
جنان عبدالعزيز التميمي
20 ديسمبر 1977مـ

0544446278
01154884000115443668

 j.altamimi@psau.edu.sa

سعودية

WWW

الخرج

faculty.psau.edu.sa/j.altamimi

1438 1434 اآلن14321436 14311435 14331437 1430 1426 14241428 14231427 14251429 1422 1421 1420هـ

املؤهالت التعليمية

الخبرات االدارية

بكالوريوس اآلداب والتربية
يف اللغة العربية 

كلية التربية للبنات بالخرج

ماجستير اآلداب
يف اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب - جامعة امللك سعود

دكتوراه الفلسفة
يف اللغة العربية )اللسانيات(

كلية اآلداب - جامعة امللك سعود

وكيلة قسم اللغة العربية
كلية التربية

مساعدة وكيلة التطوير والجودة
كلية التربية 

مساعدة وكلية
الشؤون التعليمية واألكاديمية 

كلية التربية

رئيسة لجنة الجودة 
ىلع املستوى البرامجي

كلية التربية 

وكيلة التطوير والجودة
 كلية التربية

الخطاب اللغوي يف التواصل الشبكي
ــي  ــز الدول ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــز املل ــة، مرك ــة اللســانيات العربي مجل

ــر( ــد النش ــة، الرياض،)قي ــة العربي ــة اللغ لخدم
الصورة الذهنية للمرأة يف املثل الشعبي:

ــة،  ــة واألدبي ــات اللغوي ــة الدراس ــة، مجل ــة تداولي ــة ومقارب ــة داللي معالج
ــر( ــد النش ــامية يف ماليزيا،)قي ــة اإلس الجامع
االنتماء الوطني بين املعجمية والتداولية

مجلة بحوث كلية اآلداب، جامعة املنوفية، مصر، ع107.
“السعادة” يف اللغة العربية دراسة لسانية إدراكية

مجلة الدراسات العربية- كلية دار العلوم، جامعة املنيا، مصر، ع33.
النحو العربي يف ضوء اللسانيات الحديثة.

)بحث منشور يف كتاب(
األبعاد اإلدراكية يف التعبير الزمني يف اللغة العربية

)رسالة دكتوراه(
التعريفات النحوية يف كتاب الشريف الجرجاني

)رسالة ماجستير(

املؤلفات العلميةالبحوث والدراسات

الزمن من التمثيل الذهني إلى التعبير اللغوي
دراسة لسانية إدراكية،) كرسي املانع للدراسات اللغوية، 

جامعة امللك سعود،2013م (

النحو العربي يف ضوء اللسانيات الحديثة
دار الفارابي، بيروت،  2013م

مفهوم املرأة بين نص التنزيل وتأويل املفسرين
دار الفارابي، بيروت، 2012م
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أستاذ اللسانيات املشارك - جامعة األمير سطام



عضو لجنة كنترول اختبارات قياس
مركز الخرج

عضو اللجنة الدائمة
لبرنامج تقييم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
عضو لجنة تطوير الخطط الدراسية
بكلية التربية

عضو اللجنة الدائمة 
لتطوير كلية التربية بالخرج.

عضو فريق برنامج تطويري ملنسوبي الجامعة
عضو فريق املتابعة وتحسين العملية التعليمية

وكالة الجامعة للتطوير والجودة، .

عضو فريق متابعة متطلبات الجودة
يف كليات الجامعة، عمادة التطوير والجودة،

عضو لجنة تطوير الجودة
ىلع املستوى املؤسسي بكلية التربية.
عضو لجنة تطوير اإلعالم والفعاليات
بكلية التربية.
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عضويات اللجان

عضويات اللجان

األنشطة املجتمعية

استراتيجيات التدريس والتقويم
جامعة سلمان بن عبدالعزيز.

أسس التعلم والتعليم
جامعة سلمان بن عبدالعزيز.

نظام االجتماعات االلكترونية )مجالس(
جامعة سلمان بن عبد العزيز.

كيفية استخدام املكتبة الرقمية السعودية
جامعة سلمان بن عبدالعزيز.

اإلرشاد األكاديمي
جامعة سلمان بن عبدالعزيز.

تمويل املشاريع البحثية: من الفكرة إلى القبول
عمادة البحث العلمي، جامعة سلمان بن عبدالعزيز.

املراجعة الخارجية للبرامج
جامعة سلمان بن عبدالعزيز.

توصيف البرنامج وتقريره
جامعة سلمان بن عبدالعزيز

أساليب التدريس والتقويم الفعال
جامعة سلمان بن عبدالعزيز

دورة االستشاري املعتمد يف
اإلدارة االستراتيجية.

.SWOT تحليل سوات
. Pareto تحليل باريتو

دورة مهارات االتصال والكتابة اإلدارية 
أكاديمك للتدريب 

دورة تقدير األولويات 
أكاديمك للتدريب 

دورة أساسيات اإلدارة الحديثة 
جلوبال لينك 

دورة يف إدارة الجودة الشاملة 
جلوبال لينك 

دورة إدارة فرق العمل 
أكاديمك للتدريب 

دورة إدخال بيانات ومعالجة نصوص 
معهد العاملية للحاسب والتقنية

دبلوم مهارات اللغة االنجليزية
    Direct  English  -2010م 

برنامج دبلوم املدرب املعتمد واملدرب اإللكتروني.
دبلوم إدارة الجودة الشاملة 

أكاديمك للتدريب والتعليم.

ورشة عمل يف التخطيط االستراتيجي
الهيئة الوطنية لاعتماد األكاديمي، جامعة سلمان.

ورشة عمل مشروع توحيد الخطط الدراسية لألقسام 
املتناظرة بالجامعة يف ضوء معايير الهيئة الوطنية 

للتقويم واالعتماد األكاديمي.
ورشة عمل توصيف البرنامج وتقريره

الهيئة الوطنية لاعتماد األكاديمي، جامعة سلمان.

ورشة عمل يف تأسيس أنظمة الجودة
الهيئة الوطنية لاعتماد األكاديمي, جامعة سلمان.

ورشة عمل يف تقويم البرامج الجامعية
الهيئة الوطنية لاعتماد األكاديمي، جامعة سلمان.

ورشة عمل يف استراتيجيات التدريس الجامعي والتقويم
جامعة سلمان. 

املشاركة بمحاضرة يف مبادئ اللسانيات املعرفية
يف جامعة الحدود الشمالية. 1437ه

املشاركة بورقة عمل يف ندوة »املبادرات املجتمعية للجامعات السعودية ودورها يف تعزيز االنتماء الوطني« 
والتي نظمتها الجامعة السعودية اإللكترونية بالرياض.1436هـ

مقاالت وتقارير ثقافية يف الصحف السعودية:
)جريدة الرياض- جريدة االقتصادية- مجلة املجلة(. 1437-1436-1435هـ

املشاركة يف تفعيل حملة نحو بيئة أفضل
يف الثانوية العاشرة بمحافظة الخرج. 1435هـ

املشاركة يف اللقاء السابع للخطاب الثقايف
تحت مظلة الحوار الوطني. »التصنيفات الفكرية وأثرها ىلع الخطاب الثقايف السعودي« 1434هـ
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