
 

1 
 

  

 دكتورة حورية بنت محمد العتيبي
 أستاذ مساعد

 
 

 املعلومات الشخصية

 سعوديةالجنسية | 

      هـ24/10/1394 تاريخ امليالد |

 اللغة العربية القسم |

 hoalotibi@iau.edu.sa الربيد الجامعي الرسمي |

 38900 الهاتف الخاص باملكتب |

للغوية  ا  املهارات 

 اللغة قراءة كتابة تحدث

      العربية 
 االنجليزية 50% 50% 50%
 العربية 50% 50% 50%

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  املؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكادميية مكان الصدور العنوان
 هـ14/5/1431 دكتوراه الدمامجامعة  الدمام

 هـ9/10/1424 ماجستري وكالة كليات البنات الدمام

 هـ16/2/1418 سبكالوريو  وكالة كليات البنات الدمام

 
لزمالة لدكتوراة واملاجستري وا  عنوان بحث كل من ا

 الدكتوراة االزدواجية الفنية عند شعراء أبوللو دراسة نقدية

 املاجتسري شعر عبدالله الفيصل يف املنظور األديب والنقدي

 الزمالة -

 
لجوائز  املنح وا

 اسم الجائزة مكان الحصول عليها التاريخ
 جائزة األمري محمد بن فهد للتفوق العلمي )مرحلة البكالوريوس( املنطقة الرشقيةأمارة  هـ1418
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 السجل املهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 أستاذ مساعد اإلمام عبدالرحمن بن فيصلجامعة  -اآلداب –اللغة العربية قسم  للوقت الحايل -هـ29/11/1431

 محارض وكالة كليات البنات -اآلداب –اللغة العربية  قسم هـ10/1/1425
 معيد وكالة كليات البنات -اآلداب –اللغة العربية  قسم هـ26/5/1418

 

 املناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 املنصب اإلداري املكتب التاريخ

 عميدة كلية املجتمع  للوقت الحايل -هـ 1437

 رئيسة مركز اختبارات قياس مقر القطيف  للوقت الحايل -هـ 1437

 مديرة وحدة البحث العلمي يف الجمعية السعودية لكليات املجتمع  هـ1439 -هـ 1437

 وكيلة شؤون برامج كلية املجتمع  هـ1437 -هـ1436

 يف كلية املجتمع وكيلة الشؤون األكادميية  هـ1436 -هـ1434

 أمينة رس مجلس قسم اللغة العربية  هـ1435-هـ1434

  هـ 1434 -هـ  1431
منسقة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد للسنة العامة ولقسم اللغة 

 العربية
 .نائبة كنرتول قسم اللغة العربية  هـ1426-هـ1424

 نائبة كنرتول االنتساب املوسع  هـ1426-هـ1425

 

 
لعلمية  اإلنجازات ا

 األبحاث العلمية املنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
 # أسامء الباحثني عنوان البحث جهة النرش وتاريخ النرش

بنت محمد العتيبيحورية  تداخل األنواع األدبية يف الشعر الرومانيس كتاب املؤمتر-)جامعة الزيتونة(األردن  1 
 2 حورية بنت محمد العتيبي فكر الخطاب اإلصالحي يف شعر عبدالله الربدوين الجزائر-مخربالحركة النقدية   سعيدة

 3 حورية بنت محمد العتيبي التشكيل اللُغوي يف شعر عروة بن حزام سعود امللك جامعة مجلة
 4 حورية بنت محمد العتيبي هارون الرشيد البعد التداويل يف توقيعات جامعة امللك خالدمجلة 

 5 حورية بنت محمد العتيبي دراسة نقدية  حميصالبك سطايك قمنهل الوارد يف علم االنتقاد ل مجلة جامعة امللك عبدالعزيز

 
 األبحاث العلمية املقبولة للنرش

 
 # أسامء الباحثني عنوان البحث املجلة تاريخ القبول

- - - - - 

 
  املاجستري رسائل ةشقانم
 

 # الطالب اسم القسم العلمية الدرجة منح تاريخ الكلية الجامعة
 1 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن القعيمي اللغة العربية هـ21/9/1441 اآلداب اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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لعلمية لندوات ا  املساهامت يف املؤمترات وا

 # عنوان املؤمتر والتاريخاملكان  مجال املساهمة

 مشاركة ببحث
 موالي )الجزائر( رجامعة الطاه

 هـ6-6-1434 - 16-17/4/2013
 1 األدب اإلصالحي األفكار واألشياء

 مشاركة ببحث
 األردنية )األردن ( ةجامعة الزيتون

 هـ1434-12-24  - م 29-31/10/2013
 2 النص بني النظريات النقدية واللسانية الحديثة

 حضور
 جامعة عجلون الوطنية )األردن(

 هـ9-11/10-1435
 3 يف صناعة االحدث ومواكبتهامؤمتر النص األديب 

 حضور
 جامعة الريموك األردن

28-30/7/2015 
مؤمتر النقد األديب الخامس عرش )الرتاث اللغوي واألديب 

 والنقدي العريب يف اآلداب العاملية(
4 

 طبيعة امللتقى تشاورية
 دول العربية)القاهرة(جامعة ال
 هـ 5-6/1/1436

 5 امللتقى التشاوري للنهوض باللغة العربية

 حضور
 جامعة نايف للعلوم األمنية)الرياض(

 هـ14-16/11/1435
 6 مؤمتر دور اإلعالم والتعليم يف أمن اللغة العربية

 حضور
 كلية اآلداب - جامعة الدمام

 هـ20-24/4/1434
 7 العليا والبحث العلميامللتقى الثاين للدراسات 

 حضور
 جامعة الدمام كلية التصاميم فندق هوليدي إن

 هـ10-6-1435
 ملتقى الحفاظ العمراين عىل الرتاث يف الرشق األوسط
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 حضور
-6-15 )الدمام( نجامعة الدمام فندق الشرياتو 

 هـ1434
املؤمتر الدويل الثالث لضامن الجودة يف التعليم فوق 

 الثانوي
9 

 10 ندوة أثر العربية يف فهم النصوص الرشعية 19/7/1437كلية اآلداب  حضور
 11 2030ندوة التاريخ واألدب يف خدمة املجتمع وفقاً لرؤية  هـ20/1/1439كلية اآلداب  حضور
 12 الجودة .. الطريق نحو التميز والريادة م23/2/2017الغرفة الرشقية التجارية  حضور
 13 ملتقى األدباء السعوديني هـ1439النادي االديب  -فندق الشرياتون حضور

 14 امللتقى العلمي لتبادل التدريب الطاليب بني الجامعات م25/12/2018القاهرة  طبيعة امللتقى تشاورية
 15 مؤمتر الجوانب القانونية يف اإلدارة الحكومية هـ22/6/1440معهد اإلدارة العامة تاريخ  حضور إلكرتونيا

 16 مؤمتر القيادة باملامرسة هـ12/8/1440معهد اإلدارة العامة تاريخ  إلكرتونياحضور 

 حضور إلكرتونيا
 معهد اإلدارة العامة تاريخ

 هـ2/1441/  3
 17 دور أهمية إدارة التغيري يف إنجاح املبادرات واملشاريع

 حضور
 -جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل 

 هـ26/4/1438
 18 التعليم الجامعيمنتدى عامدة تطوير 

 19 ملتقى الشرياتون األدباء السعوديون  حضور
 20 ملتقى التحول الواعد لكليات املجتمع هـ19/6/1441-18-جامعة طبية حضور

 هـ3/8/1439معهد اإلدارة العامة تاريخ  حضور إلكرتونيا
مؤمتر رضيبة القيمة املضافة ومواضيع ذات عالقة بها يف 

 2030ظل رؤية اململكة 
21 

 هـ27/6/1439معهد اإلدارة العامة تاريخ  حضور إلكرتونيا
مؤمتر ابرز مالمح نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية 

 2030السعودية الجديد ضمن رؤية 
22 

 23 مؤمتر التحول الرقمي هـ6/3/1440معهد اإلدارة العامة تاريخ  حضور إلكرتونيا
 24 العامة املؤسسات يف الحوكمة هـ22/8/1441العامة تاريخ معهد اإلدارة  حضور إلكرتونيا
 25 املؤسيس االبتكار هـ13/9/1441معهد اإلدارة العامة تاريخ  حضور إلكرتونيا
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للجان املشارك فيها  العضويات وا

  هـ وحتى اآلن1437رئيسة لجنة االرشاف عىل املوقع االلكرتوين يف كلية املجتمع 

  هـ وحتى اآلن1437االستقطاب وتعيني املعيدات عىل مستوى الكلية رئيسة لجنة 

  هـ وحتى اآلن1438رئيسة املجلس الطاليب عىل مستوى الكلية 

  هـ وحتى اآلن1437رئيسة اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطاليب 

  هـ وحتى اآلن1439رئيسة لجنة تطوير الربامج لكليات املجتمع 

  وحتى اآلنهـ 1437 يف كلية املجتمع عام الذاتيةرئيسة لجنة املوارد 

  وحتى اآلن هـ1437 يف كلية املجتمع عام رئيسة لجنة حاجة سوق العمل 

 وحتى اآلن هـ1438 يف كلية املجتمع عام رئيسة لجنة املجموعات البحثية 

  وحتى اآلنهـ 1438يف كلية املجتمع عام رئيسة اللجنة العليا للجودة 

  هـ وحتى اآلن1439لالستقطاب عىل مستوى الجامعة من عام عضو اللجنة الدامئة 

 وحتى اآلنهـ  1434عام األديب  النسايئ عضو مجلس ذوق 

 )دائم عضو اللجنة العلمية)تخصص األدب والنقد 

  هـ1434عضو لجنة مراجعة وتطوير مقررات الدراسات العليا عام 

  هـ  1436عضو لجنة الدراسات العليا بقسم اللغة العربية عام 

  هـ 1436عضو لجنة وضع اختبار املتقدمات عىل وظيفة معيد ومحارض بقسم اللغة العربية عام 

  هـ 1431عضو لجنة معادالت لقسم اللغة العربية عام 

  هـ 1430عضو لجنة الحرمان لقسم اللغة العربية عام 

  هـ1432ايت األويل)الجودة( بقسم اللغة العربية عام الذ التقييمعضو لجنة 

  هـ 1422عضو لجنة التوعية يف كلية اآلداب عام 

  وحتى اآلن هـ 1435عضو لجنة مقابلة املتقدمات عىل وظيفة معيد ومحارض يف كلية املجتمع بالدمام عام 

 هـ1436عام  عضو لجنة مرشوع برنامج رشاكات كليات املجتمع بجامعة الدمام 

 هـ1436عام  كلية املجتمع بالدمام يفضو لجنة مرشوع الكتاب الرقمي ع 

  عنائبة لجنة مرشو "CCD E-Learning Plan for Ecosystem Development E-Learning" 1436هـ 

 هـ1437-  هـ1435عام  عضو اللجنة العامة للجودة يف كلية املجتمع بالدمام 

  هـ1436-  هـ1435عام   كلية املجتمع بالدماميف عضو اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطاليب 

  هـ1436 -هـ 1435 وكالة الجامعة للشؤون األكادميية عضو لجنة صياغة إجراءات وتعليامت ضبط جودة االختبارات 

 هـ1439-هـ 1437تونس( -)القاهرة عضو لجنة املقابلة للتعاقد 

 وحتى اآلن 1437عضو مجلس كلية املجتمع 

 هـ1439-هـ 1437معية السعودية لكليات املجتمع عضو مجلس إدارة الج 

 وحتى اآلن هـ1438 عضو لجنة الخطة االسرتاتيجية لكلية املجتمع 

  هـ 1436عضو جمعية حامية اللغة العربية يف العراق. 

   م.2017عضو الجمعية املرصية للدراسات الرسدية 

 هـ1435 عضو النادي األديب باملنطقة الرشقية. 

  هـ1439-هـ1438 العلمية السعودية للغة العربيةالجمعية عضو.. 
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  هـ1439-هـ1437عضو الجمعية السعودية لكليات املجتمع 

  هـ1437عضو لجنة الدليل اإلجرايئ لوكالة الشؤون األكادميية 

  هـ.1436عضو لجنة اقرتاح املعايري والضوابط وااللية التي تنظم عملية توزيع الطالبات عىل املسارات لربنامج الدبلوم 
 

 
رية  املساهامت األكادميية واإلدا

 

 # من إىل نوع التطوع الجهة

 1 هـ1440 هـ1441 يف الكليةرئيس مبادرة دعم الطالب  

 2 هـ1439 الوقت الحايل 9001مراجع داخيل عىل نظام االيزو 

 3 هـ1438 الوقت الحايل يف كلية املجتمع 9001رئيس مرشوع األيزو  

 4 هـ1433 هـ1435 تدريبية ألساسيات البالك بوردمدربة دورات  

 5 هـ1441 الوقت الحايل رئيس مبادرة التعليم النشط 

 6 هـ1434 هـ1434 تحكيم أبحاث املؤمتر الطاليب الرابع 

 7 هـ 1434 هـ1434 تحكيم محور الخطابة املؤمتر الطاليب الرابع 

 8 هـ1435 هـ1435 تحكيم أبحاث املؤمتر الطاليب الخامس 

 9 هـ 1435 هـ1435 تحكيم محور الخطابة املؤمتر الطاليب الخامس 

 10 هـ1434 هـ1435 تحكيم قصائد فعالية)خنساء اليوم( وكالة شؤون الطالبات 

 11 هـ1435 هـ1435 تحكيم إلقاء قصائد فعالية) خنساء اليوم( وكالة شؤون الطالبات 

 12 هـ1435 هـ1435 الطالبات تحكيم مسابقة )صدى الحرف( وكالة شؤون 

 
برنامج تعزيز مهارات طالبات الدراسات العليا )األخطاء  يف محارضةتقديم 

 اإلمالئية الشائعة(
 13 هـ1435 هـ1435

 14 1434 هـ1435 عضو مشارك برنامج احتفال قسم اللغة العربية بيوم اللغة العربية العاملي 

 15 هـ1435 هـ1435 التخرج لكليات الريانعضو لجنة الربنامج الخطايب لحفل  

 
منسقة املؤمتر الطاليب السادس لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة 

 العربية السعودية )كلية املجتمع(
 16 هـ1435 هـ1436

 17 هـ1436 هـ1436 تحكيم مسابقات ملتقى )قرطبة األديب( يف الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 

 18 م2014 م2014 يف اعداد حفل التخرج الخامس والثالثنياملشاركة  

 19 هـ1435 هـ1435 تحكم اعامل سوق عكاظ االديب الخامس 

 
تقديم دراسة خاصة بواقع محاوالت الغش لوكالة الجامعة لشؤون 

 ةاألكادميي
 20 هـ1436 هـ1436

 
تفعيل فرع ملركز التدريب وخدمة املجتمع يف كلية املجتمع واالرشاف عىل 

 أعامله
 21 هـ1436 حتى اآلن

 
املشاركة يف حلقة نقاش الخرباء ضمن برنامج شهادة االرشاد املهني لألستاذ 

 الجامعي
 22 هـ1439 هـ1441
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 األنشطة وخدمة املجتمع

 

 # النشاط التاريخ
 1 لنشاط  ال منهجي) السوق الخريي لقسم اللغة العربية( املرشفة األوىل هـ1424
 2 الرمضانية السلة مبادرة رئيسة هـ1438
 3 املجتمعية ة( تم الرصد يف بنك املسؤوليكالبنيان) مبادرة رئيسة هـ1439
 4 (تزيدها ال) مبادرة رئيسة هـ1440
 5 حدثني التاريخ( –عنفوان  –رئيسة لجنة مسابقة )امجاد  هـ1439
 6 رئيسة مبادرة )ارب( هـ1439
 7 رئيسة مبادرة )لنصنع البسمة( لإليتام هـ1440

 

لتدريبية  ا  الدورات 
 

 # النشاط املكان التاريخ

 حضور
الرياض  تاريخ رشكة سابك 

 هـ5/2/1440
 1 برنامج القيادة

  تنمية مهارات االتصال اإلداري الرياض - العامة اإلدارة معهد هـ2-4/4/1432
 2 اسرتاتيجيات التعليم العايل اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ20/3/1432
 3 جودة التعليم والتعلم اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 17/3/1432

 4 تقدير الذات اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 6-7/2/1432
 5 ملف املقررإعداد  اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 1/2/1432
 6 التقويم الذايت خطوة نحو االعتامد األكادميي اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 12/5/1431
 7 الجودة اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 12/2/1431
 8 أسس التقويم واالعتامد األكادميي اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 10/2/1431
 9 استخدام الربوجكرت اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 1/2/1432

 10 التصميم التعليمي وتطوير املحتوى اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 14-15/11/1433
 11 أنيميا التفكري اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 13/11/1432
 12 استخدام التقنية يف جعل الطالب محور تعلم اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 28/3/1433
 13 التعليم اإللكرتوين وسيلة مساعدة اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 25/12/1432
 14 معايري إنشاء مقرر إلكرتوين اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 19/11/1432

 15 تعليم التفكري التحلييل واإلبداعي والعميل ضمن املناهج اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ27/4/1433
 16 السبورة الذكية اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ25/12/1431
 17 فعاليات أسبوع التعليم اإللكرتوين الراكة - الدمام جامعة هـ21-24/4/1432

 18 الويب ستيي اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 2/3/1433
 19 محارضة تجديد الصلة بالكتاب الرشقية باملنطقة األديب النادي هـ4/1/1434
 20 محارضة املقاهي الثقافية الرشقية باملنطقة األديب النادي هـ11/1/1434

 21 الرابتيفيتي والسيستوس اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ16-17/11/1433
 22 التعليم اإللكرتوين املتنقل اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ26/6/1434
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 # النشاط املكان التاريخ
 23 ملقررات التعليم اإللكرتوينالتصميم التعليمي  اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 24/1/1433

 هـ13-14/4/1433
 تطوير عامدة – الدمام جامعة

 الجامعي التعليم
 24 تصميم املناهج يف ضوء مخرجات التعليم

 هـ 22/3/1434
 تطوير عامدة – الدمام جامعة

 الجامعي التعليم
 25 األدلة واملؤرشات واملقارنات املرجعية

 26 القراءة و مجتمع املعرفة الثقايف عبدالعزيز امللك مركز 08/04/2013
 27 التعليم املبني عىل املخرجات املجتمع كلية – الدمام جامعة هـ27/5/1434
 28 تحليل االختبارات واالستفادة من قراءة نتائجها املجتمع كلية – الدمام جامعة هـ 25/2/1436
 29 التكاميلالتعليم  الراكة - الدمام جامعة هـ 7/3/1436
 30 السياحة ترثي اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 6/4/1436
 31 محارضة النرش العلمي العلوم كلية – الدمام جامعة هـ1436/ 23/4
 32 إدارة التغيري الرياض - العامة اإلدارة معهد هـ 10/3/1436

 33 الجودة محارضة اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ 27-29/4/1436
 34 دورة مصفوفة االختبارات اآلداب كلية – الدمام جامعة هـ1438

 عامدة شؤون املكتبات بالجامعة هـ1439
استخدام قاعدة املعلومات سكوبس لالرتقاء بجودة دورة 

 البحث
35 

 Using Technology To Enhance Student عامدة التعليم االلكرتوين هـ1434

Centered Learning 
36 

 37 إعداد الخطة االسرتاتيجيةمنهجية  عامدة الجودة االعتامد االكادميي هـ23-29/5/1437
 38 تهيئة املرشد األكادميية باإلرشاد االكادميي كلية اآلداب هـ10/10/1433
 39 تفعيل اسرتاتيجية التعليم املجتمعي وكالة الجامعة للدراسات والتطوير هـ4/2/1439
 40 9001دورة تدريبة عىل نظام االيزو   TUVرشكة  م19-20/12/2017
 41 دورة يف اللغة العربية جامعة امللك سعود م ملدة ثالثة أشهر2018

 42 برنامج القيادة يف سابك االكادميية هـ11/2/1441-7الرياض  تاريخ  حضور

هـ ثالثون ساعة 6-10/5/1439
 تدريب

جامعة األمام عبدالرحمن بن 
اللغة  قسم-كلية اآلداب-فيصل

 العربية
 43 دورة معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها

 
 

 آخر تحديث

7/6/2020 
 هـ15/10/1441


