
 

 

  

 

 د. البندري بنت خالد براك السديريالكامل  االسم
 : عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بالدمام.الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 سعوديةالجنسية | 

 م.8/1/1972 :تاريخ الميالد

 اللغة العربيةالقسم |

 aalsudyri@iau.edu.saالبريد الجامعي الرسمي |

 38140الهاتف الخاص بالمكتب |

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث
 العربية √ √ √

 االنجليزية - - -
 أخرى - - -

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(

 التاريخ األكاديميةالشهادة  مكان الصدور العنوان
 التربية وزارة

البنات كليات وكالة/والتعليم  
بالدمام للبنات اآلداب كلية هـ6/11/1424 دكتوراه   

 لتعليم العامة الرئاسة

البنات كليات وكالة/ البنات  
بالدمام للبنات اآلداب كلية  هـ23/8/1418 ماجستير 

الرئاسة العامة لتعليم 
هـ15/1/1414 بكالوريوس كلية اآلداب للبنات بالدمام البنات/ وكالة كليات البنات  

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة م.2003-دراسة لغوية–مقدمات المعاجم  العربية المجنسة حتى نهاية القرن الثامن الهجري 

 الماجتسير م.1997داللية معجمية _ألفاظ النعيم المقيم والعذاب األليم الواردة في صحيح مسلم _ دراسة 

 الزمالة -
 
 

 



 

 

 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
حتى -هـ1425/  14/3

 تاريخه

قسم اللغة العربية /كلية اآلداب للبنات بالدمام/وزارة التربية والتعليم 

 / وكالة كليات البنات
 أستاذ مساعد

-هـ12/10/1418  

هـ1425/  13/3  

قسم اللغة العربية /كلية اآلداب للبنات بالدمام / الرئاسة العامة لتعليم 

 البنات / وكالة رئاسة البنات

 محاضر

-هـ4/5/1414  

هـ11/10/1418  

قسم اللغة العربية /كلية اآلداب للبنات بالدمام/ الرئاسة العامة لتعليم 

 البنات / وكالة رئاسة البنات
 معيدة

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب التاريخ
 وكيلة الكلية كلية اآلداب للشؤون اإلدارية والمالية والتعليمية(وكيلة ) لمدة عامين -هـ27/10/1434

 رئيسة قسم اللغة العربية كلية اآلداب -قسم اللغة العربية هـ لمدة عامين15/9/1431

 رئيسة مجلس قسم اللغة العربية كلية اآلداب -قسم اللغة العربية هـ لمدة عامين15/9/1431
 عضو بمجلس قسم اللغة العربية كلية اآلداب -مجلس قسم اللغة العربية عضوية دائمة -ـ ه1425/  14/3من تاريخ

 عضو بمجلس الكلية مجلس كلية اآلداب لمدة أربعة أعوام هـ15/9/1431

 الكلية أمينة سر مجلس مجلس كلية اآلداب لمدة عامين -هـ27/10/1434

 أمينة سر مجلس اللغة العربية كلية اآلداب -مجلس قسم اللغة العربية لمدة أربعة أعوام هـ27/1428بدءا من عام 

 وكيلة قسم اللغة العربية كلية اآلداب -قسم اللغة العربية هـ19/12/1421 -هـ9/7/1418

 مديرة مكتب التخطيط والتطوير كلية اآلداب بالدمام لمدة ثالث سنوات -هـ3/1425/  20من

 كلية اآلداب هـ20/3/1425-هـ26/7/1424
رئيسة امتحانات قسم اللغة 

 العربية

 
 اإلنجازات العلمية

 :)بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(  األبحاث العلمية المنشورة 
 

 # أسماء الباحثين البحثعنوان  جهة النشر وتاريخ النشر

مجلة الدراسات اللغوية/مركز 
الملك فيصل للبحوث 
-والدراسات اإلسالمية رجب

 هـ1434رمضان

هـ(في 650توظيف المثل عند الصاغاني)
 مقدمة العباب الزاخر واللباب الفاخر

 

 1 د. البندري بنت خالد السديري

مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
 ،17لعددااللغات وآدابها/ 

 م2016هـ/مايو1437رجب

 2 د. البندري بنت خالد السديري إشارات التطور الداللي في المعاجم العربية

 

 

 



 

 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
- - - -  

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث وتاريخ النشر المؤتمر
- - -  

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث

 تحت التحكيم
دوران المادة اللغوية حول معنى عام بين ابن  نظرية

 )تحليل ودراسة( فارس وابن جني
 البندري خالد السديري

 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

  البندري خالد السديري علم اللغة االقتصادي
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة   
 حضور

 هـ بمقر أمانة الجائزة1/1426/ 27
لقاء منسقي الجودة لجائزة األمير محمد بن فهد لألداء 

 الحكومي المتميز لألجهزة الحكومية
1 

= 
 كلية اآلداب -هـ 26-28/3/1427

الملتقى الثقافي األول )االستراتيجيات النصية وقراءات 

 بعد االستعمار ( ما
2 

الغرفة الصناعية  -هـ26-27/12/1427 =

 بالمنطقة الشرقية
ملتقى تطوير الموارد البشرية بعنوان ) الموارد البشرية 

 التغيير(وقيادة 
3 

 4 الملتقى الثالث للخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية إمارة المنطقة الشرقية هـ1429صفر  19-20 =
= 

 كلية اآلداب هـ29/4-1/5/1432
حضور ملتقى قسم اللغة اإلنجليزية الثاني بعنوان البيئة 

 واللغة في األدب
5 

 6 والسالممؤتمر اإلسالم  كلية اآلداب هـ24-25/5/1433 =
 7 حضور الملتقى الثاني للدراسات العليا والبحث العلمي كلية اآلداب هـ20-24/4/1434 =
 8 الملتقى الثالث لقياديات مؤسسات وزارة التعليم العالي مقر الوزارة الرياض - هـ1-2/5/1434 =

= 
الهيئة الوطنية للتقويم  -هـ17-19/6/1434

 / الشيراتونواالعتماد األكاديمي/جامعة الدمام
 9 الثانوي–المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق 

= 
 العربية نايف هـ جامعة18-19/10/1434

الرياض/ األمنية للعلوم  
تعزيزه في الجامعات ودور األمن ندوة  10 

= 
 العربية نايف جامعة -هـ14-16/11/1435

 هللا عبد الملك مركز مع بالتعاون األمنية للعلوم

 تحقيق في واإلعالم التعليم دور) العلمي ملتقىحضور ال

العربية اللغة أمن  
11 



 

 

العربية اللغة لخدمة الدولي  

= 

كرسي القرآن  -هـ13/5/1436-10من

وعلومه بجامعة الملك سعود ومركز تفسير 

الرياض -للدراسات القرآنية  

المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنيةحضور   
 

= 
هـ الجامعة اإلسالمية / المدينة 3-4/7/1436

 المنورة

حضور المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ومواكبة 

 العصر)التحديات وسبل المواجهة(
 

= 
 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

 الرياضهـ 9-10/7/1436/

والدراسات البينية: اآلفاق المعرفية اللغة العربية 

 والرهانات المجتمعية
 

= 

 الكريم القرآن هـ كرسي10-11/5/1436

 للدراسات تفسير ومركز وعلومه

 الرياض/سعود الملك جامعة/القرآنية

 كتب في اللغوية المادة معالجة مهارات دورة حضور

 )دورة تخصيصية( التفسير
 

كلية اآلداب-هـ19/2/1437 = ندوة)العربية لسان العلم(حضور     

كلية اآلداب-هـ19/7/1437 =  
حضور ورئاسة إحدى جلسات ندوة) أثر العربية في فهم 

 النصوص الشرعية(
 

= 
جامعة األميرة نورة بنت عبد  -هـ13/3/1438

 الرحمن/ الرياض 

حضور ملتقى)قضايا اللسانيات واألدب في الدراسات 

ومراجعاتالمغربية والسعودية( مقاربات   
 

كلية اآلداب  -هـ21/3/1438 =  
حضور ورئاسة إحدى جلسات ملتقى)تعزيز انتشار اللغة 

 العربية(
 

= 
هـ(النادي األدبي/ المنطقة 27-29/6/1438)

 الشرقية/الدمام

 حضور ملتقى دارين الثقافي الثاني

بعنوان)المؤسسات الثقافية األهلية والخاصة: المنجز 

 وآفاق المستقبل(

 

= 
هـ مركز الملك عبد هللا  الدولي 6/1/1439

 لخدمة اللغة العربية
 ندوة الصناعة المعجمية في السعودية

 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

   

 مهام اللجنة مسمى اللجنة م
 فترة عمل اللجنة

 إلى تاريخ من تاريخ
 عضو اللجنة العلمية بالقسم 1

 تخصص ) فقه اللغة(

تدقيق ملفات المقرر +  تطوير المناهج+

 مطابقة المراجع المطروحة للتدريس
 حتى تاريخه هـ1431-1430لعام 

2 
رئيسة  لجنة جودة محور التعليم 

والتعلم في عملية التقويم الذاتي 

 األولي البرامجي على مستوى القسم

تطبيق  الجودة  حسب معايير الهيئة 

 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 - هـ.1430/1431لعام 

3 
رئيسة  لجنة جودة محور التعليم 

والتعلم في عملية التقويم الذاتي 

 األولي المؤسسي على مستوى الكلية

تطبيق  الجودة  حسب معايير الهيئة 

 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 - هـ.1431/1432لعام 

4 
المشاركة بأعمال امتحان والمقابالت 

لشغل وظائف الشخصية للمتقدمات 

 معيدات بكليات البنات

وضع أسئلة االمتحان التحريري 

والتصحيح  وإجراء المقابالت الشخصية 

 للطالبات

 يومان هـ.21-22/2/1428

 حضور اجتماعات المجلس، عضو أمانة مجلس صندوق الطالبات 5
النظر في حاالت استحقاق الطالبات 

اقتراح  لإلعانات المادية،

المشروعات المفيدة للطالبات وإقرار 

 لمدة عامين هـ16/5/1420
 لمدة عامين 27/8/1425 عضو أمانة صندوق الطالبات 6



 

 

 المناسب منها

 رئاسة لجنة الحرمان بالقسم. 7

 

رصد  ومراجعة حرمان الطالبات بالقسم 

 ومراجعته وعرضه على مجلس القسم
 فصل دراسي هـ12/1/1425من 

إجراء معادالت المقررات للطالبات  لجنة المعادالت بالقسمعضو   8

 المحوالت إلى الكلية أو إلى أقسام أخرى

ابتداء 

 هـ10/6/1422من
 عام  دراسي

 عضو لجنة الجودة العامة بالكلية 9
 مراجعة التقييم الذاتي المؤسسي

 هـ1432/1433
 عام دراسي

10 
عضو لجنة إعداد دليل المهام التنفيذية 

 والصالحيات اإلدارية بكليـــة اآلداب      

 بالدمام

حصر الصالحيات والمهام لجميع 

 الوظائف بالكلية
 هـ9/1/1433

 شهر

11 
عضوية لجنة إجراء المقابالت 

الشخصية للمتقدمات لشغل وظائف 

معيدات بكليات البنات بقسم اللغة 

 العربية

 

 األسئلة وعقد المقابالت الشخصيةوضع 

 للطالبات
 هـ1430 -1429عام 

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

12 
المشاركة في حضور اجتماع  عمادة 

الدراسات العليا مع مندوبات الكلية  

من شركة أرامكو السعودية  المنعقد 

 في الكلية

 يوم هـ.27/11/1429 -

13 
تكليف سعادة  مدير جامعة الملك 

بالمشاركة في لجنة  دراسة فيصل 

لالحتياجات  الفراغية  التعليمية 

لكليات البنات بالنعيرية وحفر الباطن 

 والخفجي

 دراسة احتياج
/أ 25/تكليف رقم 531

 هـ.8/2/1430بتاريخ 

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

14 
رئاسة لجنة إجراء المقابالت 

الشخصية للمتقدمات  للدراسات العليا 

 العربيةبقسم اللغة 

 هـ1431/1432 إجراء مقابالت شخصية

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

عضو لجنة التحقيق مع الطالبات  15

 على مستوى الكلية
 لمدة عامين هـ15/9/1431 تحقيق في حاالت الغش في االمتحانات

16 
 عضو لجنة ترشيح المواطنات لوظيفة

 معيد في تخصص االتصـــــال وتقنية

 اإلعالم.

 هـ1/7/1433 شخصية وترشيحمقابالت 

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

17 
رئيسة  لجنة جودة البنية التحتية 

المساندة   في عملية التقويم الذاتي 

 البرامجي

تطبيق  الجودة  حسب معايير الهيئة 

 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 هـ1433/1434لعام 

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

 إعداد الخطةعضوية فريق عمل  18

 العاشرة للكلية

تبعا لخطاب وكيل الجامعة ورئيس فريق 

العمل الرئيسي إلعداد مشروع الخطة 

-هـ1436/1437العاشرة للجامعة )

وتاري602/2/34هـ(رقم)1440/1441

 هـ(14/3/1434خ

 هـ29/3/1434
حتى انتهاء 

 العمل

19 
رئيسة لجنة العناية بشؤون المعيدين 

ات والمحاضرين ومدرسي اللغ

 بالكلية

بناء على خطاب وكيل الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي 

هـ( 17/4/1433بتاريخ4/1/5736رقم)

 لمدة عامين هـ29/3/1434



 

 

بشأن تشكيل لجنة في كل كلية تعنى 

بشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي 

 اللغات  باعتباري وكيلة الكلية

رئاسة مراجعة خطة التنمية التاسعة  20

هـ على مستوى كلية 1434/1435

 اآلداب

 هـ1433/1434 اإلشراف العام على المراجعة
حتى انتهاء 

 العمل

رئاسة محور البنية التحتية المساندة  21

 ضمن لجنة التقويم الذاتي البرامجي

إعداد الدراسة الشاملة للبنية التحتية 

 المساندة للكلية واإلشراف العام عليها
 هـ1433/1434

اء حتى انته

 عمل اللجنة

رئاسة مراجعة مشروع االحتياج  22

-1434حسب الخطة الخمسية لعام 

 هـ على مستوى كلية اآلداب1435

 هـ1433/1434 اإلشراف العام على المراجعة
حتى انتهاء 

 العمل

عضو لجنة المقابلة الشخصية  23

للمتقدمات للدراسات العليا بقسم اللغة 

 هـ1434/1435العربية  لعام

 هـ1434/ 1433 مقابالت شخصية وترشيح

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

عضو لجنة المقابلة الشخصية  24

للمتقدمات للدراسات العليا   بقسم 

اإلعالم واالتصال 

 هـ1434/1435لعام

 هـ1433/1434 مقابالت شخصية وترشيح

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة لضبط  25

اإلدارية بكلية اآلداب المخالفات 

 بالدمام

 ضبط المخالفات اإلدارية

تكليف من معالي مدير 

الجامعة اعتبارا من 

 هـ10/4/1434تاريخ

 مدة عام واحد

عضو لجنة تطوير وكالة الجامعة  26

 للشؤون األكاديمية

تطوير الشؤون األكاديمية على مستوى 

 الجامعة
 لمدة عام هـ25/12/1434من

27 

اختيار عضو هيئة عضو لجنة 

التدريس المميز على مستوى الكلية 

ضمن جائزة الجامعة لعضو هيئة 

 التدريس المميز

دخول على بعض األعضاء، والمفاضلة 

 بين ملفات الترشيح

-1433لعامي

1434/1434-

 هـ1435

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

28 
مقررة لجنة البحث العلمي وخدمة 

 بقسم اللغة العربية المجتمع

من شأنه النهوض بالبحث  القيام بكل ما

 العلمي ودوره في خدمة المجتمع

من 

 هـ1436/1437عام
 عاملمدة 

29 
لجان تطوير برنامج عضوة 

 بكالوريوس اللغة العربية

تطوير برنامج البكالوريوس لتخصص 

 العلوم اللغوية بالقسم
 هـ1436/1437

حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

30 
هيئة عضو لجنة شؤون أعضاء 

 التدريس بالقسم

دراسة حاالت أعضاء هيئة التدريس التي 

 تدخل مجلس القسم
 هـ1437/1438

 عام واحد

31 
رئاسة اللجنة العلمية للتخصص 

 بالقسم

مراجعة المقررات وملفات المقرر 

 وتطوير المناهج

بدءا من 

 هـ1437/1438عام
 حتى تاريخه

32 
رئيسة لجنة وحدة التقويم 

 بالقسمواالختبارات 
 قياس جودة االختبارات بالقسم

-2-12بدءا من

 هـ1439
 لمدة عام

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 أنشطة التدريس

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة

 أستاذ المقرر

  علم اللغة العام -
  علم المعاجم والداللة -
  الثروة اللفظية -
القراءات واللهجات  -   
  -1-الحديثة العلوم اللغوية  -
-2-العلوم اللغوية الحديثة -   
  علم األصوات -
  القراءة والمحادثة 142عرب
  المعجمية 431عرب
1النحو التطبيقي 102عرب   

2النحو التطبيقي 112عرب    
  بحث في اللغة 462 عرب   
  مدخل إلى علم المصطلح 432عرب 
  مدخل إلى علم اللسانيات                            331عرب  

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر
حتدددامل املقدددرر عدددال غةرودددي ا نشدددا  ومرودددال وثددد غ ا    ندددا   ا   ددد     

 ا نشووا.ا نشوي   املستووال ا نشووا  ا فصائل 
 1 علم اللغة العام -

أوددددواع املةددددايم ا ةرهرددددا   أشدددد ر املدددداار  املة  رددددا    غةروددددي املة ددددم 

مبةامج ددا   ا اة ددا غةروف ددا  أوواع ددا  هدد و غاوو ددا    ددوا ر ا توهدد     

 ا نشوي    وا ر غةاد املةنى.
 2 علم المعاجم والداللة -

 3 الثروة اللفظية - منو ا نشا غةروي ا االم  ا نفظ دراها ا موا ر ا نشووا   هائل
   ا ند  ال  غةروي ا ند  ال  ا فدرب هرن دا  هدل ا نشدا وثد غ ا  أ  رت دا       

املنق دددا  ادددب املنق دددا   ا نددد  ال ل ا قدددراىال ا قر وردددا عندددى املسدددتو        

 ا صوغي  ا صرل  ا ن وي  ا اة ي.
القراءات واللهجات  -  4 

 5 -1-العلوم اللغوية الحديثة  -  أ م  ااره ا  ومرواغ اغةروي ا ةنوم ا نشووا احلاوثا    نا   ا 
 هددل ا اراهددال   اأ ددم ا نمروددال احلاوثددا كغثو سدداية  ا ةالقددا هرن دد     

 ا نشووا ا ةرهرا.
-2-العلوم اللغوية الحديثة -  6 

غةرودددي عندددم اوأدددوال  أوواعدددن  عر عدددن   أودددواع ا صدددفال   اري دددا      

 كاملقاط   ا نرب  ا تنشرم. أفاغ ا  اخلصائص  ا موا ر ا صوغرا 
 7 علم األصوات -

  ددار    ف ددوم   دداأوواع   أ  رت ددا   وعددوعاغ ا  ا قددراى   ف ددوم   ددار  -

   وصدو  غب رقردا     اأاراع   اأوواع   أ  رت ا   وعوعاغ ا احملادثا

    تار  عنى امل ارغل.
 8 القراءة والمحادثة 142عرب

املة  ردددا  املة  ردددا  عالقدددا   غةرودددي املة دددم  ا فدددرب هدددل ا صدددناعا    

املة  ردددا هددددا ةنوم اوودددر   أوددددواع املةدددايم ا ةرهرددددا   أشددد ر املدددداار      

 9 المعجمية 431عرب



 

 

املة  را مبةامج ا   ا اة ا غةروف دا  أوواع دا  هد و غاوو دا    دوا ر      

 ا توه  ا نشوي    وا ر غةاد املةنى.
1النحو التطبيقي 102عرب امل ين  املةرب  أقسا   ا  10 

2النحو التطبيقي 112عرب   املرعوعال   املنصوهال  ا تواه   11 
  اجلردا  ا  احد   مسدال -اجلرا ا     وصائص  ا     ه أول ا تةروي

  كتاها اخلبدا  كتاهدا ا   د    ندا   ا   د        ا ةن ي ا     وبوال

 .ا نشا  صادر أ م عنى ا تةرف
 12 بحث في اللغة 462 عرب   

 ا ةدددرب عن ددداى ي دددود  اارهدددن  ومرواغدددن      املصدددبن هةندددم  ا تةرودددي

 ا شرهردددا هندددومل املصدددبن ال  ا   ثردددا املراكددد   أ دددم عردددن   املسدددن ل

     ثاالغن ملصبن   ع  طرائق  ا.  ا ةرهرا
 13 مدخل إلى علم المصطلح 432عرب 

 14 مدخل إلى علم اللسانيات                            331عرب   غةروي ا نساورال    نا   ا  أ م  ااره ا  ومرواغ ا

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
- - -  
- - -  

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

    

    

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

  من قسم اللغة لعربيةالفرقة الثانية   42  هـ25/12/1429   لمدة عام
  

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

 هـ19/5/1438

 كلية اآلداب

األسري في القرآن الكريم في ضوء  آيات االنتماء -
 علم اللُّغة االجتماعي

)إشراف(الماجستير  1 

 هـ7/4/1438
مناقشة رسالة ماجستير  تخصص فقه اللغة 

بعنوان)ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ألبي 

هـ دراسة داللية( للطالبة 345عمر البغدادي الزاهد

 فاطمة عبد هللا السبيعي 

مناقشة رسالة 
 2 ماجستير

 ه 19/5/1438
مناقشة رسالة ماجستير تخصص فقه اللغة 

التعبير االصطالحي في كتاب األمثال بعنوان)

( دراسة داللية تطبيقية –المنسوب لزيد بن رفاعة 

 للطالبة جمانة ناجي العيسى

مناقشة رسالة 
 3 ماجستير

 



 

 

 اإلشراف على األبحاث الجارية
 

 # العلمية الشهادة العنوان الجهة التاريخ
- - - -  

 
 

 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

 وكيلة القسم / عضوية لجنة تحقيق خارج الكلية/تحقيق 
حتى انتهاء 

 عمل اللجنة

  12رقم التكليف 

ك 

 ـ ه14/7/1419
 

 شكوىعضو لجنة تحقيق ودراسة 

 واردة من إحدى الطالبات بكلية العلوم.
 = رئيسة قسم اللغة العربية 

  هـ20/7/1433

 المملكة موسوعة مراجعة لجنة عضو

 الملك مكتبة إصدار السعودية العربية

 بالرياض بتكليــــــف العزيــــــز عبد

 ، تمت قراءة  الحركة الثقافية من معالي مدير الجامعة

 مجلدا، باإلضافة إلى استخراج  13مجلدات من أصل  7في 

المالحظاااات العاماااة. ومراجعاااة  عمااال اللجاااان كلهاااا بعاااد 

 االنتهاء

 من أعمالها وإخراج التقرير بصورته النهائية. 

 رئيسة لجنة قسم اللغة العربية

 
 هـ8/7/1433 =

 

 دراسة احتياج

تكليف سعادة  مدير جامعة الملك 

لجنة   فيصل بالمشاركة في

دراسة لالحتياجات  الفراغية  

التعليمية لكليات البنات بالنعيرية 

 وحفر الباطن والخفجي

 = 

تكليف رقم 531

/أ بتاريخ 25/

 هـ8/2/1430

 

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة

 عمادة المكتبات
عضو وفد تمثيل الجامعة في معرض الكتاب المقام 

المغرب-في الدار البيضاء  1 م2013 /29/3  م6/4/2013 

رائدة النشاط الفني بقسم اللغة العربية  كلية اآلداب هـ1415عام  -   2 
استقبال منسوبات 

 كلية اآلداب بالدمام
 - )األداء الوظيفي المتميز( إدارة حوار ندوة

-1429عام 

 هـ.1430
3 

 كلية اآلداب
إدارة أمسية  شعرية للدكتور /عبد الرحمن العشماوي   

 ضمن فعاليات مؤتمر اإلسالم والسالم
 4 هـ24/5/1433 -

المشاركة في الملتقى 

األدبي الثالث)وحي 
 5 هـ20/3/1428 - نشاط ثقافي



 

 

 القلم( 

المشاركة في تحكيم 

مشاركة الطالبات في 

محور الخطابة 

واإللقاء المشاركات 

العلمي في المؤتمر 

الرابع بجامعة أم 

 القرى

 6 هـ18/3/1434 - نشاط علمي/ ثقافي

لقاء ورشة إعداد وإ

عمل )كتابة محاضر 

المجالس( ضمن 

برنامج التثقيف 

 اإلداري

 7 هـ28/5/1434 - ثقافي/إدارينشاط 

لقاء ورشة إعداد وإ

)كتابة محاضر  عمل

المجالس( لرئيسات 

 األقسام وأمينات السر

 8 هـ11/11/1434 - ورشة عمل 

تقديم حلقة بحثية 

للطالبات الدراسات 

العليا بقسم الدراسات 

اإلسالمية  )المهارات 

اللغوية للبحث 

 العلمي(

 9 هـ 15/6/1438 - حلقة بحثية

جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية 

 الرياض

 - عضو الجمعية العلمية السعودية للغة العربية
 10 هـ1/8/1438

- 
بأعمال لجنة  اختبار المركز الوطني للقياس  المشاركة

والتقويم في التعليم العالي بمركز االبتدائية الرابعة 

 والعشرون بالدمام
لعام  

هـ 1429/1430  11 

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

المشاركة في تحكيم أحد الكتب 

 اللغوية
 1 هـ8/10/1427 بالتكليف  - -

 لقاء

اللقاء مع لجنة تطوير المناهج من  -

جامعة الملك فيصل وكتابة تقرير 

مشترك مع العضوات الحاضرات 

 بشأن ما تم اقتراحه

 2 هـ1430-4-24يوم االثنين  -

 اجتماعات
اللجنة االستشارية لقسم اللغة عضو 

 العربية
حتى 

 تاريخه
 3 -هـ1437-1438

 مستمر
 البكالوريوس تخصصعضو لجنة تطوير برنامج 

 فقه اللغة

 

حتى 

 تاريخه
 4 هـ1437

 



 

 

 العمل التطوعي
 

 # من إلى نوع التطوع الجهة

 جزئي
طالب الدراسات العليا في استقبال استشارة 

االجتماعي وتحكيم  مواقع التواصل

 استبانتهم
 1 م2014 حتى تاريخه

 

 
 التقنية .. الخ(الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, 

 
 1 إتقان بعض مهارات الحاسب.

 2 التدقيق اللغوي بالعربية.
 3 القيادة اإلدارية

 4 تطوير العمل من خالل تصميم النماذج وتقديم المقترحات المناسبة للتطوير

 
 

 آخر تحديث

 م. 4/11/2017 
 


