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 أوال: البيانات الشخصية:

   عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السبتد/  اسم عضو هيئة التدريس

   اللغة العربية القسم التربية / المجمعة الكلية

 Aams306@hotmail.com البريد اإللكتروني هـ 5131/ 2/ 51 تاريخ الميالد  

   0546061111 هاتف عمل  

 ت العلمية:ثانيا: المؤهال

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

/ كلية اللغة العربية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  اللغة العربية هـ 5656 البكالوريوس

 بالرياض

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / كلية اللغة العربية األدب العربي هـ5625 الماجستير

 .اضبالري

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / كلية اللغة العربية  األدب العربي هـ5611 الدكتوراه

 بالرياض.

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

  ــــــــــــــ معيد

كلية التربية بالمجمعة / قسم اللغة العربية  هـ5612/  50/  54 محاضر  
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 كلية التربية بالمجمعة / جامعة المجمعة هـ 5611/ 4/ 51 أستاذ مساعد

 م اإلدارية التي كلف بها العضو:رابعا : المها

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 فصل دراسي . منسق الجودة لقسم اللغة العربية / كلية التربية 5

 سنتان رئيس قسم اللغة العربية 2

 سنتان اإلداريةوكيل الكلية للشؤون  1

 مفتوح مدير مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 6

 مفتوح وكيل الكلية للدراسات والتطوير / مكلف من قبل سعادة المشرف على الكلية 1

 مفتوح عميد كلية التربية بالمجمعة 4

 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 للجنةمدة عمل ا مهام اللجنة اسم اللجنة م

عضو في لجنة المقابالت للمتقدمين على قسم  5

 اللغة العربية

 هـ5611/ 5612لعام  مقابلة المتقدمين على وظائف تعليمية .

رئيس إحدى لجان مقابلة المتقدمين على قسم  2

 التربية الخاصة .

 هـ.5611/ 5612لعام  مقابلة المتقدمين على وظائف تعليمية .
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ة في الملتقى السنوي عضو اللجنة التنظيمي 1

األول لتوظيف السعوديين الحاصلين على 

ذو  55الدكتوراه، ومقدم للملتقى في تاريخ 

هـ .5612القعدة   

ترشيح متقدمين لوظائف تعليمية من حملة 

 الدكتوراه .

 هـ.5611/ 5612عام 

جوائز التميز على مستوى  ـ رئيس لجان6 

/ 5612كلية التربية بالمجمعة لعام 

. هـ5611  

 

 هـ.5611/ 5612عام  مسابقات على مستوى الكلية .

رئيس مجلس قسم اللغة العربية للعام -1 

/ 5611هـ ، و 5611/ 5612الدراسي 

هـ5616  

 سنتان أعمال قسم اللغة العربية

ـ عضو في مجلس كلية التربية بالمجمعة  4 

هـ ، و 5611/ 5612لألعوام الدراسية : 

هـ5611/ 5616، وهـ 5616/ 5611  

 سنتان أعمال كلية التربية

ـ   رئ  يس لجن  ة مراجع  ة مطبوع  ات جامع  ة 7 

المجمع  ة واعتماده  ا للنش  ر للع  ام الج  امعي 

/ 5616، وك           ل  ه          ـ 5616/ 5611

هـ5611  

/ 5611عام دراسي  مراجعة مطبوعات الجامعة ...

 ، وتجدد عام هـ 5616

 هـ .5611/ 5616

اس ي ـ عضو في لجنة الخطط والنظ ام الدر1 

وك   ل  ه  ـ ، 5616/ 5611ع  ام الج  امعي لل

/ 5611عام دراسي  مراجعة خطط وأنظمة الكليات ...

/ 5616، وك ل   هـ5616
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هـ .5611/ 5616  

 

 هـ .5611

ـ     عض    و ف    ي لجن    ة الب    رام  العلمي    ة 3 

هـ 5616/ 5611عام الجامعي واألنشطة لل  

 

/ 5611عام دراسي  مراجعة خطط وأنشطة الجامعة المتنوعة 

 هـ5616

ـ     أم    ين المجل    س االستش    اري لكلي    ة 50 

هـ .5616/ 5611التربية للعام الجامعي   

 

/ 5611 ان دراسي انعام مناقشة بعض الموضوعات التي تخدم الكلية .

/ 5616، و  هـ5616

 هـ .5611

أم  ين لجن  ة قب  ول ط  الب الم  نح ف  ي الجامع  ة  

.11 

مناقشة قبول الطلبات الخاصة بطالب المنح، 

ألنظمة واللوائح الخاصة ووضع اآلليات وا

 بالمنح الدراسية .

/ 5611عام دراسي 

 هـ5616

عضو في لجنة قبول طالب المنح في الجامعة   مناقشة قبول الطلبات الخاصة بطالب المنح،  

ووضع اآلليات واألنظمة واللوائح الخاصة 

 بالمنح الدراسية .

 هـ .5611/ 5616  

 

 ضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سادسا: المشاركات التي شارك فيها الع

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 هـ (  حياته وشعره.5171هـ ـ 5103عمر بن إبراهيم البري) 

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 م (.2050م ـ 5375هـ ( 5615هـ ـ 5135اعي في مملكة البحرين موضوعاته وخصائصه ) الشعر االجتم

 وال زلت في مراحل البحث النهائية .

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 
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 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

هـ(  5171ـ  هـ5103شاعر العهود الثالثة : عمر بن إبراهيم البري)  5

 حياته وشعره.

ربيع األول 

 هـ5626

 م .2001مايو 

النادي األدبي الثقافي بجدة ، رقم الكتاب 

526 

بالتعاون مع نادي المدينة المنورة األدبي، 

 573رقم الكتاب 

    

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 اإلعداد العام . عرب 505 غويةالمهارات الل 5

 . المستوى الثاني + الثالث عرب 501 التحرير العربي 2

 المستوى الرابع ) قسم اللغة اإلنجليزية ( . عرب 506 الدراسات األدبية 1

 المستوى الخامس ) قسم اللغة اإلنجليزية ( . عرب 501 الدراسات اللغوية  6

    

 

 تير و الدكتوراه:د: اإلشراف على رسائل الماجس
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 المرحلة عنوان الرسالة  م

   

 

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

 

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص من المؤسسة العامة  5

(رساعة ) ستة شهو 042لفني والتدريب المهني لمدة للتعليم ا  

هـ 3403ـ3ـ 02من :  .يمركز أحمد بن حنبل بالزلف

 هـ .3403ـ1ـ31إلى 

.برنامج : "مقدمة في الحاسب اآللي "  لمدة عشرة أيام 2  .هـ (31/7/3403ـ7) .مركز التدريب التربوي بالزلفي 

ب التدريب :" تنمية مهارات المشرفين على أسالي برنامج 1

 .ساعة( 35) التربوي وتطبيقاته" لمدة خمسة أيام

 (هـ31/33/3403ـ35) .مركز التدريب التربوي بالزلفي

هـ 01/5/3400)من  .مركز التدريب التربوي بالزلفي .برنامج في " مجال تعليم  الكبار " لمدة خمسة أيام 6

 .هـ (3/6/3400إلى: 

 هـ 3403/ 7/  31ـ  7  .مركز التدريب التربوي بالزلفيين الجدد " لمدة عشرة برنامج : " تدريب المشرفين التربوي 1
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. أيام بمعدل ساعتين يوميا    

.برنامج : " مشروع االختبارات التحصيلية " لمدة يومين 4  هـ31/1/3403ـ31 .مركز التدريب التربوي بالزلفي 

.برنامج بعنوان : " االختبارات التحصيلية "  7  هـ3403/  3/ 33ـ33 . الرياض إدارة تعليم 

 35برنامج بعنوان : " القياس والتقويم " مجموع ساعاته )  1

.                                     ساعة ( ، لمدة خمسة أيام   

هـ ـ  3403/  01/30 .مركز التدريب التربوي بالزلفي

 هـ 3404/  3/  0إلى 

، ومجموع  ة شهرينلمد المكثفة  في اللغة اإلنجليزية دورة 3

،( ساعة 62)  اساعاته  

هـ 36/30/3403 .للغات أحمد بن حنبل معهد

هـ36/0/3404إلى   

مصادر التعلم " لمدة خمسة أيام  تنمية مهارات أمناء مراكز 50

. ساعة ( 35ومجموع ساعاته )     

 .هـ 34/0/3404ـ32 .مركز التدريب التربوي بالزلفي

الناجح " لمدة خمسة أيام ،  برنامج : " مهارات الوكيل 55

.ساعة (  35ومجموع ساعاته  )  

/  0/  03ـ  37 .مركز التدريب التربوي بالزلفي

 هـ3404

برنامج : " تقنيات التعليم " لمدة خمسة أيام ، ومجموع  52

. ساعة ( 35ساعاته )   

 هـ01/0/3404ـ04 .مركز التدريب التربوي بالزلفي

التفكير " لمدة خمسة أيام ،  مهارات عليم برنامج : " ت 51

. ساعة (  35ومجموع ساعاته )   

 هـ 3404/  3/   6ـ0 .مركز التدريب التربوي بالزلفي

برنامج :  " تعليم الكبار " لمدة خمسة أيام ، ومجموع  56

. ساعة ( 35ساعاته )   

 هـ3404/ 3/  33ـ  1 .مركز التدريب التربوي بالزلفي
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يم األداء الوظيفي ، لمدة ثالثة أيام ، برنامج : " مهارات تقو 51

.ومجموع ساعاته : تسع ساعات   

 هـ3404/ 3/ 07ـ 05 .مركز التدريب التربوي بالزلفي

. دورة : " أيقظ العمالق وأطلقه " ، ست ساعات 54 الدار األكاديمية لالستشارات  

 .والتطوير

 هـ ( . 3404/ 07/3

ومجموع ساعاته ،  دورة : " تحليل النص األدبي وشرحه " 57

. ساعة ( 32)   

إدارة التدريب بوزارة التربية 

 .والتعليم في مملكة البحرين

م إلى  0223ـ  1ـ  33

 م . 0223ـ  30ـ  03

 PHOTO "  دورة في " التصميم باستخدام برنامج فوتشوب "  51

 SHOP  ثمان ساعات  /. 

قسم الفنون بمركز األنشطة 

الشرقي والتدريب في ثانوية الرفاع 

 .بمملكة البحرين

 /م  0226ـ  32ـ  30

 م 0226ـ  33ـ  32

 ورشة عمل في : أساسيات الكهرباء ) اآللية الصحيحة 53

.إلعادة الكهرباء بعد انقطاعها (  

قسم الكهرباء بمركز التدريب في 

 .ثانوية الرفاع الشرقي

 م . 0226ـ  30ـ  31

 FIASHلتفاعلية باستخدام برنامج فالش )دورة إعداد الدروس ا 20

 MX  عشر ساعات(  ).) 

قسم العلوم ولجنة التعليم 

االلكتروني بمركز التدريب في 

 .ثانوية الرفاع الشرقي 

 3 /م  0226ـ  3ـ  33

 م . 0226ـ  5ـ 

. برنامج ) المشكالت الطالبية ( ، بواقع ) ست ساعات ( 25 مركز التدريب التربوي واالبتعاث  

 .بإدارة تعليم الزلفي

/  3/  3ـ  0/  32

 هـ . 3401

. ساعة ( 35برنامج ) الفوتشوب ( بواقع )  22 مركز التدريب التربوي بإدارة تعليم  

 .الزلفي 

/  33/ 4ـ  32/ 01

 هـ . 3401
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. ،  بواقع ) ست ساعات (برنامج ) السالمة ( 21  

 

الزلفي بالتعاون التدريب التربوي ب

 .ع المدنيمع إدارة الدفا

ـه05/0/3401ـ 03  

 

ساعة ( . 35بواقع ) برنامج ) اإلبداع (،  26 التدريب التربوي بإدارة تعليم  

 . الزلفي

 هـ3401/  3/  33ـ7

التدريب التربوي بإدارة تعليم  . ساعة 35 :برنامج) فن اإلمالء ( بواقع 21

 . الزلفي

/  4/  3ـ  01/3

 هـ . 3401

التدريب التربوي بإدارة تعليم  . ساعة ( 42ستقبل (، ،بواقع ) برنامج ) التعليم للم 24

 .الزلفي

 هـ 3401/ 3/ 05ـ34

 هـ3401/ 5/  35ـ34 الزلفي.ريب التربوي بالتد ((، بواقع :  ) ست ساعات تدريبية برنامج ) بناء الثقة بالنفس 27

، ساسية في الحاسب اآللي : ويندوزبرنامج ) المهارات األ 21

ل وص ، عروض تقديمية ، جداومعالج نص

.ساعة ( 30بواقع ) ، إلكترونية،إنترنت(  

دارة العامة للتدريب واالبتعاث اإل

بنين ( وشركة مايكروسوفت )

 .العربية

/  32/  06ـ00

هـ . 3401  

 هـ3401/ 5/  36ـ30 .الزلفيالتدريب التربوي ب ساعة (. 35) برنامج ) فهم ذات الطالب (، بواقع  23

 (،تغلب على اضطرابات النطق والكالمج ) فنيات البرنام 10

.ساعة (  35بواقع )   

التدريب التربوي بإدارة تعليم 

 .الزلفي

 هـ 3401/  5/  03ـ31

طة والثانوية / فصل دراسي دورة مديري المدارس المتوس 15

.كامل   

لتربية / كلية العلوم قسم ا

ة اإلمام محمد بن / جامعاالجتماعية

 .ةسعود اإلسالمي

الفصل الدراسي الثاني 

 هـ3432ـ  01
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ساعات ( . 6) برنامج الجداول المدرسية ،  12  

 

مركز التدريب التربوي بإدارة 

 .التربية والتعليم بالزلفي

/  32/  36ـ  34

 هـ .3432

برنامج ) منهج القراءة المطور للصف الرابع االبتدائي ـ  11

. ساعات ( 6لغتي الجميلة ( ، )   

ريب التربوي بإدارة مركز التد

 .التربية والتعليم بالزلفي

هـ ـ 3433/  6/  35

هـ 3433/  6/  37  

ساعات (. 1)برنامج )اإلشراف االلكتروني(  16 مركز التدريب التربوي بإدارة  

 .التربية والتعليم بالزلفي

/ 6/ 3إلى  5ـ 01

 هـ .3430

على دورة تدريبية بعنوان : ) تأهيل المدربين المركزيين  11

. ساعة ( 32المشروع الشامل لتطوير المناهج(، )    

اإلدارة العامة للتدريب التربوي 

 .واالبتعاث بوزارة التربية والتعليم

/ 6/ 03إلى  6/ 31من 

 هـ3430

في برنامج تدريبي بعنوان: "النظرية البنائية االجتماعية  14

ساعات (. 32التعلم وتطبيقاتها التربوية"، )   

يب التربوي للبنات إدارة التدر

بالزلفي، بالتعاون مع معهد 

 المرأة العربية. أكاديمية

/ 4/ 1إلى  4/ 7) 

 هـ (.3430

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 التاريخ  المكان  عنوان المؤتمر أو الندوة أو الورشة  م

م "تعليم اللغة 3112المؤتمر العالمي الرابع للغة العربية وآدابها  1

 بية وآدابها ألغراض خاصة"العر

ه  الموافق 1121رجب  7ـ  5 ماليزيا

 م3112/ مايو 17ـ 15

حض  ور حلق  ة النق  اش العاش  رة: ال  تعلم االلكترون  ي ف  ي الجامع  ات  3

 الناشئة "القضايا والتطلعات"

  

 هـ .5616/ 5/ 21 المجمعة
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حضور اللقاء التشاوري األول لعمداء كليات اللغ ة العربي ة وراس اء  2

قسامها وعمداء معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاأ  

 

مركز المل  عبد هللا بن عبد 

العزيز الدولي لخدمة اللغة 

 العربية

 هـ 5616/ 5/ 21ـ 27

 المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي  1

 

 هـ.5616/ 4/ 53ـ 57 الدمام

ات المعني ة باللغ ة العربي ة ف ي الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسس 5

 دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية

الرياض ، لمدة ثالثة أيام، 

نطمه: مركز المل  عبدهللا بن 

عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 

 العربية .

، جمادى اآلخرة ، 23/ 27

 هـ،5616

 

 :و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 أـ  السيرة العملية :
لغة عربية  في متوسطة رجاء بن حيوة بالرياض لمدة سنتين .ـ معلم   

لمدة أربع سنوات .ـ إدارة تعليم الرياض ـ  ـ معلم لغة عربية في متوسطة مليح   

 ـ معلم لغة عربية في متوسطة الملك خالد ـ إدارة تعليم الزلفي ـ  لمدة سنتين .

هـ . 3404ـ  3403العام الدراسي ـ مشرف لغة عربية ، وذلك في   
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ـ 3407هـ ـ وحتى العام الدراسي 3405ـ 3404ـ موفد للتدريس في مملكة  البحرين الشقيقة لمدة أربع سنوات من العام الدراسي ـ 

هـ .  3401  

هـ . 3432ـ  3401ـ وكيل ثانوية الملك عبد العزيز رحمه هللا لمدة سنتين :   

هـ .3433ـ  3432لدراسي األول من العام الدراسي ـ مدير مدرسة سعد بن أبي وقاص االبتدائية خالل الفصل ا  

هـ .3433ـ  3432ـ مشرف لغة عربية ، بدءا  من الفصل الدراسي الثاني لعام   

عرب( خالل الفصل الدراسي 323ـ متعاون مع جامعة المجمعة )كلية العلوم الطبية التطبيقية( في تدريس مقرر المهارات اللغوية )

هـ.3430ـ 3433األول   

رب مركزي في إدارة التربية والتعليم بالزلفي على مناهج اللغة العربية للمشروع الشامل.ـ مد  

هـ.3430/ 36/32ـ محاضر في كلية التربية / جامعة المجمعة ، وتاريخ المباشرة في يوم األربعاء   

هـ .3433هـ ـ 3430للعام الدراسي  بالمجمعة قسم اللغة العربية في كلية التربيةأستاذ مساعد في ـ   

 اإلصدارات واإلنجازات  : ب:  
ـ إعداد ناٍد للصحافة ، في ثانوية الرفاع الشرقي بالبحرين أثناء فترة اإليفاد هناك .  0  

ـ إصدار نشرة لغوية بعنوان : " خمسون فائدة في األخطاء اللغوية الشائعة " أثناء العمل في ثانوية الرفاع الشرقي ، ونيل شهادة شكر  3

هـ .3430دارة التعليم اإلعدادي والثانوي على الجهد المبذول فيها ، وقد تم طباعتها في كتيِّب صغير عام من مدير إ  

م.0224ـ المشاركة في إصدار العدد األول من الكتاب السنوي لمدرسة الرفاع الشرقي بالبحرين عام  4  

.بعنوان ) واحة الرفاع (م ، 0225الشرقي بمملكة البحرين عام  ـ المشاركة في إصدار العدد الثاني من الكتاب السنوي لمدرسة الرفاع 5  

م ، بعنوان ) واحة الرفاع (.0226ـ المشاركة في إصدار العدد الثالث من الكتاب السنوي لمدرسة الرفاع الشرقي بمملكة البحرين عام  6  
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م ، بعنوان ) واحة الرفاع (.0227بمملكة البحرين عام ـ المشاركة في إصدار العدد الرابع من الكتاب السنوي لمدرسة الرفاع الشرقي  7  

ـ المشاركة في إصدار مجلة بعنوان : " رجل األمن األول األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود " في ثانوية الملك عبد العزيز بمحافظة  1

 الزلفي .

يب بعض المعلمين عليها في مركز التدريب التربوي هـ ، وتدر3401ـ إعداد حقيبة تدريبية بعنوان : " مهارات الخط العربي " /  1

 بمحافظة الزلفي .

هـ ، وتدريب بعض المعلمين عليها في مركز التدريب التربوي 3430ـ إعداد حقيبة تدريبية بعنوان : " مهارات التحرير العربي " / 32

 بمحافظة الزلفي .

هـ .3435في متوسطة رجاء بن حيوة عام ـ إصدار أعداد متنوعة لمجلة اللغة العربية أثناء العمل  33  

 

 

 جـ   الدورات التدريبية  ) مدرب ( :

هـ .3404/  3/  1ـ5ساعة /  30ـ كيفية تدريس اللغة العربية للمرحلة المتوسطة والثانوية /  3  

هـ .3403/ 33ـ /  33ـ  1ساعة /  30ـ كيفية تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية /  0  

هـ .3401/  5ـ  0/  4ـ  07ساعة /  35الخط العربي / ـ مهارات  3  

هـ .3401/  5ـ32/  5ـ  07ساعة /  30ـ مهارات الخط العربي /  4  

هـ .3430/ 3433ـ المشاركة في تدريب المشرفين التربويين الجدد للعام الدراسي  5  

هـ .3430/  3/ 02ـ 36ساعات /  30ـ مهارات التحرير العربي /  6  
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هـ 3430/ 4/7 -3ساعات/  1بية/ شرفي اللغة العربية والصفوف األولية على المشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العرـ تدريب م7  

هـ .3430/ 7/ 32 -1ساعات /  1ـ تدريب معلمي الصف الثاني االبتدائي على المشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العربية / 1  

 -36ساعات /  1ائي ) المجموعة األولى ( على المشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العربية / تدريب معلمي الصف الرابع االبتد -1

هـ .3430/ 7/ 37  

ساعات /  1تدريب معلمي الصف الرابع االبتدائي ) المجموعة الثانية ( على المشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العربية /  -32

هـ .3430/ 7/ 31 -31  

هـ.3430/ 7/ 04 -03ساعات /  1/  المتوسط على المشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العربية ي الصف األولتدريب معلم  -33  

.هـ3430/ 35/32 -34ساعات / 1المتوسط على المشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العربية /  الثانيتدريب معلمي الصف   ـ30  

 هـ 5611/ 5/ 2 التاريخ:                        التوقيع                                          عبد الرحمن بن أحمد السبتد/   االسم: 


