
 

 

 

 صيته محمد مبارك العجمي الكامل  االسم
 عضو هيئة تدريس   الوظيفة

 
 المعلومات الشخصية 

 سعودية  | الجنسية 

 هـ  1392 |  تاريخ الميالد

 اللغة العربية  |  القسم

 smalajmi@iau.edu.sa |  البريد الجامعي الرسمي

 38069  |  الهاتف الخاص بالمكتب

 

 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة  تحدث
   العربية 
   اإلنجليزية 

 أخرى    

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان
- كلية اآلداب -كليات البنات حي الريان   –الدمام  ـه25/1/1415 بكالوريوس   
كلية اآلداب  -جامعة الدمام  حي الريان   –الدمام  ـه10/9/1421 ماجستير    
كلية  -جامعة الملك فيصل حي الريان   –الدمام 

- اآلداب  

ـه21/5/1429 دكتوراه  

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

 الدكتوراة  في علم المعاني والبيان " للمرشدي" دراسة وتحقيق  – شرح عقود الجمان 

 الماجتسير  من بالغة القرآن الكريم في سورة يونس 

ــ   الزمالة ـــــــــ
 

 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
 أستاذ مساعد  قسم اللغة العربية   –كلية اآلداب بالدمام  هـ 15/7/1430
 محاضر  قسم اللغة العربية   –كلية اآلداب بالدمام  هـ  10/9/1421

  



 

 

 معيدة   قسم اللغة العربية   –كلية اآلداب بالدمام  هـ  20/6/1415
 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ 
 الكلية للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع وكيلة  S2-26 هـ  19/5/1439

- هـ 1437 /15/9

 هـ  19/5/1439
 رئيسة قسم اللغة العربية  2-17

 رئيسة مكتب الجودة بقسم اللغة العربية   12-2 هـ 29/10/1435
 رئيسة محور التعلم والتعليم   21-2 هـ 5/11/1434
  وكيلة القسم لشؤون الطالبات 17-2 هـ 3/12/1429

  لجان االمتحانات بالقسم رئيسة  المبنى القديم  هـ 21/1/1422

 مديرة التوجيه واالرشاد   ةمساعد المبنى القديم  هـ  1420

 اإلنجازات العلمية 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(  األبحاث العلمية المنشورة 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  جهة النشر وتاريخ النشر 
الدولي العلمي الثالث للمركز المؤتمر 

األوروبي للبحوث واالستشارات 
م 2017  

ظاهرة الغموض في الدراسات القديمة قديًما 
 وحديثًا  

العجمي  ه د. صيت  
1 

جامعة   –مجلة حوليات اآلداب واللغات 
 -فبرايرالجزائر   –محمد بوضياف 

م 2018  

مصطلح الطباق بين مركزية المعنى والتعدد 
 الداللي 

صيته العجمي د.   
2 

 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة تاريخ القبول 
    1 

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المؤتمر وتاريخ النشر 
المؤتمر الدولي العلمي الثالث  

األوروبي للبحوث للمركز 
م 2017واالستشارات   

ظاهرة الغموض في الدراسات القديمة 
 قديًما وحديثًا  

 د. صيتة العجمي 
 

1 

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 

د.ليلى رضوان –  د. صيتة العجمي  النقد البالغي يف كتاب املعيار يف نقد األشعار  1439-1438ه  1 

 
 األبحاث الحالية

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 
د.مها الزهراني  –د.صيته العجمي  بيلوجرافيا األدب في المنطقة الشرقية    1 



 

 

م.شريفة العمري  –م.منى العيسى   
فاطمة الغامدي –ع.انتصار عقيلي   
هيلة العسيري  –وضحه الجودر   

 عائشة العباس

 
 خالل عامين :  المؤتمرات والندوات العلميةالمساهمات في 

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 

إسطنبول  –تركيا  املشاركة بورقة عمل   
م2017  

  األوروب  للمركز   الثالث العلمي الدول  املؤمتر
   واالستشارات للبحوث 

1 

م 6/12/2018-4 الرايض  حضور   - املؤمتر الدول لتقومي التعليم ) مهارات املستقبل 
 تنميتها وتقوميها ( 

2 

 
 :  العضويات واللجان المشارك فيها

 

 هـ حتى تاريخه .1438من عضو مجلس كلية اآلداب  -

 . م 2018-م  2017 لعام رئيسة ومقررة تطوير برنامج الدكتوراه  -
 هـ 1439 الى   ـه21/7/1437س لعامين من مقررة تطوير برنامج البكالوريو  -

 . ـ ه19/5/1439هـ   الى 1437من اإلشراف على اللجان العامة للقسم  -

 .  هـ حتى تاريخه  1429من  عضو اللجنة العلمية تخصص البالغة والنقد -

 ه. 19/5/1439الى   1437من عام رئيسة اللجنة االستشارية للقسم  -
الى   1437من رئيسة تشكيل لجان وضع األسئلة والمقابلة الشخصية للمتقدمات للدراسات العليا  -

 ه.  19/5/1439

حتى تاريخ  هـ  1436- 1435من لقسم اللغة العربية لثة الثانية والثا  للمرحلتينرئيسة فريق الدراسة الذاتية  -
 ـ. ه19/5/1439تكليفي 

 حتى تاريخة .  1439دراسة الذاتية لبرامج كلية االداب من اتي األولي و الالهيكل التنظيمي للتقويم الذنائب رئيس  -

 .ـ حتى تاريخه ه1439-1438عضو لجنة التنظيم والتطوير اإلداري للعام الجامعي  -

 . ـ حتى تاريخةه3/7/1439أمينة سر لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي لكلية اآلداب  نائبة و -

 حتى تاريخه . هـ1440-39اللجنة االستشارية لكلية اآلداب . ة وأمينة سرنائب -
 . ـ حتى تاريخهه3/1439/ 17عضو لجنة المتابعة االكاديمية للطالبات كلية اآلداب بتاريخ  -

 حتى تاريخه. هـ1440-39مينة سر التخطيط االستراتيجي لكلية اآلداب نائبة وأ -

 ـ حتى تاريخه.ه2/1439/ 19اآلداب عضو لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في كلية  -

 -ـ ه1436عضو فريق عمل مشروع بناء آليات لربط مخرجات الجامعة بمتطلبات سوق العمل والمجتمع ، من  -
 هـ . 1439

 . حتى تاريخه  عضو في فريق البرنامج التنفيذي للخطة االستراتيجية للجامعة  -

ة لكليات مجمع حي الريان وكلية المجتمع بتاريخ عضو اللجنة الدائمة لدراسة المخالفات اإلدارية والفني -
 . ـ لمدة عام ه4/3/1439

 .  هـ حتى تاريخه 1438) جمعية سواعد ( لإلعاقة الحركية  عضو -

 .   (  ، حتى تاريخه 3( و )2اإلشراف العام على يوم المسؤولية المجتمعية ) -

 حتى تاريخه . –م 2010من  عضو في جمعية تحفيظ القرآن الجويرية بنت الحارث بالخبر -
 حتى تاريخه  م2018 – 82عضو الجمعية المصرية للدراسات السردية رقم  -



 

 

م ولمدة خمس 27/2/1437بتاريخ  تبيان –عضو عامل في الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه  -
 سنوات . 

 
 

 

 أنشطة التدريس 

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

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر

ARAB453N  1 البالغة في القرآن والسنة 

Arab 151 2 التحرير العربي 

 3 تحليل نصوص لجميع األقسام ----- 

 4 تحليل بالغي ونقدي للنصوص ------ 

ARAB253 5 علم البيان 

ARAB251N  6 المعانيعلم 

 7 البالغة القرآنية ------ 

ARAB142N  8 القراءة والمحادثة 

ARAB132N 9 التذوق األدبي 

ARAB351N  10 التفكير البالغي عند العرب 

ARAB472   11 بحث في البالغة 

ARAB251N   12 1البالغة 

ARAB253N   13 2البالغة 

ARAB206-MO  14 علم البيان المطور 

 
 الدراسات العليا 

 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
ــ      ـــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب 
 



 

 

 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 
  الماجستير  4 هـ  1436 هـ 1439

 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 # العلميةالشهادة  العنوان الجهة التاريخ 
  اإلمام جامعة هـ   28/12/1440

  فيصل بن عبدالرحمن

  قسم/ اآلداب كلية –

  العربية اللغة

جهود الدكتور محمد محمد أبو موسى 

 في البالغة التعليمية 
مناقشة رسالة الماجستير في  

 تخصص البالغة والنقد 
1 

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية 

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 

ــ       ـــــــــــــــــــــــ

 
  وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(   ان المهمات اإلدارية واللج 

 
 خدمة المجتمع  

 
 # من إلى  المنصب الجهة
 كلية – فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة

   العربية اللغة قسم/ اآلداب
 انتشار تعزيز ملتقى على اإلشراف

  العربية اللغة
21/3/1438 يوم واحد

 هـ
1 

 كلية – فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة

 . اآلداب

)  وإطالق إعداد  على اإلشراف

 المسؤولية يوم في(  صلة مبادرة

 ( 1) المجتمعية

29/5/1438 واحد يوم

 هـ 

2 

 كلية – فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة

 .  اآلداب

االشراف على يوم المسؤولية  

 ( لكلية االداب  2المجتمعية )

 3 هـ  1439 واحد يوم

 كلية – فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة

 .  اآلداب

  المسؤولية يوم على االشراف

 االداب  لكلية( 3) المجتمعية

 4 هـ  1440 واحد يوم

نقد كتابات شعرية لطالبات الثانوية  مجمع نورة الجبر التعليمي في األحساء  

 العامة 

-1439 واحد يوم

 هـ  1440

5 

زيارة ميدانية والمشاركة في  مدارس البسام بالدمام  

في اليوم  الملتقى األول لإلحتفاء

العالمي للغة العربية مع طالبات  

 قسم اللغة العربية 

24/3/1439 واحد يوم

 هـ 

6 

 كلية – فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة

 . اآلداب

االشراف العام على خدمة المجتمع 

وانشطته من خالل وحدة التوعية 

وخدمة المجتمع التابعة لوكالة 

الدراسات والتطوير وخدمة 

 المجتمع  

  7 1439 حتى تاريخه 



 

 

 كلية – فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة

 . اآلداب

االشراف على معرض ريادة 

 األعمال لخريجات كلية االداب 

 8 هـ  1440 ثالثة ايام

 كلية – فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة

 . اآلداب

االشراف العام على أنشطة  

من خالل  خريجات كلية االداب

وحدة الخريجين والتنمية المهنية 

التابعة لوكالة الدراسات والتطوير 

 وخدمة المجتمع  

 9 1439  تاريخه حتى

 كلية – فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة

 . اآلداب

االشراف على فعاليات اليوم  

   89الوطني 

25/1/1441 يوم واحد

 هـ 

10 

 

 ان عضوية اللج
 

 # من إلى  المنصب الجهة
عضو فريق عمل مشروع بناء آليات لربط خمرجات  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

 اجلامعة مبتطلبات سوق العمل واجملتمع .

 1 هـ1436 حتى تاريخه 

 2 هـ1438 حتى تاريخه  ) مجعية سواعد ( لإلعاقة احلركية .عضو  جمعية سواعد 

     

     

جامعة اإلمام محمد بن سعود  
كلية أصول دين -اإلسالمية   

اجلمعية العلمية السعودية للقرآن  عضو عامل يف 
 تبيان –الكرمي وعلومه 

 5 ه 28/2/1437 حتى تاريخه  

جمعية تحفيظ القرآن الجويرية بنت 
 الحارث 

عضو يف مجعية حتفيظ القرآن اجلويرية بنت احلارث  
 ابخلرب  

 6 ه1430 حتى تاريخه  

 
 االستشارات العلمية 

 
 # من إلى  الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 

ــ  ــ  ــــــــ ــ  ــــــــ ــ  ــــــــ   ــــــــ
 

 

 

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة
ــ  ــ  ــــــــ ــ  ــــــــ ــ  ــــــــ   ــــــــ

 

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

 
 1 الحاسب اآللي . 

 2 اإلنجليزيةاللغة 



 

 

 

 

 برامج التطوير المهني 

 

 الجهة التاريخ   عنوان البرنامج  #

ورشة عمل ) تأهيل المراجعين   1

 الخارجيين ( 

المركز الوطني  جدة )  4-6/11/2014

للتقويم واالعتماد  

 األكاديمي( 

ورشة عمل ) توصيف المقررات  2

 والخبرة الميدانية  

  الوطني المركز) جدة  17-18/10/2018

  واالعتماد للتقويم

 (األكاديمي

ورشة عمل ) التخطيط   3

االستراتيجي لضمان وتحسين  

 الجودة  

  الوطني المركز) دبي  26-27/10/2018

  واالعتماد للتقويم

 (األكاديمي

ورشة عمل ) تأهيل المراجعين   4

لطلبات التسجيل في االطار  

 السعودي للمؤهالت ) سقف(  

 الوطني المركز) الدمام  28-30/10/2018

  واالعتماد للتقويم

 (  األكاديمي

)صياغة مخرجات   عمل ورشة 5

 التعلم للبرامج والمقررات ( 

 المركز) الدمام   20-21/2/2018

  للتقويم الوطني

 (  األكاديمي  واالعتماد

)معايير ضمان الجودة   عمل ورشة 6

واالعتماد األكاديمي لبرامج  

 الدراسات العليا ( 

 الوطني المركز) الدمام  16-17/1/2019

  واالعتماد للتقويم

 (  األكاديمي

)اعداد تقرير الدراسة  عمل ورشة 7

 الذاتية (

 الوطني المركز) الدمام  23-24/1/2019

  واالعتماد للتقويم

 (  األكاديمي

)معايير ضمان الجودة   عمل ورشة 8

واالعتماد البرامجي ومتطلبات  

 تحقيقها ( 

 الوطني المركز) جدة  6-7/2/2019

  واالعتماد للتقويم

 (  األكاديمي

  المركز)   الرياض  8/10/2018-7 توصيف البرنامج  عمل ورشة 9

  للتقويم الوطني

 (األكاديمي واالعتماد

  وفق التعليم في التمييز عمل ورشة 10

       -  ADDIE  نموذج

  التعليم تطوير عمادة 2017-2018

     الجامعي

 التعلم استراتيجية عمل ورشة 11

   المشاريع على القائم

  التعليم تطوير عمادة - 2017-2018

 الجامعي

  التعليم تطوير عمادة 2018-2017   -   التربوي المقهى عمل ورشة 12

 الجامعي

 وطرق التعلم خرجاتم عمل ورشة 13

      قياسها

  شعبة -االداب كلية 2017-2018

 المهارات تنمية

                                     المستمر والتعليم

 قياس آلية عمل ورشة عمل ورشة 14

           - البرنامج - للمقرر التعلم نواتج

  شعبة -االداب كلية 2018-2019

 المهارات تنمية

          المستمر والتعليم



 

 

 -  الجودة دائرة إغالق عمل ورشة 15

 المهارات  تنمية شعبة -االداب كلية

                                     المستمر والتعليم

 شعبة -االداب كلية - 2018-2019

 المهارات تنمية

                                     المستمر والتعليم

  نظام دليل مسودة عمل ورشة 16

   - التاريخ برنامج -  الجودة إدارة

  شعبة -االداب كلية 2018-2019

 المهارات تنمية

 المستمر والتعليم

  لزيارة التهيئه عمل ورشة 17

   الخارجيين المراجعين

  شعبة -االداب كلية 2018-2019

 المهارات تنمية

 المستمر والتعليم

   اإلنجليزيةدورة متقدمة باللغة  18

 المستوى الثالث  

 لمدة .ثالثة أسابيع 

 م  7/2019/ 1-20

 

Communicate 

School –  مانشستر– 

 بريطانيا  

 

 
 

 آخر تحديث 

 م 20/10/2019


