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 الدراسية المؤهالت

هألوب  ه نقو ه حويث من جامعى ه ملك سللللع و شا    لسلللل ى حاصلللللى شلا ةللللكاور ه وي   ه     -

 هـ1433

  ملكه بجامعى ه ع بيى ه لغى قس  من ه حويث ه ع ب  هألوب    ه ماجس ي  ةكاور شلا ىصلاح - 

 . هـ1427 شا  ه عزيز شبو

 .هـ1414 شا  ه عزيز شبو ه ملك بجامعى ه ع بيى ه لغى قس  من وهبآ بيا   ي س شلا حاصلى  -

  العملية الخبرات

 هـ.1439أس اذ مةا ك    جامعى ه ملك شبو ه عزيز/ قس  ه م هو ه عامى منذ شا   -

هـلللل. ة حور  مان 1437مساشور  ييلى يليى ه عل    هآلوهب بخليص  ةؤ ن ه  ط ي  منذ شا   -

 ه ج ور /  حور ه قياس  ه  ق ي /  حور خ يج  ه يليى/  حور  قنيى ه معل مات(.

مةلل  ى قسلل  ه ةقا ى هيسللاميى  ه مكا هت ه لغ يى    يليى ه عل    هآلوهب بخليص/ جامعى جور  -

 .1438-1435منذ شا  

 هـ.1439- 1438   جامعى جور/ يليى ه عل    هآلوهب بخليص منذ شا   مةا كأس اذ  -

mailto:ghabban_8@hotmail.com
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 هـ.1439ش    و يس م عا ن    جامعى ه ملك سع و ه طبيى ة  ع جور(، شا   -

 هـ. 1437- 1435أس اذ مساشو    جامعى جور/ يليى ه عل    هآلوهب بخليص شا    -

 هـ. 1435- 1434شبو ه عزيز شا  أس اذ مساشو    جامعى ه ملك   -

-1421 شا  منذ (جور ةلللل   جن ب إةلللل ه  مي بة ه ع بيى ه لغى قسلللل       ب يى مةلللل  ى  -

 .هـ1434

 هـ1420 شا  إ ا هـ1415 شا   ه  علي  منذ ه   بيى  زه ر   ( ه ةان يى ه م حلى   ة معلمى  -

 

 العملية الشخصية الصفات

 (.Microsoft Officeه  عامل مع  طبيقات ه حاس ب ه مي بيى ةخب ر شمليى هح  ه يى      -

إوه ر جلسلللات خب ر شمليى    مجال إج هء ه مقابات ه ةلللخصللليى، إشوهو  إوه ر هاج ماشات،  -

 ه   اشليى. ه لقاءهت  ه نو هته مؤ م هت  

يو ه  و يب مجال    خب ر - حو جات ة  يا يى، هاح  شوهو ه ب همج،  صلللللللمي  ه  و يب ئب إ قا  ه ح

 (.و  هت ،  ن يذه  و يب أة  قياس ه  و يبيى،

 مما سللللى هألسللللا يب هيةلللل ه يى ه حويةى  ه عمل، مجال    هاج ماشيى ه عاقات بناء    خب ر -

 ه مبنيى شلا  عوو ه ي ايات ه  ظي يى.

 ه ميوهنيى، هألبحاثة ةللللللل ا مجاات    هاسللللللل بانات   حيي   م هجعى إشوهو مجال    خب ر -

 ...(   م عل ه أ  ه معل  أوهء  قياس ماحظى هس بانات ه  و يبيى، ه ب همج  ق ي  ه  و يب، أة  قياس

قو   هطاع و هسللللللللات - مات  و يب ه  و يس، هسللللللل  ه يجياتة ه   ب ي ه حقل    م   ه معل

، أسلللللا يب هيةللللل ه  ه م عوو ه مبن  شلا  ه  ق ي ه قياس  ه   ب يى، ه مةللللليات ه مسللللل جوهت،

 .(ه ي ايات

 مو بى ةه   يي   علي  مكا هت  ، ه  عا ن   ه  عل  ،ه نةلللللللط ه  عل  أسلللللللا يب    م قو  هطاع -

 .ه  و يس ه حويةى(  مما سى  ط هئق

   .(مو بى    جال  ط ي  ه ذهتة ،  ب همج  ط ي  ه ذهته  عال ها صال مجال    هطاع م قو  -

  ه نم . ن س شل  مجال    هطاع م قو  -

ة وي أبحاث    مجال  ق ي  ه لغى  .ه مسلللل م  ه  ق ي   أسللللا يب ه قياس، مجال    م قو  هطاع -

 ه ع بيى  غي  ه ناطقين(.

 باحةى م خصصى    جما يات ه ص  ر ه س ويى(ة .ه جمال  لس ى مجال    هطاع م قو  -
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 ة وي جك و مميزر    جمع ه   هث ه ة ك ( .ه ة ك  ه ةعب  ه   هث مجال    م قومى و هسات -

 .ه س ويات مجال    م قو  هطاع -

 .هطاع م قو     سمي   جيا ه ص  ر  هيةكا  -

حليل ،  ه مجال هذه    هيشاميى ه ب همج  م ابعى ه معا ض، ح لل  ة ه  ةللييل  با  نهه ما    -

 (. ه  ةييليى،  ه م اح ه ل حات ه  ةييليى، ي ابى و هسى نقويى  لمعا ض 

  قاصى.ةاش ر،   -

 .األنشطة المقدمة بعد الحصول على درجة الدكتوراه(اإلبداعية )األنشطة 

رئيسة بيت خبرة في مجال االستشارات اللغوية التطبيقية والترجمة، مسماه )المحترفون   -

 الملك عبد العزيز.للغات والترجمة( تحت إشراف المعهد العلمي للبحوث والدراسات بجامعة 

روم لالستشارات البشرية، )لتنمية لعضو مؤسس في بيت خبرة في مجال االستشارات  -

 الكيمائية والتنمية البشرية(.

برنامج توظيف تقنيات التعليم عن بعد،  ومشرفة علىضمن أعمال إدارة التطوير منشئة  -

 جدة/ فرع خليص لتحسين العملية التدريسية بجامعة

برنامج توظيف تقنيات التعليم عن بعد،  ومشرفة علىال إدارة التطوير منشئة أعم ضمن -

لتحسين العملية التدريسية بالجامعة. )االستفادة من برامج التعليم عن بعد المجانية في شبكة 

 هـ.  1439االنترنت وتوظيفها لرفع الكفاية التدريسية(. لهذا العام 

مسابقة )جامعتي أنظف( على مستوى كليات جامعة جدة الكلية ل على مساهمةشراف العام اإل -

)الشرفية، الرحاب، السالمة، خليص، الكامل(، ومكلفة باستقبال وفد التقييم لمرافق الكلية لهذا 

 هـ. 1439العام 

مكلفة باإلشراف العام على برنامج مائة مبادرة في كلية العلوم واآلداب بخليص لهذا العام  -

 على التنفيذ وحصر المبادرات وتصنيفها لدى جميع األقسام بالكلية(. هـ )اإلشراف1439

إلى تنفيذها  اعتمادها وأطمحلم يتم العلمي( لإلدارة العليا بالجامعة،  )الخيالتقديم مبادرة  -

 بتوفر الدعم المادي الالزم من قبل مؤسسة أو هيئة علمية.

 واإلشراف على إعداد كلمة الخريجات.المشاركة في حفل الخريجات على مستوى الجامعة،  -

 إنشاء مسرح الكلية ويضم نخبة من الطالبات الموهوبات في األداء المسرحي. -

إنشاء نادي شاعرات الكلية ويضم أربع عضوات من هيئة التدريس بالجامعة من أقسام  -

 مختلفة.

 .الموهبة الصوتية في الكلية الطالبات ذواتإنشاء نادي المنشدات ويضم  -
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اإلشراف العام والمشاركة في "أصبوحة شعرية" تقدم سنويا من شاعرات الكلية منذ عام  -

 هـ 1436-1438

اإلشراف العام على مسابقة الجنيه الذهبي )حفظ سورتي الملك والسجدة(، وتحمل تكلفة  -

 الجائزة للمركز األول والثاني والثالث. 

ة أنشطة إحياء السنة النبوية، وهو نشاط يقدم اإلشراف العام واإلعداد الكامل وتحمل تكلف -

سنويا من قبل قسم الثقافة اإلسالمية والمهارات اللغوية، بمناسبة بداية العام الهجري، ولكل 

الطب النبوي/الهدي النبوي في الطيب/ رحمة للعالمي / الهدي التوالي )عام محور وهي على 

 النبوي في الدعاء(.

ة الجنيه الذهبي )حفظ سورتي الملك والسجدة(، وتحمل تكلفة اإلشراف العام على مسابق -

 الجائزة للمركز األول والثاني والثالث. 

تنفيذ حلقة دورية لتدارس القرآن الكريم، وتعلم أحكام التجويد لعضوات التدريس بالكلية لمدة  -

ـ )الفصل الدراسي األول( تحت مسمى )برنامج تصحيح ال1437فصل دراسي كامل عام   تالوة(.ه

 اإلشراف العام على مسابقة نجمة نشيد، وتحمل تكلفة الجائزة للمركز األول. -

هـ )تم توزيع وجبات 1438-1437تنفيذ مبادرة )حملة نظافة( تحت شعار )كليتنا أجمل( عام  -

 بيك مكافأة لعامالت النظافة( مقدمة من طالبات الكلية وعلى نفقتي الخاصة.

حتفاء باليوم الوطني، على مستوى محافظة خليص، المقام في مركز المساهمة في برنامج اال -

 هـ. 1438فتاة غران ضمن ركن جامعة جدة / كلية العلوم واآلداب بخليص عام 

المشاركة في نشاط االحتفاء باليوم الوطني )في كلية العلوم واآلداب بخليص( سنويا منذ عام  -

 هـ.1434

ء باليوم العالمي للغة العربية )في كلية العلوم واآلداب اإلشراف العام على نشاط االحتفا -

هـ. لكل عام محور وهي على التوالي )لغتي هويتي/ جماليات 1434بخليص( سنويا منذ عام 

 الخط العربي/ زرقاء اليمامة رمز المرأة العربية الفصيحة/ شعراء العربية/ المكتبة المتنقلة(.

بخليص وإعدادهن للمشاركة في الملتقى العلمي ضمن  تدريب طالبات كلية العلوم واآلداب -

 مساهمات محور )الخطابة/ مهارة اشرحها/ الخط العربي(.

 هـ.1435اإلشراف العام على نشاط جنادرية خليص في كلية العلوم واآلداب بخليص عام    -

ارة هـ(، تحكيم أعمال الطالبات المرشحة من إد1434المشاركة في ملتقى شباب مكة عام ) -

 إشراف جنوب شرق جدة، ثم تدريب الطالبات للمشاركة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

اإلشراف على مشروع توظيف التمثيل المسرحي في تعليم اللغة العربية في الثانوية الثامنة  -

 هـ1433والعشرون باالشتراك مع المعلمة صباح العمري عام 
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 الدورات التدريبية

 أوال:

 .التربوي التعليمي حقلال في تدريبية برامجو دوراتحضور  -1

و  مسللل م  بجامعى ه ملك شب يا ى خومى ه مج مع  ه  علي  ه .ه   هصلللليى  ه قو ر ه ق هئيى ه مكا ر* 

 هـ1425/ 4/1ي   ه ةاةاء ه عزيز 

 خب هت م يز ه (.معكا ه  عامل ت هس  ه يجيا ه  عل ، صع بات شلا ه  ع  ة ه  عل  صع بات* 

ه   ب يى با  ياض با  عا ن مع إوه ر ه  و يب ه   ب ي بإوه ر ه   بيى  ه  علي  بجور، خال ه    ر 

 هـ. 4/1429/ 3-1من 

م يز ه  و يب ه عا  بجور/  .ه ع بيى ه لغى  مةللللللل  ات ه جيو  هي قاء ه جك يى ه ق هءر مكا هت* 

 هـ 1423/ 8/2هـ إ ا 1423/ 30/1ه    ر من  بجور،   إوه ر ه   بيى  ه  علي  

 هـ.1434مكتب إشراف جنوب شرق جدة،  .العيادي اإلشراف* 

مركز التطوير التربوي بماادارا الراران األهليااة، ماادة الاادورة:  ال ون  .التعاااوني التعلم* 

 هـ 1425/ 19/1إلى  15ساعة في الفترة من 

 هـ1434، اإلدارة العامة للتربية والتعليم بجدة، الكفايات على المبني الوريفي األداء تحليل* 

مركز التدريب العام بجدة، خالل الفترة من  .التربويات للمشاارفات اإلشاارافية الماارات تنمية* 

15-24  /8/1421. 

 هـ1429مكتب إشراف جنوب شرق جدة  .اإلبداع سلم مااراتفي  تنشيطية حلقة* 

ة/ مركز التدريب العام بجد .المتوسااااطة المرحلة في التعبير دروا تنفيذ في تنشاااايطية حلقة* 

 هـ6/1/1423-2إدارة التربية والتعليم/ في الفترة من 

 

 دورات علمية تدريبية أخرى  -2

* تنمية ماارات الخط العربي، وطرق تدريساااااااا لمعلمات اللبة العربية، مركز التدريب العام 

 هـ.8/7/1422هـ إلى 5/1422/ 24الفترة من بجدة/ إدارة التربية والتعليم بجدة، خالل 

هـااااااااا إلى 1421/ 15/3في الفترة  ممتاز،* اجتياز دورة تفساااير وحفر ساااورة الكاف بتقدير 

 .42بدار الحافرات  هـ المقامة3/4/1421
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هـاااااااا إلى 1421/ 15/3في الفترة  ممتاز* اجتياز دورة حفر وشار  األربعون النووية بتقدير 

  42بدار الحافرات  هـ المقامة3/4/1421

هـااااااااااااا إلى 1421/ 15/3، في الفترة ممتاز االعتقاد بتقديردورة شاااااار  كتاب لمعة  * اجتياز

 .42بدار الحافرات  هـ المقامة3/4/1421

إدارة اإلشاااراف  (.ال ال ة المساااتويات) والتجويد التالوة ماارات على التدريب برنامج اجتياز* 

  هـ1434/ 4/  11 – 30التربوي بجدة من 

، بتقدير ممتاز خالل العربية اللبة بمقررات الواردة القرآنية النصاااااااوص تالوةدورة  * اجتياز

 اإلشراف التربوي بجدة(. هـ )إدارة1420/ 5/ 11-28الفترة من 

إدارة اإلشااااراف التربوي بجدة،  (.المباني نحو المعاني نحو) تنشاااايطية علمية حلقةحضااااور * 

 .هـ20/12/1427أربع ساعات تدريبية يوم األربعاء 

 

 Accreditation and Development)والتطوير ارات االعتماد بيت الخبرة الستشورات د -3

Consultancy) القائد األكاديمي الفعال ضمن برنامج (Effective Academic Program ) 

Has Completed a Professional a Development Workshop in  

Leadership Skills (2 Oct 2017) 1- 

2- Leading and Empowering Team Members (3 Oct 2017) 

3- Personal Strategy and Productivity (4 Oct 2017) 

4- Conflict Management in Academic Environment (11 Dec 2017). 

5- Principles of Academic Leadership (12 Dec 2017). 

ساعة تدريبية( والمنعقدة في  70شاادة إتمام برنامج القائد األكاديمي الفعال بما يعادل )  -

 هـ. 1439/ 2/4هـ إلى 1438/ 19/12الفترة من 

 حضور دورات في جامعة دار الحكمة -4

( WIZIQباسلللل خوه  ه  صلللل ل ها   ه لللليى من ةلللل يى ةهج ياز و  ر معل  ه  عل  هي ي   ن   -

  .1439/ 10/12ه عا ميى، 

-10سلللللللللاشلللى ة 20و  ر إشلللوهو معل  ه  علي  هي ي   ن   ه  علي  شن يعلللو، ب هقع  هج يلللاز -

 هـ(12/7/1439

 15/12/2017)مركز المعلم القدوة( ةور دورة مناجية كايزون اليابانيضح -
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 -Intensive English (Foundation Level) successfully completed 120 hours 

on Dar AI- HEkma University/October 18 – December 13, 2016. 

 

 L M I (LEADERSHIP MANAGEMENT INTERNATIONAL، INC)شركة حضور دورات مقدمة من  -5

Has successfully completed the prescribed course of study in the skills 

and techniques of EFFECTIVE PERSONAL PRODUCTIVIY 

)مالحرة: البرنامج مقدم لقيادات جامعة جدة ويضم أربع مستويات: اإلنتاجية الشخصية/ القيادة الشخصية/ القيادة التحفيزية/ القيادة 

 .هـ(1439يستكمل البرنامج خالل العام القادم االستراتيجية، 

 دورات وبرامج تدريبية في ماارات التدريبحضور  -6

، روم للتنمية البشااارية واالساااتشاااارات الكيميائية بجامعة 4/2018/ 26-22اجتياز دورة تدريب المدربين  * 

 الملك عبد العزيز 

ية. *  تدريب جات ال يا يد االحت حد مة  ،ه5/6/1429-3ت عا اد اإلدارة ال مدة  ال ة  –مع يام الرياض ل / 2/ 30أ

 هـ1429/ 3/  2هـ إلى 1439

ذو 13 – 11اإلشاااااااراف التربوي بجدة، خالل الفترة من  للتدريب بمكتب* ماارات التدريب. اإلدارة العامة 

 هـ1427القعدة 

بة للتنمية البشاارية واإلدارية نرري وتطبيق عملي لماارات التدريب(. مركز قرط )تدريباالحترافي  * التدريب

 هـ.1427شوال 17ساعة تدريبية، حررت الشاادة بتاريخ  25لمدة خمسة أيام )

العامة للتدريب واالبتعاث بالتعاون مع مركز آفاق اإلبداع اإلداري والجدودة، خالل  التدريب اإلدارةأ ر  * قياا

 هـ.1427ذو القعدة  13-11الفترة من 

 

 العلمي بجامعة الملك عبد العزيز عمادة البحثدورات مقدمة من  حضور -7

*   دورة إعداد مقترحات البحوث القصاايرة اباحثا، ضاامن فعاليات أساابوع البحث العلمي السااادا بالجامعة 

 هـ1435/ 3/5بتاريخ 

بالجامعة بتاريخ *     دورة قياا اإلنجاز في البحث العلمي، ضاااامن فعاليات أساااابوع البحث العلمي السااااادا 

 .هـ1435/ 3/5

 

 بجامعة الملك عبد العزيز حضور دورات من عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد -8

 هـ.28/5/1439المستوى المبتدئ )يوم واحد( بتاريخ  –دورة استخدام  أدوات المحتوى   -
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إلى  1/8/1439الفترة ( المنعقاااادة خالل Blackboardدورة اساااااااتخاااادام نرااااام التعلم اإللكتروني ) -

 هـ.3/8/1439

 ) يوم واحد(. 2/8/1439دورة إنشاء رسوم تعليمية متحركة المنعقدة خالل الفترة  -

 هـ.17/8/1439( المنعقدة يوم الخميس Infographicمبادئ التصميم ) -

 –اإلنساااانية حضاااور دورة أسااااسااايات البالك بورد المقدمة من وحدة التطوير والجودة بكلية الداب والعلوم  -

 ه. 29/7/1439شطر الطالبات، المنعقدة يوم األحد الموافق 

 حضور دورات مقدمة من مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة جدة -9

ناقد  ناقد في التعلم الجامعي(  اساااااااتراتيجيات)بعنوان * دورة تدريبية في التدريا ال  – 16-15التدريا ال

 هـ1437

 هـ20/1437-19الرباعي والتوجا االستراتيجي )المؤشرات والتقييم(، * دورة تدريبية في التحليل 

 هـ1437/ 27-26* دورة تدريبية في )بناء وقيادة فريق عمل(، مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة جدة، 

 هـ.1436/ 1/ 30-29* دورة تدريبية بعنوان االختبارات اإللكترونية لمدة يومين 

 اللي: الحاسب مجال في تدريبية وبرامج دورات حضور-10

 هـ27/6/1422-1. مركز الكمبيوتر والتقنية الحدي ة، خالل الفترة من إكسل * أساسيات

  هـ 27/11/1415-5مركز الكمبيوتر والتقنية الحدي ة، خالل الفترة من  (.3-2-1: المستويات) * وورد

 مركز الكمبيوتر والتقنية الحدي ة، خالل الفترة من (.ال اني والمستوى األول المستوى) * ويندوز

 مركز الكمبيوتر والتقنية الحدي ة، خالل الفترة من .فوتوشوب دورة* 

 (7/1421/ 15-1)( مركز الكمبيوتر والتقنية الحدي ة Power Point) * دورة

  انيا: 

 تدريبيةعلمية وإعداد وتنفيذ دورات 

-16ب تاريخهندسة الشخصية اإلبداعية ضمن برامج دورات خدمة المجتمع بجامعة جدة * 

 هـ.17/11/1437

تنمية الشخصية اإلبداعية ضمن برنامج دورات مركز التطوير الجامعي بجامعة جدة بتاريخ * 

 هـ.7/1438/ 22-23

ب بخليص/ جامعة توظيف الخيال العلمي في التدريس األكاديمي/ ُعقدت بكلية العلوم واآلدا *

  هـ.9/5/1437-8جدة/ بتاريخ 
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تصميم التدريس دورة تدريبية في أساسيات التدريس الفعال معدة لطالبات التدريب العملي * 

عقدت في األسبوع األول من الفصل  –العلوم واآلداب بخليص االنجليزية بكليةفي قسم اللغة 

 هـ.1436الدراسي الثاني عام 

طالبات كلية العلوم والداب بخليص على ماارات  )تدريبقلم(  )رياضاااااااةبعنوان  * ورشاااااااة

 هـ1435خالل العام  الكتابة الوريفية واإلبداعية(.

ب واآلدا كلية العلومطالبات وعضوات التدريس في  الخفي( )النداءتواصلية بعنوان  * حلقة

 هـ.1436عام في ال / جامعة جدةخليصب

مؤسااسااة الوقف اإلسااالمي  والن رية )منسااوباتفي ماارات إلقاء النصااوص الشااعرية  * دورة

 هـ(.1426عام 

 للنصااوص الجيد واإللقاء الجارية القراءة ماارات على التدريب مجابر إعداد في المساااهمة  -

للتربية والتعليم بجدة  باإلدارة العامة، ةاالبتدائي المرحلة( والمحفورات القراءة) في المقررة

 هـ.1423خالل العام 

دارة باإللمرحلة ال انوية ل التعبير ماارات في تنشاااااايطية حلقات وتنفيذ إعداد في المشاااااااركة -

 .هـ1428عام للتربية والتعليم بجدة  العامة

لمعلمات  .الجيد واإللقاء الجارية القراءة ماارات على االبتدائية المرحلة معلمات تدريب  -

 هـ1424للتربية والتعليم بجدة خالل العام  باإلدارة العامةاللبة العربية 

/ التعلم التعاوني )التعلم .الحدي ة التدريا اساااااتراتيجيات في تنشااااايطية حلقات وتنفيذ إعداد  -

ة اإلشااااااراف التربوي / لمعلمات اللبة العربية بإدار التعليم باسااااااتخدام الخيال الفعال( النشااااااط/

 شرق جدة. جنوب

 العضوية واللجان 

 هـ1439عضو مستشار في مكتب رباب المعبي لالستشارات التعليمية والتربوية منذ عام  -

عضو مؤسس في بيت خبرة في مجال االستشارات التنمية لبشرية، ) روم لالستشارات  -

 الكيمائية والتنمية البشرية(.

 .1439 عضو في الرابطة األمريكية ألساتذة العرب للعام -

 هـ1439فرع جدة لعام  –عضو في جمعية الثقافة والفنون السعودية  -

 هـ.1439عضو ناشط في المنتدى التركي العربي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،  -

عضو لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الملك عبد  -

 ه.1439العزيز للعام 
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عضو لجنة إعداد أسئلة االختبارات اإللكترونية لمادة التحرير الكتابي بقسم المواد العامة  -

 ه.1439بجامعة الملك عبد العزيز عام 

 1439-1438ائدة لجنة التوعية الفكرية في كلية العلوم واآلداب بخليص عام ر -

 هـ.1435 كلية العلوم واآلداب بخليص منذ عامرائدة اللجنة الثقافية في  -

 هـ. 1435رائدة اللجنة الدينية في كلية العلوم واآلداب بخليص منذ عام  -

 هـ.1435رائدة في لجنة تنظيم فعاليات الملتقى العلمي الطالبي بجامعة جدة منذ عام  -

 هـ1436في كلية العلوم واآلداب بخليص منذ عام  عضو في لجنة التأديب -

هـ محور: األبحاث 1436علمي الثاني بجامعة جدة عامعضو لجنة التحكيم في الملتقى ال -

 .1435والخط العربي منذ عام  والخطابة ومهارة اشرحها

 هـ.1437 منذ عاممجمع اللغة العربية بمكة متطوع في عضو  -

 هـ1430وحتى عام  هـ1426عضو في مؤسسة الوقف اإلسالمي عام  -

 

 المؤتمرات والملتقيات الدولية والمحلية

 هـ.1439ملتقى النقد السابع بنادي الرياض األدبي، مشاركة في وحضور  -
 ماليزيا –دراسات اللغة العربية وآدابها / كوااللمبور / حضور ومشاركة في المؤتمر الدولي  -
 م.2016مارس  6-4
/ 1437حضور مؤتمر اإلرشاد األكاديمي في التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي عام  -

2015. 
-1436المشاركة في الملتقى العلمي السادس لطالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز للعام  -

 م.2014
قراءة  وحضور ملتقى هـ،1429حضور ملتقى قراءة النص التاسع في نادي جدة األدبي عام   -

 النص األول والثاني
 ملية التعليميةالمشاااااااركة في الملتقى األول لمشااااااروع تفعيل المختبرات المدرسااااااية في الع  -

 هـ1429التعلمية )مقدمة ومديرة للبرنامج(. 

 خطابات الشكر 

خطاب شكر من رئيس النادي األدبي بالرياض للمشاركة في ملتقى النقد السابع عام  *

 .ـه1439

خطاب شكر من وكيلة كلية العلوم واآلداب بخليص لدعم كافة خدمات دورات التدريب  *

 فرع خليص. –وخدمة المجتمع لكليات جامعة جدة 
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*خطاب شكر من عميد كلية العلوم واآلداب بخليص، للمساهمة الفاعلة ضمن لجنة التدريب 

 هـ.1437-1436التابعة لوكالة التطوير بالكلية لعام 

فعاليات الملتقى تنظيم ن عميد شؤون الطالب بجامعة جدة، للمشاركة في خطاب شكر م*

 هـ.1437العلمي األول عام 

خطاب شكر من عميد شؤون الطالب بجامعة جدة، للمشاركة في تحكيم فعاليات الملتقى العلمي 

 ومهارة اشرحها(.األبحاث/ الخطابة /  )محورهـ. 1437األول عام 

لعلوم واآلداب بخليص لإلشراف واإلعداد العام لبرنامج االحتفاء شكر من وكيل كلية ا * خطاب

 هـ 1436باليوم العالمي للغة العربية عام 

 )استخدام* خطاب شكر من عميد كلية العلوم واآلداب بخليص لتقديم دورة تدريبية بعنوان 

 الخيال في التدريس األكاديمي(.

* خطاب شكر من جامعة الملك عبد العزيز على المشاركة في الفعاليات المصاحبة للملتقى 

ديسمبر 10-8هـ الموافق 2/1436/ 18-16العلمي الطالبي السادس المنعقد في الفترة من 

 م.2014

شكر من عميد كلية العلوم واآلداب بخليص لإلشراف واإلعداد العام لمهرجان  * خطاب

 هـ1435م جنادرية خليص عا

في  بدور )عريف( *   خطاب شكر من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للمساهمة 

 . هـ1426عام  ملتقى تفعيل المختبرات المدرسية

 هـ1436* خطاب شكر من مدير مؤسسة الوقف اإلسالمي بجدة عام 

 تحكيم ومناقشة أبحاث علمية 

مقدم  بحث – تقويم المحكمين لمعايير مهارة قوة اإلقناع لدى طالبات جامعة جدة بطاقة تحكيم  -

 اللغة العربية، إعداد: الطالبة/ أحالم الستكمال متطلبات درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس

 حسن صالح المالكي، كلية التربية بجامعة جدة. 

 

 ه مؤ  ات

 أوال: اإلنتاج اإلبداعي

 م. 2018بالقاهرة ديوان شعر )زورق مهجور( مطبوع / دار الوفاء  -

 والصياد( قيد الطباعة )الجيناروقصة بعنوان  -
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قصص قصيرة ومقاالت نقدية وثقافية منشورة في جريدة المدينة / ملحق األربعاء ما بين    -

 (.2011-210)العامين 

 العلمية المنشورة والرسائلثانيا: الكتب 

 200واإلعالم عن وزارة الثقافة  صادرة ماجستير طبعة السعودية رسالةفي الرواية اللون   -

تحت  ،جماليات الرواية العربية بين التشكيل البصري والتخييل السردي )رسالة دكتوراه(  -

 .هـ1439الطبع ضمن منشورات النادي األدبي بجدة لهذا العام  

 ة المنشورثالثا: األبحاث 

ضمن  منشوربحث بعنوان صورة المرأة في السيرة الذاتية السعودية من النقد إلى نقد النقد(،  -

 .2018-1439أعمال ملتقى النقد السابع، بنادي الرياض األدبي للعام 

- The philosophy of humor and Laughter in Al-Hamāthani’s ‘Maqamat’ “The Mosul 

Maqamah” , An applied Model. Sent for publication Arab World English Journal. 

االستماع في اللغة العربية للناطقين بغيرها: واقعه وسبل  )تقويمبعنوان محكم ومنشور بحث  -

تطويره، منشور ضمن كتاب )معايير تقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها( إصدار المنتدى 

 (.2018/ 15/2النشر التركي العربي تاريخ 

بعنوان )شعرية الضوء وتجلياته في ديوان قطرات من ظمأ للشاعر غازي منشور بحث  -

 .2016هـ، إبريل 1437، رجب 43القصيبي( منشور في مجلة جذور/ النادي األدبي بجدة، العدد 

)تجاذب الكون السردي في رحلة ابن معصوم المدني( بحث بحث محكم ومنشور بعنوان  -

 هـ1437، 28، مجلد 3منشور في مجلة كلية اآلداب بجامعة الملك سعود، عدد 

بعنوان )تعبيرية الصورة الفوتوغرافية في الرحلة الحجازية/ مقاربة  محكم ومنشور بحث  -

سيميائية لرحلة حج خديوي مصر عباس حلمي باشا( منشور في مجلة كلية اآلداب جامعة الملك 

 . 1436، 23عبد العزيز، مجلد 

بحث منشور بعنوان )أسلوبية النداء الخفي: دراسة تحليلية لنداء زكريا عليه السالم في سورة  -

 /دراسات اللغة العربية وآدابها( )مريم( محكم ومنشور ضمن أعمال المؤتمر الدولي 

 .2016مارس  7-4/ ماليزيا-كوااللمبور

)سيميائية اللون في الرواية السعودية(، مجلد نقد الرواية السعودية، كرسي دراسات األدب  -

 هـ. 1434السعودي بجامعة الملك سعود 

)سيميائية الصورة الفوتوغرافية في رواية شرفة الهذيان إلبراهيم نصر هللا(، مجلة كلية  -

 م.2013(، يناير 4اللغات والترجمة الدورية الدولية، العدد )
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 أبحاث مجازة للنشر 

االستجابة الجمالية في نقد السيرة الذاتية السعودية: جماليات تلقي الصورة بحث بعنوان ) -
  هـ1439لنشر في مجلة جامعة عجمان للعلوم اإلنسانية امرسل للتحكيم و السردية( 

)فلسفة الفكاهة والضحك في مقامات الهمذاني: المقامة الموصلية نموذجا(/ بحث بعنوان  -

 هـ1439محكم ومجاز للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية عام 

)تجليات الرؤيا في سورة يوسف وأثرها في تشكيل الرؤيا الحلمية في السرد بحث بعنوان  -

لوم جامعة طيبة للعمحكم ومجاز للنشر في مجلة /  القصصي الحديث )بحث في البنية السردية(

 هـ1439اإلنسانية عام 

 استلهام التراث الشعبي في رواية )رباط الواليا(: الفرجة الصورية وإشكاليةبحث بعنوان )
 ه1429( مرسل للتحكيم والنشر في مجلة العلوم اإلنسانية بجامعة البحرين عام التجنيس

 

 أبحاث قيد اإلعداد 

 ، م سل  لطباشى.)َحّجاكم هللا: حكايات شعبية سعودية من الشمال البربي(ي اب بعن هن 

، م سلللللل )َحّجاكم هللا: حكايات شاااااعبية ساااااعودية من الشااااامال البربي(  جمى ي اب بعن هن  -
  لطباشى.

 يليةتحل دراسةا السعودية العربية المملكة غرب شمال الشعبي في التراث مني اب بعن هن " -
 . و هسىه قيو" الشعبية ايةللحك

 بحث بعن هن ة جما يات ه  ص ي  ه ل ن     ه   هيى ه ع بيى( قيو ه م هجعى  ه  بط -

 ىقيو ه و هس أدبيات الرحلة في القرآن الكريم ومقامات الوعي في سورة الكافبحث بعن هن  -

 ه يامل( بحث    أسا يب ه قياور ه نب يى قيو ه و هسى  ه  ح ي  بحث بعن هن ة ه قائو -

و قي (   ظي  مكا هت ه  مةيل ه مسللللللل ح  ي قان مكا هت ه خطابى ها  جا يىبحث بعن هن ة -
 ه جمع  ه و هسى. 

 

 االهتمامات البحثية

 مهارات األداء الشفهي ودورها في تنمية مهارات القيادة.  -
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 السيميائيات السردية، وسيمياء الصورة واإلشهار.  -

 األنثروبولوجيا الثقافية. -

 علم اللغة النفسي. -

 علم اللغة التطبيقي.  -

 اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم.   -

 األبحاث التربوية في مجال إعداد المناهج وطرائق التدريس / القياس والتقويم -

 مصادر كتبت عن مؤلفاتي 

 )موسوعة الشاعرات السعوديات( في كتابة مختصرة، ومجموعة قصائد سير -

 هـ 1433جمادى األولى  9 العرفج األحدمقال في جريدة الرياض كتبة األستاذ محمد  -

 هـ 1433جريدة عكار مع الدكتور حسن النعمي،  حوار في -

دليل الرسائل الجامعية في األدب والنقد في المملكة العربية السعودية في     مختصرةسيرة  -

الحيدري، مركز  عبد هللام(، 2009ـ  1966هـ )1430ـ  1386الداخل والخارج من سنة 

  .م(2010هـ )1431حمد الجاسر، الرياض 

رة ساسيرة مختصرة ومجموعة قصائد في ديوان الشاعرات في المملكة العربية السعودية،  -

 .م(2011هـ )1432األزوري، الرياض: دار المفردات، 

 موقع دارة المك عبد العزيز -

http://www.darah.org.sa/services/saudiliterature/athu.php?no=

635 

 

  المعرفون

جامعة الملك عضو هيئة تدريا ومشرف على رسالة الماجستير أ.د. حسن محمد النعمي/ 

 halnemi@gmail.com 0505756229عبد العزيز / جوال: 

 0504685274قسم اللبة العربية بإدارة تعليم جنوب شرق جدة، جوال:  جابر رئيسةأ. زكية 

zakiya.7@hotmail.com 
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