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                                                                     المملكة العربية السعودية                                 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

 الذاتية السيرة
 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم

 جامعة المجمعة

 

 

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Higher Education 

Al- Majmaah University  
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 أوال: البيانات الشخصية:

   عبد هللا بن فاضل بن محمد الخثيمي الشهري اسم عضو هيئة التدريس

 اللغة العربية القسم التربية  الكلية

  

 البريد اإللكتروني هـ1/7/1831 تاريخ الميالد
a.faadel@gmail.com 

  

  هاتف عمل

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 العربية اللغة كلية اإلمام، جامعة في اللغة العربية ه1111 البكالوريوس

 العربية اللغة كلية اإلمام، جامعة في النحو الصرف ه1148 الماجستير

العربية اللغة كلية اإلمام، جامعة في النحو الصرف ه1188 الدكتوراه  

 

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

جامعة المجمعة                                                                    ه(. 1181) أستاذ مساعد بجامعة المجمعة   
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 3 

 

 م اإلدارية التي كلف بها العضو:رابعا : المها

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 حتى تاريخههــ  1181من  رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية بالمجمعة 1

 ه( 1188-1111) في إدارة التربية والتعليم بالرياض  تطوير، ومشرف مشرف تربوي 4

 ه(.1113 -ه1111)  بوزارة التربية والتعليم معلم في التعليم العام 1

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

1    

 

 الجامعة و المجتمع:سادسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة 

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

1    

4     
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 الدوريةاسم  تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

1     

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 المستوى األول عرب 111 المهارات اللغوية 1

 المستوى الثالث عرب 118 التحرير العربي 4

 رابعالمستوى ال عرب 111 األدبيةالدراسات  8

   1علم الصرف  1

 المرحلة عنوان الرسالة على رسائل الماجستير و  فد: اإلشرا
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 الدكتوراه:

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

1    

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

1    

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا المؤتمرات و الندوات و ورش العملاسم  م

1    

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 

  التوقيع                                              التاريخ:د.عبدهللا فاضل الشهري           االسم:   

 


