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أوًل: معلومات عامة:

أساتاذ مشاركالدرجة العلميةمنى بنت محمد  بن صالح الغامديالسام

جامعة المام عبد الرحمن بن فيصلجهة الوظيفةساعوديةالجنسية

عضو هيئة تدريس بكلية الداب /الوظيفة الحاليةهـ1/7/1391تاريخ الميلد

وكيلة كلية المجتمع للتطوير والتدريب
والتعليم المستدام

محافظة بلجرشيمحل الميلد

متزوجةالحالة الجتماعية

سابعة أفرادعدد أفراد السارة

معلومات التصال : 

التحويلةالبريد اللكترونيالهاتف الجوال

0542464051mmalghamdi@iad.edu.sa
38903

0133338903من خارج الجامعة/ 

ثانيًا-المؤهلت العلمية:

اسام الكلية التي تخرجتتاريخ التخرجالمؤهل العلمي
منها

التخصص الدقيقالتخصص العاماسام الجامعة

أدب ونقداللغة العربيةالدمامالدابهـ1414بكالوريوس

أدب ونقداللغة العربيةالدمامالدابهـ1421ماجستير

أدب ونقداللغة العربيةالدمامالدابهـ1431دكتوراه

شعر الطأفال في الدب السعوديعنوان بحث الماجستير         

السس الفنية والنفسية لمسرحيات الطأفال لشعريةعنوان بحث الدكتوراه
في  الدب العربي الحديث

ثالثًا- الدورات التدريبية:
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-مدة الدورةالجهة المنفذة للدورةمسمى الدورةم

1Education Cafeهـ6/1437/ 29عمادة التطوير الجامعي-

منهجية وإعداد وتنفيذ الخطة2
الستراتيجية 

عمادة الجودة والعتماد
الكاديمي/ جامعة الدمام

-هـ1437/ 5/ 23-29

توصيف وتقرير المقرر الدراساي وفق3
 2015النماذج المحدثة  

كلية الداب/ جامعة
الدمام

-هـ3/3/1437

برنامج تطوير الكفايات الساسية في4
التعليم

عمادة تطوير التعليم
الجامعي

ه1436/ 6-9/4

5Turntin- iThenticateكلية الداب/ جامعة
الدمام

-هـ14/1/1434

عمادة التطويرتقييم الزميل6
الجامعي/ جامعة الدمام

-هـ11/1436/ 17

كلية الداب/ جامعةتقييم الداء الوظيفي7
الدمام

-هـ29/4/1434

كلية لداب/ جامعةالدلة والمؤشرات والمقارنات المرجعية8
الدمام

-هـ1434/ 22/3

كلية الداب/ جامعةبناء الختبارات9
الدمام

-هـ20-21/1/1434

عمادة التطويرالتقويم والقياس10
الجامعي/ جامعة الدمام

-هـ13/1/1434

كلية الداب / جامعةالطأار الوطأني للمؤهلت11
الدمام

-هـ5-6/1/1434

تطبيق ممارسات الجودة في المعيار12
السادس

كلية الداب/ جامعة
الدمام

-هـ4/1/1434

كلية الداب / جامعةالشراكات العلمية13
الدمام

-هـ3/1/1434

عمادة تطوير التعليمالبلكا بورد14
الجامعي/ جامعة الدمام

-هـ10/11/1433

عمادة تطوير التعليمالتدريس من خلل فرق التعلم15
الجامعي/ جامعة الدمام

17-18/10/1433-

عمادة تطوير التعليمتقويم التحصيل الدراسي16
الجامعي/ جامعة الدمام

-هـ18/6/1433

العرض الجدولي والبياني للمتغيرات17
الحإصائية

كلية الداب/ جامعة
الدمام

-هـ10/5/1433

-هـ14/4/1433-13عمادة تطوير التعليمتصميم المناهج في ضوء مخرجات التعلم18
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الجامعي

كلية الداب/ جامعةاساتراتيجيات تقييم الطالبة19
الدمام

-هـ11/1/1433

كلية الداب/ جامعةمعايير إنشاءمقرر إلكتروني20
الدمام

-هـ19/11/1432

رابعًا- التدرج الوظيفي:

التدرج الكاديمي

القسم والكلية والجامعةمسمى الوظيفةم
التابع لها الوظيفة

مدة العمل فيها

إلى تاريخمن تاريخ

هـ1/6/1422هـ3/5/1414كلية الدابمعيدة1

هـ21/2/1432هـ1/6/1422كلية الدابمحاضرة2

هـ1438/ 11 /8هـ21/2/1432كلية الدابأساتاذ مساعد3

إلى تاريخههـ1438/ 11 /9كلية الدابأساتاذ مشارك4

التكليفات الدارية

مدة العمل فيهاالقسم والكلية والجامعةالتكليفم

إلى تاريخمن تاريخ

وكيلة  كلية المجتمع للتطوير1
والتدريب والتعليم المستدام

كلية المجتمع/ جامعة الدمام
هـ1437

لمدة عامين
على رأس العمل

هـ1437هـ1436قسم اللغة العربية/كلية الدابأمينة السر2

مساعدة وكيلة كلية الداب3
لشؤون أعضاء هيئة التدريس

هـ1436هـ1435كلية الداب

 هـ1435 هـ1434كلية الدابمنسقة وحدة تقنيات التعليم4

خامسًا- المقررات التي قام بتدريسها العضو:

مرحلة البكالوريوسم

النثر العربي الحديث1
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أدب الطأفال2

التذوق الدبي3

التحرير العربي4

الدب في العصر الموي5

المذاهب الدبية الحديثة6

الشعر العربي الحديث7

النقد التطبيقي8

سادسا- النتاج العلمي

أ/النتاج العلمي المنشور في مجلت محكمة

معلومات النشرجهة النشر/ قبول النشرالبحث م

قراءة جديدة لجهود المبرد في شروحه الشعرية1
في كتابه الكامل

حولية كلية الدراسات
السلمية والعربية للبنات

بالسكندرية

م2015، المجلد الخامس، 31العدد 

لغة الخطاب الدبي الموجه لطأفال ماقبل المدرسة2
بين الفصحى والعامية

مركز الملك عبدال بن
عبد العزيز الدولي لخدمة

اللغة العربية

)5كتاب الندوات والمؤتمرات (

أبحاث ودراسات

م1436/2015الطبعة الولى

https://www.kaica.org.sa/links/1.pdf

أناشيد مقرر لغتي للصفوف الثلث الولية بين3
المتعة والفائدة

(كتاب المؤتمر)جامعة القصيم

ملتقى اللغة العربية وآدابها في مقررات التعليم
العام بين الواقع والمأمول

م2012هـ/1434

file:///C:/Users/DELL/Downloadsبحو/
و%20العربية%20اللغة%20ندوة%20ث%
التعليم%20مقررات%20في%20آدابها20%
و%20الواقع%20بين%20العام20%
pdf).1(20المأمول20%

ب/النتاج العلمي المقبول للنشر في مجلت محكمة
م

جهة النشرعنوان البحث

مجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورةقدسية المكان في ديوان شعر الطأفال السعودي (دراسة نقدية)1

مجلة جامعة الطائف للعلوم النسانيةتقنية السترجاع وأثرها في البنية الزمنية  رواية نزوح مريم2
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(أنموذجا)

وظائف العنونة في في ديوان الطأفال (كلمات خضر) للشاعر3
سليمان العيسى(جزء الناشيد)

مجلة الداب-جامعة الملك سعود

 النشاط العلمي ساابعا-

تاريخهأ/بيانات عن النشاط العلمي، يشمل نوعه والمكان...الخم

عضو لجنة تطوير مقررات الدب والنقد لبرنامج البكالوريوس1
للغة العربية

هـ1436-1437

مشرفة على محور البحث العلمي وخدمة المجتمع في الدراسة2
الذاتية ببرامج في كلية المجتمع

هـ1436-1438

 1432ابتداء من عام عضو اللجنة العلمية بقسم اللغة العربية3

هـ1433عضو لجنة مراجعة توصيفات مقررات الدراسات العليا4

هـ1433عضو لجنة تصحيح امتحانات الدراسات العليا5

هـ1433عضو لجنة مراجعة مقررات التعليم عن بعد6

هـ14 33هـ-1432منسقة مقرر أدب الطأفال7

هـ1432منسقة مقرر النثر العربي الحديث8

هـ1431رئيسة محور التعلم والتعليم بمكتب الجودة بقسم اللغة العربية9

رئيسة محاور: التعلم والتعليم، وخدمة المجتمع و البحث العلمي10
بمكتب الجودة بقسم اللغة العربية

1433 

ب/المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
الجهة المنظمة للمؤتمرعنوان المؤتمر أو الندوةم

أو الندوة
عنوان البحث الذي شاركانوع المشاركةعنوان الجهة

به العضو في المؤتمر أو
الندوة حضور ومشاركةحضور فقط

ببحث

منتدى عمادة تطوير1
التعليم الجامعي

عمادة تطوير التعليم
الجامعي

جامعة المام
عبدالرحمن بن فيصل

-حضور ومشاركة في النقاش

6



هـ1438

الندوة العلمية (أثر2
العربية في فهم النصوص

هـ1437الشرعية)

قسم/ اللغة العربية .

قسم/ الدراسات
السلمية

المشاركة برئاسة إحدىجامعة الدمام
الجلسات العلمية والتقديم لها

-

الندوة العلمية ( العربية3
لسان العلم)

هـ1437

-حضورجامعة الدمامقسم اللغة العربية

الندوة العلمية المقامة4
على هامش الحتفال
باليوم العالمي للغة

العربية بالشركة مع مركز
الملك عبدال الدولي
لخدمة اللغة العربية

هـ1436

لغة الخطاب الدبيمشاركة ببحثجامعة الدمامقسم اللغة العربية
الموجه لطأفال ماقبل
المدرسة بين الفصحى

والعامية

اللقاء التحضيري للمؤتمر5
العلمي الرابع لطلب

وطأالبات التعليم العالي
بالمملكة

هـ25-26/3/1434

وزارة التعليمجامعة الدمام
العالي/المملكة

العربية السعودية

تحكيم أعمال الطالبات

-

ملتقى المناهج المدرسي3
للمرحلة الثانية للعام

هـ1433/1434

مكتب التربية والتعليم
بمحافظة الخبر

وزارة التربية
والتعليم/ الدارة
العامة للتربية

والتعليم بالمنطقة
الشرقية

أناشيد مقرر لغتيمشاركة ببحث
للصفوف الثلثة الولية

بين المتعة
والفائدة(إعادة طأرح
ورقة عمل سابقة
ومناقشتها من قبل

مختصين في المناهج)

ملتقى اللغة العربية في4
مقررات التعليم العام بين

الواقع والمأمول

كلية اللغة العربية
والدراسات الجتماعية

بجامعة القصيم

أناشيد مقرر لغتيمشاركة ببحثجامعة القصيم
للصفوف الثلثة الولية

بين المتعة والفائدة

قسم الدراساتمؤتمر السلم والسلم5
السلمية بكلية الداب

بجامعة الدمام

الدمام / المملكة
العربية السعودية

--حضور

ثامنا/ عضوية اللجان المشكلة:

فترة عمل اللجنةمهام اللجنةمسمى اللجنةم

إلى تاريخمن تاريخ

مدة عامينهـ1437مناقشة موضوعات مجالس كليةعضو مجلس الكلية بكلية1
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المجتمعالمجتمع

مناقشة موضوعات مجالس قسمعضو مجلس قسم اللغة العربية2
اللغة العربية

حتى تاريخهه1432

رئيسة لجنة البحث العلمي3
وخدمة المجتمع

النهوض بالبجث العلمي في كلية
المجتمع ، والشراف على النشاط

المجتمعي للكلية 

مدة عامينهـ1437

رئيسة لجنة التدريب وتنمية4
المهارات

وضع خطط تدريبية في كلية
المجتمع والشراف على تنفيذها

وتوسيع مجالت الشراكات
التدريبية 

مدة عامينهـ1437

نائبة رئيسة لجنة الجودة بكلية5
المجتمع

مناقشة متطلبات العتماد
الكاديمي، ونشر ثقافة الجودة

مدة عامينهـ1437

عضو لجنة الموارد الذاتية6
والستثمار بكلية المجتمع

مناقشة تطوير طأرق الستثمارو
الموارد المالية بكلية المجتمع

مدة عامينهـ1437

نائبة رئيسة لجنة حاجة سوق7
العمل بكلية المجتمع

مدة عامينهـ1437دراسة حاجة سوق العمل

ه1438ه1437التحقيق في مخالفة الطالباتعضو لجنة السلوكا الطلبي8

عضو لجنة الجتماع بلجنة9
ثومبسون رويترز بكلية المجتمع

مناقشة سبل النهوض بالبحث
العلمي والنشر في كلية المجتمع

مدة عامينهـ1437

مشرفة على لجنة معيار البحث10
العلمي وخدمة المجتع في التقييم
والدراسة الذاتية بكلية المجتمع

الشراف على عملية التقييم
ومتابعة اللجنة ومراجعة عملها

مدة عامينهـ1437

عضو لجنة وضع السئلة11
لطالبات الدراسات العليا تخصص

الدب والنقد

وضع أسئلة امتحان المتقدمات
للدراسات العليا فيما يتعلق
بتخصص الدب والنقد.

هـ1437هـ1436

عضو لجنة مقابلة المعيدات12
بقسم اللغة العربية

إجراء المقابلت مع المتقدمات
لوظيفة معيد بقسم اللغة العربية

هـ1437هـ1436

عضو لجنة مقابلة المعيدات13
بقسم علوم المكتبات

إجراء المقابلت مع المتقدمات
لوظيفة معيد

لقسم المكتبات

هـ1436هـ1435

عضو اللجان العلمية بقسم اللغة14
العربية لمقررات الدب والنقد.

مناقشة كل مايخص النواحي
العلمية المتعلقة بالتخصص

هـ1432

مستمرة حتى تاريخه
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15

رئيسة محور التعلم والتعليم  في
لجنة التقويم الذاتي في برنامج

اللغة العربية

التقويم الذاتي لبرنامج اللغة العربية
(التعلم والتعليم) من ناحية مدى

التزامه بمقاييس الجودة والعتماد
الكاديمي الوطأني

هـ1434هـ1433

عضو لجنة مقابلة المعيدات16
بقسم المكتبات ونظم المعلومات

بكلية الداب

المقابلة الشخصية للمتقدمات على
وظائف معيد وترشيح الفضل منهن

-هـ1434

تاسعا/ عضوية الجمعيات العلمية:

مقر الجمعيةالجهة التابعة لها الجمعيةمسمى الجمعيةم

الرياضجامعة المام محمد بن سعودالجمعية العلمية السعودية للغة العربية1

الرياضجامعة الملك سعودالجمعية السعودية لكليات المجتمع2

مصرجامعة قناة السويسالجمعية المصرية للسرديات3

الدماموزارة الثقافة والعلمالنادي الدبي بالمنطقة الشرقية4

عضو لجنة وحدة البحث العلمي بجمعية5
بكليات المجتمع

الرياضجامعة الملك سعود

عاشرا/ النشطة التي قام بها العضو:

أنشطة العضو داخل الكلية:

(أ)النشطة الدعوية والثقافية:
التاريخعنوان المحاضرةنوع النشاطالبيانم

هـ2/6/1438- 29متقنإعداد برنامج لرفع مستوى مهاراتبرنامج1
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البحث العلمي عند المعيدات وطأالبات
المجموعات البحثية ،والشراف على

تنفيذه بكلية المجتمع

مدة أسبوع

إعداد برنامج تأهيلي لسوق العملبرنامج2
للطالبات والخريجات

والشراف على تنفيذه

بكلية المجتمع

متأهب

مدة أسبوع

هـ22-26/5/1438

إعداد ورشة عمل لطالبات3
الدراسات العليا بعنوان

(الخاتمة في البحث العلمي)

(الخاتمة في البحثكلية الداب
العلمي)

هـ1437/ 2/ 3

مسابقة وحي القلمالشتراكا في التحكيممسابقة4
المنبثقة عن نادي
الخطابة واللقاء

هـ1434

مسابقة وحي القلمالشتراكا في التحكيممسابقة5
المنبثقة عن نادي
الخطابة واللقاء

هـ1433

(ب)النشطة الجتماعية:
ملحظاتتاريخ النشاطنوع النشاطم

مبادرة (آمنا) من الشباب للشباب1

الشراف التنفيذي على المبادرة 

انطلقت بتاريخ
ه2/3/1438

الهدف من المبادرة : تمية
وعي الشباب بإشراكهم في
تهيئة ظروف مناسبة تكفل

لهم حياةآمنة مستقرة

التخطيط والشراف على برنامج متقن2

لرفع مستوى مهارات البحث العلمي

وجهت دعوة عامة لحضورهـ2/6/1438- 29
البرنامج من خارج الجامعة

التخطيط والشراف على برنامج متأهب لتأهيل3
الخريجات لسوق االعمل

وجهت دعوة عامة لحضوره22-26/5/1438
البرنامج من خارج الجامعة

الشراف على الجانب العلمي في حفل تخرج4
الدفعة الولى من طأالبات كلية المجتمع بالدمام

حفل تخرجه16/8/1437

 

أنشطة العضو خارج الكلية:

(أ)النشطة الدعوية والثقافية:
التاريخعنوان المحاضرةنوع النشاطالبيانم

ملتقى المناهج المدرسي1
للمرحلة الثانية للعام

هـ1434/1434

إلقاء ورقة عمل
ومناقشتها من قبل

مختصين والشتراكا
في وضع التوصيات

أناشيد مقرر لغتي
للصفوف الثلثة

الولية بين المتعة

هـ1433/1434
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والفائدة

(ب)النشطة الجتماعية:
ملحظاتتاريخ النشاطنوع النشاطم

ــــــــه1438عضو في مجلس ذوق الدبي1

تقييم نصوص مسرحيات طأالبات مدارس الخبر2
والظهران

أرسلت لي النصوص

بتاريخ

11-16/1/1438

الجهة المسؤولة:
مكتب الشراف
التربوي بالخبر

- ورشة عمل3

في جمعية وميض للتنمية السرية ومجتمع رقي

إعداد ورشة عمل هـ1436-1437

وتقديمها
عنوانها:أساسيات

الكتابة للطفل
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