
 

  

 االسم الكامل  

 منى بنت صالح الرشادة 

: أستاذ األدب والنقد المشارك/ قسم اللغة العربية / كلية اآلداب / جامعة اإلمام الوظيفة 

 عبدالرحمن بن فيصل . 

  
  

 المعلومات الشخصية 

البريد الجامعي   اللغة العربيةالجنسية | سعودية القسم| 

هاتف لا malrashada@uod.edu.saالرسمي| 

 .  22-2الخاص بالمكتب| 

 . المهارات اللغوية  

  اللغة  قراءة  كتابة   تحدث

      العربية  

 -    االنجليزية  

  

 . بدءا من األحدث المؤهالت العلمية والشهادات()

  األكاديميةالشهادة   مكان الصدور  العنوان

 (مشاركاذ أست)   الرحمن بن فيصل جامعة اإلمام عبد  األدب والنقد

فلسفة في األدب والنقد  

   دراسات أدبية
 (أستاذ مساعد)   جامعة الدمام

  ماجستير   جامعة الدمام   فلسفة في األدب والنقد 

  بكالوريوس   جامعة الملك فيصل  لغة عربية / إدارة تعليمية

  

 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

  الدكتوراة .  ة فنية مرأة الخليجية دراسة موضوعياالتجاه الوجداني في شعر ال

  الماجتسير   .وفنية  موضوعية  األلم في الشعر السعودي دراسة 

   الزمالة  - 

  

  .بدءا من األحدثالسجل المهني 

  رتبة الوظيفة  العملمكان وعنوان جهة   التاريخ

الرحمن بن    جامعة اإلمام عبد  هـ3-2-1439

   فيصل 
  أستاذ مشارك 

      



  

      

   أستاذ مساعد    جامعة الدمام   هـ2-11-1434

   محاضر   جامعة الدمام -

 معيدة   جامعة الملك فيصل    ـ

   

  .بدءا من األحدثالمناصب اإلدارية 

   المنصب اإلداري   المكتب   التاريخ

 

 اإلنجازات العلمية 

  األبحاث العلمية المنشورة 

  (.حدثني بدءا من األبالتسلسل الزم)

  

جهة النشر 

  وتاريخ النشر

 #   أسماء الباحثين  عنوان البحث

مجلة العلوم  

، اإلنسانيةوالعربية 

 جامعة القصيم

   . هـ1438

 1    منى بنت صالح الرشادة   أنماط المكان وداللته في شعر المرأة السعودية

مجلة العلوم  

اإلنسانية جامعة 

 . هـ1437الطائف

 2    منى بنت صالح الرشادة   في شعر حمد الحجي واآلخرالذات 

مجلة كلية اآلداب 

جامعة 

   هـ1436الخرطوم

 3    منى بنت صالح الرشادة أزمة الهوية في شعر المرأة الخليجية  

 جامعة قناة السويس 

   م2016

 4   د. منى بنت صالح الرشادة   تطور الرواية السعودية النسائية( روية التسعينات )

  

  األبحاث العلمية المقبولة للنشر

  

 #   أسماء الباحثين عنوان البحث   المجلة  تاريخ القبول

مجلة جامعة الشارقة للعلوم   هـ 1441

 اإلنسانية واالجتماعية 

في شعر واإلبهام  الغموض

 المرأة السعودية 

منى بن صالح  د.

 الرشادة 

1 

  

   المؤتمرات العلمية المتخصصةاألبحاث العلمية المقدمة لتحكيم 

  

 #   أسماء الباحثين عنوان البحث   المؤتمر وتاريخ النشر



  

المؤتمر األول لدراسات المرأة / 

 -16-15جامعة األميرة نورة 

.1440 

شعر المرأة السعودية من 

  تباع إلى االبتداعاال
 1    منى بنت صالح الرشادة

منتدى الشراكة المجتمعية 

الخامس في مجال البحث 

العلمي جامعة اإلمام محمد 

 28-27 ،سعود اإلسالميةبن 

   هـ.1439 /1/

البحث العلمي ورؤية 

الواقع وآفاق   2030

  التطور 

 2    منى بنت صالح الرشادة

لتاسع  الملتقى العلمي العالمي ا

مؤتمر ، والللغة العربية

الخامس التحاد مدرسي اللغة  

العربية بإندونيسيا، ( اللغة 

العربية أساس الثقافة اإلنسانية 

) ، جامعة موالنا مالك إبراهيم 

اإلسالمية الحكومية ماالنق 

إندونيسيا  –،جاوى الشرقية 

   م. 2015أغسطس  27-29،

القراءة العربية تعليم مهارة 

  .ن غير الناطقين بهاللمبتدئي
 3    منى بنت صالح الرشادة

  

  المشاريع البحثية المنتهية

  

 #   أسماء الباحثين عنوان البحث   تاريخ البحث

النسق القيمي في بنية الخطاب   هـ1-7-1440

 في رواية المرأة السعودية 

 1    د. منى صالح الرشادة

تجليات الغموض، وتداعيات   هـ30-12-1439

هام في شعر المرأة اإلب

   السعودية

 2    د. منى بنت صالح الرشادة 

اليوتيوب ومهارة اكتساب اللغة  هـ 6-5-1440

 العربية 
 3  د. منى بنت صالح الرشادة  

  

 األبحاث الحالية 

  

 #   أسماء الباحثين عنوان البحث 

   
  

   العلميةالمساهمات في المؤتمرات والندوات 

  

 #    المؤتمرعنوان  المكان والتاريخ    مجال المساهمة

ديسمبر 18كلية اآلداب    ورقة عمل 

20017  
  1 (.عالقة اللغة بالهوية) 



  

 ورقة عمل  
  

كلية اآلداب / قسم اللغة العربية  

   هـ1438والتاريخ 
تأصيل الهوية واالنتماء إلى الوطن في شعر )

 .(المرأة السعودية

 2 

 النادي األدبي بالمنطقة الشرقية    مشاركة

 هـ  1439

 3  .ملتقى الكتاب السعوديين الثالث 

مؤتمر النقد األدبي  ورقة عمل  

  2017بالقاهرة
 4     . قراءة في القصة القصيرة جدا

 5  الغموض واإلبهام في شعر المرأة السعودية   2018جامعة مؤتة / ورقة عمل  

  

  هاالعضويات واللجان المشارك في

    حتى تاريخه. ـه1/6/1438عضو في الجمعية العمومية لنادي المنطقة الشرقية األدبي ، اعتبارا من  •

  م .2017يناير/  /1عضو في الجمعية المصرية للنقد األدبي ،  •

   هـ1438 /1/5، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، عضو في الجمعية العلمية السعودية للغة العربية •

   هـ.1438دبي عضو في مجلس ذوق األ •

    .2019 -2015عضو في جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام من عام  •

  م.2014عضو في جمعية ود النسائية الخيرية بالخبر  •

  

أنشطة التدريس 

  الجامعية

  

 #   المقرر رقم المقرر    مجال المساهمة

نفحات أدبية خليجية بين  

نشاط  الماضي والحاضر) 

 .  (هـ1434/ 6/ 28منهجي  

 1    أدب الخليج واليمن   

موسيقا التعبير عن  الكتابة 

 - 16جيالذات) نشاط منه

 ( . هـ7-1436
 

 2   الكتابة والتعبير   

(الجماليات الفنية في  

األدب السعودي) نشاط   

األدب السعودي بالشراكة  

 مع طالبات مقررالتذوق 
 هـ. 1437/ 28/5بي األد 

 (422)عرب
  
  

 (152)عرب 

 األدب السعودي  
  
  

  التذوق األدبي 

 3 



  

السياحة في   :  )معرض 

نشاط    (عالم الفصاحة

منهجي لطالبات مقرر 

التحرير العربي ضمن  

فعاليات االحتفاء بالغة  

 العربية في  يومها العالمي.  

 التحرير العربي    .(151)عرب  
  

 4 

اختبارك متعة ،  :برنامج 

 .ونجاحك ثمرة اجتهادك

يهدف إلى كسر جاجز 

 ة من االختبارات بالره

 ،  لمقرري موسيقا الشعر

بحث   هـ / ومقر1434

 هـ 7/1438/ 27في األدب 

  
  
  

 (224) عرب 

 
  

  بحث في األدب  

 5 
 

  
  

  

 موسيقا الشعر  
 

6 

 سوق المربد  
  

 7  حديث النثر العربي ال ( (441عرب 

قضايا  ) :الملتقى الطالبي 

 السعودي ب األد 

   (1المعاصر

 

 8  األدب السعودي   (422)عرب

قضايا  : )الملتقى الطالب 

األدب السعودي  

 (. 2المعاصر

 9  األدب السعودي  ((422عرب 

: قضايا  الملتقى الطالبي
 .3األدب السعودي 

المرأة السعودية في  أدب 
 ميزان  

 .ديث النقد العربي الح 
  

 10  النقد األدبي الحديث  ( 352) عرب

ة تمثل احتفال أركان لغوي 
قسم اللغة العربية باليوم 

 ات )أبجديالوطني ركن
مقاالت ركن  ي(وطن 

ركن همة لكتاب سعوديين 
، ركن لهجات قمة حتى ال

 .باقية منذ القدم

 11 التحرير الكتابي  (  307)عرب 

  



  

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

  م   عنوان المقرر  رقم المقرر

 1  األدب السعودي      422عرب 

 2   الشعر العربي الحديث      346عرب 

  

   441عرب 

   

 ربي الحديث النثر الع 
  

  

   151 عرب
 . 

   

 4  التحرير العربي   

   152عرب 
   

 التذوق األدبي .  
 5 

 371عرب  

 . 
   

 نصوص أدبية   
 6 

224  7  بحث في األدب عرب      عرب  

عرب    142  .   8  القراءة والمحادثة    

 9  األدب في الخليج واليمن     

 10  علم األصوات    - 

 11  اللغة العربية عام    - 

 12  النقد األدبي الحديث      352عرب

  

  الدراسات العليا

  

 #   المقرر رقم المقرر    المساهمةمجال 

 1 دراسات في النثر العربي 451عرب  الحديث دبقضايا األ

  

  اإلرشاد األكاديمي للطالب

  

 #   المرحلة  عدد الطالب   من  إلى

    لعربية اللغة ا 25  1435    مستمر

  

  اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 #    الشهادة العلمية  العنوان  الجهة  التاريخ

  ماجستير صوت المرأة في الرواية السعودية  - 1440
 

  



  

     
  األبحاث الجاريةاإلشراف على 

  

 #    الشهادة العلمية  العنوان  الجهة  التاريخ

  . بداءا من األحدث المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع

  

   المهمات اإلدارية 

  

 #    من  إلى   المنصب  الجهة

وحدة البحث العلمي وخدمة المجتمع قسم اللغة 

  العربية
وخدمة رئيسة وحدة البحث العلمي 

  المجتمع
 1    هـ1438   مدة عام

 1/12/   لمدة عامين   أمينة سر مجلس قسم اللغة العربية    قسم اللغة العربية 

   هـ1438

 2 

، رئيسة للجنة السياق المؤسسي   ة بقسم اللغة العربية  مكتب الجود

ولجنة دعم تعلم الطلبة ، ولجنة  

البنية التحتية ،ضمن أعمال مكتب 

/   10 /18الجودة بالقسم  

  هـ  لمدة عامين من تاريخه1433

 143/10/18  لمدة عامين

   هـ3

 3 

  

  عضوية اللجنات

  

 #    من  إلى   المنصب  الجهة

عضو في لجنة الجودة في      العربية  قسم اللغة

  قسم اللغة العربية للعام 
 الجامعي ،عام   

 143/1434   عام

   هـ. 3

 1 

رئيسة في الدراسة الذاتية لمحور    قسم اللغة العربية

 السياق المؤسسي لعام  
 هـ / 1434   عام

   هـ1435
 2 

عضو في الدراسة الذاتية في قسم    قسم اللغة العربية

 بية لعام  اللغة العر
 هـ / 1435   عام

   هـ. 1436
 3 

عضو في اللجنة الطالبية في قسم    قسم اللغة العربية

 اللغة العربية  
 1436  /    عام

   هـ1437
 4 

عضو في اللجنة العلمية     قسم اللغة العربية

 للجنة األدب مستمر. 
 5    هـ9/6/1434  حتى تاريخه

م  عضو في مجلس القس   قسم اللغة العربية

 مستمر. 
 6    هـ9/6/1434  حتى تاريخه



  

منسقة لجنة البحث العلمي    قسم اللغة العربية

 وخدمة المجتمع ،  
 12/24/    عام

 /1437 

   هـ  1438

 7 

   العربيةقسم اللغة  
 عضو في اللجنة الطالبية  

 1438/    عام

   هـ1439

 8 

رئيسة اللجنة العلمية لألدب     قسم اللغة العربية

 والنقد.  
 143/1439   عام

   هـ8

 9 

رئيسة الدراسة الذاتية    قسم اللغة العربية

لمحوري البحث العلمي 

 وخدمة المجتمع  

   هـ 1439   عام

  

   االستشارات العلمية

  

 #    من  إلى  الجهة  وقت جزئي -وقت كامل 

جامعة طيبة بحث ( األدوار   جزئي

المستقبلية للمبتعثين السعوديين في 

لبات التعليمية لرؤية ضوء المتط

) للطالبة نوف  2030السعودية 

   سليمان الفوزان

 1    هـ 1438 - 

          

  

  العمل التطوعي

  

 #    من  إلى  نوع التطوع  الجهة

محاضرة توعوية في مجال    التعليم العام
اإلرشاد المهني لطالبات المدرسة 

الثانية لتحفيظ القرآن، مدينة الدمام 
 ، بعنوان 

( جامعة الدمام : رؤى  

 هـ12/6/1437وتطلعات )

 1    هـ1437  

 

      

برنامج تدريبي (فن القراءة )    التعليم العام

لطالبات الثانوية الثانية لتحفيظ 

 القرآن، مدينة الدمام  

 هـ.  12/5/1437 

 2    هـ1437  



  

رعاية حفل تخريج وتكريم الدفعة    التليم العام

فظات  الثامنة عشر من الحا

بمدرسة المتوسطة الثانية لتحفيظ 

القرآن بالدمام، والمساهمة في  

الحفل ،   إعداد فقرات 

 هـ 3/8/1437

 3    هـ1437  

دعوة(معلمات وطالبات التعليم    التعليم العام 

العام) ،لحضور معرض 

(السياحة في عالم الفصاحة) 

 ضمن فعاليات 
االحتفاء باللغة العربية في يومها 

إضافة إلى بعض العالمي،  

المتخصصين باللغة العربية، 

19/21/3/   
 هـ . 1438 

 4    هـ1438  

دعوة (معلمات التعليم العام    التعليم العام 

والطالبات) لحضور ملتقى 
 (قضايا األدب السعودي) 

  هـ، واستضافة 1437،عام 
 الكاتبة أ . ليلى باهمام. 

 5    هـ1437  

(البحث  تنفيذ ورشة عمل    م العامليالتع
)  2030العلمي ورؤية 

لمعلمات مدرسة الثانوية 
 الثامنة والعشرون 

 هـ 1438/ 5/ 24
  

 6    هـ1438  



  

اإلشراف على مبادرة صلة    جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

المعرفية ، التي تم تنفيذها من 

قبل أعضاء هيئة التدريس  

بالقسم للمجتمع عبرالهاتف  

بتقديم استشارات معرفية 

بحثية ، وأطلقت وخبرات 

   /29اعتبارا من تاريخ 

 هـ / 1438/ 5

 هـ. 1438/ 29/8 
  

 7    هـ1438  

 كيف تكونين  )ورشة عمل    جمعية وميض 

 (. ؟روائية مبدعة  

   هـ 1439  يوم

   هـ 1439  يوم إدارة أمسية شعرية   النادي األدبي بالمنطقة الشرقية  

 المتعة  الرواية من)ورشة عمل   جمعية وميض  

 دة(.إلى الفائ

   هـ 1440 يوم 

  

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

 1   الحاسب

  

  

 . هـ1441-2-9آخر تحديث : 


