البياانت الشخصية:
االس ـ ـ ـ ـ ــم  :رغد بنت أمحد بن حممد بن سعيد ين معيض احلسين الزهراين
مكان امليالد  :الباحة
اجلنسي ـ ــة  :سعودية
البياانت األكادميية :
 -1حاصلة على شهادة البكالوريوس ختصص لغة عربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل .مع جائزة التفوق العلمي من صاحبة
السمو امللكي األمرية صيته بنت عبدهللا بن عبدا لعزيز آل سعود.
-2حاصلة على درجة املاجستري جبامعة أم القرى قسم البالغة والنقد مبعدل 3,89( :من أصل  )4بتقدير ممتاز.
 -3مت االنتظام يف مرحلة الدكتوراه ومتّ االنتهاء من السنة املنهجية مبعدل  4 (:من  )4بتقدير ممتاز.
شهادات التميز والتقدير يف احلقل األكادميي:
على مستوى اجلامعة :
 -1شهادة التفوق العلمي من صاحبة السمو امللكي األمرية صيته بنت عبدهللا بن عبدالعزيز
 -2شهادات تفوق علمي يف مرحلة البكالوريوس ألربعة أعوام دراسية على التوايل.
 -3شهادة هتنئة للحصول على املركز األول يف املسابقة األدبية جبامعة أم القرى.
 -4شهادة هتنئة للحصول على املركز األول يف إعداد البانمج التعريفي ملكتبة امللك عبدهللا لقسم البالغة والنقد على مستوى
اجلامعة.
 -4خطاب شكر وتقدير من سعادة مدير جامعة أم القرى د /بكري بن معتوق عساس العداد برانمج محلة (وطين انتماء  ..أمي
احتواء).
 -5خطاب شكر وتقدير من عميد كلية الطب د /عبد العزيز اخلواتين للمشاركة يف املعرض املصاحب مللتقى( :كيف ختتارين
ختصصك اجلامعي).
 -6شكر وتقدير من وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطاليب للمشاركة يف مناشط وفعاليات الوكالة للعام
.1432 _1431

 -7خطاب شكر وتقدير من عمادة الدراسات اجلامعية العداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان تطبيقات تدريس اللغة العربية وفق
اسرتاجتية التعليم اإللكرتوين)
على مستوى الكلية والقسم:
 -8شهادة شكر تقدير من عميد كلية اللغة العربية أ.د /صاحل الزهراين.للعام اجلامعي .1434
 -9شهادة شكر وتقدير من عميد كلية اللغة العربية  :أ.د صاحل الزهراين للعام اجلامعي 1435
 -10شهادة تقدير من رئيس قسم البالغة أ.د  /دخيل هللا الصحفي.
 -11شهادة تقدير من وكالة األنشطة والتدريب الطاليب للطالبات.
 -12خطاب شكر وتقدير من عمادة القبول والسجيل.للعام .1435 ,1434 ,1433 ,1432 ,1431
 -14خطاب شكر وتقدير حلضور لقاءات عمادة الدراسات اجلامعية املنعقدة يوم األحد .1432 /5 /27
األحباث املنشورة .
 حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثالث الذي تنظمه وزاة التعليم العايل ابلدمام عام  1433وترشح البحث للمسابقة النهائيةعلى مستوى اجلامعات السعودية بعنوان :بالغة اإلقناع يف مواجهة اخلطاب التكفريي يف السعودية منشور يف جملة املؤمتر
واملوقع اإللكرتوين للمؤمتر .
 القضااي البالغية واألسلوبية يف كتاب البهان يف توجيه متشابه القرآن ملافيه من احلجة والتبيان دراسة حتليلية .حبث مقدملنيل درجة الدكتوراه.
 مستوايت الصورة يف محاسة ابن الشجري يف ابب اللوم والعتاب حبث قدم للنشر عام .1440سجل بنشاط عضو هيئة التدريس على مستوى القسم ,والكلية ,واجلامعة :
-1تكليف عمادة الدراسات اجلامعية مبراقبة السالمة واألمن مببىن (د) 1433هـ
املشاركة يف إدارة حوار اللقاء العلمي الذي نظمته اللجنة الثقافية بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات يوم االثنني  /30 :مجادى
األوىل 1438 /برعاية وكالة عمادة الدراسات اجلامعية للشؤون التعليمية والتطوير.
 -2احلذف واإلضافة يف فرتة التسجيل للعام اجلامعي ,1431,1430.إىل .1439
 -3اإلشراف على البانمج التعريفي ابملكتبة اجلامعية لطالبات قسم البالغة والنقد وحصول قسم البالغة على املركز األول على
مستوى اجلامعة بشطر الطالبات.للعام اجلامعي.14 31

 -4التقدمي امليداين واملشاركة يف املعرض ملصاحب مللتقى كيف ختتاري ختصصك اجلامعي ممثلة لقسم البالغة العربية والنقد حتت
إشراف إدارة اندي الطالبات العلمي بكلية الطب  /26شهر رجب .1431جبامعة أم القرى.
 -5اعدداد وتنفيذ برانمج محلة وطين االنتماء أمي االحتواء ومدته أسبوع على مستوى اجلامعة برتشيح من عمادة األنشطة
والتدريب الطاليب.1431 /5 /29
 -6حضور دورة توصيف املقرر الدراسي يف ضوء معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميي املنعقدة يوم الثالاثء املوافق /26
 1431 /10برعاية عمادة الدراسات اجلامعية جبامعة أم القرى.
 -7ممثلة قسم البالغة لألنشطة للعام اجلامعي .1433-1432
 -8حضور املعرض واملؤمتر الدويل الرابع للتعليم العليم ,الرايض  17-16أبريل  2013وحضور الندوات العلمية يف دورته الرابعة
بعنوان" :املسؤولية االجتماعية للجامعات".
 -8العمل ضمن فريق اهليكل الفين العتماد البامج بكلية اللغة العربية معيار (مصادر التعلم) وفق حمتوى ورقي كامل قدم للقسم
خالل العام الدراسي .1436_1435_1433 _132 _1431
 -7إدراة الندوات يف احلملة التوعوية للوقاية من سرطان الثدي  1437 /1/25-19املنعقدة يف رحاب جامعة أم القرى حتت
رعاية عمادة الدراسات اجلامعية.
 -9تنظيم شعار احلملة التوعوية للوقاية من سرطان الثدي (الشريط الوردي) اليت عقدن يف رحاب جامعة أم االقرى يف الفرتة من
 19إىل .1437 /1 /25
 -8يف اللجنة املنظمة جللسات املؤمتر الدويل لعلوم الدويل لعلوم العربية يف التعليم اجلامعي بني التحصيل العلمي والتكوين املهاري
خالل الفرتة .1434 /5 /29-27
 -9حضور برانمج تدرييب بعنوان( :كيفية إعداد التقومي الذايت) املنعقدة بعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية بتاريخ /5 /15
 1433مبجموع ( )5ساعات تدريبية جبامعة أم القرى.
 -10حضور ندوة العمل التطوعي وآفاق املستقبل اليت عقدت يف رحاب اجلامعة .1433 /10 /29_28
 -11حضور دورة التسويق االجتماعي املنعقدة خالل العام الدراسي  1432_1431ملدة ( )4ساعات املنعقدة حتت رعاية وكالة
عمادة شؤون الطالب للتدريب الطاليب.
 -12حضور جلسات املؤمتر الرابع العداد املعلم (أدوار ومسئوليات املعلم يف التعليم العام والعايل جتاه ظاهرة العنف والتطرف يف
ضوء متغريات العصر ومطالب املواطنة) جبامعة أم القرى يف الفرتة من .1432 /10 /24_22

- 15اعداد وتقدمي ورشة عمل تطبيقات تدريس اللغة العربية وفق اسرتاتيجية التعليم االلكرتوين 1432-6-4هـ ضمن أنشطة كلية
اللغة العربية برعاية اللجنة الثقافية بعمادة الدراسات اجلامعية.
 -17حضور ندوة البالغة العربية (سؤال اهلوية وآفاق املنهج )جبامعة أم القرى واملشاركة يف جلان الندوة (جلنة التنظيم واالستقبال)
املنعقدة .1432 /3 /25-23
 -18املشاركة ابسم القسم يف املعرض املصاحب مللتقى (كيف ختتاري ختصصك) املنعقد جبامعة أم القرى مقر الطالبات ابلعابدية
للعام اجلامعي .1433 -1432
حضور ورش العمل املنعقدة ضمن مشروع االعتماد األكادميي املؤسسي والباجمي للجامعة الذي تنفذه وكالة اجلامعة للتطوير وخدمة
اجملتمع ابلتعاون مع اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي:
 - 19حضور ورشة معايري اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي مع د/هنادي حبريي املوافق األربعاء -14321/2/25
 _20حضور ورشة عمل بعنوان التعريف ابالعتماد األكادميي األحد 1432/11/11هـ
 - 21ورشة ضمان جودة البانمج األكادميي األثنني املوافق 1432/11/11,12هـ
 -22وورشة التقومي الدوري للبانمج األكادميي األثنني املوافق 1432/11/11,12هـ
 -23دورة اإلرشاد اإلكادميي مع عميدة الدراسات اجلامعية  :د /مىن السبيعي املنعقدة الثالاثء املوافق  1432/10/8حتت رعاية
عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات ضمن برانمج إعداد املرشد األكادميي للقسم .
 -24دورة توصيف املقرر يف ضوء معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي املنعقدة الثالاثء 1431/10/26
 -25دورة السبورات الذكية ملدة ساعتني املنعقدة يوم األحد  1431/11/23حتت رعاية مركز الوسائل وتقنيات التعليم جبامعة أم
القرى.
 -26دورة التدريس فنون وإبداع ملدة ( )20ساعة من يوم السبت املوافق  1431/3/4إىل يوم الثالاثء  1431/5/13مع املدربة
إميان النجار املنعقدة يف معهد البيان التابع لوزارة الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة التعليميه.
 -27دورة فن اإللقاء مع د /عبد الرمحن العشماوي املنعقدة حتت رعاية كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة أم القرى السبت
1432/6/5
 - 28دورة جاذبية اإلقناع مع د /صاحل الزهراين املنعقدة حتت رعاية كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة أم القرى السبت
.1431/6/11

 -29دورة فن التعامل مع اآلخرين د /حممد العريفي السبت  1431/11/15املنعقدة حتت رعاية كلية خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة أم القرى السبت 1432/6/18
 - 30دورة إدارة الغضب مع البوفيسور طارق احلبيب املنعقدة حتت رعاية كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة أم القرى
السبت 1432/6/18
 - 31حضور ورشة معايري اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي مع د/هنادي حبريي املوافق األربعاء .1433/2/25
 _32املشاركة يف برانمج دمج التقنية ابلتعليم (ببلشر) مع د /نيفني البكايت ملدة ساعتني واملنعقدة يف يوم الثالاثء املوافق /27
 1432 /11حتت رعاية مركز الوسائل وتقنيات التعليم جبامعة أم القرى.
 -33دورة اسرتاتيجيات التغيري مع املدربة :نوف احلضرمي ,ملدة ساعتني ,يوم األربعاء  1431 /4 /8املنعقدة يف معهد البيان
للتدريب النسائي التابع لوزارة الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة التعليمية .
 _34مقياس التفكري العاملي (مقياس هري من للتفكري )( )HBDIمع أ.د/أمين رفه مدهتا ()6ساعات واملنعقدة يوم األحد
والسبت  1430 /29 /28مجادى األوىل يف مركز حسن هبادر لالستشارات الرتبوية والتعليمية التابع لوزارة الرتبية والتعليم .
 -35دورة قيادة الذات مع املدربة شادية املصري األربعاء  1431/3/24ملدة ساعتني املنعقدة مبعهد البيان النسائي التابع لوزارة
الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة التعليمه.
 -36دورة إسرتاتيجية احلفظ البوفيسور أمين رفه ملدة ( )6ساعات يوم اخلميس  11مجادى الثانية .1430املنعقدة يف مركز حمسن
هبادر للتدريب واإلشراف واالستشارات الرتبوية والتعليمية واألسرية التابع لوزارة الرتبية والتعليم.
 -37دورة رتيب حياتك إبدارة أولوايتك مع املدربة أحالم منقل ملدة (ساعتني) يوم األربعاء  1431/4/15حتت رعاية مركز البيان
للتدريب النسائي التابع لوزارة الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة التعليمية.
 -38دورة اخلرائط الذهنية د /جواهر قناديلي .1433
 _38دورة مناهج التفسري د /مساعد الطيار بواقع ( )2يوم األثنني موافق  1433/3/27/28جبامعة أم القرى.
 _39منسقة الكلية(إعداد وتقدمي ) حتت إشراف وكالة الكلية اللشؤون التعليمية والتطوير يف لقاء املستجدات وفق مؤمتر بوابة
املستقبل .1440
 _40ممثلة القسم يف شطر الطالبات يف جلنة إعالم وتواصل الكلية للعام اجلامعي .1440

