقاصد د. فاطمة عبدالرشيد13
الشافية

دكتوراه
1440/05/04هـجامعة أم القرى
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذت

موقف الّسمين الحلبي من أراء الكوفيين د. يوسف صامل الّسلمي1
1440/1/3هـجامعة الملك عبد العزيزفي كتابه إيضاح الّسبيل إلى شرح الّتسهيل

د.عبدالحميد حمدي عبدالحميد 2
المقدم

أثـر المعـنى في اختاف إعراب الـجـمل 
وأشباهها من أول سورة يوسف إلى آخر 
سورة النحل - تفسير البيضاوي أنموذجًا .

17 / 3 / 1439بريدة - القصيم

1440الطائفماجستيرأ.د رياض الخوام3

الجامعة اإلسامية بالمدينة اللباب الزاخر واللباب الفاخرد.علي إبراهيم محمد4
28 / 7 / 1440هـالمنورة

حذف الفاعل واستتاره بين النحويين أ.د. حّصة بنت زيد الّرشود5
والمفسرين للطالب ياسر أحمد قائد

دكتوراه
1440/2/21هجامعة الملك سعود

د. ريم بنت خلف الجعيد6
 مناقشة رسالة ماجستير بعنوان ) التحويل 

في الجملة  بالزيادة في سورة يوسف 
دراسة لغوية تطبيقية( 

في قسم اللغة العربية وآدابها 
1440/01/24هفي جامعة الملك عبدالعزيز

1438هجامعة الملك عبدالعزيز حاشية على شرح التوضيحد. فاطمة بنت عبدالّرشيد عبداهلل7

 مناقشة الرسائل العلمية / خارج الجامعة	 
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 مناقشة الرسائل العلمية / خارج الجامعة	 
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مكان اإلشرافالباحثاألستاذت

أثر قصد المتكلم في بناء الحكم النحوي في أحمد طه الفال1
مقدم للنشر في مجلة جامعة ام القرى 1440هـالكتاب لسيبويه

التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية وأثره حسين خميس محمود شحاتة2
في األحكام الشرعية

بحث مقبول للنشر بمجلة كلية دار العلوم جامعة 
المنيا ،يناير 2018م العدد37

اللسانيات الحديثة في العربية بين التطبيق أ.د. شريف عبد الكريم النجار3
تحت التحكيموالتنظير

من قسم اللغويات .  كلية اللغة العربية . جامعة الترقية لدرجة أستاذ مشاركناصر عبد الرحيم محمد الجندي4
األزهر. في مجلس الجامعة بتاريخ يناير  2018  م

معالم منهج أبي حيان في شرحه« منهج يس أبو الهيجاء5
مجلة كلية اآلداب طيبة العدد 12/ 1438هـالسالك على ألفية ابن مالك

اهتمامات علماء الدرس اللغوي القديم د. مي الجبوري6
بالمباحث الداللية

مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم جامعة 
المنيا العدد 37 يناير 2018

الفارابي وجهوده اللغوية والنحوية من خال أ/ نزهه بريك الهذلي7
كتاب الحروف

مجلة الدراسات العربية صادرة عن كلية دار العلوم 
بجامعة المنيا / يناير 2017م

مامح التفكير النحوي عند الدكتور محمد د. نجاء محمد نور عطار8
بن إبراهيم البنا

مجلة بحوث كلية اآلداب بجامعة المنوفية – 
جمهورية مصر العربية
العدد113- إبريل 2018

البحث العلمّي	 
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مجلة الدراسات العربيةاألصول النحوية في جدل األنباريد. فاطمة محمد طاهر حامد9

قراءة في توثيق الطناحي لنصوص أمالي ابن علي إبراهيم محمد10
حولية كلية دار العلوم جامعة المنيا 2018 /2019الشجري

) أهمية علم األصوات في تعليم اللغة أميرة زبير رفاعي سمبس11
العربية للناطقين بالعربية و بغيرها(

مجلة جسور
نشرة غير دورية محكمة في اللسانيات والنقد األدبي
األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي 2019م-1440هـ

د/ حمدة حامد الجابري12
القرينة النحوية عند السيوطي«دراسة 

تطبيقية على القرائن في همع الهوامع في 
شرح جمع الجوامع »

مجلة بحوث المؤتمر الدولي األول لكليات البنات 
اإلسامية »االمام جال الدين السيوطي« ملتقى 

العلوم الشرعية والعربية

تعدد األوجه اإلعرابية في الشواهد الشعرية د/ حمدة حامد الجابري13
مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاعند الصيمري في كتابه التبصرة

المدح والذم في األسلوب القرآني )دراسة د/ حمدة حامد الجابري14
نحوية داللية (

مجلة آفاق حولية كلية الدراسات اإلسامية 
والعربية للبنين بالشرقية

د/ آمال إبراهيم صديق15
عوارض التركيب في بديعية جال الدين 
السيوطي)911هـ( دراسة نحوية وصفية 

تطبيقية

مجلة بحوث المؤتمر الدولي األول لكليات البنات 
اإلسامية »االمام جال الدين السيوطي« ملتقى 

العلوم الشرعية والعربية
17-18 جمادى اآلخرة 1439هـ

1. )ِمن( الزائدة في اإليجاب دراسة نحوية أ.د حصة بنت زيد الرشود16
تطبيقية من خال القرآن

منشور في العدد 16 في مجلة جامعة طيبة لآلداب 
والعلوم اإلنسانّية 1440ه/ 2019م
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منشور في مجلة الحقيقة / جامعة حسيبة بن علي 2. مجيء أسماء اإلشارة موصولةأ.د حصة بنت زيد الرشود17
2018م

5. األلفاظ المضعفة في القرآن الكريم د. ريم بنت خلف الجعيد18
دراسة صرفية داللية

مجلة دار العلوم، العدد السادس والثاثون يونيو 
2018م

الحصيلة اللغوية وااللفاظ المستخدمة في د. نبوّية بنت علي الجر19
مجلة فيلولوجي بالعدد 55أدب االطفال دراسة صرفية

الحاكم في مسرح رشاد رشدي دراسة د. انتصار بنت عبد العزيز منير20
مجلة كلية اآلداب / جامعة جنوب الواديسيمائية

بحث منشورد. عزيزة بنت عطية اهلل الشنبري21
)جهود العرب قديًما في الدراسات الداللية(

المؤتمر العلمي الدولي الثاني
كلية الدراسات اإلسامية والعربية للبنات 

باإلسكندرية _ جامعة األزهر
27-2018/10/28م

د. عزيزة بنت عطية اهلل الشنبري22
بحث مقبول للنشر

)محاكاة صوت اإلنسان في المعاجم 
العربية: مقاييس اللغة نموذًجا(

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة سطام
بتاريخ 1440/06/29ه.
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البحث العلمّي	 
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قناة النشر وتاريخهالكتاب / البحثاسم المؤلفت

مكتبة أروقة –األردن 1438- 1439هـمحاضرات في أصول النحو وقضاياهأد. رياض حسن الخوام1

مكتبة أروقة – األردن -1438-1439هــ- التقدير النحوي تقعيد وتطبيقأد. رياض حسن الخوام2

أد. رياض حسن الخوام3
- إعراب الشواهد القرآنية واألحاديث 

النبوية وأقوال الصحابة في كتاب جامع 
الدروس العربية – 3 أجزاء

مكتبة دار الفكر الحديث –األردن -1440- 1439هـ

مركز الملك فيصل )تحت التعديل بعد التحكيم(شرح كتاب سيبويه للرماني)8 مجلدات(أ.د.شريف عبد الكريم النجار4

عالم الكتب الحديث-اربداإلضمار قبل الذكر في النحو العربيأ. د.شريف عبدالكريم النجار5

دار المشرق العربي 2019 متاريخ الكتابة العربيةأد.علي إبراهيم محمد6

1. أبنية الفعل الثاثي في كتاب األفعال د. انتصار بنت عبد العزيز منير7
دار اإلسام للنشر القاهرةللسراقسطي

الكتب المنشورة	 
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الكتب واألبحاث المنشورة	 
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الجهة العلميةاسم المحكمت

تحكيم ترقية ألستاذ مشاك – جامعة حائلأد. عبداهلل بن ناصر القرني1

تحكيم بحث للنشر – مجلة جامعة الملك خالدأد. عبداهلل بن ناصر القرني2

تحكيم ترقية ألستاذ مشارك – جامعة المجمعةأد. عبداهلل بن ناصر القرني3

تحكيم بحث للنشر – مجلة الدراسات اللغويةأد. عبداهلل بن ناصر القرني4

جامعة طيبةد.حمدي عبد الفتاح السيد بدران5

المجلة العلمية بجامعة الملك فيصلد.حسين خميس محمود شحاتة6

مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانيةد.حسين خميس محمود شحاتة7

جامعة الباحةد.رياض حسن الخوام8

جائزة الملك فيصل العالميةد.رياض الخوام9

جامعة اإلمام محمد بن سعودأ. د.شريف عبد الكريم النجار10

جامعة الخرطومأ.د.شريف عبد الكريم النجار11

د.عبدالحميد حمدي عبدالحميد 12
جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانيةالمقدم

مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانيةد.منصور هاشم عجمي أبوشهبة13

جامعة طيبة)عدة أبحاث(أد. يس أبو الهيجاء14

الّتحكيم العلمي للبحوث	 
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ترقية إلى  أ.مشارك)جامعة جازان(أد. يس أبو الهيجاء15

ترقية إلى أستاذ)جامعة طيبة(أد. يس أبو الهيجاء16

مشاريع بحثية)جامعة الملك خالد(أد. يس أبو الهيجاء17

ترقية إلى أستاذ)جامعة األميرة نورة(أد. يس أبو الهيجاء18

تحيكم بحوث مبدئية لمجلة الجامعةأد. يس أبو الهيجاء19

بحوث المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية التربية للعلوم االنسانية – جامعة أد. د. مي الجبوري20
واسط – العراق 2019 )اللجنة العلمية(

بحث لمجلة جامعة أم القرىأد. طارق محمد عبد العزيز النجار21

بحث لمجلة جامعة القصيمأد. طارق محمد عبد العزيز النجار22

ترقية أستاذ مشارك بجامعة القصيمأد. طارق محمد عبد العزيز النجار23

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاد.أميرة زبير رفاعي سمبس24

 بحث لمجلة جامعة نورة للعلوم الشرعية واللغة العربية 1440هأد. حّصة بنت زيد الّرشود25

تحكيم أبحاث ترقية ألستاذ/ جامعة اليرموك، تحكيم بحث للجامعة األميرة نورة، وآخر أد. حّصة بنت زيد الّرشود26
لجامعة الملك سعود

بحوث المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية التربية للعلوم االنسانية – جامعة د. مّي بنت فاضل الجّبوري27
واسط – العراق 2019م )اللجنة العلمية(

 تحكيم بحث لمجلة جامعة الطائف في تاريخ 1440/02/22هد. ريم بنت خلف الجعيد28

اللقاء العلمي العاشر كلية الشريعة والدراسات اإلسامية بحوث اللغة العربية وآدابهاد. انتصار بنت عبد العزيز منير29
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مكانهاسم النشاطالمشاركت

منتدى باشراحيلمحاضرةأ.د.عبداهلل بن ناصر القرني1

كلية اللغة العربيةدورة للطاب والطالبات عنوانها فن االعرابأ.د.رياض حسن الخوام2
كلية اللغة العربيةخريطة اإلعراب الذهنيةد.سعود الصاعدي3
كلية اللغة العربية 1440أصبوحة شعريةد.يحيى العقيبي4
قاعة ابن باز بجامعة أم القرى 1439/6/24سلسلة أوراق النحو المفترى عليهد.يحيى العقيبي5
1439جناية االختصار على النحود.يحيى العقيبي6

1439الفرق بين نحو ابن هشام وغيرهد.يحيى العقيبي7

النادي الطابي كلية اللغة العربيةالتعليق على شرح قطر الندىد.يحيى العقيبي8

ندوة ) مكة كلها حرم ( ضمن فعاليات حملة د/ حمدة حامد الجابري9
جامعتي قطعة من أرض الحرم

كلية اللغة العربية – مقر ريع ذاخر
1440/2/28هـ

د/ حمدة حامد الجابري10
محاضرة ) الحياة الثقافية واالجتماعية في البيئة 

الحجازية في ضوء األواني واألمثال الشعبية ( ضمن 
فعاليات ) تراثنا ينبض بالحياة (

كلية اللغة العربية – مقر ريع ذاخر
1440/6/8هـ

د/ حمدة حامد الجابري11
مشاركة في ندوة في محور خصائص مكة بين 

المعهود والمأمول ضمن برنامج )جامعتي قطعة من 
أرض الحرم (6 في فعاليات تعظيم البلد الحرام

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

الثاثاء الموافق 1439/6/11هـ

المشاركة في األنشطة الّثقافّية والعلمّية وحضورها	 
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د/ حمدة حامد الجابري12

المشاركة في ندوة بعنوان)مكة كلها حرم( في 
محور أدب التعامل مع أرض الشعائر واحترام 

الحرمات ، ضمن فعاليات حملة 
)جامعتي قطعة من أرض الحرم (7

الثاثاء الموافق 1440/2/28هـ
جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 

للطالبات مقر ريع ذاخر

د/ حمدة حامد الجابري13

المشاركة في ندوة بعنوان الحياة الثقافية 
واالجتماعية في البيئة الحجازية في ضوء األواني 

واألمثال الشعبية ،محور »األواني في التراث اللغوي 
بين الماضي والحاضر » ضمن فعاليات تراثنا ينبض 

بالحياة
الخاص بنشاط الجنادرية

كلية اللغة العربية مقر ريع ذاخر
األربعاء الموافق 1440/6/8هـ

تراثنا ينبض بالحياةد/ بسمة إبراهيم مليباري14
1440/6/8هـ

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

برنامج تعظيم البلد الحرام )جامعتي قطعة من أرض د/ بسمة إبراهيم مليباري15
الحرم 7(

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

برنامج تعظيم البلد الحرام )جامعتي قطعة من أرض د/ آمال إبراهيم صديق16
الحرم 7(

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

تراثنا ينبض بالحياةد/ آمال إبراهيم صديق17
1440/6/8هـ

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

برنامج تعظيم البلد الحرام )جامعتي قطعة من أرض د/ غادة سعد السعيدي18
الحرم 7(

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر
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تراثنا ينبض بالحياةد/ غادة سعد السعيدي19
1440/6/8هـ

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

تراثنا ينبض بالحياةد/ بدرية قاسم تركستاني20
1440/6/8هـ

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

جامعة أم القرى – مقر العابديةالمشاركة في ملتقى المستجدات )قصة نجاح(د/ بدرية قاسم تركستاني21

برنامج تعظيم البلد الحرام )جامعتي قطعة من أرض أ/ أسماء عبد اهلل الغامدي22
الحرم 7(

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

تراثنا ينبض بالحياةأ/ أسماء عبد اهلل الغامدي23
1440/6/8هـ

جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية 
للطالبات مقر ريع ذاخر

مجوعة محاضرات بمجمع اللغة العربية على الشبكة د سعيد محمد القرني24
1440العنكبوتية بمكة

1. المشاركة في ندوة اللغة العربية والشباب/ تقديم أ.د. حّصة بنت زيد الّرشود25
بحث

كلية اللغة العربية
جامعة أم القرى

فندق فوربوينتس2. المشاركة في لقاء المزاملة الرابع/ تقديم بحثأ.د. حّصة بنت زيد الّرشود26

شئون الطالبات3. المشاركة في تحكيم فعالية لدينا قضيةأ.د. حّصة بنت زيد الّرشود27
جامعة أم القرى
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د. فاطمة بنت عبدالّرشيد 28
جامعة أم القرى4. يوم حقوق الطالبةعبداهلل

د. مّي بنت فاضل الجّبوري29
5. دراسة لغوية تأصيلية - لمكة البلد الحرام – 

مواضعها واحكامها – مشروع تعظيم البلد الحرام 
1440هـ-2018م

تقديم الندوة في شطر الطالبات بجامعة ام 
القرى

6. الندوة العلمية )اللغة والشباب( ضمن االحتفاء د. مّي بنت فاضل الجّبوري30
باليوم العالمي للغة العربية 1440هـ

تقديم محاضرة بعنوان
خريطة طريق لرجوع الجيل الصاعد الى لغة 

فصحى سليمة

د. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط31
7. إدارة الجلسة الثانية من ملتقى التميز البحثي 

الثاني بعنوان الدراسات البينية للغة العربية والعلوم 
األخرى

1439/08/01هـ
عمادة الدراسات الجامعية

8. المشاركة في التقييم بمسابقة الشعر ضمن د. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط32
1440/04/03هـ بكلية الشريعةفعاليات برنامج تعظيم البلد الحرام

9. تحكيم مسابقة الخطابة ضمن فعاليات اللقاء د. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط33
1440/06/06هـ كلية الدعوةالعلمي

144/04/06هـ برنامج يسر10. تحكيم مسابقة القصة القصيرة في برنامج يسرد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط34

35

د. علياء بنت عبدالمعطي 36
الّلقمانّي

12. المشاركة في إعداد مسرحية بعنوان: اللغة 
العربية والشباب تضامنا مع االحتفاء باليوم العالمي 
للغة العربية وتدريب طالبات من المجلس الطابي 

بالقسم على القيام باألدوار المسندة إليهن.

1440/05/25هـ قاعة الجوهرة
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د. علياء بنت عبدالمعطي 37
1440/07/19هـ قاعة الجفالي 133. حضور ندوة عن اللغة العربية والشبابالّلقمانّي

مركز اللغة العربية في عمادة البحث العلمي14. المشاركة ضمن فريق المرشد اللغويد. ريم بنت خلف الجعيد38

1440/06/15هـ15. الجودة واالعتماد األكاديميد. سميحة بنت صاح الحربّي39
قاعة اجتماعات قسم اللغة والنحو والصرف

16. التنظيم واإلشراف على حملة تعظيم البلد الحرام د. سميحة بنت صاح الحربّي40
7 تحت شعار )مكة كلها حرم(

1440/03/03هـ
قاعة الجوهرة

بجامعة أم القرى

17. تحكيم مسابقة قدوة الجامعةد. سميحة بنت صاح الحربّي41
1440/05/22هـ
قاعة الجوهرة

بجامعة أم القرى

كلية اللغة العربية18. اللقاء العلميد. نبوّية بنت علي الجر42

جامعة أم القرى بالزاهر19. حملة تعظيم البلد الحرامد. انتصار بنت عبد العزيز منير43

20. اللقاء العلمي العاشر بكلية الشريعة والدراسات د. انتصار بنت عبد العزيز منير44
بجامعة أم القرى بالزاهراإلسامية مسار اللغة العربية

20. ممّثلة الكلية في« ُملتقى وكالة الشؤون أ. مها بنت عبدالعزيز العيسى45
التعليمّية األّول: الرؤية والتحّول«

1440/07/20هـ
قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية

21. برنامج نشر ثقافة الجودة بقسم اللغة والّنحو د. حنين بنت عبداهلل الشنقيطّي46
والّصرف

قسم اللغة والنحو والصرف
خال الفصل الدراسي الثاني 1439-1440هـ
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22. برنامج )موعد مع السعادة( -مع طالبات المجلس د. حنين بنت عبداهلل الشنقيطّي47
االستشاري بقسم اللغة والنحو والصرف

قاعة باشراحيل
جامعة أم القرى، خال الفصل الدراسي الثاني

1439-1440هـ

23. المشاركة في أعمال فريق )المرشد اللغوي( د. حنين بنت عبداهلل الشنقيطّي48
التابع لعمادة البحث العملي

حساب الفريق على تويتر
خال العام الدراسي

1439-1440هـ

24. المشاركة في فريق اإلشراف على أعمال د. حنين بنت عبداهلل الشنقيطّي49
موسوعة الشعر العربي التابع لعمادة البحث العلمي

برنامج موسوعة الشعر العربي
خال العام الدراسي

1439-1440هـ

25. اإلشراف األكاديمي على نادي )لغتنا هوّيتنا(د. حنين بنت عبداهلل الشنقيطّي50
جامعة أم القرى

خال العام الدراسي
1439-1440هـ

1440/07/29هـمنسقة لجنة اإلذاعة في حفل التخرج ومقدمتهأ. مها بنت عبدالعزيز العيسى51
قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية

1440/07/29هـمقدمة حفل تخرج طالبات الجامعةأريج الموّلد52
قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية
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مكانهعنوان المؤتمر أو الندوةالمشاركت

الملتقى التنسيقي لعمداء كليات اللغة العربية وزؤساء أ.د.عبداهلل بن ناصر القرني1
أقسامها في السعودية والهند

مركز الملك عبداهلل الدولي لخدمة 
اللغة العربية

كلية اللغة العربية في جامعة أم القرىاجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية عمداء كليات اآلدابأ.د.عبداهلل بن ناصر القرني2
كلية اللغة العربية في جامعة أم القرىاجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية عمداء كليات اآلدابد. يوسف بن صامل السلمي3
كلية اللغة العربية في جامعة أم القرىاجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية عمداء كليات اآلدابد اسامة بن أحمد السلمي4
كلية اللغة العربية في جامعة أم القرىاجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية عمداء كليات اآلدابد محمد صالح البرناوي5
كلية اللغة العربية في جامعة أم القرىاجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية عمداء كليات اآلدابد سعيد بن محمد القرني6
كلية اللغة العربية في جامعة أم القرىاجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية عمداء كليات اآلدابد. سعيد محمد آل يزيد7
كلية اللغة العربية في جامعة أم القرىاجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية عمداء كليات اآلدابخالد الصابطي8
)جامعة السلطان قابوس/ُعمان(التقدم بالمشاركة إلى مؤتمر المصطلحياسين أبو الهيجاء9

قراءة المستشرق بيستون لنص عربي أثري موازنة بقراءات د. مي الجبوري10
أخرى.

مؤتمر المستشرقون والدراسات الشرقية 
في كلية اآلداب – جامعة القاهرة  1440 

2019

المؤتمر الدولي األول لاتجاهات الحديثة في العلوم اللغوية د/ أميرة زبير سمبس11
تركيا – جامعة بارتين ، 2018مواللسانيات – المحفل العلمي الدولي

المؤتمر الدولي الثاني لاتجاهات الحديثة في العلوم اللغوية د/ أميرة زبير سمبس12
جامعة مايا- بوتراجايا – ماليزيا ، 2018مواللسانيات – المحفل العلمي الدولي

حضور المؤتمرات والّندوات	 
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د/ حمدة حامد الجابري13

المؤتمر الدولي األول االمام جال الدين السيوطي »ملقى 
العلوم العربية والشرعية« مشاركة ببحث عوانه : )القرينة 

النحوية عند السيوطي » دراسة تطبيقية »على القرائن 
النحوية في كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع(

كلية البنات اإلسامية بأسيوط
من 17 : 18 جماد اآلخر 1439هـالموافق 4 

: 5 مارس 2018م

المؤتمر العلمي الثاني عشر بقيادة الطلبةد/ بسمة إبراهيم مليباري14
وزارة التعليم –اإلدارة العامة للتعليم 
بالمنطقة الشرقية  » إدارة نشاط 

الطالبات »

د. علياء بنت عبدالمعطي 15
2. المؤتمر العلمي للحسبة انتماء وطني وأمن فكري.الّلقمانّي

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

1439هـ

د. علياء بنت عبدالمعطي 16
1440/07/14هـ3. ندوة بعنوان نسمو بهمتنا للقمةالّلقمانّي

قاعة خوقير

كلية األلسن جامعة عين شمس4. المؤتمر الدولي الثاني لألدب واللغوياتد. نبوّية بنت علي الجر17

األلسن عين شمس5. مؤتمر األلسن للتعليم اإللكترونيد. نبوّية بنت علي الجر18

أ. عبير بنت عبداهلل 19
عمادة التعلم اإللكتروني6. ملتقى المواطنة الرقمية نحو مجتمع إلكتروني آمنالّنفيعّي

جامعة أم القرى1440

د. حورّية بنت مفرج 20
كلية اللغة العربية7. ندوة )اللغة والشباب(الجهنّي

بجامعة أم القرى

عمادة التعلم اإللكترونيملتقى المواطنة الرقمية نحو مجتمع إلكتروني آمنأ.د. حّصة بنت زيد الرشود21
جامعة أم القرى1440
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قاعة الملك سعودملتقى وكالة الشئون التعليمّيةأ.د. حّصة بنت زيد الرشود22
جامعة أم القرى1440هـ

قاعة الملك عبدالعزيزملتقى جامعتي خطوات واثقة نحو الرؤيةأ.د. حّصة بنت زيد الرشود23
جامعة أم القرى1440هـ

1/23/ 1440هـبرنامج كفاءات واعدة في البحوث الّشرعّيةأ.د. حّصة بنت زيد الرشود24

كلية اللغة العربيةندوة )اللغة والشباب(أ.د. حّصة بنت زيد الرشود25
بجامعة أم القرى21/ 1440هـ

قاعة الملك الجوهرة فندق هولدي إن - ندوة تمكين عن وضع رؤية الجامعة ورسالتهاأ.د. حّصة بنت زيد الرشود26
1440هـ
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عدد اسم الدورة / الورشةاسم مقدم الدورة أو الورشةت
تاريخها / مكانهاالمتدربين

دورة : المهارت النحوية لمعلمي هشام السعيد حسن البلتاجي1
40اللغة العربية )المرحلة االبتدائية (

كلية اللغة العربية وآدابها، جامعة أم القرى.
يوم األحد  10 / 3 / 1440 هـ - 

الموافق 18 / 11 / 2018 م

المهارات النحوية واإلمائية لمعلمي أحمد طه الفال2
1440/30/10،11 كلية اللغة العربية70اللغة العربية

المهارات النحوية واإلمائية لمعلمي حسين خميس محمود شحاتة3
كلية اللغة العربية – جامعة أم القرى-في 50اللغة العربية بإدارة مكة التعليمية

الفترة من 10-1440/3/11هـ

1440 جامعة ام القرى50 موظفةدورة المكاتبات االداريةد. مي الجبوري4

1440 جامعة ام القرى50 موظفةدورة تحرير المراسات الكتابيةد. مي الجبوري5

دورة تذليل صعوبات تعلم الفصحى د. مي الجبوري6
1440 جامعة ام القرى100واستعمالها

1440 جامعة ام القرى50دورة تيسير اإلعرابد. مي الجبوري7

مناقشة حلقة » التعليم للجميع« جميلة بنت عبد العزيز خياط8
بملتقى التدريس يحقق الرؤية

1439/7/16هـ
جامعة أم القرى-مكة

محاضرة لطاب الدراسات العليا طارق محمد عبد العزيز النجار9
للشطرين 1001440حول كيفية إعداد الخطة البحثية

مساهمة أعضاء هيئة التدريس )دورة / ورشة(	 
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طارق محمد عبد العزيز النجار10
محاضرة لتأهيل المعيدين 

والمحاضرين بالشطرين للتدريس 
الجامعي

301440

50الكتابة األكاديمية للبحث العلميأميرة زبير رفاعي سمبس11
1440/4/22هـ
2018/12/30

بتراجايا - ماليزيا
1440/08/12هـ115. القيادة النسائية في التعليم العاليأ. د حّصة بنت زيد الّرشود12

1440/07/03هـ25. مهارات البحث في النحوأ. د حّصة بنت زيد الّرشود13

د. ريم بنت خلف الجعيد14

7. إقامة ورشة عمل بعنوان حقوق 
وواجبات عضو هيئة التدريس 

للمعيدات في قسم اللغة والنحو 
والصرف، ضمن البرنامج التأهيلي 

المنعقد في القسم.

1440/06/01هـ12
قسم اللغة والنحو والصرف

8. إقامة دورة الخط الديواني، ضمن د. ريم بنت خلف الجعيد15
1440/05/21هـ20فعاليات اليوم العالمي للغة العربية

قسم اللغة والنحو والصرف

د. ريم بنت خلف الجعيد16

9. إقامة دورة بعنوان قواعد عامة 
في اللغة العربية، ضمن برنامج 

حياة 5، تحت إشراف أوقاف مركز 
باحثات لدراسة المرأة

1440/06/27هـ14
مركز المهاجرات

10. دورة تدريب أستاذات اللغة أ. مها بنت عبدالعزيز العيسى17
1439/07/25هـ –1439/08/03هـ16العربية

أكاديمية المسجد الحرام
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تاريخ االلتحاقاسم الجمعية أو النادياسم عضو هيئة الّتدريست

1422هالجمعية العلمية السعودية للغة العربيةأ.د.عبداهلل بن ناصر القرني1

1424هالجمعية العلمية السعودية لألدبأ.د.عبداهلل بن ناصر القرني2

مارس 2011م حتى االنعضو بالمجلس الدولي للغة العربية التابع لليونسكود.حسين خميس محمود شحاتة3

1433هـمجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية – مكة المكرمةأ.د.رياض الخوام4

2012ممجمع اللغة العربية االفتراضي – المدينة المنورةأ.د.رياض الخوام5

1439الجمعية العلمية األدبيةد.سعود الصاعدي6

1438هـالنادي األدبي بمكة المكرمةأ.علي بن عبداهلل الزهراني7

1439هـالجمعية العلمية السعودية لألدب العربيأ.علي بن عبداهلل الزهراني8

رئيس لجنة إعداد الجداول الدراسية بقسم اللغة والنحو والصرفد.منصور هاشم عجمي أبوشهبة9

رئيس لجنة ملفات المقررات بالمعيار الرابع بالجودةد.منصور هاشم عجمي أبوشهبة10

رئس لجنة تسلم نتائج االختبارات النهائية بالقسمد.منصور هاشم عجمي أبوشهبة11

لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسمد.منصور هاشم عجمي أبوشهبة12

1440عضو اللجنة الدائمة لبرامج الدراسات العلياأ.د.طارق محمد عبد العزيز النجار13

1436-1440عضو فريق المراجعين الداخليين بعمادة التطويرأ.د.طارق محمد عبد العزيز النجار14

العضويات في الجمعيات العلمية واألندية األدبية	 
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1440عضو اللجنة االستشارية لكلية اللغة العربيةأ.د.طارق محمد عبد العزيز النجار15

1440عضو لجنة البرامج والمناهج بكلية اللغة العربيةأ.د.طارق محمد عبد العزيز النجار16

1437-1440عضو لجنة المناهج بقسم اللغة والنحو والصرفأ.د.طارق محمد عبد العزيز النجار17

1440عضو اللجنة الدائمة للمناهج بوكالة الشؤون التعليميةد.سعيد محمد القرني18

1438هـعضو الجمعية العلمية السعودية للغة العربيةد/ أميرة زبير سمبس19

1437هـعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومهد/ أميرة زبير سمبس20

1440/1438هـ عضوة جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمةد/ حمدة حامد الجابري21
عاملة

1440/1437هـالجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه)تبيان(د/ حمدة حامد الجابري22

1437هـالجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه » تبيان »د / غادة بنت سعد السعيدي23

1435هـ1. )جمعية اللغة العربية( الرياضأد. حّصة بنت زيد الّرشود24

1435هـ2. )جمعية تبيان( مكة - الرياضأد. حّصة بنت زيد الّرشود25

1434هـ3. )المجلس الدولي لخدمة اللغة العربّية( دبيأد. حّصة بنت زيد الّرشود26

1438هـ4. )جمعية األدب العربي( مكة المكرمةأد. حّصة بنت زيد الّرشود27

1435هـ5. )نادي مكة الثقافي األدبي( مكة المكرمةأد. حّصة بنت زيد الّرشود28

1437هـ6. )مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية( مكة المكرمةأد. حّصة بنت زيد الّرشود29

1432هـ7. )النادي األدبي( مكة المكرمةد. فاطمة بنت عبدالّرشيد عبداهلل30
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8. لجنة المعجم هيئة اللغة السريانية والمعجم – المجمع العلمي د. مّي بنت فاضل الجّبوري31
2001مالعراقي

1999م9. اتحاد األدباء والكتاب العراقييند. مّي بنت فاضل الجّبوري32

د. مّي بنت فاضل الجّبوري33
10. رابطة اللسانيات العربية

Arabic Linguistics Society 
University of Wisconsin–Milwaukee USA

2015م

11. الجمعية العلمية السعوديةد. مّي بنت فاضل الجّبوري34
2016مللقرآن الكريم وعلومه - تبيان

1434هـ12. منتدى مكة الثقافي النسائيد. مّي بنت فاضل الجّبوري35

13. الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان( د. نجاء بنت محّمد نور عّطار36
1439هـبجامعة أم القرى.

1439هـ14. الجمعية الفقهية السعودية بجامعة أم القرى.د. نجاء بنت محّمد نور عّطار37

1440هـ15. منصة أريد الدولية لخدمة العلم والعلماءد. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي38

1438/08/20هـ    16. جمعية لسان العرب، القاهرةد. عائشة بنت مرزوق الّلهيبّي39
»مستمر«

17. الجمعية العلمية السعوديةد. سميحة بنت صاح الحربّي40
1434هللقرآن الكريم وعلومه - تبيان

1438هـ18. الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(د. حورّية بنت مفرج الجهنّي41

1440هـ19. جمعية المعالي النسائيةد. حورّية بنت مفرج الجهنّي42

2016م20. الجمعية المصرية للمأثورات الشعبيةد. انتصار بنت عبد العزيز منير43
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المكان / والتاريخالمساهمةاسم عضو هيئة الّتدريسم

1438هـتقديم مفردات وعناوين لدورات مقترحةرياض الخوام1

1440تسجيل حلقات تلفزيونية لقناة مكةرياض الخوام2

الفصل الدراسي األول 1439-1440 هـتدريس مقرر الصرف 501121عبدالحميد حمدي عبدالحميد المقدم3

الفصل الدراسي الثاني 1439 – 1440هـتدريس مقرر النحو 501213عبدالحميد حمدي عبدالحميد المقدم4

منصور هاشم عجمي أبوشهبة5

دورة لمعلمي اللغة العربية في مرحلتي التعليم 
المتوسط والثانوي بمنطقة تعليم مكة المكرمة 

بعنوان )المهارات النحوية واإلمائية لمعلمي اللغة 
العربية(

كلية اللغة العربية – جامعة أم القري 
بالعابدية 1440هـ

تقديم العديد من حلقات تلفزيونية وعلى اليوتيوب سعيد بن محمد القرني6
1440لتعليم النحو العربي

عضو هيئة التحرير في مجلة هاجر التابعة لمشروع د/ غادة سعد السعيدي7
تعظيم البلد الحرام )حضور اجتماعين(

مقر مشروع تعظيم البلد الحرام بمكة
1440/6/9هـ

1. مشرفة على لجنة التطوع في الكلية: نحيي أماد. حّصة بنت زيد الّرشود8
كلية اللغة العربية
بجامعة أم القرى

1440هـ

2. مشرفة على معرض نيومد. حّصة بنت زيد الّرشود9
كلية اللغة العربية
بجامعة أم القرى

1440هـ

مساهمة أعضاء هيئة الّتدريس في خدمة المجتمع	 
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مكة المكرمة3. عضوية في مراكز األحياء )اللجنة الثقافية(د. فاطمة بنت عبدالّرشيد عبداهلل10
1438هـ

4. تقديم محاضرةد. مّي بنت فاضل الجّبوري11
التأثير والتأثر واألمانة العلمية

منتدى مكة الثقافي النسائي
1440هـ-2019م

جامعة أم القرى5. دورة المكاتبات االداريةد. مّي بنت فاضل الجّبوري12
1440هـ

جامعة أم القرى6. دورة تحرير المراسات الكتابيةد. مّي بنت فاضل الجّبوري13
1440هـ

7. عضوية ماسية وعضو شرف لجنة العاقات العامة د. مّي بنت فاضل الجّبوري14
في مركز يسر إلصاح ذات البين

مكة المكرمة
من 1435هـ -1440هـ

د. نجاء بنت محّمد نور عّطار15
8. عضو عامل في جمعية أم القرى الخيرية النسائية 

بمكة )اللجنة الثقافية والدينية( و)لجنة األسر 
المنتجة(

مكة من عام 1425هـ

9. عضو عامل في الجمعية العمومية في جمعية البر د. نجاء بنت محّمد نور عّطار16
من عام 1432هـبمكة المكرمة.

10. عضو عامل في جمعية شفاء الخيرية لرعاية د. نجاء بنت محّمد نور عّطار17
من عام 1439هـالمصابين باألمراض المزمنة بمكة.

بمدرسة االبتدائية الحادية عشر لتحفيظ 11. المشاركة في برنامج أسبوع التعليمي المهنيد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط18
القرآن      1440/05/1418هـ

بمدرسة االبتدائية الحادية عشر لتحفيظ 12. المشاركة في برنامج )أنيري موهبتك(د. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط19
القرآن 1439-1440هـ

د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي20
13. إعداد مسرحية عن اللغة العربية والشباب تضامنا 
مع االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية بالمشاركة 

مع طالبات المجلس الطابي بالقسم
1440/05/25هـ
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14. ترشيحي كعضوة بلجنة المراقبة على اختبار د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي21
المعيدات بالقسم

الفصل الدراسي الثاني
1440/06/23هـ

د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي22
15. قبول تدريس مقرر أصول النحو لطالبة في 
االنتساب احتسابا، ثم زاد عدد الطالبات المسجات 

فأصبح المقرر مدفوعا
الفصل الدراسي الثاني 1440هـ

د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي23
16. حضور محاضرة اللسانيات والتكامل الثقافي 
المتوازن في تعليم العربية لسانا أول للدكتور 

محمد الشريف للفائدة وبدون شهادة

قاعة الجفالي 2
1440/01/15هـ

17. حضور البرنامج السنوي الخامس قلبي وقلبه د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي24
27-1440/03/28هـوالحب الذي يحمل عنوان :أنوثتي تجذب قلبه

د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي25
18. توقيع تزكيات علمية لبعض الطالبات الاتي 
سبق وأن درستهن بعض المواد؛ ليكملن دراستهن 

العليا
الفصل األول 1440هـ

مكة  »مستمر«19. عضو في مركز يسر النسائيد. عائشة بنت مرزوق الّلهيبّي26
15/ 1438/05هـ

20. التنظيم واإلشراف على حملة تعظيم البلد د. سميحة بنت صاح الحربّي27
الحرام 7 تحت شعار )مكة كلها حرم(

قاعة الجوهرة - بجامعة أم القرى
1440/03/03هـ

قاعة الجوهرة - بجامعة أم القرى21. تحكيم مسابقة قدوة الجامعةد. سميحة بنت صاح الحربّي28
1440/05/22هـ

جامعة أم القرى22. انتسابأ. عّزة بنت علّي القرنّي29

23. ممّثلة الكلية في« ُملتقى وكالة الشؤون أ. مها بنت عبدالعزيز العيسى30
التعليمّية األّول: الرؤية والتحّول«

قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية 
بالعابدية
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اسم اللجنةاسم العضوت

1. عضو لجنة المناهج في كلية اللغة العربية من عام 1438ه، حتى تاريخه.حّصة بنت زيد الرشود1

1. عضو لجنة المناهج في كلية اللغة العربية من عام 1438ه، حتى تاريخه.

3. المشرفة على لجنة سير االختبارات في كلية اللغة العربية من عام 1440ه، حتى تاريخه.

4. رئيس لجنة حقوق الطالبات 1440ه.

5. المشرفة على لجنة الجودة في كلية اللغة العربية من عام 1440ه، حتى تاريخه.

6. عضو اللجنة االستشارية العليا في الجامعة عام 1440ه، وحتى تاريخه.

7. عضو المعيار الرابع المؤسسي في الجامعة عام 1440ه، وحتى تاريخه.

عضوّية اللجان في الكلية والجامعة	 
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أواًل: لجنة الجودة

المعيارالوظيفةاسم العضو

د/ السيد دسوقى يوسف
أ.د/ حصة الرشود

أ.د/ أحمد عطية المحمودي
د/ عبد اهلل الشنقيطي
د/ حسن أحمد العثمان

د/ جميلة خياط
د/ انتصار عبد العزيز

أ/ هديل العيافي

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار األول
الرسالة واألهداف

د/ أحمد إبراهيم أبو الوفا
د/ مقبل علي الدعدي
د/ حسن محمد القرني

د/ ناصر عبد الرحيم الجندى
أ.د/ أحمد كروم
د/نجاء عطار

د/ ريم خلف الجعيد
أ/ عبير النفيعي

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الثاني
إدارة البرنامج

لجان الجودة في القسم	 
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د/ أحمد جمال الدين
أ.د/مصطفى فؤاد أحمد

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

أ/ سعيد مشبب آل عصام
د/ عائشة اللهيبي
د/ نبوية الجر

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الثالث
إدارة ضمان جودة البرنامج

أ.د/ طارق محمد النجار
أ.د/ علي إبراهيم محمد
د/منصور هاشم أبو شهبة

د/ حسين خميس محمود شحاتة
د/ هشام السعيد البلتاجي
د/ يحيى أحمد العقيبي

د/ حمدي عبد الفتاح بدران
أ/ علي عبد اهلل الزهراني

د/ عبد الحميد حمدي المقدم
د/ مي الجبوري

أ/ نبيهة باخشوين
د/ سامية الصاعدي
د/ فوزية هوساوي
أ/ ذكرى اللحياني

أ/ندى الغامدي

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

المعيار الرابع
التعليم والتعلم
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د/ حمدى عبد الفتاح بدران
أ.د/ ياسين أبو الهيجاء

أ/ عبد اهلل محمد الصليمي
أ/ عبد الحميد هوساوي

أ/ عفراء خياط
أ/ عائشة عسيري

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الخامس
إدارة شؤون الطاب

د/ هشام السعيد البلتاجي
د/ محمد صالح البرناوي

أ/ عبد العزيز عبد الرحمن السديس
د/ حنين الشنقيطي

د/ سلوى منشي
أ/ نادية القرشي

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار السادس
مصادر التعلم

د/ عبد اهلل محمد المسملي
د/ إبراهيم محمد العريني

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

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار السابع
المرافق والتجهيزات

د/ حسن غرم العمري
د/ سميحة اللهيبي
أ.د/ حصة الرشود

رئيًسا
عضًوا
عضًوا

المعيار الثامن
التخطيط واإلدارة المالية
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د/ حسين خميس محمود شحاتة
د/ عبدالعزيز سعدي المطرفي

د/ سلوى العبدلي
د/ فاطمة حامد

أ/ مريم الجابري

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار التاسع
عمليات التوظيف

د/سعود عبيداهلل الصاعدي
د/ أحمد طه الفال

أ.د/ عبد العزيز احميد
أ/ سهيلة تركستاني
أ/ فاطمة عمرين

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار العاشر
البحث العلمي

د/ عبد الحميد حمدي المقدم
د/ أيمن مرعي العمري

د/ جميلة خياط
أ/ فائزة القرشي

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المعيار الحادي عشر
العاقة مع المجتمع
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ثانيًا: لجنة المعادالت

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

د.محمد بن علي الدغريري.
د.سعود بن عبيد اهلل الصاعدي.
أ.د.رياض بن حسن الخوام.

أ.د.طارق النجار.

ثالثًا: لجنة فحص شكاوى الطاب

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

1-د/محمد الدغريري.

2-د/حسن بن غرم العمري.

3-د/ حسين خميس شحاتة.

4-د/حورية الجهني.

5-د/نجاء عطار.

6-د/سامية الحربي.
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رابعًا: لجنة النشاط الثقافي

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

د. فوزّية هوساوي

حنان المالكي

د. إبراهيم العريني

د. مقبل الدعدي

خالد الصابطي

خامسًا: لجنة النشاط االجتماعي

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

د.خالد األكوع.

د.محمد برناوي.

د.إبراهيم العريني.

د.عبد العزيز املطريف

د.جميلة خيّاط
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سادسًا: أمانة المجلس

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

د هشام السعيد البلتاجي

اإلنجازم

إعداد التقرير السنوي للبرنامج على نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي1

توفير جميع مستندات االعتماد المؤسسي المطلوبة من البرنامج ورفعها بالمجلد المشترك على موقع عمادة التطوير2

تقرير متابعة تنفيذ توصيات فريق المراجعين الخارجيين للهيئة الوطنية والرفع به لرئيس القسم3

إعداد كافة مستندات الخطة المطورة لبرنامج اللغة والنحو والصرف1440هـ4

نشر ثقافة الجودة بين الطاب والطالبات من خال عقد ندوات توعية في أسبوع الجودة للتأهيل لاعتماد المؤسسي للجامعة.5

إعادة تشكيل اللجان للبدء في العمل لاعتماد البرامجي لبرنامج اللغة والنحو والصرف حيث تم التعاقد للبرنامج مع المركز 6
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي يوم الخميس الموافق 2019/3/28م

إنجازات لجان الجودة في القسم	 
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الصعوبةم

ما زالت مقاومة بعض الزماء للجودة قوية ويميلون إلى البعد عن العمل في لجان الجودة.1

عدم وجود أدوات لدى إدارة القسم لحمل المقاومين للجودة على االشتراك في عملها ولجانها.2

الصعوبات التي واجهت لجان الجودة في القسم	 





تطوير هيئة 
الّتدريس
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تاريخها / مكانهااسم الدورة / الورشةاسم العضوت

2-4/3/ 1440هـتنمية مهارات القيادات اإلداريةد.يوسف صامل السلمي1
مكة المكرمة

1440هـاإلنتاجية الشخصيةد.يوسف صامل السلمي2
مكة المكرمة

بناء المحتوى اإللكترونيد.هشام السعيد حسن البلتاجي3
9 – صفر – 1440هـ
18 – 10 – 2018م

بمقر عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم القرى

معالج التصميم التعليميد.هشام السعيد حسن البلتاجي4
30 – صفر – 1440هـ

8 – 11 – 2018م
بمقر عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم القرى

معالج التصميم التعليميد.حمدي عبد الفتاح السيد بدران5
1440/2/30هـ
2018/11/8م

جامعة أم القرى

حل المشكات واتخاذ القرارات في البيئة أحمد طه الفال6
2019/2/10 جامة ام القرىالجامعية

الّدورات والورش التي حصل عليها عضو هيئة الّتدريس	 
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2018/11/8م- بعمادة التعلم اإلليكتروني دورة بعنوان »بناء المحتوى اإلليكتروني«حسين خميس محمود شحاتة7
والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى

2018/10/18م- بعمادة التعلم اإلليكتروني دورة بعنوان » معالج التصميم التعليميحسين خميس محمود شحاتة8
والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى

ورشة عمل بعنوان »أنماط المتعلمين حسين خميس محمود شحاتة9
واستراتيجيات التدريس المائمة لكل نمط

2018/3/20م- بعمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية – جامعة أم القرى

2018/4/4م- - بعمادة التطوير الجامعي والجودة دورة بعنوان أنواع التقويم التربوي«حسين خميس محمود شحاتة10
النوعية – جامعة أم القرى

عبدالحميد حمدي عبدالحميد 11
بناء المحتوى اإللكترونيالمقدم

9 – صفر – 1440هـ
18 – 10 – 2018م

بمقر عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم القرى

عبدالحميد حمدي عبدالحميد 12
معالج التصميم التعليميالمقدم

30 – صفر – 1440هـ
8 – 11 – 2018م

بمقر عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم القرى

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعدبناء المحتوى اإللكترونيعلي بن عبداهلل الزهراني13
9 / 2 /1440هـ

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعدمعالج التصميم التعليميعلي بن عبداهلل الزهراني14
30 / 2 /1440هـ

التقارير الدورية للبرامج والمقررات والخبرة علي بن عبداهلل الزهراني15
الميدانية

فندق كروان بازا - جدة
15 – 16 /2 / 1440هـ

1440/2/14/عمادة التطويرمهارات التعامل مع صعوبات التعلممصطفى فؤاد أحمد16
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14440/2/12/عمادة التطويركيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةمصطفى فؤاد أحمد17

2019/2/19/عمادة التطويرتطبيق معايير الجودة في البيئة الجامعيةمصطفى فؤاد أحمد18

عمادة التعليم اإللكتروني بالعابدية1439هـبناء المحتوى اإللكترونيمنصور هاشم عجمي أبوشهبة19

عمادة التعليم اإللكتروني بالعابدية1439هـمعالج التصميم التعليميمنصور هاشم عجمي أبوشهبة20

دورة في التعلم االلكتروني بعنوان » معالج ناصر عبد الرحيم محمد21
التصميم »

في مبنى عمادة التعلم االلكترون 
في يوم 8/ 11 / 2018م

دورة في التعلم االلكتروني بعنوان » ناصر عبد الرحيم محمد22
االختبارات االلكترونية »

في مبنى عمادة التعلم االلكترون
 في يوم 29/ 11 / 2018م

تاريخ: 1439/6/19، الموافق: 2018/3/7م. )الروبرك، كأداة من أدوات القياس(يس محمد أبو الهيجاء23
عمادة التطوير الجامعي، والجودة النوعية

تاريخ: 1439/6/26ه، الموافق: 2018/3/14م. )التقويم الذاتي البرامجي(يس محمد أبو الهيجاء24
عمادة التطوير الجامعي، والجودة النوعية

تاريخ: 1439/7/15، الموافق: 2018/4/1م، )التعّلم النَِّشط(، بمجموع 5 ساعات تدريبية،يس محمد أبو الهيجاء25
عمادة التطوير الجامعي، والجودة النوعية

يس محمد أبو الهيجاء26

)عضو في حلقة نقاشية بعنوان: التعلم 
للجميع: مراعاة الفروق الفردية والذكاءات 

المتعددة في التدريس(، عمادة التطوير 
الجامعي، والجودة النوعية

جامعة أم القرى/مكة المكّرمة، 
تاريخ« 1439/7/16، الموافق: 2018/4/2م.

)حل المشكات واتخاذ القرارات في البيئة يس محمد أبو الهيجاء27
الجامعية(

تاريخ: 1440/6/5هـ، الموافق: 2019/2/10م.
 جامعة أم القرى.
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د. مي الجبوري28
دورة مهارة اختيار موضوع البحث والدراسات 
السابقة – عمادة البحث العلمي تقديم سوزان 

الوزان

جامعة أم القرى – مكة المكرمة
1440 -  2018

د. مي الجبوري29

ورشة عمل األساليب الحديثة في تقويم الطلبة 
- وكالة عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية تقديم د.محمد محمود عبدالوهاب

جامعة أم القرى – مكة المكرمة
1440- 2018

د. مي الجبوري30

إضاءات ومنافع في بحر الترجمة الواسع. 
د.سامية الجابري برنامج كافيه التدريس 
والتقويم وكالة عمادة التطوير الجامعي 

والجودة النوعية

جامعة أم القرى – مكة المكرمة
1440-  2018

1438/3/5هـ/ جامعة أم القرىالتحرير اللغوي للبحث العلميأ/ نزهه بريك الهذلي31

األولويات البحثية في ظل برامج الرؤية د. نجاء محمد نور عطار32
الوطنية 2030

األربعاء2018/10/10
عمادة البحث العلمي بالجامعة

األربعاء2018/10/10التأهيل التقني لخدمات البحث العلميد. نجاء محمد نور عطار33
عمادة البحث العلمي بالجامعة

1440/06/30هـ عمادة التطوير الجامعي والجودة 18. ورشة قياس مخرجات التعلمد. نجاء محمد نور عطار34
النوعية بجامعة أم القرى

دورةد. سميحة صاح اللهيبي الحربي35
المحتوى اإللكتروني الفعال

/1440/2هـ
قاعة التدريب بعمادة التعليم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى
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د. سميحة صاح اللهيبي الحربي36
ورشة عمل

عمليات التسجيل في اإلطار السعودي 
للمؤهات

26ــــ 27/ 1440/2هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

ورشة عمل  مهارات االتصال الفعالد. سميحة صاح اللهيبي الحربي37
26ــ 27 / 3 /1440هـ

عمادة التطوير الجامعي
والجودة النوعية

ورشة عملد. سميحة صاح اللهيبي الحربي38
معا من أجل التمكين

1440/6/6هـ
قاعة الجوهرة بجامعة أم القرى

برنامج تدريبيد. سميحة صاح اللهيبي الحربي39
مقاييس التقويم الذاتي ) قاس (

1440/6/1هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

د/علياء عبد المعطي اللقماني40

29. ورشة عمل »استخدام مستحدثات 
التكنولوجيا في التدريس الجامعي«

مقدمة من د. نهير طه أستاذ تكنولوجيا 
التعليم بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية 

التربية

1439هـ
في قاعة اجتماعات كلية اللغة العربية

30. ورشة عمل تفاعلية بعنوان د/علياء عبد المعطي اللقماني41
)معا من أجل التمكين(

1440/06/06هـ
قاعة الجوهرة بالزاهر

26-1440/03/27هـ عمادة التطوير الجامعي 31. ورشة عمل مهارات االتصال الفعالد/علياء عبد المعطي اللقماني42
والجودة النوعية بجامعة أم القرى

32. دورة مهارات طرق التعامل مع األفكار د/علياء عبد المعطي اللقماني43
والشبهات الفكرية

1439هـ
المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر بجامعة أم القرى، قاعة الجفالي2
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33. دورة تدريبية بعنوان: المحتوى د/علياء عبد المعطي اللقماني44
اإللكتروني الفعال

1440/02/09هـ
قاعة التدريب مبنى د بجامعة أم القرى

34. دورة طرق القياس وأدوات جمع البيانات د/علياء عبد المعطي اللقماني45
في البحث العلمي

1440/06/20هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

بجامعة أم القرى

35. ورشة عمل بعنوان )إدارة األزمات(د/علياء عبد المعطي اللقماني46
1440/07/07ه

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

د. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط47
19. إعداد الدراسة الذاتية لمعايير المركز 

الوطني
1440/03/14هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

1440/03/06هـ20. الفصول االفتراضيةد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط48
عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد

1440/02/09هـ21. المحتوى االلكتروني الفعالد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط49
عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد

22. تصميم االختبارات وتصحيحها إلكترونياد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط50
1440/01/21هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

23. اللسانيات والتكامل الثقافي المتوازند. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط51
 في تعليم العربية لسانا أول

1440/01/15هـ
مركز الملك عبداهلل لخدمة اللغة العربية
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24. التدريس يحقق الرؤيةد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط52
1439/07/16هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

25. الحوسبة السحابيةد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط53
1439/07/10هـ

عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

26. البحث العلمي والنمذجةد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط54
1439/06/25هـ

عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

27. االبتكار في البحث العلميد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط55
1439/06/24هـ

عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

د. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط56
28. اللقاء التعريفي لبرنامجي »المنحة 

البحثية الداخلية )سفراء(« و«التطوع البحثي 
وبحوث التطوع«

1439/07/08هـ
عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

دورة ) الكتابة األكاديمية ( مركز التعليم د/ أميرة زبير سمبس57
1439هـ  بمقر صحيفة مكةالذكي للتدريب واإلشراف التربوي

دورة ) تفريع األفكار وتشقيقها ( مركز د/ أميرة زبير سمبس58
1439هـ  بمقر صحيفة مكةالتعليم الذكي للتدريب واإلشراف التربوي

الملتقى األول ) المواطنة الرقمية نحو د/ أميرة زبير سمبس59
1440/5/18هـ بجامعة أم القرىمجتمع إليكتروني آمن (
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األربعاء 24/ 1439/7هـ جامعة أم القرى عمادة دورة التعلم النشطد/ حمدة حامد الجابري60
التطوير الجامعي الجودة النوعية

دورة األخطاء الشائعة في كتابة البحث د/ حمدة حامد الجابري61
العلمي

الخميس 1439/7/12هـ
عمادة البحث العلمي )برنامج صناعة الباحث(

د/ حمدة حامد الجابري62
ورشة عمل استخدام األجهزة التعليمية 

)السبورة الذكية . السبورة التفاعلية المتنقلة 
U-Board . الكاميرا الوثائقية (

الخميس 1439/8/3هـ
عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

 بجامعة أم القرى

د/ حمدة حامد الجابري63

 Teaching and Evaluation»برنامج
café«

برنامج تصميم االختبارات وتصحيحها 
إلكترونيًا

1440/1/21هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

دورة المحتوى اإللكتروني الفعالد/ حمدة حامد الجابري64
1440/2/9هـ

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
 بجامعة أم القرى

برنامج تدريبي الفاعلية الشخصية لعضو د/ حمدة حامد الجابري65
الهيئة التدريسية

20-1440/3/21هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

دورة منصة شمسد/ حمدة حامد الجابري66
1440/4/3هـ

التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد 
بجامعة أم القرى

29-1439/4/3هـإدارة األداء الوظيفيد/ بسمة إبراهيم مليباري67
معهد االدارة
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2-1439/7/3هـدورة إشارات الصمد/ بسمة إبراهيم مليباري68
مؤسسة آمنة الوقفية »الباسقات«

ورشة عمل )التوصيف الوظيفي وفقًا د/ بسمة إبراهيم مليباري69
لمتطلبات االعتماد األكاديمي(

1439/7/4هـ
عمادة التطوير والجودة النوعية بجامعة أم 

القرى

ملتقى أعضاء هيئة التدريس تحت شعار د/ بسمة إبراهيم مليباري70
)التدريس يحقق الرؤية(

1439/7/16هـ
عمادة التطوير والجودة النوعية بجامعة أم 

القرى

ورشة تدريبية بعنوان )العروض التقديمية د/ بسمة إبراهيم مليباري71
اإلحترافية(

1439/7/19هـ
عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد 

بجامعة أم القرى

د/ بسمة إبراهيم مليباري72

ورشة عمل بعنوان )استخدام األجهزة د/ بسمة 
إبراهيم مليباري التعليمية »السبورة الذكية/ 

السبورة التفاعلية المتنقلة
U-Bord« / الكاميرا الوثائقية(

1439/8/3هـ
عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد 

بجامعة أم القرى

صياغة مخرجات التعليم للبرامج والمقرراتد/ بسمة إبراهيم مليباري73
29-30 /1440/2هـ

المركز الوطني للتقويم و االعتماد 
األكاديمي

ورشة عمل )استخدام التكنولوجيا في التدريس د/ آمال  إبراهيم صديق74
الجامعي(

1439/1/19هـ
وكالة كلية اللغة العربية للشؤون التعليمية 

والتطوير – بجامعة أم القرى
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لقاء علمي بعنوان )معايير اختيار مجلة علمية د/ آمال  إبراهيم صديق75
للنشر باللغة العربية(

1439/7/10هـ
وكالة مركز البحوث التربوية و النفسية 

بعمادة البحث العلمي – بجامعة أم القرى

دورة منصة شمسد/ آمال  إبراهيم صديق76
1440/4/3هـ

التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد
بجامعة أم القرى

16-1438/5/17هـدورة الذكاء العاطفيد/بدرية قاسم تركستاني77
المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني

دورة مهارات وطرق التعامل مع االفكار  د/بدرية قاسم تركستاني78
و الشبهات الفكرية

27-1439/5/29هـ
المؤتمر العلمي للحسبة- المعهد العالي لألمر 

بالمعروف و النهي عن المنكر- جامعة أم 
القرى

1. ورشة القيادة األكاديميةأ. د حّصة بنت زيد الّرشود79
المدرب د. عمر السويلم

1440ه-2019م
فندق فوربوينتس

2. ورشة عمل: مسارات ومبادرات تحاكي أ. د حّصة بنت زيد الّرشود80
المستقبل )تمكين(

1440ه-2019م
فندق هولدي إن

3. ورشة عمل: حل المشكات وصناعة القرار، أ. د حّصة بنت زيد الّرشود81
المدرب د. عمر المعمر

1440ه-2019م
فندق فوربوينتس

4. ورشة عمل: إدارة النزاع في البيئة أ. د حّصة بنت زيد الّرشود82
األكاديمية، المدرب د. سعد المسعودي

1440ه-2019م
فندق فوربوينتس
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5. ورشة عمل: قيادة الجودة والتطوير في أ. د حّصة بنت زيد الّرشود83
البيئة األكاديمية، المدرب د. بن عبداهلل طاهر

1440ه-2019م
فندق بارك إن

6. ورشة عمل إعداد المبادرات الجامعيةأ. د حّصة بنت زيد الّرشود84
المدرب د. إبراهيم البديوي

1440ه-2019م
فندق فوربوينتس

1440ه-2019م7. ورشة العقوبات البديلةأ. د حّصة بنت زيد الّرشود85
جامعة أم القرى

1440ه-2019م8. دورة االتجاهات الحديثة في التدريسأ. د حّصة بنت زيد الّرشود86
جامعة أم القرى

1440ه-2019م9. ورشة عمل تفاعلية: معا من أجل التمكينأ. د حّصة بنت زيد الّرشود87
جامعة أم القرى

1440ه-2018م10. برنامج تأهيل المراجعينأ. د حّصة بنت زيد الّرشود88
جامعة أم القرى

1439هـ1. المنحة البحثية الداخليةد. فاطمة بنت عبدالّرشيد عبداهلل89
جامعة أم القرى

1439هـ2. التطوع البحثي وبحوث التطوعد. فاطمة بنت عبدالّرشيد عبداهلل90
جامعة أم القرى

36. حضور ورشة عمل )عمل التقارير الدورية د. ريم بنت خلف الجعيد91
للبرامج والمقررات والخبرة الميدانية(

15-1440/02/16هـ المركز الوطني لتقويم 
التعليم في فندق كراون بازا في مدينة جدة

37. ورشة عمل عن بوابة الخدمات اإللكترونية د. ريم بنت خلف الجعيد92
ونظام إدارة المجالس

1440/02/28هـ
عمادة تقنية المعلومات
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1440/03/18هـ38. دورة األنفوجرافيك المتحركد. عائشة بنت مرزوق الّلهيبّي93
عمادة التعليم اإللكتروني بجامعة أم القرى

24-1440/03/28هـ39. دورة تدريب المدربيند. عائشة بنت مرزوق الّلهيبّي94
إبداع األصيل للتدريب مكة

40. ورشة معا من أجل التمكيند. عائشة بنت مرزوق الّلهيبّي95
1440/06/06هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

41. دورة تفعيل السبورة الذكية في التعليم د. عائشة بنت مرزوق الّلهيبّي96
من خال الجوال

1440/06/15هـ
وكالة كلية الدعوة وأصول الدين للتدريب 

وخدمة المجتمع بجامعة أم القرى

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية47. النشر العلميد. نبوّية بنت علي الجر97
بجامعة أم القرى

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية48. استخدام التكنولوجيا في التدريسد. نبوّية بنت علي الجر98
بجامعة أم القرى

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية49. معايير الجودة في العملية التدريسيةد. نبوّية بنت علي الجر99
بجامعة أم القرى

1440/06/06هـ50. ورشة »معا من أجل التمكين«أ. عبير بنت عبداهلل الّنفيعّي100
جامعة أم القرى

51. دورة بعنوان:« تفعيل السبورة الذكية في  أ. عبير بنت عبداهلل الّنفيعّي101
التعليم من خال الجوال«

1440/06/15هـ
جامعة أم القرى
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1440/06/15هـ52. ورشة »العقوبات البديلة«أ. عبير بنت عبداهلل الّنفيعّي102
جامعة أم القرى

53. جلسة الكافيه »المفاتيح الذهبية أ. عبير بنت عبداهلل الّنفيعّي102
لاستراتيجيات التدريسية«

1440/07/20هـ عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية - بجامعة أم القرى

54. تقنيات الحفاظ األمنّي على المعلومات أ. هديل بنت زاهر العّيافّي103
البحثّية

1439/03/10هـ
عمادة البحث العلمّي بجامعة أّم القرى

55. المصطلح في كتاب سيبويهأ. هديل بنت زاهر العّيافّي104
1439/03/19هـ

عمادة شؤون الّطالبات
بجامعة أّم القرى

56. تصميم اإلنفوجرافيك الّتعليمّيأ. هديل بنت زاهر العّيافّي105
1439/03/25هـ

عمادة الّتعلم اإللكترونّي والّتعليم عن بعد
بجامعة أّم القرى

1439/03/27هـ57. االستعداد لاختبار الّشاملأ. هديل بنت زاهر العّيافّي106
المكتبة الّرقمّية الّسعودّية

English for Academic Study.58أ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير107
Coventry University and Future 

Learn.
11 يوليو 2018

59. النظرية اللسانية المعاصرة وبناء األسس أ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير108
المعرفية

1439/07/23هـ
كلية اللغة العربية
بجامعة أم القرى
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60. كيفية اجتياز اختبار IELTSأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير109

2018/03/29م
إدارة البعثات بوكالة الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي
بجامعة أم القرى

61. الفجوة البحثية واإلضافة العلميةأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير110
2018/03/12م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

62. طرق ومبادئ البحث وتجميع البياناتأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير111
2018/03/01م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

63. آلية البحث في قاعدة ProQuestأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير112
2018/02/27م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

64. آلية البحث في قاعدة ProQuest أ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير113
Ebook Central

2018/02/26م
المكتبة الرقمية السعودية

وزارة التعليم

65. تقنيات البحث العلميأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير114
2018/02/21م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم
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66. آلية البحث في قاعدة SpringerLinkأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير115
2018/02/19م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

67. آلية البحث في قاعدة EBSCOأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير116
2018/02/18م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

68. التدريب على استخدام قاعدة البيانات أ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير117
العربية كسوب

2017/12/13م
المكتبة الرقمية السعودية

وزارة التعليم

69. تحليل البيانات الكميةأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير118
2017/12/04م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

70. تحليل البيانات النوعيةأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير119
2017/11/29م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

71. أدوات جمع البيانات البحثيةأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير120
2017/11/26م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

72. تحليل الدراسات السابقة واألدب البحثيأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير121
2017/11/22م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

73. البحث في مصادر المعلومات العامة أ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير122
Scopus

2017/11/22م
المكتبة الرقمية السعودية

وزارة التعليم
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74. منهجيات البحثأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير123
2017/11/20م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

75. البحث في مصادر المعلومات العامة أ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير124
Science Direct

2017/11/20م
المكتبة الرقمية السعودية

وزارة التعليم

76. اإلطار النظري والمفهوميأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير125
2017/11/19م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

77. الفصول البحثيةأ. سارة بنت إبراهيم الهاشمّي األمير126
2017/11/12م

المكتبة الرقمية السعودية
وزارة التعليم

80. دمج مهارات التفكير في استراتيجيات أ. أريج بنت طال الموّلد127
التدريس

1440/06/21هـ عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية

بجامعة أم القرى

81. مهارات األسلوب العلمي في الكتابة أ. أريج بنت طال الموّلد128
األكاديمية

1440/06/26هـ عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية

بجامعة أم القرى

82. إدارة األزماتأ. أريج بنت طال الموّلد129
1440/07/25هـ عمادة التطوير الجامعي والجودة 

النوعية
بجامعة أم القرى
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83. مهارات االتصال الفعالأ. حنان بنت عوض المالكّي130
26-1440/3/27هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

84. لقاء علمي بعنوان )نافذة على األمن أ. حنان بنت عوض المالكّي131
السيبراني في ظل رؤية 2030(

1440/3/20هـ
جامعة أم القرى

85. ورشة عمل )معا من أجل التمكين(أ. حنان بنت عوض المالكّي132
1440/6/6هـ

وكالة الجامعة للتطوير وريادة األعمال
جامعة أم القرى

86. دورة تدريبية بعنوان )االنفوجرافيك أ. حنان بنت عوض المالكّي133
الثابت(

1440/4/15هـ
مركز روافد للتدريب واالستشارات

1440/4/25هـ87. دورة مهارات حياتيةأ. حنان بنت عوض المالكّي134
مركز الشاوي للتدريب واالستشارات

88. البرنامج التعريفي للمعيدات والمتعاونات أ. حنان بنت عوض المالكّي135
في قسم اللغة والنحو والصرف

24_1440/5هـ
1-7-8-14-1440/6/15هـ

قسم اللغة والنحو والصرف
كلية اللغة العربية وآدابها

جامعة أم القرى

89. دمج مهارات التفكير في استراتيجيات أ. حنان بنت عوض المالكّي136
التدريس الحديثة

1440/06/21هـ 
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

بجامعة أم القرى

90. األساليب الحديثة في تقويم الطلبةأ. مها بنت عبدالعزيز العيسى137
24-1440/03/25هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى
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91. مهارات االتصال الفعالأ. مها بنت عبدالعزيز العيسى138
26-144/03/27هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

92. المؤتمرات والنشر العلميأ. مها بنت عبدالعزيز العيسى139
1440/02/21هـ

عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

93. مهارات اختيار موضوع البحث والدراسات أ. مها بنت عبدالعزيز العيسى140
السابقة

1440/02/16هـ
عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

94. أخاقيات البحث العلميأ. مها بنت عبدالعزيز العيسى141
1440/02/15ه

عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

أ. مها بنت عبدالعزيز العيسى142
95. توجيه الرسائل العلمية والمشاريع البحثية 
في الدراسات العليا في إمكانية تحقيق رؤية 

2030

1440/02/14هـ
عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

96. صناعة المبادرات التطوعيةأ. مها بنت عبدالعزيز العيسى143
1440/02/13هـ

عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى

97. الكايزن والتحسين المستمرأ. مها بنت عبدالعزيز العيسى144
1440/08/04هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى
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98. دورة مؤشرات األداء وطرق قياسهاد. حورّية بنت مفرج الجهنّي145
1440هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

99. دورة إعداد الدراسة الذاتية لمعايير د. حورّية بنت مفرج الجهنّي146
المركز الوطني

1440هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

بجامعة أم القرى

1440هـ100. دورة تقدير الذاتد. حورّية بنت مفرج الجهنّي147
مركز صناعة العبقرية

1440هـ101. دورة القيادة الفعالةد. حورّية بنت مفرج الجهنّي148
مركز إبداع األصيل

1440هـ عمادة التطوير الجامعي والجودة 102. دورة مقاييس التقويم الذاتي )قاس(د. حورّية بنت مفرج الجهنّي149
النوعية بجامعة أم القرى

103. دورة فن إدارة األزماتد. حورّية بنت مفرج الجهنّي150
1440هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

104. دورة تنمية القيادات اإلدارية وتطويرهاد. حورّية بنت مفرج الجهنّي151
1440هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

105. ورشة عمل بعنوان: معا من أجل التمكيند. حورّية بنت مفرج الجهنّي152
1440هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى
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وكالة التدريب106. ورشة عمل بعنوان: أم القرى 2030د. حورّية بنت مفرج الجهنّي153
بكلية الشريعة

107. استخدام مستحدثات التكنولوجيا في د. حورّية بنت مفرج الجهنّي154
التدريس

1439/01/19هـ
وكالة كلية اللغة العربية للشئون التعليمية 

والتطوير

وكالة كلية اللغة العربية للشئون التعليمية 108. المنحة البحثية الداخلية سفراءد. حورّية بنت مفرج الجهنّي155
والتطوير

وكالة كلية اللغة العربية للشئون التعليمية 109. التطوع البحثي وبحوث التطوعد. حورّية بنت مفرج الجهنّي156
والتطوير

107. استخدام مستحدثات التكنولوجيا في د. انتصار بنت عبد العزيز منير157
التدريس

1439/01/19هـ
وكالة كلية اللغة العربية للشئون التعليمية 

والتطوير

وكالة كلية اللغة العربية للشئون التعليمية 108. المنحة البحثية الداخلية سفراءد. انتصار بنت عبد العزيز منير158
والتطوير

وكالة كلية اللغة العربية للشئون التعليمية 109. التطوع البحثي وبحوث التطوعد. انتصار بنت عبد العزيز منير159
والتطوير

1440/07/04هـ110. إضاءات ومنافع في بحر الترجمة الواسعد. انتصار بنت عبد العزيز منير160
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

111. صياغة مخرجات التعلمد. انتصار بنت عبد العزيز منير161
06/22

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى
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112. أساسيات التطوير في البحث العلميد. انتصار بنت عبد العزيز منير162
1440/06/29هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

113. اإلبداع في إعداد وكتــابة األوراق د. انتصار بنت عبد العزيز منير163
البحثية

1440/07/05هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

بجامعة أم القرى

114. دمج مهارات التفكير في استراتيجيات د. انتصار بنت عبد العزيز منير164
التدريس الحديثة

1440/06/21هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

بجامعة أم القرى

115. النشر العلمي وأهميته في البيئة الجامعيةد. انتصار بنت عبد العزيز منير165
2019/03/06م

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

116. قياس مخرجات التعلمد. انتصار بنت عبد العزيز منير166
1440/06/28هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

07/13 117. مؤشرات األداء والمقارنة الموضوعية د. انتصار بنت عبد العزيز منير167
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

بجامعة أم القرى

118. »استراتيجيات التحسين المستمر وحل د. انتصار بنت عبد العزيز منير168
المشكات«

1440/07/05هـ
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

بجامعة أم القرى
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119. ورشة إجراء الدراسة الذاتية للبرنامجد. انتصار بنت عبد العزيز منير169
07/21

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية
بجامعة أم القرى

1440/03/24هـ120. المساقات مفتوحة المصدر (MOOCs (د. انتصار بنت عبد العزيز منير170

1439/1438هـ121. عضوية لجنة سير االختباراتد. انتصار بنت عبد العزيز منير171

122. ورشة عمل عن خدمات البوابة د. انتصار بنت عبد العزيز منير172
1440/02/28هـاإللكترونية ونظام إدارة المجالس

123. حضور لقاء عميد الكلية بمنسوباتها د. انتصار بنت عبد العزيز منير173
1440/02/27هـلمناقشة سبل السعادة
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المكان / التاريخالمساهمةالعضوت

المكان / والتاريخالمساهمةالعضو1

1438هـتقديم مفردات وعناوين لدورات مقترحةرياض الخوام2

1440تسجيل حلقات تلفزيونية لقناة مكةرياض الخوام3

عبدالحميد حمدي عبدالحميد 4
الفصل الدراسي األول تدريس مقرر الصرف 501121المقدم

1439-1440 هـ

عبدالحميد حمدي عبدالحميد 5
الفصل الدراسي الثانيتدريس مقرر النحو 501213المقدم

 1439 – 1440هـ

منصور هاشم عجمي أبوشهبة6
دورة لمعلمي اللغة العربية في مرحلتي التعليم المتوسط 

والثانوي بمنطقة  تعليم مكة المكرمة بعنوان ) المهارات النحوية 
واإلمائية لمعلمي اللغة العربية(

كلية اللغة العربية – جامعة أم 
القري بالعابدية 1440هـ

تقديم العديد من حلقات تلفزيونية وعلى اليوتيوب لتعليم النحو سعيد بن محمد القرني7
1440العربي

عضو هيئة التحرير في مجلة هاجر التابعة لمشروع تعظيم البلد د/ غادة سعد السعيدي8
الحرام )حضور اجتماعين(

مقر مشروع تعظيم البلد 
الحرام بمكة
1440/6/9هـ

1. مشرفة على لجنة التطوع في الكلية: نحيي أماد. حّصة بنت زيد الّرشود9
كلية اللغة العربية
بجامعة أم القرى

1440هـ

مساهمة أعضاء هيئة الّتدريس في خدمة المجتمع	 
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كلية اللغة العربية2. مشرفة على معرض نيومد. حّصة بنت زيد الّرشود10
بجامعة أم القرى 1440هـ

مكة المكرمة 1438هـ3. عضوية في مراكز األحياء )اللجنة الثقافية(د. فاطمة بنت عبدالّرشيد عبداهلل11

4. تقديم محاضرةد. مّي بنت فاضل الجّبوري12
التأثير والتأثر واألمانة العلمية

منتدى مكة الثقافي النسائي
1440ه-2019م

جامعة أم القرى 1440هـ5. دورة المكاتبات االداريةد. مّي بنت فاضل الجّبوري13

جامعة أم القرى 1440هـ6. دورة تحرير المراسات الكتابيةد. مّي بنت فاضل الجّبوري14

7. عضوية ماسية وعضو شرفد. مّي بنت فاضل الجّبوري15
لجنة العاقات العامة في مركز يسر إلصاح ذات البين

مكة المكرمة من 1435هـ 
-1440هـ

8. عضو عامل في جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة د. نجاء بنت محّمد نور عّطار16
مكة من عام 1425هـ)اللجنة الثقافية والدينية( و)لجنة األسر المنتجة(

9. عضو عامل في الجمعية العمومية في جمعية البر بمكة د. نجاء بنت محّمد نور عّطار17
من عام 1432هـالمكرمة.

10. عضو عامل في جمعية شفاء الخيرية لرعاية المصابين د. نجاء بنت محّمد نور عّطار18
من عام 1439هـباألمراض المزمنة بمكة.

11. المشاركة في برنامج أسبوع التعليمي المهنيد. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط19
بمدرسة االبتدائية الحادية 
عشر لتحفيظ القرآن   

1440/05/1418هـ

12. المشاركة في برنامج )أنيري موهبتك(د. جميلة بنت عبدالعزيز خّياط20
بمدرسة االبتدائية الحادية عشر 

لتحفيظ القرآن
1439-1440هـ



142

د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي21
13. إعداد مسرحية عن اللغة العربية والشباب تضامنا مع االحتفاء 

باليوم العالمي للغة العربية بالمشاركة مع طالبات المجلس 
الطابي بالقسم

1440/05/25هـ

14. ترشيحي كعضوة بلجنة المراقبة على اختبار المعيدات د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي22
بالقسم

الفصل الدراسي الثاني
1440/06/23هـ

15. قبول تدريس مقرر أصول النحو لطالبة في االنتساب احتسابا، د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي23
الفصل الدراسي الثاني 1440هـثم زاد عدد الطالبات المسجات فأصبح المقرر مدفوعا

د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي24
16. حضور محاضرة اللسانيات والتكامل الثقافي المتوازن في 

تعليم العربية لسانا أول للدكتور محمد الشريف للفائدة وبدون 
شهادة

قاعة الجفالي 2
1440/01/15هـ

17. حضور البرنامج السنوي الخامس قلبي وقلبه والحب الذي د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي25
27-1440/03/28هـيحمل عنوان :أنوثتي تجذب قلبه

18. توقيع تزكيات علمية لبعض الطالبات الاتي سبق وأن د. علياء بنت عبدالمعطي الّلقمانّي26
الفصل األول 1440هـدرستهن بعض المواد؛ ليكملن دراستهن العليا

مكة  »مستمر«19. عضو في مركز يسر النسائيد. عائشة بنت مرزوق الّلهيبّي27
15/ 1438/05هـ

20. التنظيم واإلشراف على حملة تعظيم البلد الحرام 7 د. سميحة بنت صاح الحربّي28
تحت شعار )مكة كلها حرم(

قاعة الجوهرة
بجامعة أم القرى

1440/03/03هـ

23. ممّثلة الكلية في« ُملتقى وكالة الشؤون التعليمّية األّول: أ. مها بنت عبدالعزيز العيسى29
الرؤية والتحّول«

قاعة الملك عبدالعزيز 
التاريخية بالعابدية







قسم األدب 
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تحقيق الريادة والمرجعية وإقامة شراكة مع جهات ذات عاقة في مجال األدب .

تأهيل الكوادر المتخّصصة في مجال األدب العربي، وتنمية الذوق وإثراء المواهب؛ إلعداد جيل واع ومنتم للعربّية قادر على مواكبة 
المستجّدات من خال امتاك مهارات تنافسّية .

إعداد كوادر متخصصة في مجاالت األدب العربي ذوي قدرات فنّية ونقدّية خاقة.
تنمية المواهب اإلبداعّية ورفدها بالّصقل والّتقويم . 

ترسيخ الوعي االنتمائي بإعداد جيل متميز ناهض بآداب أمته. 
نة الّنبوّية المطهرة. توظيف معطيات الّدراسات األدبّية في خدمة القرآن الكريم والسُّ

االعتزاز بالعربّية.الّتكامل المعرفي. اإلتقان. الّتجديد. واالبتكار.

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

رؤية القسم	 

رسالة القسم	 

أهداف القسم	 

قيم القسم	 
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في مجال الجودة1

تفعيل المشاركات والملتقيات الطابية .
تكثيف الدورات وورش العمل لرفع كفاءة عضو هيئة التدريس .

تطوير وحدة الجودة وإعدادها على أعلى درجة من الجاهزية واالستعداد بما يتناسب وطموحات القسم وغاياته.
إعداد وحدة إليكترونية للقسم تشمل كافة البيانات والملفات بصورة دقيقة ومنظمة وكاشفة بما يضمن للعمل 

السرعة والكفاءة وسهولة االطاع واإلضافة والتعديل بصورة توفر الوقت والجهد.
العمل على رفع كفاءة البرنامج الحالي.

الرفع بالبرنامج الجديد  إلقراره وتفعيله .

في مجال البحث 2
العلمي

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

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

العمل على رفع كفاءة البرنامج الحالي .في هيئة التدريس3

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

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

عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع عمادة التطوير والجودة أخرى6

خطة التطوير  القسم	 
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نساءرجالالمرتبة

-1األساتذة

18األساتذة المشاركون

611األساتذة المساعدون

310المحاضرون

65المعيدون

1734المجموع

51 عضًواالمجموع الكلي

أعضاء هيئة الّتدريس في قسم األدب	 
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تاريخ المشرفالدرجةالباحثعنوان الرسالة
التسجيل

الحوار في شعر عبد الرحمن العشماوي / القضية 
1440هـأ.د. إبراهيم النعانعةالماجستيرفاطمة الصفصافيالفلسطينية ُأنموذجًا

1440هـأ.د. إبراهيم النعانعةلماجستيرمرام عطاء العمير الفرهودالقيم االجتماعية في شعر أحمد إبراهيم الحربي

1439هـد. أحمد العدوانيماجستيرغدير الحازمياستدعاء األندلس في الشعر السعودي

د. أحمد العدوانيماجستيرهديل الحواسالزمن في رواية القارورة ليوسف المحيميد

د. أحمد العدوانيماجستيرحسام راجحيماجستير

د. أحمد العدوانيدكتوراهبتول راجحيدكتوراه

د. أحمد العدوانيماجستيرسماح القاضيماجستير

د. أحمد سليمالماجستيرخالد سالم الفاهميتجربة المرض رعند عبد العزيز مشري

د . مريم القحطانيالدكتوراهأفراح عقيل اللحيانيــ الزحاف وأثره في القالب والمعنى ، االمفضيات أنموذجا
ــ التخييل في الشعر الجاهلي ، معلقة طرفة بن العبد 

د . مريم القحطانيماجستيرفاطمة عبده الزيلعيمثاال

د . مريم القحطانيماجستيرآزاد منير الفضبانــ استهالية بانت سعاد والتعالق النصي

اإلشراف على الرسائل العلمية	 
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د . مريم القحطانيماجستيرسلوى منشط العتيبيــ األثر القرآني في قصص األنبياء في الشعر األموي

د . مريم القحطانيماجستيربشرى الرحيليــ شعرية البكاء عند البحتري

لم تنتِه حصة خلف الزهرانيالتشكيل البصري بالقصيدة السعودية المعاصرة
بعد

د.سعدة طفيف 
الدعدي
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

أ.د. إبراهيم النعانعة
ماجستير بعنوان: الغزل الكيدي من العصر الجاهلي 
حتى نهاية العصر األموي / دراسة موضوعّية فنّية 

( مقدمة من الطالبة منال عبداهلل الحربي

جامعة أم القرى – كلية اللغة 
العربية – قسم الدراسات العليا

1440/1439 هـ 
)الفصل الثاني (

دكتوراه بعنوان: ) هوية الجسد في شعر 
مخضرمي العصرين األموي والعباسي ( مقدمة من 

الطالبة مريم بنت حسين الحارثي

جامعة أم القرى – كلية اللغة 
العربية – قسم الدراسات العليا

1440/1439 هـ 
)الفصل الثاني (

1440هـكلية اللغة العربيةسيميائية الخطاب الروائي عند نجيب الكيانيد. أحمد العدواني
1440هـكلية اللغة العربيةالسرد العجائبي بين روايتي حوجن والجنية

1440/6/5هجامعة أم القرىالسيميائية في رواية األرض الطيبة لنجيب الكيانيد. كوثر القاضي

مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان بنية الصورة في د. حنان أحمد السيد
جامعة أم القرىشعر أحمد سالم باعطب

1440ه

أدب األطفال في المملكة العربية السعودية – دراسة د.سعدة طفيف الدعدي
1440/6/9هجامعة أم القرىفي نقد النقد

1440/6/7جامعة أم القرىالغزل الكيدي حتى نهاية العصر األموي

مناقشة الرسائل العلمّية	 
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مكان المناقشة الباحثاألستاذ

جامعة القصيمالصمت في نماذج من الرواية السعوديةد. أحمد العدواني

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلساميةالعجائبي في سرد العصر المملوكيد/سحر حسن أشقر

جامعة الملك فيصل باألحساءالحوار في الشعر المهجري الشمالي، مقاربة تداوليةد.كوثر محمد القاضي

جامعة الطائفخطاب السرد االيديولوجي في ثاثة األحزان للبنداري

مناقشة الرسائل العلمية / خارج الجامعة	 
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قناة النشر وتاريخهالكتاب / البحثاسم المؤلف

مؤسسة المدينة للنشرالبناء العروضي الجديد وأثره في القصيدة السعوديةإنصاف علي بخاري

مقبول للنشر في حولية كلية اآلداب جامعة عين رؤية لمفهوم اإلبداع في النقد العربي القديمد. سعود الجودي
شمس .

مقبول للنشر في حولية كلية اآلداب جامعة عين الصورة البارزة في وصف شعراء األندلس للطبيعة
شمس .

)النزعة الدرامية في شعر عمر أبي ريشة –المحتوى د/سحر حسن أشقر
والفن(

)مجلة كلية الدراسات اإلسامية والعربية للبنات 
باإلسكندرية/جامعة األزهر/ المجلد السادس /من 

العدد الثالث والثاثين .2017

ظاهرة الحسد عند شعراء العصر الحديث » عبدالرحمن د.حنان أحمد السيد
شكري » أنموذجا

مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة ، تاريخ 
1440/7/5هـ

حوليات آداب عين شمس / جامعة عين شمس القاهرة أدبيات االنتماء والوطنية في شعر أحمد إبراهيم الغزاوي
يناير-مارس 2018

مجلة األندلس العدد 16 مارس 2019 اكلية دار العلوم اإلنزياح في شعر غازي القصيبي
جامعة القاهرة بالقاهرة

سيرة أجيال وتاريخ مرحلة بين رحلة العمر وسنوات د. كوثر محمد القاضي
الجوف

إفادة بالنشر من مجلة دراسات بالجامعة األردنية 
مارس/2019

إفادة بالنشر مجلة جامعة طيبة شهر جمادى الثانية التأليف األدبي المشترك منطلقاته ودوافعه
1440هـ

1440هـجامعة الجوفالمرأة من الذاتية إلى المجتمعية )المرأة المكية نموذجًا(د.ندى محمد الحارثي

الكتب واألبحاث المنشورة	 
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افادة بالنشر مجلة الطائفأثر ألف ليلة وليلة في األدب االوربيد.معتوقة سالم المعطاني

مجلة جامعة لطائف – 1440/6/1األرق والسهد في الشعر العربي  »قراءة لنماذج مختارة«د.سعدة الدعدي

التشكيل اللوني في شعر كشاجم ، دالالت نفسية ، وتداول 
بين المبدع والمتلقي .

الجمعية العلمية السعودية لألدب العربي – 24 
/1440/7هـ
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الجهة العلميةالبحثاسم المحكم

د. طيب الحارثي
مجلة جامعة الطائفتحكيم بحث علمي

نادي مكة الثقافي األدبيتحكيم كتاب للنشر

د. أحمد العدواني

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية جامعة األميرة نورةسيرة الملك عبسسسد العزيز في السرد التاريخي

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية جامعة األميرة نورةالتأليف المشترك

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية جامعة األميرة نورةالزمكانية في أدب الرحلة

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية جامعة األميرة نورةالشعرية وامتزاج األجناس

نادي مكة الثقافي األدبيتجربة أمل شطا الروائية ) كتاب للنشر (

مركز يسر التابع لجماعات األحياء 1440هـتحكيم مسابقة القصة القصيرة

د.كوثر القاضي
مجلة كلية اآلداب بجامعة الملك سعود رجب/1440هـتحكيم بحث بعنوان قراءة في بنية الرواية والسفر

تحكيم بحث بعنوان »االغتراب في شعر طاهر 
زمخشري«

مجلة كلية اللغة العربية بجامعة األمام محمد بن سعود/ 
شعبان 1440هـ

د. ندى محمد الحارثي

تحكيم بحث معينات الذات في قصيدة رثاء أبي تمام 
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية 1440هـلمحمد بن حميد الطائي

تحكيم بحث بعنوان )تشكيل القيم الخلقية من خال 
األساليب اإلنشائية في قصة يوسف عليه السام دراسة 

باغية (
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية 1440هـ

التحكيم العلمي للبحوث	 
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جامعة أم القرى 1439-1440هـتحكيم اللقاء العلمي العاشر )محور اإللقاء(ا.بدرية عيضه المالكي

مؤسسة الباسقات الوقفيةتحكيم مسابقة نادي أولي النهى للقراءةد.إنصاف علي بخاري
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مكانهاسم النشاطالمشارك

نادي جدة األدبياللجنة العلمية لملتقى قراءة النص بنادي جدةد. أحمد العدواني

د. أسماء عبداهلل الزيد

جامعة ام القرى بتاريخ1440/1/16هـاالحتفاء باليوم الوطني

االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية بإعداد و تنسيق لوحة إنشادية 
قدمت من قبل طالبات المجلس االستشاري الطابي بقسم األدب

كلية اللغة العربية بجامعة ام القرى 
1440/5/25هـ

د.سحر حسن أشقر

المشاركة في فعاليات )تراثنا ينبض الحياة(
قسم األدب

جامعة أم القرى
مقر ريع ذاخر تاريخ 1440/6/8

جامعة أم القرىالمشاركة في مشروع تعظيم البلد الحرام
مقر ريع ذاخر

د.كوثر القاضي
نادي جدة األدبي 1440ملتقى قراءة النص 15

نادي مكة األدبي 1440ملتقى السرد

د.ندى محمد الحارثي

جامعة ام القرى عمادة شؤون الطاب تحكم مسابقة قدوة الجامعة الثالثة عضو مشارك
1440/5/22هـ

المشاركة بوريقة عمل في اللقاء العلمي )تطلعات استشرافية 
لتحويل التخصصات النظرية بجامعة أم القرى لتتوافق مو رؤية 

المملكة 2030 (

عمادة الدراسات الجامعية للطالبات 
بجامعة أم القرى تاريخ1440/7/28هـ

االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تنظيم لوحة إنشادية قدمت من 
قبل طالبات المجلس االستشاري الطابي بقسم األدب

كلية اللغة العربية بجامعة ام القرى 
1440/5/25هـ

أنشطة ثقافية وعلمية )مشاركة/حضور(	 
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جامعة أم القرىتحكيم مسابقة اإللقاء الفردي/ اللقاء العلميا.منى محمد المنتشري
عمادة شؤون الطاب تاريخ1440/6/20هـ

ا.سحر الصحفي

نادي مكة الثقافي تاريخ1440/2/29هـورقة نقدية حول تجربة القاص صاح القرشي

اإلشراف على برنامج القسم الثقافي المقدم في فعالية جامعتي قطعة 
من أرض الحرم 7:

1/ورشة سياق القيم في شعر الشوق لمكة )بالتشارك(
2/فكرة مبادرة قاف

3/ منصة بيان الخطابية
4/ ركن أحجية الضوء )األمومة معبرا(

)التعالق بين الصورتين الشعرية والفوتوغرافية في قصة األم هاجر (

جامعة أم القرى
1440/3/3هـ

جامعة ام القرى بتاريخ1440/1/16هـاالحتفاء باليوم الوطني
جامعة ام القرى بتاريخ1440/1/16هـاالحتفاء باليوم الوطنيد. نجوى عبدالعزيز بناني
جامعة ام القرى بتاريخ1440/1/16هـاالحتفاء باليوم الوطنيا. بدرية عيضه المالكي

ا. فايزة سعد المطرفي
جامعة ام القرى بتاريخ1440/1/16هـاالحتفاء باليوم الوطني

مجالس األحياء المكيةتحكيم برنامج كرنفال المدارس )موهبة وإبداع(
)جمعية ام القرى ( 1440هـ

د.إنصاف علي بخاري
تراثنا ينبض بالحياة

جامعة أم القرى
كلية اللغة العربية - مقر ريع اخر 

1440/6/8هـ
إدارة التربية والتعليم بمكة 1440/6/1هـملتقى حسناء البيان

جامعة أم القرىجامعتي قطعة من أرض الحرم تحت شعار مكة كلها حرمد.سها صدقة بسيوني
مقر ريع ذاخر 1440هـ
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د.سها صدقة بسيوني
جامعة أم القرى  )مقر ريع ذاخر( المعرض التوعوي لسرطان الثدي

1440هـ
جامعة أم القرى )الزاهر( 1440هـال إعاقة مع اإلرادة

تراثنا ينبض بالحياةد.سعدة طفيف الدعدي
جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية - مقر ريع اخر 
1440/6/8هـ

تراثنا ينبض بالحياةد.رحمة مهدي الريمي
جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية - مقر ريع اخر 
1440/6/8هـ

المشاركة في إعداد و تنسيق الحفل الختامي بكلية اللغة العربية ا.نجاء محمد الوذيناني
وآدابها

جامعة أم القرى
كلية اللغة العربية –مقر الزاهر 

1440/8/6هـ
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مكانهعنوان المؤتمر أو الندوةالمشارك

جامعة جدارا األردنمؤتمر توظيف التراث في األدب األردنيد. أحمد العدواني

د.اسماء عبداهلل الزيد
الملتقى األول )المواطنة الرقمية نحو مجتمع إلكتروني آمن(
حضور اللقاء العلمي )تطلعات استشرافية لتحويل التخصصات 

النظرية بجامعة أم القرى لتتوافق مع رؤية المملكة 2030

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن 
بعد تاريخ1440/5/18هـ

عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
28ـ7ـ1440هـ

تأهيل المراجعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهات- د.ندى محمد الحارثي
جامعة أم القرى 17-1440/3/18هـسقف

المعرض والمؤتمر العلمي الثامن لوزارة التعليم العالي يعنوان د. كوثر القاضي
»تحول الجامعات«

مركز الرياض الدولي للمعارض 
والمؤتمرات من 5-8 شعبان 1440هـ

د.حنان أحمد عبداهلل السيد
حضور اللقاء العلمي ) تطلعات استشرافية لتحويل التخصصات 

النظرية بجامعة أم القرى لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 وكالة 
الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية

عماد الدراسات الجامعية بجامعة أم 
القرى

1440/7/28هـ

ملتقى وكالة الشؤون التعليمية األول الملتقى العلمي د.إنصاف علي بخاري
) الرؤية والتحول (

قاعة الملك عبد العزيز التاريخية 
جامعة أم القرى 1440/7/20هـ

اللقاء العلمي بعنوان تطلعات استشرافية لتحويل التخصصات 
النظرية بجامعة أم القرى لتتوافق مع رؤية المملكة 2030

عماد الدراسات الجامعية بجامعة 
أم القرى 1440/7/28هـ

وزارة التعليم -ا لرياضالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العاليد.سعدة طفيف الدعدي
1440/8/5هـ

حضور المؤتمرات والندوات	 
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اسم مقدم الدورة 
تاريخها / مكانهاعدد المتقدميناسم الدورة / الورشةأو الورشة

د. أحمد العدواني

جامعة أم القرى20دورة المحكم المعتمد لتسجيل المؤهات

نادي جدة األدبي-ملتقى قراءة النص

جامعة أم القرى20دورة اإلطار الوطني للمؤهات سقف

د. سعود الجودي
الغرفة التجارية بمكة20التخطيط االستراتيجي

الطائف الكلية التقنية20التعلم الحديث
الطائف الكلية التقنية20إدارة الموارد البشرية

د.أسماء عبداهلل الزيد
اإلشراف على ورشة عمل )نسق القيم في شعر الشوق إلى 

مكة( ضمن حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم
تقديم طالبات المجلس االستشاري الطابي بقسم األدب

جامعة أم القرى 20
تاريخ1440/3/3هـ

جامعة أم القرى )قسم األدب 30فن كتابة القصة القصيرةا. منى محمد المنتشري
( 1440/7/11هـ

25النقد البناءنجوى عبد العزيز بناني

نادي لغتنا هويتنا بوكالة 
العمادة لألنشطة والتدريب 
الطابي جامعة أم القرى. 

األربعاء 27 / 3 / 1440 
الموافق 5 / 12 / 2018

مساهمة أعضاء هيئة التدريس دورة / ورشة	 
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فن كتابة الخاصات وبناء القوائم في األجندة الشخصيةسحر الصحفي

ضمن فعاليات مقهى القراءة 
المقدم من وحدة رعاية 

الموهوبات التابعة لمركز 
التوجيه واإلرشاد الطابي 
بجامعة أم القرى 1440-3-10

ا.بدرية عيضه المالكي

دورة )فن اإللقاء(
نادي توستماسترز عمادة 
شؤون الطاب بجامعة ام 

القرى 1440/7/11هـ

دورة )القراءة الناقدة في ضوء نظرية التلقي(
كلية اللغة العربية قسم 
النحو والصرف جامعة أم 

القرى 1440/5/23هـ

1440/6/7هـدورة )اإلرشاد األكاديمي(
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تاريخ االلتحاقاسم الجمعية أو النادياسم العضو

د. أحمد العدواني
عضو الجمعية العمومية بنادي جدة األدبي

عضو وحدة أبحاث السرديات بجامعة الملك سعود
عضو الجمعية السعودية لألدب العربي

منذ عام 1431هـ عضو في النادي األدبي الثقافي بمكة المكرمةد/سحر حسن أشقر
إلى تاريخه

د.كوثر القاضي
منذ 1438 وحتى اآلنعضو مجلس األمناء بأكاديمية الشعر العربي )تحت مظلة جامعة الطائف(

منذ 1438 وحتى اآلنرئيسة لجنة السرد وعضو الجمعية العمومية )نادي مكة األدبي(
لمدة 3 أعوامعضو مشارك بنادي مكة األدبي نادي مكة األدبيد.ندى محمد الحارثي

د.إنصاف علي بخاري

1420هـعضو مجلس إدارة نادي مكة األدبي

1430هـعضو جمعية تبيان
1425هـعضو الجمعية الخيرية النسائية بمكة

1438هـعضو مؤسس في جمعية طوى
1425هـعضو الجمعية السعودية للغة العربية

مكة المكرمةعضو داعم ومشارك في أنشطة وفعاليات معهد اللؤلؤ والمرجان لتعليم السنة و القران

د.سها صدقة بسيوني
1426هـجمعية أم القرى الخيرية النسائية

1434هـالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

العضويات في الجمعيات العلمية واألندية األدبية	 
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تطوير البرامج والمقررات

وقت التنفيذ وهدفهنوع التطوير

الفصل الدراسي األولمناقشة توصيف المقررات للبرنامج الجديد لقسم األدب من خال لجنة إعداد البرنامج الجديد بالقسم

الفصل الدراسي األولمراجعة توصيفات البرنامج الجديد ومناقشتها في لجنة الخطط والمناهج بالقسم

إقرار البرنامج الجديد والرفع به إلى لجنة الخطط والمناهج بالقسم والكلية ثم اعتماده في مجلس 
الفصل الدراسي الثانيالقسم والكلية والرفع به إلى الجهات المختصة.

الفصل الدراسي الثانيإعداد التقرير السنوي للقسم

الوقوف على  جوانب القصور لدى الطاب من خال نتائج وأعمال الفصل الدراسي األول ومراعاة 
الفصل الدراسي الثانيذلك في البرنامج الجديد ليخرج بالصورة المثلى.

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

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

الندوات واللقاءات التعريفية – تطوير الطاب.
اإلرشاد األكاديمي .

تطوير أعضاء هيئة التدريس .
البعثات العلمية – المؤتمرات 

– الندوات – الحلقات العلمية – 
مجلس القسم – الدورات التدريبية. 

التطوير في البرامج والمقررات	 
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نقص أجهز الحاسوب والطابعات .

عدم جاهزية قاعات التدريس المخصصة للقسم بالصورة الائقة التي تتناسب مع متطلبات الجودة ومعاييرها، والتي 
تتباين فيه مع مثياتها من قاعات أخرى مجهزة على أعلى مستوى ومخصصة لبرامج أخرى في ذات الجامعة

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

عدم وجود مكافآت ومحفزات لتشجيع األعضاء على العطاء ومواصلة الجهد.

عدم وجود مكافآت ومحفزات لتشجيع الطاب على األنشطة الثقافية واإلبداعية واستثمار مواهبهم.

معوقات التطوير	 
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إنشاء مقر لوحدة الجودة بمقر الطالبات.1-

عقد اجتماعات لتوعية األعضاء وحثهم على رفع الكفاءة وبذل الجهد.2-

تطوير قاعات التدريس ورفع كفاءتها وجاهزيتها.3-

التنسيق مع عمادة شؤون الطاب لمتابعة األنشطة األدبية الطابية بالقسم والجامعة .4-

مراعاة األنشطة الثقافية واإلبداعية ورصد جوائز تشجيعية من خال المسابقات والندوات .5-

الحلول المقترحة	 
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أواًل: لجنة الجودة

األعضاءالمقررمعيار الجودة

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

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

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

لجان الجودة في القسم	 
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د. أسماء عبد المطلوبالتعليم والتعلم

د. إبراهيم السهلي
أ.خالد الصاعدي
د. أحمد سليم

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

د. سميحة الحسيني
أ. البندري معيض الذيابي

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

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

د.معتوقة المعطاني
د. رحمة الريمي
أ. علية المزيني
أ. أماني بادغيش

أحمد مسوديالمرافق والتجهيزات
أ.أحمد مسودي

د. بدرية المالكي
أ. نجاء الوذيناني

-ال ينطبقالتخطيط واإلدارة المالية

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

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

د. فاطمة المسعودي

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

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

مقررًاالمعادالتد. إبراهيم عبد الرحمن النعانعة

عضوًاد. أحمد سليم عبد الوهاب

عضوًاد. إسام عبد المجيب أبو الخير

عضوًاد. أسماء عبد اهلل الزيد

عضوًاد. معتوقة المعطاني

عضوًاد. نجوى بناني

ثالثًا: لجنة فحص شكاوى الطاب

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

مقررًالجنة فحص شكاوى الطاب:د. أحمد سعيد العدواني

عضوًاد. إسام عبد المجيب أبو الخير

عضوًاد. معتوقة المعطاني

عضوًاد. سعدة طفيف الدعدي
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لجنة سير االختبارات 

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

مقررًاسير االختباراتد. طيب الحارثي

عضوًاد. إسام عبد المجيب أبو الخير

عضوًافيصل باشا الشريف

عضوًاد. أسماء عبد اهلل الزيد

عضوًابدرية المالكي

عضوًاهناء عليثة الحربي

رابعًا: لجنة النشاط الثقافي

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو
مقررًالجنة النشاط الثقافيد.  إبراهيم عبد الرحمن النعانعة

عضوًاد. طيب الحارثي
عضوًاد. إسام عبد المجيب أبو الخير

عضوًاد. سحر أشقر
عضوًاد. كوثر قاضي

عضوًاد. ندى الحارثي
عضوًاد. سحر الصحفي
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خامسًا: لجنة النشاط االجتماعي

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

مقررًاالنشاط االجتماعيد. سعود الجودي
عضوًاد.  إبراهيم عبد الرحمن النعانعة
عضوًاد. إسام عبد المجيب أبو الخير

عضوًاد. أحمد سليم عبد الوهاب

سادسًا: أمانة المجلس

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

أمينًاأمانة المجلسد. إسام عبد المجيب أحمد أبو الخير
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اإلنجازم

إعداد التقرير السنوي للبرنامج .1

العمل على تطوير التوصيفات بمراجعتها وتحديثها .2

إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج3

التعاون مع عمادة البحث العلمي من خال محاضرات علمية لطلبة الدراسات العليا.4

إقرار مؤشرات األداء والقاط المرجعية .5

إعداد التقرير السنوي للبرنامج .6

التعاون مع عمادة شئون الطاب في الملتقى الطابي التاسع بمتابعة وتحكيم األنشطة األدبية .7

حضور الدورات وورش العمل لرفع كفاءة األعضاء وتنمية مهاراتهم.8

تحديث الموقع اإلليكتروني للقسم.9

تغذية قاعدة البيانات لسائر أعضاء القسم   .10

عقد اجتماعات ولقاءات وورش عمل   .11

تطوير أعضاء هيئة التدريس ومتابعة النشاط البحثي وترقية المعيدين والمحاضرين ومتابعة المبتعثين والوقوف على المنجزات 12
في هذا الشأن.

إعداد محتويات الملفات سواء في المعايير أو ملفات المقررات أو األساتذة أو اإلرشاد الطابي.13

إنجازات لجان الجودة في القسم	 
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مراجعة محتويات سائر الملفات وتصنيفها  .14

إعداد التقرير الجماعي لكافة المجموعات الطابية في جميع المقررات التي درسها القسم في فصليه الدراسيين والوقوف على 15
الجوانب اإليجابية للتأكيد عليها ، والجوانب السلبية لمعالجتها وتاشيها في العام الجديد .

أرشفة الكترونية للتقارير الفردية والشاملة من عام 1438/1437 حتى عام 1440/1439هـ16

أرشفة الكترونية لمعيار العاقات مع المجتمع .17

متابعة اللجان الداخلية بالقسم وقيام كل لجنة بالدور المنوط بها على أتم وجه .18

المتابعة العلمية والثقافية واالجتماعية لطاب القسم من خال اللجان الداخلية واإلرشاد األكاديمي والتنسيق والوقوف على 19
الصعوبات التي يواجهونها وتذليلها واحتواؤهم بما يحقق لديهم ثقافة االنتماء.

20
مراعاة الجانب االجتماعي لدى سائر األعضاء بالقسم بما يحقق االنسجام داخل المنظومة ومراعاة الجوانب النفسية والترفيهية 
والقيام برحلة ترفيهية عن كل فصل دراسي تجمع سائر األعضاء في جو من األلفة والتآخي واالنسجام بما يعود على القسم 

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

عدم توافر الدعم الكافي لألنشطة الطابية بالقسم وتنفيذها من الحساب الخاص لبعض العضوات .1

عدم توافر أجهزة كمبيوتر كافية خاصة ألعضاء لجان الجودة .2

عدم توافر الطابعات وأجهزة المسح الضوئي الخاصة بالجودة وبطء اإلجراءات للحصول على األدوات الازمة 3
الحتياجات العمل وتطويره

عدم وجود مقر مناسب ومجهز لوحدة الجودة لدى شطر الطالبات .4

تاريخ الحصول عليهاالجائزةعضو هيئة التدريسم

جائزة نادي القصيم األدبي للتميز النسائي في فرع د.نورة عبداهلل السفياني1
1440/5/25هـ .الترجمة في دورتها الثالثة

الجائزة األولى لجائزة راشد بن حميد للثقافة د.نورة عبداهلل السفياني2
2018/11/5موالعلوم في مجال النقد األدبي

الصعوبات التي واجهت لجان الجودة في القسم	 

حصول أعضاء هيئة الّتدريس على جوائز	 
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تاريخها / مكانهااسم الدورة / الورشةاسم العضو

د.أسماء عبداهلل الزيد

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية ورشة عمل بعنوان )مؤشرات األداء وطرق قياسها(
بجامعة أم القرى تاريخ 1440/2/23ه

وكالة جامعة ام القرى للتطوير وريادة ورشة عمل )معًأ من أجل التمكين (
األعمال تاريخ1440/6/6هـ

تنمية مهارات استخدام األنظمة اإللكترونية
)منصة شمس(

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة أم القرى تاريخ 1440/8/9هـ

برنامج تدريبي )جودة األعمال اإلدارية في مؤسسات 
التعليم العالي(

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
بجامعة أم القرى بالتعاون مع أكاديمية 

التدريب النوعي تاريخ 1440/8/13هـ

دورة تنمية مهارات استخدام األنظمة اإللكترونية د.سحر أشقر
)منصة شمس(

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة أم القرى1440/8/9هـ

تنمية مهارات استخدام األنظمة اإللكترونيةد. كوثر القاضي
)منصة شمس(

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة أم القرى 1440/8/9هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية صياغة مخرجات التعلم للبرامج والمقرراتد.ندى محمد الحارثي
جامعة أم القرى 8-1440/2/9هـ

الدورات والورش	 
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د.معتوقة المعطاني

دمج مهارات التفكير في استراتيجيات التدريس 
الحديثة

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
بالتعاون مع  أكاديمية  التدريب النوعي 

جامعة أم القرى.
1440/6/21هـ

قياس مخرجات التعلم
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
بالتعاون مع أكاديمية التدريب النوعي. 

1440/6/30ه

أ.هناء عليثة مبروك الردادي

آلية البحث في القاعدة العربية المنهل
المكتبة الرقمية في مكتبة الملك عبداهلل 

)عن بعد(
28-8-2018م

طرق األرشفة والتوثيق الرقمي المتبعة في آسك زاد 
وفوائد طرق النشر عليها .

المكتبة الرقمية في مكتبة الملك 
عبداهلل)عن بعد( 2-8-2018.م

المكتبة الرقمية في مكتبة الملك مهارات تنظيم األفكار
عبداهلل)عن بعد( 27-8-2018.م

المكتبة الرقمية في مكتبة الملك ألية البحث في قاعدة العلوم اإلنسانية
عبداهلل)عن بعد( 25-2-2018.م

حنان أحمد عبداهلل فقيه السيد
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية ورشة عمل الباحث المبدع في البيئة الجامعية

بجامعة ام القرى 1440/7/26 هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية ورشة تقرير المقرر
بجامعة ام القرى 1440/8/10هـ

نجوى عبد العزيز بناني
بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية مقاييس التقويم الذاتي ) قاس (

جامعة أم القرى األربعاء 1 / 6 / 1440هـ

)3ساعات تدريبية(تصميم الكتب التفاعلية
عن بعد 21-2-1440هـ
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نجوى عبد العزيز بناني
)6ساعات تدريبية(تصميم تطبيقات الهواتف الذكية

عن بعد 25-2-1440هـ

)3ساعات تدريبية(الفيديو التعليمي
عن بعد 24-3-1440هـ

د.إنصاف علي بخاري

دمج مهارات التفكير في استراتيجيات التدريس
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

جامعة أم القرى )الزاهر(
1440/6/21هـ

إدارة األزمات
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

جامعة أم القرى )الزاهر(
1440/7/3هـ

تنمية القيادات اإلدارية وتطويرها
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

جامعة أم القرى )الزاهر(
1440/7/27هـ

الكايزن والتحسن المستمر
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

جامعة أم القرى )الزاهر(
1440/8/4هـ

مفاهيم نواتج التعلم وطرق قياسها
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

جامعة أم القرى )الزاهر(
1440/8/5هـ

استخدام التقنية في تطوير المهارات البحثية
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

جامعة أم القرى )الزاهر(
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د.إنصاف علي بخاري

جودة األعمال اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

جامعة أم القرى )الزاهر(
1440/8/13هـ

تنمية مهارات استخدام األنظمة اإللكترونية
)منصة شمس(

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة أم القرى 1440/8/9هـ

جامعة أم القرى كلية اللغة العربية  بمقر ورشة عمل :كيف ننجز تقرير المقرر الجديد
ريع ذاخر

تنمية مهارات استخدام األنظمة اإللكترونيةد.سها صدقة بسيوني
)منصة شمس(

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة أم القرى 9-8-1440هـ

د.سعدة طفيف الدعدي
- مركز مدارك للعاج النفسي بجدة اإلرشاد األسري

 14-1440/7/15هـ

العاج المتمركز حول المشاعر : الفعالية وإمكانية 
التطبيق .

مجمع األمل للصحة النفسية بالرياض . 
4-1440/7/5 هـ
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المكان / التاريخعددالمساهمةالعضو

جامعة أم القرى20دورة المحكم المعتمد لتسجيل المؤهاتد. أحمد العدواني

نادي جدة األدبي-ملتقى قراءة النص

جامعة أم القرى20دورة اإلطار الوطني للمؤهات سقف

الغرفة التجارية بمكة20التخطيط االستراتيجيد. سعود الجودي

الطائف الكلية التقنية20التعلم الحديث

الطائف الكلية التقنية20إدارة الموارد البشرية

د.أسماء عبداهلل الزيد
اإلشراف على ورشة عمل )نسق القيم في شعر الشوق إلى 

مكة( ضمن حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم
تقديم طالبات المجلس االستشاري الطابي بقسم األدب

جامعة أم القرى 20
تاريخ1440/3/3هـ

جامعة أم القرى )قسم األدب 30فن كتابة القصة القصيرةا. منى محمد المنتشري
( 1440/7/11هـ

25النقد البناءنجوى عبد العزيز بناني

نادي لغتنا هويتنا بوكالة 
العمادة لألنشطة والتدريب 
الطابي جامعة أم القرى. 

األربعاء 27 / 3 / 1440 
الموافق 5 / 12 / 2018

مساهمة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع	 
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فن كتابة الخاصات وبناء القوائم في األجندة الشخصيةسحر الصحفي

ضمن فعاليات مقهى القراءة 
المقدم من وحدة رعاية 

الموهوبات التابعة لمركز 
التوجيه واإلرشاد الطابي 
بجامعة أم القرى 1440-3-10

دورة )فن اإللقاء(ا.بدرية عيضه المالكي
نادي توستماسترز عمادة 
شؤون الطاب بجامعة ام 

القرى 1440/7/11هـ

دورة )القراءة الناقدة في ضوء نظرية التلقي(
كلية اللغة العربية قسم 
النحو والصرف جامعة أم 

القرى 1440/5/23هـ

1440/6/7هـدورة )اإلرشاد األكاديمي(

تاريخها / مكانهاالمساهمةاسم العضو

كلية اللغة العربية جامعة أم القري الفصل الثاني إدارة أصبوحة شعرية طابيةد. طيب الحارثي
1440هـ

جدة 1440هـالمجلس العلمي للمدرسة الفيصيلية للموهوبيناحمد العدواني

د. إسام عبد المجيب أبو 
عمادة شئون الطاب جامعة أم القرى /1440تحكيم مسابقة المناظراتالخير

عمادة شئون الطاب جامعة أم القرى /1440تحكيم مسابقة المناظراتد. عماد هنداوي
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د. أسماء عبداهلل الزيد

زيارة معرض )مكة العهد(+ مراكز برنامج هاجر 
مع طالبات قسم األدب ضمن حملة )جامعتي قطعة 
من أرض الحرم( جمعية مراكز اإلحياء ومشروع 
تعظيم البلد الحرام بالتعاون مع جامعة أم القرى

جامعة أم القرى
وكالة عمادة شؤون الطاب للتوجيه واإلرشاد 
والشراكة المجتمعية )جمعية مراكز األحياء 

ومشروع تعظيم البلد الحرام(
تاريخ 1440/2/19هـ

استقبال وفد مدارس الفرسان األهلية بمكة في قسم 
كلية اللغة العربية قسم األدب 1440/3/28هـاألدب والتعريف برؤية القسم و رسالته و أهدافه

د/سحر حسن أشقر
الرد على اإلستبانات الخاصة بطالبات الدراسات العليا 

في كافة التخصصات العلمية واألدبية
جميع مناطق المملكة

1440/1439هـ

مكة المكرمةعضو في جمعية أم القرى الخيرية النسائية
منذ أكثر من عشرين عاًما إلى تاريخه.

د. معتوقة سالم جابر 
المعطاني

المشاركة في فعاليات برنامج)جامعتي قطعة من 
أرض الحرم 7 تحت شعار )مكة كلها حرم(

جامعة أم القرى
وكالة عمادة شؤون الطاب للتوجيه واإلرشاد 
والشراكة المجتمعية )جمعية مراكز األحياء 

ومشروع تعظيم البلد الحرام(
تاريخ 1440/2/19هـ

المشاركة في البرنامج اإلذاعي)من تخلق تألق (ا.أماني سعيد بادغيش
إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة المتوسطة 

التاسعة والثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم( 
تاريخ1440/6/21هـ

إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة برنامج الشراكة القاء محاضرة بعنوان )الشخصية الناجحة(ا.أفراح عقيل اللحياني
المجتمعية المدرسة الخمسون المتوسطة

إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة برنامج الشراكة القاء محاضرة بعنوان )الشخصية الناجحة(ا.بدرية عيضة المالكي
المجتمعية المدرسة الخمسون المتوسطة







قسم 
الباغةوالنقد 
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- رفع مستوى طاب الباغة بما يكسبهم الدراية الدقيقة بالتخصص . ويمكنهم من البحث الرصين .
تحقيق منهج باغي نقدي مؤسس على األصول التراثية . ومتفاعل مع المفيد من المناهج الحديثة . على المستوين : التعليمي 

والبحثي .
- إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة لنفع وخدمة دينها ومجتمعها ولغتها

تم تشكيل هيكل فني جديد يضم أعضاء وعضوات هيئة التدريس في القسم  بعد زيارة لجنة الجودة للعمل على في مجال الجودة1
التطوير وسرعة إنجاز المعايير

في مجال البحث 2
العلمي

عقد اللقاءات والندوات العلمية ومناقشة الرسائل العلمية وااللتقاء بطاب الدراسات العليا بقسم الباغة والنقد 
لتوجيههم وإرشادهم في بحوثهم

العمل على التطوير الذاتي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم بالبحوث والمؤتمرات والمشاركة في المناقشات العلميةفي هيئة التدريس3

عقد لقاء مع الطاب بالقسم واألقسام األخرى لنشر ثقافة االنتماء للقسم وترغيب الطاب في االلتحاق بهالقبول في القسم4

التواصل مع بعض طابنا ممن تخرجوا من القسم ومعرفة ما وصلوا إليه بعد تخرجهم وإمدادهم بالمشورة في مخرجات القسم5
وخطابات التزكية

أخرى6

خطة التطوير في  القسم	 

رسالة القسم	 

قسم البالغة والنقد
http://uqu.edu.sa/page/ar/1616
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نساءرجالالمرتبة

-1األساتذة

45األساتذة المشاركون

36األساتذة المساعدون

22المحاضرون

310المعيدون

1323المجموع

36 عضًواالمجموع الكلي

أعضاء هيئة الّتدريس في قسم الباغة والّنقد	 
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الدرجةاسم الباحثاسم المرشد

دكتوراهشكرية فهد العميريد . هيفاء فدا

ماجستيرآية صبحي محّمد

ماجستيروالء الجهنيد.هنادي بحيري

ماجستيرسعاد ضيف اهلل الشراريد.سعاد فريح الثقفي

إرشاد طلبة الدراسات العليا	 
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تاريخ التسجيلالمشرفالدرجةالباحثعنوان الرسالة

الفصل الثاني د . هيفاء فداماجستيرسارة فهد سلطان العبدلي الشريفشعر عمرو بن األهتم » دراسة باغية »
1439/1438هـ

الفصل الثاني د . هيفاء فداماجستيرنوف محمد فالح البلوياالستهال في شعر إبراهيم الدامغ
1439/1438هـ

الفصل األّول د . هيفاء فداماجستيرمشخص قاسم الكويكبيالمنهج الباغي في دراسة الصورة عند البحتري
1439/1438هـ

1440هـد.هنادي محد بحيريدكتوراهحنان الجعثميالحركة النقدية الحديثة حول قضية السرقات

1437هـد.سعاد الثقفيالماجستيرإيمان اللهيبيالقصة الشعرية عند عبدالرحمن العشماوي

اإلشراف على الرسائل العلمية	 
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

مناقشة رسالة ماجستير للطالب إبراهيم أحمد الزهراني د/ فوزي محمد غانم
بعنوان )التصوير في شعر صالح عبد القدوس (

مدرج المناقشات في كلية اللغة 
العربية

الخميس 
1440/4/6هـ

د/ فوزي محمد غانم
مناقشة رسالة ماجستير للطالب /حامد جمعان السويحي 

بعنوان ) السخرية في النقد األدبي من العصر الجاهلي إلى 
نهاية القرن الخامس الهجري(

مدرج المناقشات في كلية اللغة 
العربية

األربعاء 
1440/8/11هـ

) الصورة في شعر الوليد بن يزيد بين التقليد والتجديد (د . هيفاء فدا
440/6/2 هـقاعة أبو العا – جامعة أّم القرىصبحة بنت صالح الزهراني

مناقشة الرسائل العلمية	 
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تاريخ المناقشةمكان المناقشةالرسالة العلميةاألستاذ

) أساليب اإلنشاء في ديوان أسامة بن منقذ  (د . هيفاء فدا
20-8-1440هـجامعة القصيمأ .أديبة بنت ابراهيم  السكاكر .

3-3-1440هـجامعة الطائفاألساليب اإلنشائية في ديوان ابن الخياط الدمشقيد. سعاد فريح الثقفي

مناقشة الرسائل العلمية / خارج الجامعة	 
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قناة النشر وتاريخهالكتاب / البحثاسم المؤلف

أثر المرجعّيات الفكرّية في الّتحليل الباغي – القاضي عبد د . هيفاء فدا
قيد النشرالجبار الجرجانّي والزمخشرّي أنموذًجا .

األبحاث المنشورة	 
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الجهة العلميةاسم المحكم

د/ فوزي محمد غانم
تحكيم بحث بعنوان » التاريخانية الجديدة بين النظرية والتطبيق ـ أخبار األصمعي أنموذجا »

الجمعية العلمية السعودية لألدب العربي
تاريخ التحكيم 1440/4/15هـ

د/ فوزي محمد غانم
تحكيم إعداد وصياغة استبيان لدراسة حول تحليل األخطاء النحوية والصرفية للباحث في مرحلة 

الدكتوراه /زكاي محمد علي قول
بتاريخ 1440/7/18هـ

د/ عزمي فرحات رضوان
تحكيم إعداد وصياغة استبيان لدراسة حول تحليل األخطاء النحوية والصرفية للباحث في مرحلة 

الدكتوراه /زكاي محمد علي قول
بتاريخ 1440/7/18هـ

الملتقى العلمي العاشر الطابي 1440هـد.هنادي محمد بحيري

بحث لمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها في الفصل الدراسي األول لعام 1439-1440هـ د. عائشة حسين بارودي

تدقيق لغوي لدليل للجمعية السعودية األمريكية للتربية الخاصة مقدم من عضو هيئة التدريس بقسم د. عائشة حسين بارودي
الغذاء والتغذية بجامعة الملك فيصل في الفصل األول لعام 1439-1440هـ 

التحكيم العلمي للبحوث	 
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مكانهاسم النشاطالمشاركت

د/موسى درباش 1
الزهراني

حضور ندوة » اللسانيات والتكامل الثقافي المتوازن في تعليم 
العربية لسانا أول«

أد/ محمد صاح الشريف

بالقاعة المساندة بالعابدية في 
1440/1/14هـ

د/موسى درباش 2
قاعة المحاضرات النموذجية بالكليةحضور أصبوحة شعريةالزهراني

األحد 1440/1/21هـ

د/موسى درباش 3
الزهراني

حضور محاضرة التثقيف اللغوي وصناعة الهوية
كلية اللغة العربية في 1440/4/11هـد/ سليمان العايد

د/موسى درباش 4
الزهراني

حضور ندوة اللغة العربية والشباب
للدكاترة/ أحمد كروم. يحي العقيبي . سعيد القرني

قاعة المحاضرات في الكلية في 
1440/5/16هـ

كلية اللغة العربية 1440 هـمنسق الجودة بالقسم وعضو بالعديد من المعايير واللجاند/إبراهيم أحمد إبراهيم5

كلية اللغة العربية 1440 هـرئيس لجنة مراجعة الورقة االمتحانية وأوراق اإلجابة بالقسمإبراهيم أحمد إبراهيم6

كلية اللغة العربية 1440 هـعضو بمبادرة كيف تكون قدوة بالقرآند/إبراهيم أحمد إبراهيم7

د/إبراهيم أحمد إبراهيم8
حضور ندوة » اللسانيات والتكامل الثقافي المتوازن في تعليم 

العربية لسانا أول«
أد/ محمد صاح الشريف

بالقاعة المساندة بالعابدية في 
1440/1/14هـ

أنشطة ثقافّية وعلمّية ) مشاركة / حضور (	 
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قاعة المحاضرات النموذجية بالكليةحضور أصبوحة شعريةد/إبراهيم أحمد إبراهيم9
األحد 1440/1/21هـ

حضور ندوة إعداد الخطة البحثيةإبراهيم أحمد إبراهيم10
قاعة المحاضرات بالكلية في 1440/1/24هـللدكتور طارق النجار. د/ حمدي بدران

كلية اللغة العربية 1440هـعضو في لجنة تطوير المناهج في القسمد/إبراهيم أحمد إبراهيم11

حضور محاضرة العربية والنظافةد/إبراهيم أحمد إبراهيم12
د/ يحي العقيبي

نادي اللغة العربية في الكلية
في1440/3/5هـ

حضور محاضرة نظرات في مناهج البحث العلمي وطرائقهد/إبراهيم أحمد إبراهيم13
د/ صالح بن عبد اهلل بن حميد

قاعة الملك عبد العزيز بالعابدية في 13/ 
3/ 1440هـ

حضور محاضرة التثقيف اللغوي وصناعة الهوية د/ سليمان د/إبراهيم أحمد إبراهيم14
كلية اللغة العربية في 1440/4/11هـالعايد

حضور ندوة اللغة العربية والشبابد/إبراهيم أحمد إبراهيم15
للدكاترة/ أحمد كروم. يحي العقيبي . سعيد القرني

قاعة المحاضرات في الكلية في 
1440/5/16هـ

د/ فوزي محمد غانم16
حضور ندوة » اللسانيات والتكامل الثقافي المتوازن في تعليم 

العربية لسانا أول«
أد/ محمد صاح الشريف

بالقاعة المساندة بالعابدية في 
1440/1/14هـ

األحد 1440/1/21هـحضور أصبوحة شعريةد/ فوزي محمد غانم17
قاعة المحاضرات النموذجية بالكلية
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حضور ندوة إعداد الخطة البحثيةد/ فوزي محمد غانم18
قاعة المحاضرات بالكلية في 1440/1/24هـللدكتور طارق النجار. د/ حمدي بدران

حضور محاضرة نظرات في مناهج البحث العلمي وطرائقهد/ فوزي محمد غانم19
د/ صالح بن عبد اهلل بن حميد

قاعة الملك عبد العزيز بالعابدية في 13/ 
3/ 1440هـ

حضور محاضرة التثقيف اللغوي وصناعة الهويةد/ فوزي محمد غانم20
كلية اللغة العربية في 1440/4/11هـد/ سليمان العايد

حضور ندوة اللغة العربية والشبابد/ فوزي محمد غانم21
للدكاترة/ أحمد كروم. يحي العقيبي . سعيد القرني

قاعة المحاضرات في الكلية في 
1440/5/16هـ

د/ عزمي فرحات 22
رضوان

حضور ندوة » اللسانيات والتكامل الثقافي المتوازن في تعليم 
العربية لسانا أول«

أد/ محمد صاح الشريف

بالقاعة المساندة بالعابدية في 
1440/1/14هـ

د/ عزمي فرحات 23
كلية اللغة العربية 1440 هـعضو لجنة مراجعة الورقة االمتحانية وأوراق اإلجابة بالقسمرضوان

د/ عزمي فرحات 24
األحد 1440/1/21هـحضور أصبوحة شعريةرضوان

قاعة المحاضرات النموذجية بالكلية

د/ عزمي فرحات 25
رضوان

حضور محاضرة التثقيف اللغوي وصناعة الهوية
كلية اللغة العربية في 1440/4/11هـد/ سليمان العايد

د/ سامح حسن صادق26
حضور ندوة » اللسانيات والتكامل الثقافي المتوازن في تعليم 

العربية لسانا أول«
أد/ محمد صاح الشريف

بالقاعة المساندة بالعابدية في 
1440/1/14هـ
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األحد 1440/1/21هـحضور أصبوحة شعريةد/ سامح حسن صادق27
قاعة المحاضرات النموذجية بالكلية

حضور محاضرة التثقيف اللغوي وصناعة الهويةد/ سامح حسن صادق28
كلية اللغة العربية في 1440/4/11هـد/ سليمان العايد

حضور ندوة اللغة العربية والشبابد/ سامح حسن صادق29
للدكاترة/ أحمد كروم. يحي العقيبي . سعيد القرني

قاعة المحاضرات في الكلية في 
1440/5/16هـ

قاعة الملك عبد العزيز بالعابدية في 26/ حضور الحفل الختامي للقاء العلمي العاشرد/ سامح حسن صادق30
6/ 1440هـ

31

د . هيفاء عثمان فدا

المشاركة في اللقاء العلمي : ) التطّوع » سيرة ومسيرة » ( ،                        
جامعة أّم القرى - قاعة باشراحيل27 / 7 / 1440 هـ .

32
المشاركة بورقة بحثّية : ) الّشباب بين الفصحى والّدارجة

_ مقاربة واقعّية وتطّلعات طموحة ( احتفاًء باليوم العالمي للغة 
العربّية (  ،  19 /7 / 1440 هـ .

جامعة أّم القرى

33

المشاركة بورقة بحثّية : ) المرأة العربّية لغوّية وناقدة _ 
د . خديجة الحديثي                 و د . عائشة بنت الّشاطئ 
أنموذًجا ( في ملتقى : ) تمكين المرأة في البحث العلمّي ( ،

14 /7 /1440 هـ .

عمادة البحث العلمي – جامعة أّم القرى

تنظيم اللقاء العلمي لطاب وطالبات الدراسات العليا بعنوان : ) 34
إعداد الخطة البحثية ( ، 24 / 1 / 1440 هـ .

35
المشاركة في تقديم اللقاء العلمي لطالبات دراسات اللغة 

العربية العليا بعنوان : ) أخاقيات البحث العلمي (  المقّدم من 
قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية ، 29 / 2 / 1440 هـ .

قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية .
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36

د . هيفاء عثمان فدا

المشاركة بورقة علمّية : ) تجربة شخصّية ريادّية في مجال 
سوق العمل _البواعث والطموح ( في ملتقى ) رواد المستقبل (  

5 / 3 / 1440 هـ .

مراجع معتمد ضمن اللجان الّتخّصصّية في اإلطار الّسعودّي 37
للمؤهات .

38

المشاركة بورقة بحثّية : ) دور المؤّسسات الّتربوّية في 
غرس قيم المواطنة الّرقمّية ( ضمن الجلسة الّثانية من حلقة 

الّنقاش : ) الثورة الّرقمّية وآفاق المواطنة الّرقمّية بين الحرية 
واالعتدال ( والمقّدمة من عمادة الّتعلم اإللكتروني والّتعليم عن 

بعد  ،    18 / 5 / 1440 هـ

عمادة الّتعلم اإللكتروني والّتعليم عن بعد

39
المشاركة بورقة بحثّية : ) تفعيل دور المؤّسسات االجتماعّية 
في تنفيذ العقوبات البديلة ( ضمن ورشة العقوبات البديلة 
والمقّدمة من عمادة البحث العلمّي ،      15-16 / 6 / 1440 هـ

عمادة البحث العلمّي

40

د.هنادي بحيري

عمادة التعلم االلكتروني و التعليم عن بعدالمشاركة في ملتقى المواطنة الرقمية

مركز بحوث الطب و مركز بحوث تحكيم في يوم البحث العلمي للكليات الطبية  )الثاني(41
الصيدلة

1440/7/14 هـتنظيم ملتقى تمكين المرأة في البحث العلمي42
عمادة البحث العلمي

1440/4/27 هـتنظيم ورشة العقوبات البديلة43
مركز بحوث العلوم االجتماعية

1440/5/3هـالمشاركة في ملتقى االبداع وريادة األعمال43
معهد االبداع و ريادة األعمال

1440/5/22 هـ عمادة البحث العلميالمشاركة في اللقاء العلمي إلدارة الموهوبات44
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رئاسة وفد الجامعة للمشاركة في معرض الشارقة للكتابد.هنادي بحيري45
1440هـ 

وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث 
العلمي

ندوة برواق مكة األدبي مشاركة مع نادي مكة األدبي بعنوان د/ نداء الحارثي46
1440هـ»نساء امرئ القيس«

)طرائف أدبية (د. عائشة حسين بارودي47

بجامعة أم القرى ضمن سلسلة برامج 
نادي )لغتنا هويتنا( بعمادة شئون الطاب 

لألنشطة والتدريب الطابي الفصل 
الدراسي الثاني الموافق 28-5-1440هـ .

مسابقة بليغة ملهمة ضمن أنشطة اليوم العالمي للغة العربيةد. عائشة حسين بارودي48
)عضو في اإلعداد والتواصل مع الطالبات لمسابقة بليغة ملهمة(

كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى 25-
5-1440هـ

المشاركة في اإلعداد لبرنامج جامعتي قطعة من أرض الحرم د. عائشة حسين بارودي49
تحت شعار » مكة كلها حرم »

وكالة عمادة شؤون الطالبات للتوجيه 
واإلرشاد والشراكة المجتمعية مع برنامج 

هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام ، 
الموافق 20-2-1440هـ

جامعة أم القرىالمشاركة في مسابقة التعلم االلكترونيد- عواطف خياط50

جامعة أم القرىمسابقة قدوة الجامعةد. سعاد الثقفي51
كلية اللغة العربية -عمادة شؤون الطاب

كلية اللغة العربيةاليوم العالمي للغة العربيةد. سعاد الثقفي52

عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى)بوابة المستقبل( برنامج لتهيئة الطالبات المستجداتأ. رغد الزهراني53
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مكانهعنوان المؤتمر أو الندوةالمشاركت

مؤتمر تمكين المرأة الّسعودّية » آفاق وتحدّيات في د . هيفاء فدا1
جدة – جامعة الملك عبد العزيزضوء رؤية المملكة 2030«

د.تغريد عبد العزيز سعد المبارك2
تقديم ورقة عمل

مؤتمر نحو مجتمع إيجابي
وفق رؤية المملكة 2030

29-30 / 5 /1440 هـ
4-5 فبراير 2019 م

جامعة القصيم /بريدة

ملتقى وكالة الشؤون التعليمية األول : الرؤية د. عائشة حسين بارودي3
والتحول«

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
بجامعة أم القرى الموافق 

20-7-1440هـ

الندوة العلمية )اللغة والشباب ( ضمن سلسلة االحتفاء د.عائشة حسين بارودي4
باليوم العالمي باللغة

كلية اللغة العربية بجامعة ام 
القرى 19-7-1440هـ

د. منال المسعودي5

المشاركة في المؤتمر الدولي األول للقضايا المعاصرة 
ومقاصد الشريعة

عنوان البحث ) المبادئ اللغوية المشتركة بين 
األصوليين والباغيين مقاربة في المنهج (

جامعة السلطان عبدالحليم شاه 
االسامية العالمية ماليزيا

المنعقد بتأريخ 14- 15 شهر ربيع 
االخر 1440هـ

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي )تحول د. منال المسعودي6
5-1440/8/8هـالجامعات السعودية في عصر التغيير(

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي )تحول تهاني عسيري7
5-1440/8/8هـالجامعات السعودية في عصر التغيير(

حضور المؤتمرات والندوات	 
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UKuniالمملكة المتحدةملتقى الجامعات البريطانيةتهاني عسيري8
 12-5-1440ه 27-1-2019م

14-7-1440هـملتقى تمكين المرأة في البحث العلميد.سعاد الثقفي9
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تاريخها / مكانهاعدد المتدربيناسم الدورة / الورشةاسم مقدم الدورة أو الورشة

تقديم دورة تدريبية عن اخاقيات د.هنادي محمد بحيري
1440/6/24هـ30البحث العلمي

عمادة البحث العلمي

دورة بعنوان المعيار العاشر في االعتماد 
1440/7/2هـ30البرامجي

عمادة البحث العلمي

1440/6/20هـ10ورشة عمل بعنوان الباغة المقارنة
قسم الباغة والنقد

دورة العمل المؤسسي ضمن برنامج 
1440/2/15هـ40الجوهرة المهاري

مركز اسعاد

1440/2/30هـ20دورة فن االلقاء ضمن برنامج سفيرة
مركز اسعاد

شيبتني المنابرد. تغريد عبد العزيز المبارك
19 / 7 /1440هـ50 تقريبادورة في مواجهة الجمهور

مهارات األسلوب العلمي في كتابة د.سعاد فريح الثقفي
20األبحاث

23-6-1440هـ
عمادة البحث العلمي

26-6-1440هـ
عمادة التطوير والجودة النوعية

مساهمة أعضاء هيئة التدريس دورة / ورشة	 
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تاريخ االلتحاقاسم الجمعية أو النادياسم العضوت

1437 حتى تاريخهالجمعية العلمّية الّسعودّية لألدب العربيد . هيفاء بنت عثمان فدا1

د. عائشة حسين بارودي2
عضوية عاملة في الجمعية العلمية السعودية للقرآن 

الكريم وعلومه جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسامية ، كلية أصول الدين بالرياض

22/ 1/ 1438هـ وحتى اآلن .

1437 هـ حتى تاريخهجمعية أم القرى الخيرية النسائيةمريم سمير الصبان3

جمعية تبيان الجمعية العلمية السعودية للقرآن مريم سمير الصبان4
1437 هـحتى تاريخهالكريم وعلومه )تبيان(

مركز إسعاد لاستشاراتد. تغريد عبد العزيز المبارك5
1438هـ- مستمراألسرية والزوجية .

1436هـ- مستمرجمعية تبيان لعلوم القرآن الكريمد. تغريد عبد العزيز سعد المبارك6

1440هـعضو لجنة تطوير المناهج بكلية اللغة العربية.د.سعاد فريح الثقفي7

1440هـعضو اللجنة االستشارية بعمادة القبول والتسجيل .د.سعاد فريح الثقفي8

1440هـعضو لجنة سيدات األعمال بغرفة مكةد. هنادي بحيري9

1440هـعضو مجلس إدارة مركز إسعادد. هنادي بحيري10

1440هـعضو مجلس إدارة جمعية تبياند. هنادي بحيري11

-عضوة بلجنة إصاح ذات البين التابعة ألمارة منطقة د/ نداء الحارثي12
منذ 5-11-1438هـ وحتى 1440هـمكة ومستشارة بها .

العضويات في الجمعيات العلمية واألندية األدبية	 
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1440هعضوية فريق أيامن التطوعي )مدرب في الفريق(د. نوف الجعيد13

عضوية في لجنة إصاح ذات البين بأمارة منطقة د. نوف الجعيد14
1440همكة نائب ثان
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تطوير البرامج والمقررات

وقت التنفيذ وهدفهنوع التطوير

إنجاز المعايير بنسبة 95%في مجال الجودة

في مجال البحث العلمي
1ـوضع خطة بحثية للقسم مع إعادة التقييم الذاتي لمعيار البحث العلمي

2ـ عقد اللقاءات والندوات العلمية ومناقشة الرسائل العلمية وااللتقاء بطاب الدراسات 
العليا بقسم الباغة والنقد لتوجيههم وإرشادهم في بحوثهم

العمل على التطوير الذاتي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم بالبحوث والمؤتمرات في هيئة التدريس
والمشاركة في المناقشات العلمية

عقد لقاء مع الطاب بالقسم واألقسام األخرى لنشر ثقافة االنتماء للقسم وترغيب القبول في القسم
الطاب في االلتحاق به

التواصل مع بعض طابنا ممن تخرجوا من القسم ومعرفة ما وصلوا إليه بعد تخرجهم في مخرجات القسم
وإمدادهم بالمشورة وخطابات التزكية 

اعتماد شعار جديد للقسم قامت على استحداثه وكيلة القسم وقد تم التصويت عليه أخرى
واعتماده بجلسة مجلس القسم رقم 6 بتاريخ 9-4-1440ه 

التطوير في البرامج والمقررات	 
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أواًل: لجنة الجودة

األعضاءالمقررمعيار الجودة

د. نداء الحارثي )المنسقة(د. إبراهيم أحمدالرسالة والغاية واألهداف
أ. ندى خياط

د. إبراهيم أحمد         السلطات وإدارة البرنامج
أ. أحمد الحارثي

د. مريم الصبان )المنسقة(
أ. شكرية العميري

د. هنادي بحيري      )المنسقة(أ. هاني الصاعديإدارة ضمان الجودة
أ. حنين الشريف

التعليم والتعلم

د موسى بن درباش الزهراني
د. سعود الصاعدي/  د. إبراهيم أحمد
د. عزمي فرحات عبد البديع /  د. 

شعيب الغزالي
/ د. سامح حسن صادق

د. فوزي غانم/ د
أ. زياد الحربي/  أ. هاني الصاعدي

أ. أحمد الحارثي / أ. تركي الحربي
أ. محمد المالكي

د. هيفاء فدا        )المنسقة(
د. منال المسعودي
د. عائشة بارودي
أ. أمواج القرشي
أ. بسمة العنزي

أ. فيروز الزهراني
أ. سهام الصحفي
أ. ايمان العوفي

أ. شكرية العميري
أ. حنين الشريف أ. بسمة العنزي  / أ. تهاني عسيري

لجان الجودة في القسم	 
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إدارة شئون الطاب
د. فوزي غانم )المنسق(

أ. زياد الحربي
أ. محمد المالكي

د. عائشة بارودي   )المنسقة(                                                                                                 
أ.  أمواج القرشي

مصادر الّتعّلم
د. عزمي فرحات عبد البديع      

)المنسق(
أ. أحمد الحارثي

د. تغريد المبارك )المنسقة(
أ.  سهام الصحفي

د. شعيب الغزالي        )المنسق(المرافق والّتجهيزات
د. سامح حسن صادق

د. عواطف خياط   )المنسقة(                                                 
أ. تهاني عسيري

د. عزمي عبد البديعالّتخطيط واإلدارة المالّية
د. إبراهيم أحمد

نوف الجعيد  )المنسقة(                                                  
أ. بسمة العنزي

د. موسى درباش الزهراني )المنسق(عمليات الّتوظيف
أ. أحمد الحارثي

أ. مشاعل باقازي   )المنسقة(
أ. فيروز الزهراني

د. عزمي عبد البديع )المنسق(البحث العلمي
أ. هاني الصاعدي

د. هنادي بحيري     )المنسقة(

د. فوزي غانم )المنسق(عاقة المؤسسة بالمجتمع
د. سعاد الثقفي      )المنسقة(أ. تركي الحربي
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ثانيًا: تشكيل اللجان المتعلقة بالمعايير السابقة 

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

التنسيق بين اللجان ومتابعتها وإكمال األعمال المتعلقة منّسقة الجودة بقسم الباغة والّنقدد . هيفاء بنت عثمان فدا
بالجودة

عضو مساندالرؤية والرسالة واألهدافأ. ندى أسامة خياط

التعّلم والتعليم
عضو مساند)جودة التدريس(

د. مريم بنت سمير الصّبان

منسقة المعيار الثاني من معايير الجودة 
)السلطات واإلدارة(

عضو لجنة إعداد تقرير الدراسة الذاتّية
عضو لجنة منح جائزة التمّيز في مجال 

الّتدريس
عضو لجنة التظّلمات بقسم الباغة والنقد

جمع األدلة وكتابة مقاييس التقويم والدراسة الذاتية

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

د. عائشة حسين بارودي
منسقة المعيار الخامس إدارة شئون الطلبة 
والخدمات المساندة والمعيار الفرعي للتعلم 

والتعليم  4-4
جمع األدلة وكتابة مقاييس التقويم والدراسة الذاتية

مراجعة الملفات والمطالبة بالنواقص والتحديثعضو لجنة مراجعة ملفات األستاذة .د. عائشة حسين بارودي
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جمع األدلة وكتابة مقاييس التقويم والدراسة الذاتيةمنسقة مصادر التعلمد. تغريد عبد العزيز المبارك

جمع األدلة والتواصل بين المكتبة والقسمعضو مساند في المعيار السادس مصادر التعلمسهام الصحفي

جمع األدلة وكتابة مقاييس التقويم والدراسة الذاتيةومنسقة المعيار الفرعي للتعلم والتعليم 4-8د. تغريد عبد العزيز المبارك

ثالثًا: لجنة النشاط الثقافي

مهمتهاسم اللجنةاسم العضو

أ. شكرية العميري
لجنة األنشطة بقسم الباغة والنقد شطر الطالباتأ. أمواج القرشي

تنظيم النشاط والعمل على كل ما يخصه من حجز 
المكان واإلعان والتوزيعات وادارة النشاط بالتنسيق 

مع العضوات
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اإلنجازم

1

مقاييس التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية للمعيار األول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر 
، وجمع األدلة كاملة للمعيار الثاني والمعيار الفرعي للمعيار الرابع  4-4 ،4-8 والمعيار الخامس والمعيار 

السادس بشطر الطالبات.

تاريخ الحصول عليهاالجائزةعضو هيئة التدريست

الفوز بجائزة العمل الّتطوعّي _فئة الرواد من جمعية د. هيفاء بنت عثمان فدا1
العمل الّتطوعّي – الدورة األولى 2018

15-5-1440هـ
جمعية العمل التطوعي

إنجازات لجان الجودة في القسم	 

حصول أعضاء هيئة الّتدريس على جوائز	 
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تاريخها / مكانهااسم الدورة / الورشةاسم العضو

قاعة الملك عبد العزيز بالعابدية فيحضور ورشة عمل » معا من أجل التمكين »د/إبراهيم أحمد إبراهيم
 6/ 6/ 1440هـ

حضور دورة تطبيق معايير الجودة في البيئة الجامعية د/إبراهيم أحمد إبراهيم
) 5 ساعات تدريبية(

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
1440/2/19هـ

حضور دورة استراتيجيات التعليم المستمر وحل المشكات  د/إبراهيم أحمد إبراهيم
) 5 ساعات تدريبية(

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
1440/3/12هـ

حضور دورة إدارة الجودة الشاملة في العمليات التعليمية د/إبراهيم أحمد إبراهيم
) 5 ساعات تدريبية(

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
1440/3/19هـ

حضور دورة تصميم التعليم المدمجد/إبراهيم أحمد إبراهيم
) 5 ساعات تدريبية(

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
1440/2/26هـ

حضور دورة التنمية المهنية الشخصية لعضو هيئة التدريس د/إبراهيم أحمد إبراهيم
) 5 ساعات تدريبية(

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
1440/4/15هـ

قاعة الملك عبد العزيز بالعابدية في حضور ورشة عمل » معا من أـجل التمكين »د/ فوزي محمد غانم
6/ 6/ 1440هـ

د . هيفاء عثمان فدا

2- 7 / 8 / 1440 هـالبرنامج التدريبي : ) المدّرب المعتمد في الحوار الفكري (
مركز الحوار الوطني

7 /6 1440 هـ البرنامج الّتدريبي : ) مصفوفات ومؤشرات مخرجات التعلم  (
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

1440 هـ / 6 /27البرنامج الّتدريبي :  ) صياغة مخرجات التعلم  (
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

الدورات والورش	 
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د . هيفاء عثمان فدا

8 - 11 / 5 / 1440 هـ أكاديمية الحوار البرنامج الّتدريبي  :  ) المدّرب المعتمد في الحوار الحضاري (
للتدريب

1440 هـ / 4 / 6  -   3 / 23البرنامج الّتدريبي  : ) تدريب المدربين (
معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية

البرنامج الّتدريبي : ) تأهيل المراجعين لطلبات الّتسجيل في 
اإلطار الّسعودي للمؤهات –   سقف (

1440 هـ / 3 /17 – 18
هيئة تقويم التعليم اإلطار السعودي 

للمؤهات    ) سقف (
البرنامج الّتدريبي  : ) إعداد الدراسة الذاتية لمعايير المركز 

الوطني (
1440 هـ / 3 /14

عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

الدورة الّتدريبّية  : ) قيم وأخاق االجتماع - رؤية جمعية 
مراكز األحياء بمكة المكرمة (

1440 هـ / 2 /28
مركز يسر الّنسائّي

البرنامج الّتدريبي  : ) عمليات التسجيل لطلبات التسجيل في 
سقف اإلطار السعودي للمؤهات – سقف (

1440 هـ / 2 / 26 – 27
هيئة تقويم التعليم اإلطار السعودي 

للمؤهات   ) سقف (

1440 هـ / 2 / 23البرنامج الّتدريبي  : ) مؤشرات األداء وطرق قياسها (
عمادة التطوير والجودة الّنوعّية

الدورة الّتدريبّية  : ) االتفاقيات والشراكات في البحث العلمي 
)

1440 هـ / 2 / 9
عمادة البحث العلمّي

الدورة الّتدريبّية  : ) األولويات البحثية في ظل برامج الرؤية 
الوطنية 2030 (

1440 هـ / 2 / 1
عمادة البحث العلمّي

الدورة الّتدريبّية  : ) ورشة عمل منح التعاون الدولي- 
المشاكل والمقترحات (

1440 هـ / 1 / 21
جامعة أّم القرى -   عمادة البحث العلمّي
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ورش العمل

د . هيفاء عثمان فدا

10 / 7 /1440 هـورشة عمل : )مسارات ومبادرات تحاكي المستقبل (
معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية

ورشة عمل : ) الرؤية واألهداف االستراتيجية والمبادرات 
لمنطقة مكة المكرمة (

1440 هـ / 6 / 28
إمارة منطقة مكة المكّرمة

ورشة عمل :  ) جامعة أّم القرى »  آفاق وتطلعات » تمكين 
) 2023

1440 هـ / 6 / 21
معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية

1440 هـ / 6 / 16ورشة عمل :  ) العقوبات البديلة (
عمادة البحث العلمي

ورشة عمل -  ومراجعة رؤية ورسالة وأهدف جمعية مراكز 
األحياء بمكة المكرمة

5 / 6 / 1440 هـ
جمعية مراكز األحياء بمكة المكرمة

1440 هـ / 5 / 19ورشة عمل :  ) مبادرة البحوث االجتماعية الموجهة (

ورشة عمل : )دعم وتطوير المشاريع في محافظات المنطقة 
بالتعاون بين القطاعين العام والخاص تماشيا مع رؤية المملكة 

) 2030

1440 هـ / 5 / 17
فندق هيلتون جده

1440 هـ /3 / 12ورشة عمل رؤساء مكاتب الخبرة الثامنة
معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية

 Business Model     . ألكاديمية هاجر الوقفية
Canvas  ورشة تطوير نموذج العمل

1440 هـ /1 / 23
مركز يسر النسائي
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ورشة عمل  : ) تفعيل الّشراكات االستراتيجّية لمؤّسسة د . هيفاء عثمان فدا
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز بالمنطقة الغربّية (

1440 هـ / 1 / 17
معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية

د.هنادي محمد بحيري

16-3-1440ورشة عمل الريادة االجتماعية ابرز المفاهيم و األدوات
الملتقى السعودي للشركات الناشئة

ورشة عمل األبحاث االجتماعية التي تنتج عنها االكتشافات ذا 
اإلمكانات التجارية و التأثير االقتصادي

1440-3-16
الملتقى السعودي للشركات الناشئة

1440/6/23ورشة العقوبات البديلة
عمادة البحث العلمي

1440/7/18ورشة تحديد األولويات البحثية في الجامعة
عمادة البحث العلمي

بعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ورشة عمل المحتوى االلكتروني الفعالد. عائشة حسين بارودي
بجامعة أم القرى9 -2-1440هـ

بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية دورة تدريبية االتجاهات الحديثة في التدريسد. عائشة حسين بارودي
بجامعة أم القرى بتاريخ 10-11-3-1440هـ

بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية دورة تدريبية إعداد الدراسة الذاتية لمعايير المركز الوطنيد. عائشة حسين بارودي
بجامعة أم القرى بتاريخ 14-3-1440هـ

المنعقدة بوكالة الجامعة للتطوير وريادة ورشة عمل )معا من أجل التمكين(د. عائشة حسين بارودي
األعمال بجامعة أم القرى يوم 6-6-1440هـ
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الحقيبة التدريبية األولى للمدربين » مكة كلها حرم »د. عائشة حسين بارودي
المقام بمقر برنامج هاجر بمشروع تعظيم 
البلد الحرام بواقع 4 ساعات ، الموافق 18-

6-1440هـ

ورشة عمل بعنوان )الباغة المقارنة(د. عائشة حسين بارودي
قسم الباغة والنقد بكلية اللغة العربية 

بجامعة أم القرى
20-6-1440هـ

دورة تدريبية دمج مهارات التفكير في استراتيجيات الحديثةد. عائشة حسين بارودي

بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
بالتعاون مع أكاديمية التدريب النوعي 
المقام بجامعة أم القرى بمعدل 5 ساعات 

تدريبية يوم 21-6-1440هـ.

ورشة عمل)مهارات األسلوب العلمي في الكتابة –Teaching د. عائشة حسين بارودي
)and Evaluation cafe

بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 
بجامعة أم القرى بتاريخ 26-6-1440هـ 

بمعدل 5 ساعات تدريبية .

دورة تدريبية )مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية (د. عائشة حسين بارودي
بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

بجامعة أم القرى بتاريخ 11-7-1440هـ 
بمعدل 5 ساعات تدريبية .

عمادة التطوير والجودةحضور ورشة عمل )تنمية القيادات اإلدارية (د. عائشة حسين بارودي
األربعاء 1440/7/27هـ

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد دورة تدريب على )منصة شمس(د. عائشة حسين بارودي
لكلية اللغة العربية 9-8-1440هـ
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عمادة التطوير والجودةورشة عمل ) مصفوفات ومؤشرات مخرجات التعلم (د. عائشة حسين بارودي
األربعاء 1440/8/16هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعيةأحاديث مهمة لرحلتك نحو الترقية العلميةد. مريم سمير الصبان
  جامعة أم القرى 14-6-1440هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية  دورة تدريبية صياغة مخرجات التعلمد. مريم سمير الصبان
جامعة أم القرى 27-6-1440هـ

دورة تدريبية قياس مخرجات التعلمد. مريم سمير الصبان
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

جامعة أم القرى
6/30/ 1440هـ

دورة تدريبية الباحث المبدع في البيئة الجامعيةد. مريم سمير الصبان
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية  

جامعة أم القرى
1440/7/26 هـ

دورة تدريبية تفعيل منّصة )شمس(د. مريم سمير الصبان
عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

جامعة أم القرى
1440/8/9هـ

دورة تدريبية جودة األعمال اإلدارية في مؤسسات التعليم العاليد. مريم سمير الصبان
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية  

جامعة أم القرى
1440/8/13هـ

مركز إسعاددورة القراءة الناقدةد. تغريد عبد العزيز المبارك
6/ 3 /1440هـ
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دورة تدريبية تفعيل منصة شمسد. تغريد عبدالعزيز المبارك
جامعة أم القرى

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد
10-8-1440 هـ

6-6-1440هـمعا من أجل التمكيند-عواطف حمزة خياط
جامعة ام القرى

20-6-1440هـاالبتكار وريادة األعمالد-عواطف حمزة خياط
جامعة ام القرى

16-6-1440هـالعقوبات البديلةد. سعاد فريح الثقفي
عمادة البحث العلمي

عمادة التطوير والجودةمعا من أجل التمكيند. سعاد فريح الثقفي
6-6-1440هـ

17-7-1440هـاألولويات البحثية المقترحة لجامعة أم القرىد. سعاد فريح الثقفي
عمادة البحث العلمي

دورة ) تدريب مدربين ( شهادة مدرب معتمدد. سعاد فريح الثقفي
المؤسسة العامة للتدريب المهني وإشراف 

معهد البحوث والدراسات االستشارية
1-1440/8/11هـ بواقع 60 ساعة تدريبية

معهد البحوث والدراسات االستشارية دورة إعداد الحقائب التدريبية ) دورة كاريزما المدرب (د. سعاد فريح الثقفي
بجامعة أم القرى 18-8-1440هـ
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تدريبية من أكاديمية الحوار للتدريباتمام برنامج مدرب معتمد في الحوار الحضاريد/ نداء الحارثي
5-1440/5/8هـ بواقع 25 ساعة

د/ نداء الحارثي
اتمام برنامج مستشار معتمد للتدريب على برامج الحوار 

1440هـاألسري من أكاديمية الحوار للتدريب بواقع 30 ساعة تدريبية
أكاديمية الحوار للتدريب

حضور ورشة تجربة جامعة األميرة نورة مع الشراكات د/ نداء الحارثي
بجامعة أم القرى 1440هـالدولية المصاحبة لمعرض التعليم العالي

حضور ورشة تطبيقات رؤية 2039 في البحث العلمي ببرنامج د/ نداء الحارثي
الباغة

1440هـ
عمادة البحث العلمي

ورشة عمل بعنوان استخدام برنامج )SPSS( في العملية حنين شاكر الشريف
التعليمية

جامعة أم القرى
7/18/ 1440هـ

جامعة أم القرىإدارة األزماتحنين شاكر الشريف
7/3/ 1440هـ

جامعة أم القرىاألساليب الحديثة في تقويم الطلبةحنين شاكر الشريف
24-3/25/ 1440هـ

جامعة أم القرىإعداد الدراسة الذاتية لمعايير المركز الوطنيحنين شاكر الشريف
14/ 3/ 1440هـ

جامعة أم القرىالمحتوى االلكتروني الفعالحنين شاكر الشريف
9/ 2/ 1440هـ
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لقاء علمي بعنوان »نافذة على األمن السيبراني في ظل رؤية حنين شاكر الشريف
»2030

جامعة أم القرى
20/ 3/ 1440هـ

جامعة أم القرىاستخدام التقنية في البيئة الجامعيةحنين شاكر الشريف
1440/8/12هـ

جامعة أم القرىمنصة شمسأ.حنين شاكر الشريف
1440/8/9هـ

جامعة أم القرىمفاهيم نواتج التعلم وطرق قياسهاأ.حنين شاكر الشريف
1440/8/5هـ

جامعة أم القرىالكايزن والتحسين المستمرأ.حنين شاكر الشريف
1440/8/4هـ

جامعة أم القرىمفاهيم القيادة االكاديميةأ.حنين شاكر الشريف
1440/8/2هـ

جامعة أم القرىالتعليم النشطأ.حنين شاكر الشريف
1440/7/28هـ

جامعة أم القرىالمفاتيح الذهبية الستراتيجيات التدريسأ.حنين شاكر الشريف
1440/7/20هـ
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الّدورات الّتأسيسّية في أصول تحقيق الّتراث) دورة مكّثفة(أ.ندى بنت أسامة خّياط
تقديم: أ.د. حسن العثمان

24-26 / 1440/7هـ
جامعة أّم القرى/ مقّدمة من معهد 

المخطوطات وإحياء الّتراث اإلسامي 
بالجامعة.

ورشة عمل ) كيفية كتابة رسالة دكتوراه فعالة (تهاني عسيري

مقدمة من كينقز كولج لندن ضمن 
فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم 
العالي )تحول الجامعات السعودية في عصر 

التغيير ( 6-8-1440هـ

ورشة عمل ) الجامعات السعودية تحديات الحاضر وتوجهات تهاني عسيري
المستقبل (

مقدمة من هيئة تقويم التعليم والتدريب 
بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات 
المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 

)تحول الجامعات السعودية في عصر 
التغيير (6-8-1440هـ

دورة تدريبية ) دور حياة االبتكار الصناعي من الفكرة إلى تهاني عسيري
المنتج ، دعما لبرامج الصناعة الوطنية أحد برامج رؤية 2030 (

مقدمة من جامعة تبوك ضمن فعاليات  
المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 

)تحول الجامعات السعودية في عصر 
التغيير ( 6-8-1440هـ
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اسم اللجنةاالسم

د.هنادي بحيري.

عضو مجلس عمادة البحث العلمي .

عضو اللجنة العلمية للمنح و المشاريع البحثية .

عضو المجلس التنسيقي للمراكز البحثية .

عضو لجنة اعداد الئحة اخاقيات البحث العلمي .

عضو لجنة تحرير مجلة واحة البحث العلمي في جامعة ام القري .

عضو لجنة فريق إدارة منارة البحث العلمي .

عضو اللجنة االستشارية للمنارة في البحث العلمي .

عضو لجنة اعداد الئحة التطوع البحثي و بحوث التطوع .

عضو لجنة المتابعة والتنفيذ لمعايير االعتماد المؤسسي .

عضو لجنة دائمة ألخاقيات البحث العلمي .

عضو لجنة شؤون المعيدين و المحاضرين في كلية اللغة العربية

عضو مجلس عمادة البحث العلمي .

عضو اللجنة العلمية للمنح و المشاريع البحثية .

عضوّية اللجان في الكلية والجامعة	 
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المكان / التاريخالمساهمةالعضو

د . هيفاء عثمان فدا

إنشاء بيت للخبرة باسم : ) مكتب المجّود للّتدقيق الّلغوّي (
عضوة مؤّسسة لمكتب خبرة : )  رود لصناعة الهوية البصرية (  .

معهد البحوث والدراسات 
االستشارّية

19-8-1440هـتنظيم لقاء : ) رقي االنفصال (  ،  والمقام بغرفة مكة .

تنظيم لقاء : ) قّرة أعين ( ، ضمن سلسلة جودة الحياة ،  والمقام 
9-8-1440هـبغرفة مكة .

التنسيق بين مجلس شؤون األسرة ووكالة الجامعة لشؤون 
الّطالبات إلقامة ملتقى : ) التوازن األمثل لمجتمع بناء ( .

28 / 7 / 1440 هـ .
جامعة أّم القرى – قاعة الجوهرة

اإلشراف العاّم على تنفيذ البرنامج الّسنوّي الّسابع للبناء األسرّي 
17 – 19 / 7 /1440 هـ غرفة مكةبعنوان : ) الحب الذي ال يموت – بين الزوجين (  ، 1440 هـ

المشاركة في إدارة  اللقاء العلمي : ) التوازن النفسي واالجتماعي 
للمرأة في ظل التحوالت الراهنة ورؤية 2030 ( ، بمناسبة اليوم 

العالمي للمرأة .

5 / 7 / 1440 هـ
نادي مكة الثقافي األدبي

تنظيم لقاء : ) أسس اختيار شريك الحياة ( ، والمقام بغرفة مكة 
، قاعة صالح كامل .

26 / 6 / 1440 هـ
غرفة مكة ، قاعة صالح كامل

تقديم لقاء : ) دور المؤّسسات الّتربوّية في غرس قيم المواطنة 
الّرقمّية لدى األطفال (  .

14 / 6 / 1440 هـ

مساهمة هيئة الّتدريس في خدمة المجتمع	 
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د . هيفاء عثمان فدا

المشاركة بورقة بحثّية : ) دور المؤّسسات الّتربوّية في غرس 
قيم المواطنة الّرقمّية ( ضمن الجلسة الّثانية من حلقة الّنقاش : 

) الثورة الّرقمّية وآفاق المواطنة الّرقمّية بين الحرية واالعتدال ( 
والمقّدمة من عمادة الّتعلم اإللكتروني والّتعليم عن بعد

18 / 5 / 1440 هـ
جامعة أّم القرى

قاعة صالح كامل – غرفة مكة حضور وتنظيم لقاء : ) مهارات بناء وتعزيز القيم (
-1440هـ

اإلشراف العاّم على تنفيذ برنامج :) قلبي وقلبه والحّب ( في 
نسخته الخامسة ، بعنوان :             ) أنوثتي تجذب قلبه (  

بجامعة أم القرى ، 1440 هـ

27 – 28 / 3 / 1440 هـ
جامعة أّم القرى

المشاركة واإلشراف على زيارة طالبات مادة إعجاز القرآن الكريم 
) 373 ( شعبة ) 5 (  لـ دار الرعاية االجتماعية بمكة وتنظيم 

لقاء اجتماعّي ترفيهي في إطار خدمة المجتمع واالحتفال باليوم 
العالمي للمسنين

21 / 2 / 1440 هـ
دار الرعاية االجتماعية بمكة

المشاركة واإلشراف على زيارة طالبات مادة إعجاز القرآن الكريم 
) 373 ( شعبة ) 6 (  لـ مؤسسة كافل بمكة وتنظيم لقاء اجتماعّي 
ترفيهي في إطار خدمة المجتمع واالحتفال باليوم العالمي لليتيم

14 / 2 / 1440 هـ
مؤسسة كافل بمكة

الفوز بجائزة العمل الّتطوعّي _فئة الرواد من جمعية العمل 
الّتطوعّي – الدورة األولى 2018

15-5-1440هـ
جمعية العمل التطوعي

عضوية لجنة شؤون األسرة المنبثقة عن مجلس منطقة مكة 
1440 هـالمكّرمة

1440 هـعضوة اللجنة الدائمة ألخاقيات البحث العلمي
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د . هيفاء عثمان فدا

عضوة اللجنة االستشارّية بقسم الخدمة االجتماعّية ُممّثلة لقطاع 
1440 هـالّتنمية المجتمعّية بكّلّية العلوم االجتماعّية بجامعة أم القرى

1440 هـعضوة لجنة وضع هيكلة وكالة الجامعة لشؤون الّطالبات

نائبة رئيسة لجنة ) توزيع الموظفات بين اإلدارات واألقسام بجميع 
1440 هـمقار الّطالبات ( .

عضوة لجنة وضع الخطة الّتطويرية لوكالة الجامعة لشؤون 
1440 هـالّطالبات .

عضوة لجنة إعداد دليل اإلجراءات والّسياسات لوكالة الجامعة 
1440 هـلشؤون الطالبات .

فريق المرشد اللغويمريم سمير الصبان
مركز اللغة العربية وآدابها

/ عمادة البحث العلمي
1439/6/24 حتى تاريخه

د.تغريد عبد العزيز سعد المبارك

رئيسة مجلس القراءة
مركز إسعاد لاستشارات

األسرية والزوجية .
1439-1440 هـ

من 1437هـ - مستمرخدمة حجاج بيت اهلل الحرام
مؤسسة آمنة الوقفية

تحكيم مشاريع طالبات سفيرة ضمن برنامج سفيرة 4
التأهيل للقيادة المجتمعية في قضايا المرأة واألسرة

مركز إسعاد لاستشارات
األسرية والزوجية .

1439-1440 هـ
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بيت الخبرة في الجودة والتطويرد. هنادي بحيري
معهد البحوث والدراسات 

االستشارية منذ خمس سنوات 
وحتى اآلن 1440هـ

معهد البحوث والدراسات بيت الخبرة )رود لبناء الهوية المتكاملة (د. نوف الجعيد
االستشارية 1440هـ

حنين الشريف
نشاط في مقرر علم المعاني 306 لقسم الشريعة بتوزيع كتيبات 
من قبل الطالبات ترغب في القراءة للباعة المتجولين من األطفال 

بمكة المكرمة

أماكن تجمع الباعة المتجولين 
بمكة المكرمة

الموافق من 7رجب إلى 7شعبان 
1440هـ

إنشاء بيت للخبرة باسم : ) مكتب المجّود للّتدقيق الّلغوّي (د . هيفاء عثمان فدا
عضوة مؤّسسة لمكتب خبرة : )  رود لصناعة الهوية البصرية (  .

معهد البحوث والدراسات 
االستشارّية







مناسبات الكلية
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ــّي، أقــام قســم اللغــة والّنحــو والّصــرف،  ــداهلل بــن ناصــر القرن ــة أ.د. عب ــة اللغــة العربّي 1- بإشــراٍف مباشــٍر مــن عميــد كّلّي
ــة  ــة لمعّلمــي اللغ ــة( والّنحوّي ــة )اإلمائّي ــارات الّتحريرّي ــة المه ــع فــي تنمي ــة، برنامجــه الّراب ــم مّك ــراكة مــع إدارة تعلي بالّش

ــة، يومــي األحــد واالثنيــن )10 - 11( ربيــع األّول 1440هـــ، فــي جلســتين اثنتيــن: ــة، بالمرحلــة االبتدائّي العربّي
أوالهمــا ) 8.30 - 9.30 ( صباحًا، وأخراهمــا ) 10 - 11 ( صباحًا، بينهمــا اســتراحٌة ) 9.30 - 10( صباحًا، ثــّم ُتســلَّم الّشــهادات 

ــن. للمتدّربي
2- اســتضافت كليــة اللغــة العربّيــة بجامعــة أّم القــرى الملتقــى الّتنســيقّي لعمــداء كّلّيــات اآلداب الّتحــاد الجامعــات العربّيــة فــي 

) 28 - 30 ( جمــادى الّثانيــة 1440 هـــ . اللقــاء التنســيقي لعمــداء اتحــاد.
ــٍد ؛ لتطويــر  3-عقــد عميــد الكليــة  لقــاء مشــترًكا بيــن كّلّيــة اللغــة العربّيــة وعمــادة الّتعّلــم اإلليكترونــّي والّتعليــم عــن ُبْع
ــدرب  ــف الم ــي وكل ــم اإللكترون ــة وحــدة للتعلي ــأت الكلي ــد أنش ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــل التعلي ــّررات ، ولتفعي المق

ــم اإللكترونــي أ. محمــد بــن ســعيد القرنــي برئاســتها. المعتمــد مــن عمــادة التعلي
4-فــي ســياق الّتعــاون بيــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن وجامعــة أّم القــرى اســتقبلت كّلّيــة اللغــة العربّيــة لجنــة 
االســتقطاب بقســم الّدراســات اإلســامّية والعربّيــة بجامعــة الملــك فهــد؛ الســتقطاب األكفــاء مــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس ومــن 

فــي حكمهــم مــن المعيديــن والمحاضريــن مــن مخَرجــات كّلّيــة اللغــة العربّيــة .
برئاســة  بكيــراال  اإلســامّي  الهنــد  جامعــة  مــن  الهنــد  مــن  وفــٌد  األربعــاء  أمــس  العربّيــة  اللغــة  كّلّيــة  5- زار 
اللغــة  قســم  ورئيــس   ، الّســلمّي  يوســف  د.  الكّلّيــة  عميــد  اســتقبالهم  فــي  وكان   ، ــلَّمّي  السُّ عبــداهلل  أ.د. 
الّتعــاون. ووجــوه  الهنــد  فــي  العربّيــة  حــال  عــن  حديــٍث  فــي  األســاتذة  مــن  وجمــٌع  الّســلمّي  أســامة   د. 
6- زار كّلّيــة اللغــة العربّيــة الباحــث بوحــدة البحــث اللســاني وقضايــا اللغــة أ.د. تارريريــت حســام الديــن، مــن جامعــة الجزائــر 
، وجــرى فــي اللقــاء حديــث عــن ســبل الوصــل بقواعــد بيانــات محّدثــة للبحــث العلمــي؛ لإلفــادة منهــا فــي الشــراكات بحًثــا 

وتقويًمــا.

مناسبات الكلية 
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7- أقامــت كّليــة اللغــة العربّيــة مســابقة بمناســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي88، بعنــوان: )وطنــي ولغتــي فخــر واعتــزاز(، وفــازت 
ــة، وبالمركــز الثانــي  ــة اللغــة العربي ــة : تماضــر بنــت صالــح العامــر ، مــن كلي ــعر الطالب بالمركــز األول فــي مجــال الّش
الطالــب علــي محمــد مباركــي مــن كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية. وفــي مجــال النثــر فــازت الطالبــة أريــج شــامي 

الســّيد مــن كليــة العلــوم التطبيقيــة، وعبدالرحمــن الســالمي مــن كليــة اللغــة العربيــة بالمركــز الثانــي.
8- شارك عميد كلية اللغة العربية الّسابق أ.د. عبداهلل بن ناصر القرني، في المؤتمر الدولي في المملكة المغربية)كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية في مراكش()17- 18( إبريل ، وموضوعه: تداولية المعنى في التراث اللغوي العربي: أسئلة التأصيل وآفاق 
التحديث.

9-  شارك عميد كلية اللغة العربية الّسابق أ.د. عبداهلل بن ناصر القرني، نائب رئيس الجمعية السعودية اللغوية السابق في مشروع 
اللغة العربية بوابة للمعرفة« الذي تقيمه منظمة اليونيسكو بالتعاون مع مركز الملك عبداهلل الدولي لخدمة اللغة العربية بدعوة 

من المركز.«
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استضافــــــــــــت كّلّيـــة اللغة العربّيـة بجامعة أّم القرى الملتقى الّتنسيقّي لعمداء كّلّيات اآلداب الّتحاد الجامعات العربّيـة 
في ) 28 - 30 ( جمادى الّثانية 1440 هـ .

وحضر حفل االفتتاح معالي مدير الجامعة
         أ.د. عبداهلل بافيــــل، 

بحضــــــــــور سعـــــادة عميـد الكلّية
          د. يوســف السلمي، 

  وعميدهـا السابـق أ.د. عبداهلل القرنـي، 
    وجمع من أعضاء هيئة التدريس.
    ثم جرت أعمال اللقاء وفــــق 

      جدول أعمال الملتقى التالي:

اللقاء الّتنسيقي لعمداء كليات اآلداب
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شارك طاب الكلية وطالباتها في مسابقة اللقاء العلمي العاشر،
 فمن الطاب:

1ــ مسار البحث العلمي:
البراء أحمد قوشتي
2ــ فريق المناظرة:
البراء أحمد قوشتي
خالد سعيد الغامدي

معاذ عبدالقادر السلمي
فيصل عوض المطرفي

3ــ مسار اإللقاء بغير العربّية:
صديق دياباتي.

ومن الطالبات:
1ــ في مسار البحث العلمي:

خديجة الشنقيطي
2ــ فريق المناظرة:

أمل العمودي
نور باحداد

نسيبة فطاني
هانية السلمي

لولوة الحارثي .

مشاركة الكلية يف فعاليات اجلامعة

اللقاء العلمي العاشر	 
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شارك طاب الكلية وطالباتها في مسابقة قدوة الجامعة، فمن الطاب:
الحسين بن سعيد الشريف
قصي بن إبراهيم مدهش

صديق دياباتي.
ترّشح الطالب قصي مدهش للمرحلة الثانية.

ومن الطالبات:
والء بنت منير العتيبي

نورة بنت عبداهلل الدعجاني
فاطمة بنت حامد الزهراني

عزة بنت علي الزهراني
قمر بنت عبداللطيف برهوم.

وحصلت الطالبة والء العتيبي لقب قدوة الكلّية، وتأهلت للمرحلة الثانية.

أقامت كلية اللغة العربية في يوم األحد 1440/3/3هـ فعالية االحتفاء بحملة جامعتي قطعة من أرض الحرم 7 تحت شعار ) مكة 
كلها حرم ( في بدروم الجوهرة بمشاركة أقسامها الثاثة ـ قسم اللغة والنحو والصرف ، وقسم األدب ، وقسم الباغة والنقد ـ   

من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. والهدف من الحملة:
ــ  التعريف بمفهوم الحرم المكي ومعرفة حدوده ومداخله وما يتعلق به من أحكام.

قدوة الجامعة	 

تعظيم البلد الحرام	 
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ــ رفع مستوى الوعي لمفهوم كلمة الحرام ومعانيها الشرعية واستدالالتها وذلك عن طريق تفعيل المادة العلمية داخل القاعات 
الدراسية  ، والتغريد عبر حساب الكلية الرسمي وحساب أقسام الكلية الثاثة  ، وحسابات عضواتها في تويتر. وحث الطالبات على 

ذلك مع مراعاة استخدام الوسوم الرسمية.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم. ثم كلمة سعادة وكيلة الكلية .ثم محاضرة قدمت فيها دراسة لغوية تأصيلية لمكة البلد 

الحرام مواضعها وأحكامها تقديم د.مي الجبوري.ثم  نشيد ) في أطهر أرض مكة (. صاحب ذلك ورشة سياق القيم في شعر الشوق 
إلى مكة ) قاعة اجتماعات الكلية تقديم طالبات المجلس الطابي في قسم األدب بإشراف : د. أسماء الزيد ، أ.سحر الصحفي(.

* منصة بيان. 
* مبادرة قاف.

* المعرض. * الختام.

فّعلت الكلّية بشطريها : الطاب والطالبات االحتفاء باليوم العالمّي للغة العربية، فأقيمت عدة فعاليات في الشطرين بين محاضرات 
وندوات، هذا ثبت بعضها:

محاضرة لسعادة األستاذ الدكتور سليمان العايد بعنوان:  التثقيف اللغوي وصناعة الهوية« يوم الثاثاء 11 - 4 – 1440هـ.
َبْير   محاضرة لسعادة الدكتور سعود بن عبيداهلل الّصاعدّي بعنوان: لغتنا العربّية .. خصائصها وسماتها« في مدرسة عبداهلل بن الزُّ

المتوّسطة، في سياق الّتعاون بين إدارة الّتعليم بمّكة، وكّلّية اللغة العربّية يوم األحد 2 ربيع الّثاني 1440هـ .
ندوة عن اللغة والشباب عالجها كل من: أ.د. أحمد كّروم، ود. يحيى العقيبي، ود. سعيد القرني، وأدار الندوة د. إبراهيم العريني، 

يوم الثاثا 16/ 5/ 1440هـ
ندوة عن اللغة والشباب عالجها كل من: أ.د. حصة بنت زيد الرشود، ود. هيفاء فدا، ود. مي جبوري، د. سعاد الثقفي، ، وأدارت 

الندوة د. سلوى العبدلي، يوم الثاثا 19/ 7/ 1440هـ.

اليوم العالمي للغة العربية 	 
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أقامت كلّية اللغة العربّية حفلها الختامي يوم الثاثاء 25/ 8/ 1440هـ 
برعاية معالي مدير الجامعة.

كما أقامت وكالة الكلية في شطر الطالبات حفل ختام أنشطة العام
 الدراسي يوم الخميس 6/ 8/ 1440هـ.

كما أقامت الوكالة معرًضا مصاحًبا لتعزيز الهوية الوطنية ضمن مشروع 
نيوم للطالبات.

الحفل الختامّي	 
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أقامت وكالة كلية اللغة العربية في شطر الطالبات حفل تكريم لطالبات الكلية الحاصات على ممتاز في يوم األربعاء 5/ 4/ 1440ه، 
ُكرمت فيه إحدى وثمانون طالبة من قسم اللغة والنحو والصرف، وخمس وسبعون طالبة من قسمي الباغة واألدب.

حفل المتفوقات	 
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جائزة نشيد الجامعة	 

حصل شاعر الجامعة وأديب المملكة أ.د. 
صالح بن سعيد الّزهرانّي على جائزة نشيد 

الجامعة ، واختيرت مقطوعته الّشعرّية 
الّرائّية المطلقة القافية نشيدًا للجامعة.

 بارك اهلل للجامعة فيه أديبًا وعالمًا وناقدًا 

متصّدرًا .
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نماذج من األنشطة	 

أقام نادي اللغة العربّية دورًة في اإلماء الّرابعة عصر االثنين 10 
رجب 1440 هـ في قاعة المناقشات بكّلّية اللغة العربّية ؛ موسومًة 
بـ : » ِمشكاة الُمْملي والُمستملي » ؛ للّدكتور سعيد بن محّمد 

القرنّي عضو هيئة الّتدريس بقسم اللغة والّنحو والّصرف .

تجّلى شعراء كّلّية اللغة العربّية في األصبوحة 
الّشعرّية اّلتي أقامْتها الوحدة الّثقافّية بالكّلّية للّشعراء 
من طّابها في قاعة المحاضرات في الكّلّية بقصائد 

مهم شريف الّنظم والمعنى معًا .  داّلٍة على ترسُّ
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زيارة وفد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	 
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مشاركة عميد كّلّية اللغة العربّية الّسابق أ.د. عبداهلل بن 
ناصر القرنّي في المؤتمر الّدولّي في المملكة المغربّية

 ) كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية في مّراكش ( 
) 17 - 18 ( أبريل ؛ وموضوع المؤتمر :«تداولّية المعنى
 في الّتراث اللغوّي العربّي:أسئلة الّتأصيل وآفاق التحديث

معالي مدير الجامعة أ.د. عبداهلل بن عمر با فيل يكّرم عميد 
كّلّية اللغة العربّية الّسابق أ.د. عبداهلل بن ناصر القرنّي في 
مكتبه أمس األربعاء 20 رجب 1440 هـ ، مشيدًا بما قّدمه من 
أعماٍل للكّلّية ومنسوبيها ، سائًا اهلل ) تعالى ! ( له المزيد 

 من الّتوفيق .

مشاركة العميد في المؤتمر الدولي في المغرب، تكريم مدير الجامعة للعميد	 





وكالة 
كلية اللغة العربية

 شطر الطالبات
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الزمانالمكانالمحاضرالمحاضرة/ الّندوة

اللسانّيات والّتكامل الّثقافي المتوازن في تعليم 
14/ 1440/1هـالجفالي 2أد.محّمد صاح الّدين الّشريفالعربّية لساًنا أوَل

اللقاء العلمي الّتثقيفي لطالبات الّدراسات العليا
شارك فيه:د.ميسون البنيان، 
د.هيفاء فدا، د.بدرية الفهمي، 
أدارت اللقاء د. سعاد الثقفي

29/ 2/ 1440هـخوقير

11/ 4/ 1440هـخوقيرأد. سليمان العايدالّتثقيف اللغوي وصناعة الُهوّية

22/ 6/ 1440هـقاعة االجتماعات بالكليةأ.د.رياض الخوامفن صناعة اإلعراب

19/ 1440/7هـالجفالي3بعض منسوبات الكليةندوة اللغة والشباب

اإلشراف على إقامة دورة منّصة شمس بالّتعاون 
9/ 8/ 1440هـخليل دالل المحماديمع عمادة الّتعليم اإللكتروني

إقامة دورة تحرير الخطابات الرسمية 
2/ 2 1440هـخوقيرد. فوزية هوساويلموظفات الجامعة 

إقامة دورة األخطاء الشائعة في الخطابات 
في 8/ 2 1440هـقاعة اجتماعات قسم النحود.ريم الجعيدالرسمية لموظفات الجامعة 

المحاضرات والّندوات واللقاءات واللقاءات	 
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الزمانالمكانالفعالية

3/ 1440/1هـقاعة الملك عبدالعزيز/ العابدّيةاإلشراف على لقاء مستجدات كلية اللغة العربّية.

15/ 1/ 1440هـجناح وكالة الكّلّية وأجنحة األقسامالمشاركة في االحتفال باليوم الوطني : دام عّزك يا بادي
اإلشراف على مشاركة كلية اللغة العربّية في مشروع تعظيم 

3/ 3 /1440هـقاعة الجوهرة / الزاهرالبلد الحرام / مكة كلها حرم.

5/ 4/ 1440هـقاعة خوقير/ الزاهرتنظيم حفل تكريم متفوقات الكلية.

25/ 5/ 1440هـقاعة الجوهرة / الزاهرتنظيم برنامج االحتفال باللغة العربية في يومها العالمي.
ترتيب زيارة طالبات مدرسة الفرسان األهلّية للكلية وكلّية العلوم 

الّتطبيقّية ومكتبة الملك عبداهلل، واستضافته.)خدمة مجتمعية(
قاعة االجتماعات بالكلية واألقسام، 

3/28 /1440هـمكتبة الملك عبداهلل

6/ 8/ 1440هـخوقيرإقامة الحفل الختامي ألنشطة الكلية: منارات األمل

3 /1440/4هـقاعة االجتماعات بالكليةتنظيم لقاء عميد الكلية بمنسوباتها 

1440هـالحرم ، دار األيتام...اإلشراف على فريق الكلية الّتطوعي: لنحيي أما

1440هـالجوهرةاإلشراف على مشاركة الكلية في الملتقى العلمي العاشر.

1440هـالجوهرةاإلشراف على مشاركة الكلية في قدوة الجامعة.
اإلشراف على مشاركة الكلية في اللقاء العلمي عن مناسبة 

1440هـالجفالي1تخصصات العربية لرؤية المملكة

8/6 / 1440هـالساحة المقابلة لقاعة خوقيراإلشراف على إقامة معرض نيوم

الفعاليات واالحتفاالت	 
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الجهة المنفذةالتاريخالدورةاالسم

وحدة التطوير اإلداري1-1440/6/2هـالقيادة الفعالةنسرين عاء الدين شاطر
بجامعة ام القرى

إكرام النفيعي
السكرتارية االحترافية وإدارة المكاتب

) البوربوينت المتقدم (
) اكتشفي القائد الذي بداخلك (

1440/5/28هـ
وحدة التطوير اإلداري1440/6/20هـ

بجامعة ام القرى

منى األسمري
تهيئة الموظفين الجدد

) ال ) Word )  المبتدىء (
البوربوينت المبتدىء

21 / 5 /1440 هـ
12 / 6 / 1440 هـ

16/ 6/ 1440 هـإدارة الوقتنسيمة معافا

كلية الشريعة ) برنامج أنت مبدعة 2(
ووحدة التطوير اإلداري

بجامعة ام القرى
30 /6 / 1440 هـتحرير المراساتسهى الحتيرشي

7 / 7/ 1440 هـالرضا الوظيفيليلى السمك
نورة البراق
14 /7/ 1440 هـأطب مبسمك تستجب دعوتكإلهام الحبيب

1440/8/17 هـعامات الشخصيةمنى االسمري
معهد اإلبداع وريادة االعمال بجامعة أم 

القرى
ووحدة التطوير اإلداري

تطوير الطاقم اإلداري في الكلية ) نساء (	 
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1440/8/18 هـتوسيع مهارات التفكير بطريقة إبداعيةليلى السمك

مقدمة من معهد اإلدارة

1440/8/19 هـسحاب زواوي

1440/8/20 هـاالبداع في المشاريع الرياديةآسيه مليباري

سلطانة العتيبي

مهارات بناء فريق العمل
10-1440/5/11 هـمقدمة من معهد اإلدارة العامة

5-1440/6/7 هـالقيادة اإلدارية

إلهام الحبيب
نسيمة معافا
أمل الياسي

اإلدارة العامة للخدمات التعليمية1440/8/5 هـدورة التصحيح اآللي
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الزماناإلنجاز

29/ 1/ 1440هـالتقرير السنوي لعامين الّدراسيين: عام  1437 /1438هـ وعام 1438 /1439هـ

3/ 9 / 1440هـالتقرير السنوي لعام 1439 /1440هـ

29/ 3/ 1440هـطباعة دليل كّلّية اللغة العربّية 1440ه- 2018م

15/ 2/ 1440هـإعادة طباعة دليل الرسائل التي نوقشت في الكلّية.

من اإلنجازات	 







ملف الصور 
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الفعاليات واالحتفاالت واملناسبات

زيارة مدرسة الفرسان األهلية	 
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حفل المتفوقات	 
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الحفل الختامي للكلية	 
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اإلنجازات	 
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يوم اللغة العالمي	 
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الّنشاط الّثقافي	 
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تعظيم البلد الحرام	 
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أسبوع الجودة	 
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أعد الّتقرير:
أ.د.حّصة بنت زيد الرشود

ساعد في اإلعداد:
سكرتيرة وكالة الكلّية أ.مشاعل محمد سبهاني، أ. ليلى السمك.

مصادر البيانات:
التقرير السنوّي لقسم اللغة والنحو والصرف 

التقرير السنوّي لقسم األدب .
التقرير السنوّي لقسم الباغة والنقد .

موقع كّلية اللغة العربية الشبكي، وحسابها على تويتر.



أ

وآخرُ دعوانا أن احلمدُ  هلِل ربّ العاملنيَ وصال ةً وسالمًا على سيّد األولني 
واآلخرين نبيّنا وسيّدنا حممدٍ  ِبن عبد اهلِل صّلى اهلُل عليهِ وسّلم  !.




