
 

 

 

 كلي الع  حمد بن  عليبنت مشاعل  الكامل: االسم

 اللغة العربية    مشارك بقسم أستاذ    :الوظيفة 

 
 

 المعلومات الشخصية 

 سعوديةالجنسية | 

 القسم / اللغة العربية  

 malokly@iau.edu.saالبريد الجامعي الرسمي | 

 38000/الهاتف الخاص بالمكتب 

 العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( المؤهالت  

 التاريخ  الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان
 هـ 1431 الدكتوراة جامعة الدمام الدمام 

 هـ 1426 الماجستير  جامعة الدمام الدمام 

 هـ 1418 البكالوريوس  جامعة الملك فيصل  األحساء

 
 والزمالة عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير  

 

 الدكتوراة فنية. رثاء العشاق في العصر األموي دراسة موضوعية 
 الماجستير  فنية. دراسة موضوعية شعر المرأة في دواوين الحماسة  

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
 أستاذ مشارك العربية.اللغة  قسم  /كلية اآلداب  جامعة الدمام / هـ 23/3/1437
 أستاذ مساعد .كلية اآلداب / قسم اللغة العربية جامعة الدمام / هـ 24/11/1431
 محاضر . كلية اآلداب / قسم اللغة العربية فيصل /ملك جامعة ال هـ 2/11/1426
 معيدة  العربية. قسم اللغة التربية /  كلية /جامعة الملك فيصل  هـ 23/4/1419

 

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري المكتب التاريخ 

 عميدة كلية اآلداب  اإلدارة تاريخه. حتى  هـ1441/ 1/7

 عميدة كلية اآلداب المكلفة  اإلدارة هـ 6/10/1440-6/11/1440

 رئيسة تطوير الدعم الطالبي بالجامعة  اإلدارة هـ حتى تاريخه   1438

 للشؤون األكاديميةكلية اآلداب وكيلة  اإلدارة هـ 1441 -1437

  



 

 

 مركز اختبارات التعلم عن بعد ةمشرف اإلدارة هـ 1439-1441

 مركز اختبارات التعلم عن بعدة مشرفمساعدة  اإلدارة هـ 1437-1439

 بكلية اآلداب  اإلرشاد األكاديميمنسقة وحدة  اإلدارة هـ 1435-1437

 اإلدارة هـ 1435-1437
بكلية  منسقة وحدة الخريجات والتنمية المهنية

 اآلداب.

 .وكيلة قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية هـ 1433-1435

 منسقة اإلرشاد األكاديمي في قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية هـ 1433-1435

 لالنتساب.منسقة اإلرشاد األكاديمي  قسم اللغة العربية هـ 1431-1432

 وكيلة قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية هـ 1426—1425

 
 اإلنجازات العلمية 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث( 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  جهة النشر وتاريخ النشر 

المجلة العلمية بجامعة الملك فيصل العدد  

2/1440 

القيم الجمالية بين الواقع والمأمول في شعر 

 تويت اليمامي 
 1 مشاعل العكلي 

 2 مشاعل العكلي  .صورة المرأة في األدب النسوي السعودي هـ 1436/ 35مجلة جامعة الخرطوم العدد  

 3 مشاعل العكلي  .شعر المرأة السعوديةصورة الرجل في  هـ 5/1434العدد مجلة جامعة األزهر 

 

 ألبحاث العلمية المقبولة للنشر ا
 

تاريخ  

 القبول 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة

 هـ 1443
مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أثر جائحة كورونا في تحول الخطاب 

الشعري المعارضة الشعرية بين عمرو بن 

 كلثوم وخالد الصدقة أنموذجة 

 1 مشاعل العكلي 

 هـ 1440
مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية 

 نالرحمبجامعة األميرة نوره بنت عبد 

مقصدية خطاب المرأة في أشعار الموثبات  

 العربي القديم(
 2 مشاعل العكلي 

 هـ 1439
المجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية  

 الصادرة عن كلية اآلداب بجامعة المينا 

قصيدة )ما على ظني باُس( البن زيدون 

 )مقارنة تداولية( 
 3 مشاعل العكلي 

 هـ 1439
اإلنسانية  المجلة اآلداب والعلوم  

 الصادرة عن كلية اآلداب بجامعة المينا 

تصميم دورة تفاعلية للناطقين بغير العربية 

 للطالب والمدربين المستوى الثالث والرابع
 4 مشاعل العكلي 

 5 مشاعل العكلي  حضور التراجيدي في الشعر األموي. مجلة العلوم اإلنسانية بجامعة الطائف هـ 1433

 

 

 

 

 

 



 

 

 العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة األبحاث 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المؤتمر وتاريخ النشر 
ملتقى التكامل المعرفي لمواجهة جائحة كورونا /  

 هـ 16/11/1441وزارة التعليم 
ل ااستشراف مستقبل التواصل الفع  

 والصحي في المجتمع وبيئات العمل 
 مشاعل العكلي  

 ليلى رمضان  
1 

المؤتمر الدولي )تطوير البحث العلمي في التعليم 

 هـ 1439/ 29/1-27العالي( الشارقة / 

أثر البحوث التشاركية في تطوير واقع 

 البحث العلمي في التعليم العالي 
 2 مشاعل العكلي 

التعليم العالي لدول  مؤتمر اإلرشاد األكاديمي في 
الملك   في جامعةالمنعقد   مجلس التعاون الخليجي،

 . هـ21/1/1437-19بجدة  عبد العزيز

اإلرشاد األكاديمي بكلية اآلداب في 

 .جامعة الدمام الواقع والمأمول
 3 مشاعل العكلي 

منهج تعليم اللغة   الثامن لتطويرالمؤتمر الدولي 
  العربية لغير الناطقين بها، المنعقد في فرنسا في

 . ه8/1435/ 10-9الفترة 

تصميم دورة تفاعلية للناطقين بغير 

 العربية للطالب والمدربين
 4 لعكلي امشاعل 

 

 المشاريع البحثية المنتهية
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 

 1 األزرقي منيرة /مشاعل العكلي والثقافية.المهرية معجم الحياة االجتماعية  هـ 1437

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

 1 مشاعل العكلي  األموي.المرثية الغزلية في الشعر 

 2 ليلى رضوان  –مشاعل العكلي  الحمداني.الرمز التاريخي في شعر أبي فراس 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 

هـ الموافق 4/1443/ 10 -الرياض حضور

 م 15/11/2021

 حضور ملتقى الكراسي البحثية 
1 

حلقة نقاش مفتوح حول العمل األكاديمي ضمن برنامج شهادة  م 27/10/2021هـ الموافق 21/3/1443 دعوة حضور 

 التوجيه واإلرشاد المهني لألستاذ الجامعي 
2 

ممثلة الجامعة في 

 رئاسة المشروع 

مشروع وزارة التعليم بتعزيز كفاءة البحوث والدراسات  2021/ 14/11هـ الموافق 1443/ 9/4

اإلنسانية في العلمية باللغة العربية في المجاالت االجتماعية و

 الجامعات السعودية 

3 

مؤتمر برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي  هـ  23/1/1443 حضور

 ألعضاء هيئة التدريس 
4 

 5 حفل إطالق مبادرة تحدي االبتكار الجامعي للتنمية المستدامة  هـ  1443/ 9/4 حضور 



 

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 

الموافق   - -هـ21/12/1442 حضور

 م 31/7/2021

ندوة " المدونات الحاسوبية العربية: أطر نظرية ونماذج  

 تطبيقية  
6 

ملتقى مجلس شؤون األسرة والجامعات " وحدة الهدف   م  2021/ 20/5الموافق -هـ 8/10/1442 حضور

 وتكامل األدوار". 
7 

 حضور

 هـ 7-8/11/1442

 ندوة تجليات التراث في الدراسات األدبية واللغوية المعاصرة  جامعة الملك عبد العزيز )عن بعد(
8 

حضور 

 هـ 24/10/1442

مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة )عن  

 بعد(  

 ندوة واقع اللغة العربية في الجامعات  
9 

 حضور 

 هـ 8/10/1442

ندوة وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

 اإلخوان اإلرهابية 
10 

 حضور

 هـ 28/8/1442

 ندوة الدراسات البينية آفاق جديدة للبحث العلمي  جامعة الملك سعود )عن بعد( 
11 

ه عبر  23/8/1442

برنامج زووم من  

 م  8-10

 ندوة" مرتكزات التحول المؤسسي في الجامعات". بن فيصل  نعة اإلمام عبد الرحمجام

12 

 هـ  25/8/1442

 مساًء. 8

 ندوة قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية  بن فيصل  نجامعة اإلمام عبد الرحم
13 

 حضور
 جامعة أم القرى)عن بعد(  

 هـ 1442/ 25-26/8

البحث العلمي في علوم العربية  المؤتمر الدولي الثاني: تحديات 

 وآدابها
14 

 حضور
الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية 

 هـ 8/1442/ 25-24)عن بعد(  

الملتقى العربي لخبراء المسؤولية االجتماعية ودورها في 

 تعزيز التنمية المستدامة 
15 

 حضور
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل )عن  

 هـ 24/8/1442بعد( 
 16 ندوة األسواق في الجزيرة العربية في العصور التاريخية 

 حضور 
جامعة الملك سعود )عن بعد(  

 هـ  24/8/1442
 17 تي السعودي: أشكاله وقضاياه  ندوة األدب الذا

 حضور 
البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد 

 هـ  5/8/1442)عن بعد( 

ندوة منهج البحث النوعي في العلوم اإلنسانية في العالم العربي 

 الواقع والتحديات 
18 

 حضور 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ) عن  

 هـ  27/6/1442بعد( 
 19 ملتقى الدراسات واألبحاث البينية 

 مشاركة
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )عن  

 هـ  21/4/1442بعد( 
 20 ندوة اليوم العالمي للغة العربية 

 حضور 
 جامعة حائل )عن بعد( 

 هـ  1442/ 9/4

ندوة استشراف استقاللية الجامعات السعودية ونظام الجامعات  

 الجديد  
21 

 حضور 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )عن  

 هـ  7/4/1442بعد( 
 22 ندوة الملكية الفكرية وحق المؤلف 

 23 ندوة االبتكار وريادة األعمال في الجامعات السعودية  هـ  1442/ 25/2وزارة التعليم )عن بعد(  حضور

 حضور
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )عن  

 هـ  1441/ 12/7-11بعد( 

الملتقى األول للقيادات األكاديمية النسائية في الجامعات 

 السعودية 
24 

 مشاركة -حضور

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل)عن  

 بعد( 

 هـ  1442/ 17-18/8

ملتقى اتجاهات حديثة في بناء البرامج الدراسية في التعليم 

 الجامعي 
25 



 

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 

 حضور
الثالثاء   -قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب

 م 2021/ 9/2هـ الموافق 27/6/1442
 26 مؤتمر الدراسات متعددة التخصصات في اللغويات واألدب 

 م  22/9/2020الثالثاء  -كلية اآلداب مشاركة 
هــ/  1442فتراضي األول للبحث العلمي لعام المنتدى اال

 م  2020
27 

 حضور

هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمشاركة مع 

 األمانة السعودية لمجموعة العشرين 

 هـ  27/28/2/1442

 28 المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب 

 مشاركة -حضور
جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية  

 هـ  10/2/1442-19/2/1442
 29 مؤتمر كاوست للقيادات السعودية 

 30 ملتقى التكامل المعرفي لمواجهة جائحة كورونا  وزارة التعليم  مشاركة

 حضور
 بن فيصل   نجامعة اإلمام عبد الرحم

 هـ 29/6/1441
 31 األكاديمية شركاء النجاح. الملتقى الثاني لرؤساء األقسام 

 حضور 
 بن فيصل   نجامعة اإلمام عبد الرحم

 هـ 1440/ 2/8
 32 الملتقى األول لرؤساء األقسام األكاديمية تجارب وخبرات. 

 حضور
-10بن فيصل  نجامعة اإلمام عبد الرحم

 هـ 7/1439/ 12

جل التنمية المستدامة في المملكة  أللتعليم من  األولالمؤتمر 

 .العربية السعودية
33 

 حضور
 قاعة الملك فيصل للمؤتمرات 

 هـ 3/1439/ 5-3الرياض 
 34 المؤتمر الدولي للتعليم المدمج )الطريق إلى اقتصاد المعرفة(.

 مشاركة
 جامعة الشارقة 

 هـ 1439/ 27-29/2
 35 المؤتمر الدولي )تطوير البحث العلمي في التعليم العالي(.

 36 الوسطية وتحقيق األمن (. )الملتقى العلمي األول  هـ 1439/ 1/    27كلية العلوم /  حضور

 هـ 1437كلية اآلداب / حضور
الملتقى الثقافي األول لكلية اآلداب الذي نظمه قسم اللغة  

 اإلنجليزية.
37 

 حضور
 جامعة الدمام

 هـ 1437/ 18-21/6
 38 الملتقى الخامس للدراسات العليا والبحث العلمي.

 مشاركة
  21/1-19الملك عبد العزيز جامعة 

 هـ 1437/
مؤتمر اإلرشاد األكاديمي في التعليم العالي لدول مجلس  

 التعاون الخليجي. 
39 

 40 ندوة العربية لسان العلم.  هـ 1437جامعة الدمام / حضور

 41 الملتقى الرابع للدراسات العليا والبحث العلمي.  هـ 1437جامعة الدمام/ حضور

 مشاركة
 فرنسا

 هـ 8/1435/ 9-10

المؤتمر الدولي الثامن لتطوير منهج تعليم اللغة العربية لغير 

 الناطقين بها. 
42 

 43 مؤتمر األدب والمكتبات اآلسيوي. هـ 4/6/1435-2اليابان /أوساكا  حضور

 هـ 7/1434/ 28-27فرنسا . حضور
المؤتمر السنوي السابع: ماهي طرق تصميم برامج تعليم اللغة  

 العربية في ضوء اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات؟ 
44 

 حضور
 جامعة الدمام / 

 هـ 1434/ 17-19/6

المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي )نواتج 

 جودة التعليم والتعلم في قطاع التعليم فوق الثانوي(. 
45 

 46 ابع )وحي القلم(.الملتقى األدبي الر هـ 1434/ 27/5جامعة الدمام / حضور

 47 الملتقى الثاني للدراسات العليا والبحث العلمي.  هـ 1434/ 24/4جامعة الدمام / حضور

 48 مؤتمر اإلسالم والسالم. هـ5/1433/ 24- 23جامعة الدمام/  حضور



 

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 

 حضور
 28جامعة الدمام/

ــ 1432/ 29/3-  ه
 49 ملتقى البيئة في األدب واللغة.

 

 الدورات التدريبية: الندوات و ورش العمل و 

 # الدورة / الورشة  الجهة المنظمة  التاريخ 
لقاء الفعالية المؤسسية: كيف يمكن أن تدعمك أنت وطالبك   جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل هـ 26/7/1443

 ومؤسستك 

1 

الملتقى الختامي لمشروع "تعزيز كفاءة األبحاث والدراسات  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل هـ 1443/ 7/7

 العلمية باللغة العربية في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية" 

2 

 هـ  12/4/1443

الموافق 

 م 17/11/2021

 3 برنامج تقويم األداء الوظيفي وفق النموذج الجديد  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 4 ورشة عمل تبادل الخبرات والتجارب في المسؤولية االجتماعية  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل   هـ 1442/ 15-16/8
هـ من  1442/ 6/9

 م.    11-12

رمضانيات الجودة واالعتماد  

األكاديمي في دورتها الثانية للعام 

 هـ 1442

 5 صميم وقياس خصائص خريجي البرامج األكاديمية دورة ت

هـ من  1442/ 7/9

 م  11-12

رمضانيات الجودة واالعتماد  

األكاديمي في دورتها الثانية للعام 

 هـ 1442

 6 دورة اإلدارة الرشيقة  

هـ من  1442/ 9/9

 م.  11-12

رمضانيات الجودة واالعتماد  

األكاديمي في دورتها الثانية للعام 

 هـ 1442

 Quality 4.0  7دورة الجيل الرابع للجودة 

Mar.16.2021 8 دورة توصيف البرنامج  عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 
Mar.30.2021 9 دورة مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية  عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 

Apr.6.2021 10 علم بالبرنامج والمقررات تقويم مخرجات الت عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 
May.18.2021 11 التقرير السنوي للبرنامج األكاديمي  عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 

المركز الوطني للتقويم واالعتماد  هـ  1442/ 17-18/3

 األكاديمي  

 12 دورة التخطيط االستراتيجي لضمان وتحسين الجودة 

 13 ورشة عمل بناء الخطة االستراتيجية لكلية اآلداب  كلية اآلداب )عن بعد( هـ 17/9/1441

هـ  9/1441/ 9-12

 أيام( 4)

هيئة تقويم التعليم والتدريب )عن  

 بعد( 

 14 برنامج مراجع االعتماد األكاديمي 

 

 

 الماجستير والدكتوراة اإلشراف على رسائل  

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 

 1 الماجستير  شعر الغزل في كتاب التعليقات والنوادر  قسم اللغة العربية  هـ 18/11/1436
 

 

 

 

 



 

 

 المناقشات العلمية على رسائل الماجستير والدكتوراة 

 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 

 قسم اللغة العربية  هـ 1439/ 1/4
جدلية الذات واآلخر في شعر األحنف 

 العكبري 
 1 الماجستير 

 2 الماجستير  المكان في شعر محمد الثبيتي   قسم اللغة العربية  هـ 25/4/1438

 
ا من األحدث(   ة عضوي    اللجان وخدمة المجتمع )بدءً

 

 ان المشارك فيها: اللجات وعضويال
 

 # من إلى  المهمة  الجهة
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل  

مستشاًرا لنائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية  ▪

 للدعم الطالبي   
1444 1443 1 

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

رئيسة لجنة تعزيز كفاءة البحوث والدراسات   ▪

 العلمية باللغة العربية
 2 هـ 1443 -

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 
 3 هـ 1443 - عضو لجنة المفاضلة الوظيفية  ▪

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

عضو لجنة مراجعة وتحديث القواعد التنفيذية   ▪

 لالئحة الدراسة واالختبارات 
 4 هـ 1443 -

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

عضو لجنة إعداد خطة زمنية النتقال قسم  ▪

الدراسات اإلسالمية وقسم الدراسات القرآنية من 

 كلية اآلداب إلى كلية الشريعة والقانون 

 5 هـ 1443 -

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

رئيسة فريق متابعة تفعيل الخطة االستراتيجية   ▪

 لكلية اآلداب 
 6 هـ 1443 -

عبدالرحمن بن جامعة اإلمام 

 فيصل 
 7 هـ 1443 - رئيسة فريق التعليم االلكتروني في كلية اآلداب  ▪

 
عضو لجنة رقابة مدى االلتزام بضوابط ومعايير   ▪

 صرف بدل الندرة  
1445 1443 8 

جامعة االمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 
 9 1443 1445 رئيسة لجنة الرؤى واالستشارات بكلية اآلداب  ▪

جامعة االمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

رئيسة لجنة بحث تظلمات منسوبي كلية اآلداب  ▪

 عن تقارير تقويم األداء الوظيفي الخاصة بهم 
1445 1443 10 

جامعة االمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 
 11 1443 1445 رئيسة لجنة التعاقد واالستقطاب   ▪

جامعة االمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 
 12 1443 1445 رئيسة لجنة البحث العلمي واالبتكار بكلية اآلداب  ▪

جامعة االمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

عضو لجنة إلعداد خطة زمنية النتقال قسم  ▪

الدراسات اإلسالمية وقسم الدراسات القرآنية إلى  

 كلية الشريعة والقانون 

 13 هـ 1443 -

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل  

عضو مجلس معهد الدراسات االستشارية  ▪

 والخدمات 
 14 هـ 1443 -



 

 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 

اآلداب  ةالمجاالت التركيزية البحثية لكليمبادرة )  ▪

 ( 2030وفق رؤية المملكة 
" تعزيز البحوث البينية في األنشطة البحثية بين 

 العلوم اإلنسانية والعلوم األخرى"

 15 هـ 1442 -

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 

عضو إعداد مقترح مركز أبحاث الدراسات   ▪

 اإلنسانية واالجتماعية
 16 هـ 1442 -

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

رئيسة لجنة مباشرة التحول من نظام الفصلين   ▪

 الدراسيين إلى الفصول الثالثة  
 17 هـ 1442 -

جامعة االمام عبدالرحمن بن 

 فيصل  

نائب رئيس لجنة الخدمات المقدمة بالجامعة حسب  ▪

 المعيار الرابع)معيار الطالب( 
 18 هـ 1442 -

عبدالرحمن بن جامعة اإلمام 

 فيصل 

عضو لجنة التعاون في تغطية االحتياج التدريسي   ▪

 من الكليات
 19 هـ 1442 لمدة عام  

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 
هـ  1442 - عضو لجنة التنسيق والمتابعة للعودة الحضورية  ▪  20 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 

عضو مجلس كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  ▪

 المجتمع  
 21 هـ 1442 -

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 

عضو لجنة إعداد مقترح إنشاء مركز أبحاث   ▪

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 22 هـ 1442 -

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 

عضو اللجنة الدائمة الستقطاب أعضاء هيئة  ▪

 التدريس بالجامعة
 23 هـ 1442 -

بن  نجامعة اإلمام عبد الرحم

 فيصل 

عضو لجنة مسابقة النشر من المشاريع البحثية  ▪

 والتخرج للطلبة  
 24 هـ 1442 -

بن  نجامعة اإلمام عبد الرحم

 فيصل 

عضو مجلس معهد الدراسات االستشارية  ▪

 والخدمات بالجامعة 
 25 هـ  1442 -

بن  نجامعة اإلمام عبد الرحم

 فيصل 
 26 هـ 1441 - الجامعة.  سعضو مجل ▪

بن  نجامعة اإلمام عبد الرحم

 فيصل 
 27 هـ 1441 - رئيسة مجلس كلية اآلداب بالجامعة. ▪

بن  نجامعة اإلمام عبد الرحم

 فيصل 

وتطويرها  عضو لجنة مراجعة البرامج األكاديمية  ▪

 بكلية اآلداب.
 28 هـ 1441 -

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 

رئيسة لجنة تطوير برامج الدراسات العليا  ▪

 والبحث العلمي بالكلية 
 29 هـ  1442 -

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 
 30 هـ 1442 - رئيسة لجنة التخطيط االستراتيجي بالكلية ▪

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 
 31 هـ 1442 - رئيسة لجنة إدارة األزمة بالكلية  ▪

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 
 32 هـ 1442 - رئيسة لجنة العودة اآلمنة حضوريًا بالكلية  ▪

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 

البرامجي رئيسة لجنة مراجعة متطلبات االعتماد  ▪

 بالكلية
 33 هـ  1442 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 34 هـ 1441 - عضو لجنة االستقطاب بالجامعة.  ▪



 

 

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو لجنة مراجعة الخدمات المقدمة بالجامعة  ▪

حسب المعيار )التعلم والتعليم( من معايير المركز  

 واالعتماد األكاديمي.الوطني للتقويم 

 35 هـ 1441 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو اللجنة العليا لبرنامج المنح الدراسية للطلبة   ▪

المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من غير 

 .نالسعوديي
 

 36 هـ 1441 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

  ةالتنفيذيعضو لجنة مراجعة وتحديث القواعد  ▪

 لالئحة الدراسة واالختبارات.
 37 هـ 1441 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 38 هـ 1443 - رئيسة لجنة أخالقيات البحث العلمي بكلية اآلداب.  ▪

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 39 هـ 1441 - رئيسة لجنة المتابعة األكاديمية بكلية اآلداب. ▪

عبدالرحمن بن جامعة اإلمام 

 فيصل 
 40 هـ 1441 - رئيسة لجنة تفعيل ومتابعة ودعم التعليم عن بعد   ▪

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 41 هـ 1443 - رئيسة لجنة المرافق والتجهيزات بكلية اآلداب. ▪

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 42 هـ 1443 - رئيسة لجنة الجودة في كلية اآلداب. ▪

الرحمن بن  اإلمام عبدجامعة 

 فيصل 

عضو فريق عمل لدراسة المسح الميداني لمبان  ▪

أقسام الطالبات للوقوف على االحتياجات  

 واإلمكانيات المتاحة للحلول.

 43 هـ 1440 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
عضو لجنة توصيف إدارة متابعة الشؤون  ▪

 الطالبات.األكاديمية وكالة الجامعة لشؤون  
 44 هـ 1440 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 45 هـ 1440 - عضو مجلس مركز اإلرشاد الجامعي بالجامعة.  ▪

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
عضو اللجنة الدائمة لإلشراف على برامج التعلم  ▪

 عن بعد.
 46 هـ 1440 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
التفكير والتخطيط االستراتيجي بوكالة عضو لجنة  ▪

 الجامعة لشؤون الطالبات. 
 47 هـ 1439 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
الدعم   نظام لتطوير االستشارية  اللجنةرئيسة  ▪

 الطالبي بالجامعة.
 48 هـ 1438 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

  عضو لجنة تطوير برنامج المسار اإلنساني ▪

 السنة التحضيرية(.)
 49 هـ 1439 -

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو لجنة إعداد البرنامج التدريبي لوكالء   ▪

 . الكليات للشؤون األكاديمية
 50 هـ 1437 ـ ه1438

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
األكاديمية بكلية  لجنة المتابعة ة مقررعضو و ▪

 .اآلداب
 51 هـ 1439 ـ ه1439

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 52 هـ 1436 ـ ه1439 .عضو لجنة المرافق واألجهزة في كلية اآلداب ▪

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 53 هـ 1437 هـ 1438 .رئيسة لجنة مراجعة مشاريع أبحاث التخرج ▪



 

 

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو لجنة االمتحانات والقبول للطالبات   ▪

 .المتقدمات لقسم اللغة العربية في جامعة الدمام
 54 هـ 1435 هـ 1436

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو لجنة إعداد خطة التنمية العاشرة في كلية  ▪

 .اآلداب بجامعة الدمام
 55 هـ 1436 هـ 1437

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو لجنة إعداد الخطة الخمسية لتعيين المعيدات  ▪

 في كلية اآلداب بجامعة الدمام.
 56 هـ 1435 ـ ه1436

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

رئيسة لجنة إعداد الجداول الدراسية بقسم اللغة  ▪

 .العربية في كلية اآلداب بجامعة الدمام
 57 هـ 1435 ـ ه1437

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو لجنة الجودة في محور السياق المؤسسي   ▪

لبرنامج اللغة العربية في كلية اآلداب بجامعة 

 الدمام. 
 58 هـ 1435 ـ ه1437

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو لجنة المقابالت الشخصية لمعيدات قسم   ▪

 . اللغة العربية في جامعة الدمام
 59 هـ 1435 ـ ه1436

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 

عضو اللجنة العلمية بقسم اللغة العربية في جامعة  ▪

 60 هـ 1431 هـ 1439 . الدمام

الرحمن بن  جامعة اإلمام عبد

 فيصل 
 61 1431 - عضو مجلس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب. ▪

 

 : ( بنك الخدمة المجتمعية أنشطة مجتمعية ) 

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة

الخيرة لرعاية األيتام بالمنطقة  الجمعية 

 الشرقية )نباء( 

مستشار مشروع دراسة ميدانية لتحديد 

االحتياجات التنموية وخطة التدخل 

المالئمة وتمكين األيتام وأسرهم 

 المستفيدين في اإلسكان التنموي 

 1 هـ 1443 -

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
رئيسة جائزة اإلبداع األدبي بنسختيها  

 األولى والثانية بالجامعة  
 2 هـ 1442 هـ 1443

أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو  

الملكي سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل 

 سعود

رئيسة دراسة واقع المسؤولية 

االجتماعية بالمنطقة الشرقية ) اإلصدار  

 الثاني(
 3 هـ 25/4/1442 -

 اإلمام عبدالرحمن بن فيصلجامعة 

عضو لجنة تحرير كتاب )خادم  

الحرمين الشريفين في مرآة التاريخ 

 والشعر(.

 4 هـ 25/4/1442 -

 5 هـ  1442/ 1/7 - مرصد أسري للقضايا األسرية  إمارة المنطقة الشرقية-وزارة الداخلية
 

 العمل التطوعي: 

 

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة
 1 هـ 1435 هـ 1440 عضو   جمعية ود الخيرية  

 2 هـ 1437 هـ 1438 عضو  جمعية سند لدعم أطفال مرضى السرطان 
 3 هـ 1437 هـ 1438 عضو  جمعية بناء لرعاية األيتام



 

 

 4 هـ 1436 هـ 1438 عضو  جمعية األمومة والطفل الخيرية 
 5 هـ 1436 هـ 1438 عضو  جمعية بنيان الخيرية

 الجوائز العلمية  

 
 # اسم الجائزة   التاريخ  
 - جائزة عضو هيئة التدريس المتميز بكلية اآلداب  هـ 1434

 

 أنشطة التدريس 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 

 1 النقد العربي القديم  254 تدريس 

 2 األدب الجاهلي  241 تدريس 

 3 األدب األموي  243 تدريس 

 4 2أدبية نصوص  471 تدريس 

 5 األدب في السعودية 444 تدريس 

 6 التذوق األدبي 152 تدريس 

 7 الكتابة والتعبير  111 تدريس 

 8 التحرير العربي 151 تدريس 

 9 فن القصة  313 تدريس 

 

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

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر املقررشرح 

مقرر يعطى للمستوى الرابع ويسعى لتعريف الطلبة بنشأة النقد وأعالمه، ويبني هلم 

 أسس نقد النصوص وحتليلها وفق معايري معينة
 1 النقد العربي القديم 254

ا من التعرف على تاريخ أمتهة الطالب مقرر يعطى يف املستوى الثالث ويسعى تلمكني

أعالم األدب العربي  وعلىالفكرية واألدبية، ا األدبي واحلضاري، والوقوف على قضاياه

حتصيل القيم  األدبي،من واقع دراسة حياتهم وثقافاتهم واإلملام بنتاجهم  ونثره،شعره 

األدبية واإلنسانية اإلجيابية اليت يدعو إليها األدب العربي، تنمية األذواق األدبية 

 .ةوالنقدية، واملهارات الفنية والنقدية لدى الطالب

 2 األدب اجلاهلي 241

باحلركة األدبية يف العصر لتعريف الطالبة  الرابع ويسعىمقرر يعطى يف املستوى 

 .وحتليلهاوالوقوف على الظواهر وتعليلها  جوانبها،ونثرية من مجيع  األموي شعرية

 3 األدب األموي 243

 4 2نصوص أدبية  471 احلديث.يف العصر حتليل نصوص  على ويعتمد مقرر يعطى يف املستوى السابع
واملراحل اليت مر بها يف  السعودي،نشأة األدب  ويستعرض الثامنمقرر يعطى يف املستوى 

وأهم أعالمه يف الشعر والفنون النثرية األخرى من قصة ورواية ومسرح ومقالة  تطوره،

 ورسالة

 5 األدب يف السعودية 444

إىل اإلحاطة بالعمل األدبي شكال ومضمونا من  الثاني ويهدفمقرر يعطى يف املستوى 

 األدبي.النسق اجلمالي للقيم الفنية يف النص  ادفة إىل إدراكخالل التعمق يف القراءة اهل

 6 التذوق األدبي 152

يبني للطلبة معايري الكتابة الصحيحة وفنون الكتابة عام لطالبات كلية العلوم مقرر 

 الفنية والوظيفية.
 7 الكتابة والتعبري 111

وطرق الكتابة الفنية  الصحيحة،مقرر يعطى يف املستوى األول ويعلمهم أسس الكتابة 

 والوظيفية.
 8 التحرير العربي 151



 

 

 القصة،ويسعى لتعليم الطلبة أسس فن  اإلجنليزية،مقرر من مقررات قسم اللغة 

 وروادها وأعالمها .
 9 فن القصة 313

 
 الدراسات العليا 

 

 # المقرر  المقرر رقم  مجال المساهمة 
- - - - 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب 

 

 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 

 1 البكالوريوس  5000 هـ 1435 هـ 1441
 

 

 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة تحدث 
 العربية ممتاز  ممتاز  ممتاز 
 االنجليزية متوسط  متوسط  متوسط 

 
 

 الشخصية: الكفاءات والمهارات  

 1 . كفاءة القيادة
 2 . كفاءة العمل ضمن الفريق

 3 . اتخاذ القرار /كفاءة التخطيط االستراتيجي 

 4 .مهارة الحاسب اآللي

 5 المخاطر.مهارات تحليلية /مهارات جمع وتحليل المعلومات /مهارة البحث العلمي /مهارة تحليل 

 6 تعاون. مهارات اجتماعية /مهارة إرشاد /مهارة انصات /مهارة  

 7 األولويات. مهارات تنظيمية /مهارة إدارة الموارد البشرية /مهارة إدارة الوقت /مهارة تحديد 
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