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 السيرة الذاتية في مجال الجودة و التطوير األكاديمي
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ً
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  املؤهالت العلمية: ثانيا: 

 

 الجامعة و الكلية التخصص تاريخ الحصول عليه املؤهل

 كلية اللغة العربية -جامعة أم القرى  بالغة ونقد 1414 البكالوريوس

 الرياض -جامعة اإلمام محمد بن سعود  أدب عربي 1416 دبلوم

 البريد اإللكتروني هنادي محمد حسن بحيري  اسم عضـو هيئة التدريس
hmbehairi@uqu.edu.

sa 

 4170007 رقم املنسوب بالغة ونقد القسم كلية اللغة العربية الكلية
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 2001 املاجستير
كلية الدراسات الشرقية  -لندن-جامعة سواس في بريطانيا بالغة قرآنية

 واالفريقية

 2007 الدكتوراه
كلية الدراسات الشرقية  -لندن-جامعة سواس في بريطانيا بالغة قرآنية

 واالفريقية

 

 : 
ً
 الدرجات العلمية :ثالثا

 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 جامعة أم القرى  2007 أستاذ مساعد

 جامعة أم القرى  2015 أستاذ مشارك

 

 العلميرابعا: اإلنتاج 
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 وضع النشر عنوان االنتاج العلمي العدد

1 Dialogism in the story of Abraham and his father  بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى للغات والترجمة

 1432املجلد الثالث العدد األول لعام 

2 Function of  rhetoric in Qur’an translation   بحث منشور في مجلة لبالغة العاملية املقام في جامعة

 2013يناير  26أنتورب في بلجيكا 

بحث مقبول للنشر في ندوة البالغة العربية في جامعة أم  النظرية البالغية بين مثاقفة التأويل واملحافظه على الهوية )نظرات نحو أفق جديد( 3

 1432القرى والتي ستقام في ربيع األول 

بحث مقبول للنشر في امللتقي األدبي الثالث لنادي مكة   مسالك املثاقفة بين االئتالف واالختالف 4

 3/11/2010-1األدبي الذي أقيم في 

بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية باملنصورة  البالغة املقارنة )نحو أفق بالغي جديد( 5

 م2011العدد الثالثون الجزء السادس 

جامعة  63يحث منشور في مجلة كلية دار العلوم العدد  عاملية العربية بين الحلم والواقع  6

 م2012القاهرة 

 )بالغة النص وإشكالية التأويل )رؤية تطبيقية قرآنية(  7

 

بحث مقبول للنشر  في املجلة املحكمة الصادرة من 

 2012-5 -8تركيا بتاريخ  -جامعة أرتوكلو
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بحث منشور في امللتقى الخامس لنادي مكة األدبي في  والوعي املجتمعي واقع اإلعالم الجديدالبالغة الجديدة  8

 7/2/1435-4تاريخ 

بحث مقبول للنشر في مجلة عين الصادرة من الجمعية  بالغة الترجمة أم ترجمة البالغة. ترجمة القصر في القصة القرآنيىة أنموذجا 9

جامعة امللك  العلمية السعودية للغات والترجمة في

 سعود

تحقيق الرؤية الوطنية لإلقتصاد املعرفي في تطوير مقررات البالغة في الجامعات السعودية. منهجية  10

 رادار مقترحا

بحث منشور ضمن منشورات مركز امللك عبدهللا الدولي 

 1436 الرياض -لخدمة اللغة العربية

 

 املشاركة في املؤتمرات والندوات وامللتقيات: 

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  ورقة العمل  العدد

1 Dialogism in the story of Abraham and his father 2007 جامعة لندن للدراسات الشرقية واالفريقية 

 3/11/2010-1 نادي مكة األدبي  مسالك املثاقفة بين االئتالف واالختالف 2

3 Khidr-alFantastic in the story of Moses and   2012 جامعة لندن للدراسات الشرقية واالفريقية 

 2015 نادي مكة األدبي البالغة الجديدة والوعي املجتمعي واقع اإلعالم الجديد 4

النظرية البالغية بين مثاقفة التأويل واملحافظه على الهوية )نظرات نحو  

 أفق جديد(

 26/3/1432 ندوة البالغة العربية في جامعة أم القرى 

5 Identity of Arabic rhetoric between heritage and modernity 

 هوية البالغة العربية بين التراث والحداثة

 28/5/2012-25 انتورب تنظيم جمعية البالغة املجتمعية في أوربا –بلجيكا 

تحقيق الرؤية الوطنية لإلقتصاد املعرفي في تطوير مقررات البالغة في  6

 الجامعات السعودية. منهجية رادار مقترحا

 2017 اليوم العالمي للغة العربية في جامعة أم القرى 
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7 Modern Arabic rhetoric  2015 فالدلفيا -الواليات املتحدة األمريكية 

8 Rhetoric Programmes in Saudi Universities: 

Movements of change 

 2016 جورجيا -الواليات املتحدة األمريكية

9 Modern Arabic rhetoric: An overview of needs and obstacles 2016 جورجيا -الواليات املتحدة األمريكية 

جودة النشر لألبحاث العربية في معايير الهيئة الوطنية للتقويم  10

 واالعتماد األكاديمي ، قراءة في أرض الواقع

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

 24/6/1437 في جامعة أم القرى اليوم العالمي للغة العربية  البالغة املقارنة: دور البالغة في نشر اللغة العربية 11

12  
ً
 15/8/1438 ملتقى أبحاث الحج و العمرة في املدينة املنورة  EFQM ملعايير التميز األوروبي التقييم الذاتي ملؤسسات الطوافة وفقا

في عمادة شؤون الطالب في جامعة أم  2030ملتقى رؤية  2030الطالب..الباحث .. املستثمر ..رؤية عمادة البحث العلمي في  13

 القرى 

30/6/1437 

ملتقى االبداع وريادة اعمال في معهد االبداع في جامعة أم  دور البحث العلمي في االبداع وريادة االعمال  14

 القرى 

6-3-1440 

 

 اإلشراف واملناقشات:

 اتريخ التسجيل  املرحلة  الباحث   الرسالة عنوان م
التحليل األسلوبي للسرد العجائبي بين روايّتي )حوجن( للكاتب/ إبراهيم عّباس, و )الجنّية( للكاتب/ غازي القصيبي  1

 أنموذًجا(

 1436 ماجستري هال السواط

 1437 ماجستري إميان العويف االلتفات في شعر ايليا أبو ماض ي  2
 1440 دكتوراه حنان اجلغثمي قضية السرقات الشعرية في الدراسات النقدية الحديثة بين الرؤية والتطبيق  3

 املناقشات: 

املناقشةاتريخ  مكان املناقشة  الرسالة العلمية  
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دراسة بالغية حتليلية للطالبة بسمة العنزي  –الصورة البصرية عند الربدوين  رسالة ماجستري   -جامعة أم القرى   3-6-2015 
رسالة ماجستري  -جامعة أم القرى  اخلصائص الرتكيبية يف شعر اخلنساء  2016 

للطالبة فوزية  البنية البالغية وداللتها في قصة موس ى عليه السالم في القرآن الكريم

 الوليدي
سالة دكتوراهر  -القرىجامعة أم   2017 

للطالبة ندى خياط دراسة بالغية نقدية -القافية في معتصميات أبي تمام رسالة ماجستري -جامعة أم القرى   2017 
الحجة البرهانية واستدالالتها في القرآن الكريم )سياق األمر أنموذجا( للطالبة 

 وضحي الغامدي 

رسالة ماجستري  -جامعة أم القرى  2019 

 

 عضوية الهيئات العلمية واللجان والجمعيات:

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

 عضوية عاملة جامعة أريزونا في أمريكا الجمعية العلمية للدراسات األدبية في أوروبا وأمريكا

 عضوية عاملة جامعة بفلو في أمريكا الجمعية البالغية األمريكية

 عضوية عاملة جامعة جورجيا أمريكا الجمعية الدولية للدراسات القرآنية 

 الجمعية العلمية السعودية للغة العربية
جامعة االمام محمد بن سعود 

 االسالمية

 عضوية عاملة

 الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه
جامعة االمام محمد بن سعود 

 االسالمية

 عضوية عاملة
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 عضوية عاملة جامعة اإلمام محمد بن سعود الجمعية العلمية السعودية للغات والترجمة

 

 

ف بها العضو :  خامسا ِّ
 
ـل
ُ
 :))داخليا(  املهام اإلدارية التي ك

 

 فترة التكليف املهام اإلدارية م

 6/6/1430من بداية  تكليف بالعمل كوكيلة لقسم البالغة والنقد )قسم الطالبات( ملدة أربعة أشهر 1

 6/10/1430من بداية  تكليف بالعمل كوكيلة لقسم البالغة والنقد )قسم الطالبات( ملدة عامين 2

 12/1/1432من بداية  وخدمة املجتمع ملدة عامين ياألكاديمتعيين وكيلة لكلية اللغة العربية للتطوير  3

 17/11/1436من بداية  االكاديمي واالعتمادتكليف بالعمل وكيلة لعمادة البحث العليم للجودة والتطوير  4

 1440الى  4/5/1438من  تعيين وكيلة لعمادة البحث العلمي للجودة و التطوير و االعتماد األكاديمي 5

 5/2/1442إلى  5/2/1441من  تكليف مستشارة لوكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي للتطوير  6
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 مهام أخرى:

 )سابقا( في الجودة واالعتماد األكاديمي في أكاديمية امللك فهد في مدينة لندن مستشار  .1

  للحوار الوطني ز عبد العزيمدرب معتمد في مركز امللك   .2

 مدرب معتمد في نشر ثقافة تعظيم البلد الحرام   .3

  جال التطوير واالعتماد األكاديمي في جامعة أم القرى رئيسة بيت خبرة في م .4

  وفقا ملعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي والشريعةفي تخصص اللغة العربية معتمد مراجع خارجي  .5

 ()سابقا بنت عبدالرحمن في الرياض مراجع خارجي في برنامج الجودة في جامعة األميرة نورة .6

 في مكة املكرمة  التربوية والتعليمية لالستشاراتمستشار في ملتقى الرواد  .7

 في مكة املكرمة  التعليمية لالستشارات الوقفية اسعاد شركةعضو مجلس إدارة  .8

 عضو مجلس إدارة جمعية تبيان للدراسات القرآنية فرع مكة  .9

 عضو في لجنة سيدات األعمال في الغرفة التجارية في مكة .10

 مقيم في جائزة املوس ى للتميز للمعاهد القرآنية  .11

 EFQMمد من الهيئة األوربية للجودة مقيم داخلي معت .12

 م2014في الجودة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملدة عام ابتداء من  -غير متفرغ -مستشار   .13

 مستشار لبرنامج اللغة العربية في جامعة الدمام  .14

 في جامعة أم القرى  وأصول الدينكلية الدعوة مستشار ل .15

 مقيم داخلي في عمادة التطوير في جامعة ام القرى  .16

 مؤسس نادي لغة وطن في كلية اللغة العربية ) سابقا(  .17

 سابقامستشار أكاديمي للنادي الطالبي )نادي البحث العلمي (  .18
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 مديرة مبادرة التحول الوطني في عمادة البحث العلمي )تطوير املهارات و القدرات البشرية في البحث العلمي (  .19

 

 

 :سادس
ً
 املؤسسات التي تمت املشاركة في تقييمها: ا

  أكاديمية امللك فهد في مدينة لندن للحصول على ترخيصIB 

 كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى بمكة املكرمة للحصول على االعتماد األكاديمي 

  التميز للموس ىتقييم معهد الرميح لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الرياض للمشاركة في جائزة 

  قسم اللغة العربية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن أعمال مشروع تأسيس الوعي البرامجي بالجودة 

  نورة بنت عبدالرحمن في الرياض األميرةتقييم أعمال عمادة الجودة والتطوير في جامعة 

  ية واملمول فضيلة الشيخ عبدالرحمن الراجحي ومؤسسته الخيري.التربوية والتعليم لالستشاراتبرنامج سفيرة ضمن برامج مركز اسعاد 

  .الخطة االستراتيجية ملركز اسعاد لالستشارات التربوية والتعليمية 

 معهد اللغة العربية لغير الناطقات بها في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 برنامج اللغة العربية في جامعة الدمام 

  تقييم كلية البترجي للعلوم الصحية في جدةBMC 

 

 املؤسسات التي تم التعامل معها رسميا:

  اعداد خطة انتخابية ملكتب طوافة لحجاج جنوب شرق اسيا 

  اعداد خطة عمل لتطوير برنامج سفيرة مقدمة ملؤسسة الراجحي الخيرية وتم دعمها وهلل الحمد 

  التربوية والتعليمية  لالستشاراتتطوير الخطة االستراتيجية ملركز اسعاد 

  اعداد خطة لبرنامج مقدم للهيئة العاملية للمرأة واألسرة واملسلمة التابع لرابطة العالم االسالمي 
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  رئاسة مشروع اقرا لغير الناطقين بالعربية 

 

 الجوائز:

 1438األمجاد املقام في جامعة أم القرى عام الحصول على جائزة رائدات مكيات من برنامج يسر النسائي ضمن فعاليات حواء وصناعة 

 1439ريق العمل عام الحصول على تكريم من امللحقية الثقافية السعودية في االمارات العربية املتحدة لرئاسة وفد الجامعة املشارك في معرض الكتاب و تميز ف

 

 : اللجان التي شارك فيها العضو  سابعا: 

 

 عمل اللجنةفترة  مهام اللجنة اسم اللجنة م

رئيسة لجنة اعداد مناهج اللغة العربية في أكاديمية امللك  1

فهد وفقا ملنظمة جنيف في اعداد املناهج العاملية من عام 

 بمنصب مستشار غير منفرغ1427الى عام    1426

مرتجعة مناهج اللغة العربية في التعليم 

العام في الدول العربية للمرحلة الثانوية 

واعداد برنامج للغة العربية يمكن تدريسه في 

 نظام التعليم العالمي 

 2006-2007 

تعديل املناهج البالغية واقتراح مناهج بديلة  لجنة تطوير املناهج التابعة لكلية اللغة العربية 2

 ديثةاو مراجع ح

1429-1430 
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 لألستاذاتاعداد الجدول الدراس ي  لجنة إعداد الجداول الدراسية 3

والطالبات مع مراعاة مصلحة الطرفين  

 ومتابعة ذلك مع عمادة القبول والتسجيل

من الفصل 

الدراس ي الثاني 

1430 

توصيف مهام املوظفين ورفع كفاءتهم في  لجنة التطوير اإلداري في كلية اللغة العربية  4

 العمل اإلداري 

ملدة عام من تاريخ 

16/11/1430 

 1431 كلية اللغة العربية  لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لكلية اللغة العربية  5

 1433 كلية اللغة العربية  لجنة اعداد  التقويم الذاتي لكلية اللغة العربية  6

اللجنة العليا للجودة واالعتماد األكاديمي في كلية اللغة  7

 العربية 

 1434 كلية اللغة العربية

 1436 عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى  لجنة نماذج البحث العلمي  8

 1437 عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى  اللجنة العلمية إلدارة املنح الداخلية  9

 1437 عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى  برنامج املجموعات البحثيةلجنة إعداد  10

 1437 عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى  لجنة إعداد الئحة أخالقيات البحث العلمي 11

 1437 عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى  لجنة إعداد الئحة الكراس ي البحثية  12

 1437 عمادة التطوير جامعة أم القرى  لجنة املراجعة الداخلية في عمادة التطوير  13
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 1437 جامعة أم القرى  -كلية خدمة املجتمع لجنة املعيار الحادي عشر في االعتماد األكاديمي  14

 1437 جامعة أم القرى  -عمادة البحث العلمي لجنة إعداد الئحة العبء البحثي ألعضاء هيئة التدريس 15

 1437 عمادة البحث العلمي  لجنة إعداد الئحة التطوع البحثي وأبحاث التطوع 16

 1437 عمادة البحث العلمي  لجنة إعداد جائزة الكليات في التميز البحثي 17

 1437 نادي مكة األدبي لجنة ترشيح جائزة األميرة نورة للتميز النسائي 18

 1437 عمادة البحث العلمي  لجنة الترقيات ملنسوبي عمادة البحث العلمي  19

 1438 شركة وادي مكة  لجنة إعداد برامج ونماذج التدريب في شركة وادي مكة 20

 1437 عمادة البحث العلمي  لجنة أمانة ملتقى البحث العلمي األول  21

 1438 املراكز البحثية  لجنة تنظيم ملتقى البحث العلمي للكليات الطبية 22

 1438 عمادة شؤون الطالب  لجنة تحكيم أبحاث طالب امللتقى العلمي التاسع و العاشر  23

 1437 عمادة شؤون الطالب  لجنة تحكيم االبتكارات واالختراعات في امللتقى الثامن 25

 1440 عمادة البحث العلمي  لجنة امانة ورشة العقوبات البديلة  26

 1439 عمادة التطوير  لجنة كتابة تقرير الدراسة الذاتية لجامعة ام القرى  27

 1439 عمادة البحث العلمي  لجنة اعداد الئحة برنامج النشر العلمي  28
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وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث  اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي  29

 العلمي 

1439 

وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث  املعيار العاشر في جامعة أم القرى عضو ومنسق للجنة  30

 العلمي 

1438-1440 

وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث  رئيسة وفد الجامعة ملعرض الشارقة للكتاب  31

 العلمي 

1439 

 1440-1438 النقدقسم البالغة و  رئيسة لجنة املعيار العاشر في برنامج البالغة والنقد  32

في كلية اللغة  واملحاضرينعضو لجنة شؤون املعيدين  33

 العربية 

 1441-1440 كلية اللغة العربية 

وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث  رئيسة وفد الجامعة ملعرض فيينا للكتاب 43

 العلمي 

1441 

لجنة الخطة االستراتيجية للبحث العلمي في جامعة أم القرى  44

 )أمانة اللجنة( 

وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث 

 العلمي

1441 

 1441 معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج و العمرة  اللجنة العلمية مللتقى أبحاث الحج و العمرة العشرون 45

اللغة العربية لغير عضو اللجنة االستشارية في معهد  46

 الناطقين بها

 1441 معهد اللغة لغير الناطقين بها 
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 1441 كلية اللغة العربية  عضو اللجنة االستشارية في كلية اللغة العربية  47

 1441 كلية التصاميم عضو اللجنة االستشارية في قسم التصاميم  48

 

 :الدورات التدريبية ورش العمل والندوات وامللتقيات 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة م

1 
 دورة عن معايير االعتماد االكاديمي )حضور(

وكالة التطوير الجامعي في جامعة أم 

 القرى 

الى  10/11/1430

12/11/1430 

 26/11/2009 جامعة أم القرى  -كلية اللغة العربية دورة توصيف املقررات )حضور( 2

مركز الحوار دورة اعداد مدرب معتمد من  3

 الوطني في ثفافة الحوار )حضور(

وكالة التطوير في كلية الدعوة وأصول 

 جامعة أم القرى -الدين

2/1/1431 

4 
 دورة فن الحوار )إلقاء(

جامعة أم القرى ) مقدمة ألستاذات 

 كلية اللغة العربية(

10/4/1431 

5 
 دورة في فن الحوار )إلقاء(

ترشيح من مركز الحوار الوطنى إلعطاء   

 الدورة في مدارس البتول األهلية

28/4/1431 
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 لالعتماددورة في اإلطار النظري للهيئة الوطنية  6

 األكاديمي )حضور(

وكالة التطوير الجامعي في جامعة أم 

 القرى 

2-3/6/1431 

دورة في استخدام النظام االلكتروني )أوركل(  7

 )حضور(

في بداية الفصل  القبول والتسجيلعمادة 

 الدراس ي الثاني

دورة توصيف مقرر دراس ي في نموذج الهيئة  8

 األكاديمي )حضور( وتقديم لالعتمادالوطنية 

 19/10/1431 وكالة التطوير الجامعي -جامعة أم القرى 

دورة إعداد محكم لبرامج اللغة العربية في  9

 الجامعات السعودية )حضور(

الوطنية للتقويم واالعتماد الهيئة 

 الرياض-األكاديمي

22-27/10/1432 

دورة بعنوان محكات االعتماد البرامجي وفقا  10

 ملعايير الهيئة الوطنية )تقديم(

جامعة أم  -كلية الدعوة وأصول الدين

 القرى 

الفصل الدراس ي األول 

1433- 2-6 

دورة بعنوان خطوات االعتماد األكاديمي لكلية  11

 العربية )إلقاء( اللغة

 1434-11-2بتاريخ  وكالة كلية اللغة العربية للتطوير

األكاديمي في  واالعتمادندوة حول الجودة  12

 جامعات العالم اإلسالمي )حضور(
 22/12/2010-20 جامعة األمير نايف للعلوم األمنية
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 االعتمادتقديم ورشة عمل عن معايير  13

األكاديمي وخطوات التقويم الذاتي لعضوات 

 هيئة التدريس

 1431 وكالة التطوير لكلية اللغة العربية

 1432 عمادة التطوير الجامعي حضور ورشة عمل عن التقويم الذاتي  14

املشاركة في ملتقى الجودة بورقة عمل بعنوان  15

)الخطوات املقترحة لتفعيل مركز الجودة 

تخصص اللغة العربية والدراسات  يالشاملة ف

  (اإلسالمية في جامعة أم القرى للمنافسة عامليا

جامعة أم  -مركز الجودة الشاملة

 القرى 
23-11-1433 

16 
عضوات هيئة التدريس في قسم  تقديم دورة بعنوان )تقويم املقرر(

 الشريعة
 29/3/1434بتاريخ  

17 
هيئة التدريس في قسم عضوات  تقديم دورة بعنوان )تقويم املقرر( 

 الشريعة
 20/4/1434بتاريخ 

تقديم ورشة بعنوان معايير االعتماد األكاديمي  18

 وكالة التطوير  –كلية العلوم  ومؤشرات اآلداء لكلية العلوم 
2-7-1434 

26-6-1434 

اعداد خطة مقترحة إلجراء التقويم الذاتي في  19

   مدارس الفالح في مكة املكرمة

 

 1434-6-23بتاريخ  الفالح في مكة املكرمةمدارس 
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تقديم ورقة عمل بعنوان )الخدمات الطالبية  20

مقارنة مرجعية محليا عربيا عامليا( ضمن ورشة 

عمل نظمتها وكالة عمادة شؤون الطالب للتطوير 

األكاديمي وخدمة املجتمع بعنوان ) الشؤون 

 الطالبية الواقع والطموحات( 

 

الطالب للتطوير وكالة عمادة شؤون 

 األكاديمي وخدمة املجتمع
 5/5/1434بتاريخ 

معايير ضمان الجودة  تقديم ورشة عمل بعنوان 21

الت يفي إعداد ميزانيات البرامج األكاديمية لوك

 التطوير في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 

 –جامعة األميرة نورة  -عمادة الجودة

 الرياض
 1434-2-19بتاريخ 

تقديم دورة بعنوان اإلعجاز البالغي في القرآن  22

 الكريم

جامعة أم  -عمادة شؤون الطالب

 القرى 
25/1/1435 

تقديم ورشة بعنوان اشكاليات ترجمة معاني  23

 7/2/1435 جامعة أم القرى  -جمعية تبيان القرآن الكريم حلول مقترحة

تقديم ورشة عمل في توصيف املقررات وتقريرها  24

 11/2/1435-10 جامعة األميرة نورة -عمادة الجودة في عمادة الجودة لعضوات هيئة التدريس 

25 
وكالة التطوير في جامعة أم القرى  حضور دورة في مؤشرات اآلداء واألدلة والبراهين 

 تقديم الدكتورة ايناس الخالدي
12/11/1434 
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دورة اعداد مقيمات لجائزة املوس ى حضور  26

 15/2/1435-13 الرياض -مركز معاهد لالستشارات للتميز في املعاهد القرآنية

حضور دورة مقيم داخلي معتمد للهيئة األوربية  27

 2014-6-22/26 فندق رمادا  -جدة للجودة 

تقديم ورشة عمل بعنوان )مصفوفات التعلم  28

 1436-4-14 كلية الدعوة -جامعة أم القرى  الحديثة(وفقا لنماذج الهيئة الوطنية 

تقديم ورشة عمل في جهود الجامعات الناشئة  29

 السعودية في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي

 -جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 عمادة الجودة
29-4-1436 

قديم ورشة عمل في نظام املراجعات الداخلية ت 30

 في الجودة في الجامعات السعودية 
 -جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 عمادة الجودة
30-4-1436 

 (سفيرة)إدارة وتنظيم ورشة عمل لتطوير برنامج  31

التربوية والتعليمية  لالستشاراتملركز اسعاد 

 املدعوم من مؤسسة الراجحي الخيرية
 1436-5-15 مكة املكرمة  -فندق الشهداء

ورشة عمل لتطوير الخطة االستراتيجية ملركز  32

 3/8/1436 مكة املكرمة  -مركز اسعاد ةيوالتعليمالتربوية  لالستشاراتاسعاد 

 22/8/1436 مكة املكرمة  -مركز املهاجرات مهارات الحوار الفعال  33



19 | P a g e  
 

التعلم في تقديم دورة بعنوان دور مصفوفة  34

 26/2/1437 كلية االداب–جامعة الدمام  تطوير البرنامج األكاديمي

تقديم ورشة عمل بعنوان معايير تصنيف  35

 الجامعات العاملية ومكانة جامعة أم القرى 

جامعة أم  -عمادة البحث العلمي

 القرى 
3/2/1437 

تقديم ورشة عمل بعنوان مؤشرات اداء البحث  36

 االعتماد املؤسس ي والبرامجيبين العلمي 

جامعة أم  -عمادة البحث العلمي

 القرى 
2/3/1437 

دور مصفوفة التعلم في تطوير البرامج دورة  37

  ةاألكاديمي

 عمادة التطوير 

 جامعة أم القرى  
16/3/1437 

ورشة مؤشرات آداء معيار البحث العلمي على  38

 املستوى املؤسس ي
القرى جامعة أم  –كلية التربية   28-5-1437 

39 

ردورة فن اإللقاء املؤث  

التربوية  لالستشاراتمركز اسعاد 

برنامج سفيرة -والتعليمية  

 

17-6-1437  

معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  40

 األكاديمي

 عمادة التطوير جامعة الباحة 

 

21-7-1437  
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41 
 دور مصفوفة التعلم في تطوير البرنامج األكاديمي

 عمادة التطوير جامعة أم القرى 

 
16-3-1437 

42 
 ورشة عمل معاني األمان في القرآن الكريم

مشروع تعظيم  –كلية اللغة العربية 

 البلد الحرام 
26-5-1437 

ورشة عمل التفسير البالغي للقرآن الكريم  43

 شروطه ومحاذيره
مكة املكرمة –مركز املهاجرات   19-6-1437 

تحقيق الجودة في املؤسسات ورشة عمل وسائل  44

 الخيرية
مكة املكرمة  -مركز اسعاد  27-7-1438 

ورشة معايير اعتماد املعيار العاشر في جامعة ام  45

 القرى 
 1439 جامعة أم القرى 

 1439 جامعة أم القرى  ورشة االعتماد البرامجي للبحث العلمي  46

دورة العمل املؤسس ي ضمن برنامج الجوهرة  47

 املهاري 
 1439 مركز اسعاد

 1439 مركز اسعاد  دورة فن االلقاء ضمن برنامج سفيرة  48
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حضور ورشة عمل الريادة االجتماعية ابرز  49

 املفاهيم و األدوات
1440-3-16 امللتقى السعودي للشركات الناشئة  

حضور ورشة عمل األبحاث االجتماعية التي  50

تنتج عنها االكتشافات ذا اإلمكانات التجارية و 

 التأثير االقتصادي 

1440-3-16 امللتقى السعودي للشركات الناشئة  

املشاركة في ملتقى املواطنة الرقمية  بعنوان  51

 )البحث العلمي و املواطنة الرقمية(
18/5/1440 عمادة التعليم االلكتروني   

تقديم دورة تدريبية عن اخالقيات البحث  52

 العلمي 
24/6/1440 عمادة البحث العلمي   

  23/6/1440 عمادة البحث العلمي  حضور ورشة العقوبات البديلة  53

14/7/1440 عمادة البحث العلمي املشاركة في ملتقى تمكين املرأة في البحث العلمي  54  

20/6/1440 قسم البالغة و النقد  ورشة عمل البالغة املقارنة  55  

 ارتباط بالغة الكلمة بالرسم و الصورة  56

 ورقة عمل في ملتقى التقاء و ارتقاء
23/3/1441 قسم اللغة اإلنجليزية  
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حضور ورشة عمل بعنوان توجهات و  57

 استراتيجية البحث و االبتكار 
11/9/2019 وكالة البحث و االبتكار في وزارة التعليم   

58 
 اعداد و تدريب الفرق التطوعية 

ملتقى  –مشروع تعظيم البلد الحرام 

 روح التطوع الثاني 
18/9/2019  

املشاركة في ورشة عمل )مبادرات البحث و  59

 االبتكار في جامعة أم القرى 

وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث 

 العلمي 
18/9/2019  

االشراف على فعاليات اليوم الوطني في عمادة  60

البحث العلمي بالتعاون مع عمادة التعليم 

 االلكتروني 

26/9/2019 عمادة البحث العلمي   

61 
أخالقيات البحث العلمي تقديم دورة بعنوان   

عمادة البحث العلمي بالتعاون مع املعهد 

 العالي لألمر باملعروف و النهي عن املنكر 
25/2/1441  

املشاركة في ورشة عمل بعنوان )منهجية و الية  62

 تطوير استراتيجية البحث العلمي في الجامعات (
13/11/2019 وكالة البحث و االبتكار في وزارة التعليم   

)على طاولة االبتكار(املشاركة في برنامج  63 21/11/2019 معهد االبداع و ريادة األعمال    

تقديم ورشة عمل بعنوان )تفعيل االقتصاد  64

 املعرفي في املجال البحثي(
27/11/2019 كلية التصاميم  
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تقديم ورشة عمل بعنوان )الخطة البحثية في  65

 الكليات االكاديمية(

مركز بحوث العلوم التربوية و النفسية 

 بالتعاون مع كلية التربية 
1/12/2019  

املشاركة في ورشة العمل التحضيرية الحتفالية  66

عاما على تأسيسها  40الجامعة بمناسبة مرور   
18/11/1441 اإلدارة العامة لالتصال املؤسس ي  

تقديم ورشة عمل بعنوان )البالغة و التقنيات  67

في الخطاب اإلعالمي املعاصر( الحديثة  

كلية اللغة  -اليوم العالمي للغة العربية

 العربية 
13/4/1441  

حضور محاضرة أساسيات تطوير مؤشرات  68

 األداء الرئيسية 
15/4/1441 أمارة منطقة مكة املكرمة   

تقديم ورشة عمل بعنوان )تطوير مشروع الهدى  69

 من وجهة نظر املطوفات املكيات(
اسعاد الوقفية مؤسسة  14/4/1441  

تقديم ورشة عمل بعنوان )دور املحاضرين و  70

 املعيدين في مجال البحث العلمي(
26/4/1441 كلية الدراسات القضائية و األنظمة(  

 

 

 


