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االس ــم
اتريخ ومكان امليالد

إهلام بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن الغنّام
احلالة االجتماعية
1313/7/1هـ /األحساء ـ السعودية

الدرجة العلمية

التخصص

الدكتوراه

أدب ونقد
األدب العريب القدمي

املاجستري
البكالوريوس
التخصص العام
التخصص الدقيق
جماالت االهتمام العلمية

اللغة العربيّة
اللغة العربيّة وآداهبا

متزوجة
التاريخ

اجلهة املاحنة هلا
جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرايض

1441/4/11هـ

جامعة امللك فيصل

1411/4/42هـ

بببالبالرايض
فيصل
،الرايضامللك
جامعة

1421 /11 /1هـ

األدب احلديث ونقده {الشعر السعودي املعاصر}

املوضوعات األدبية املعاصرة

مسمى العمل اإلداري أو اللجان واملهام( األقدم فاألحدث )
منسقة قسم اللغة العربيّة
ّ
رئيسة جلنة التميز األكادميي بكلية الرتبية

بببببببببببب

وكيلة كلية العلوم أبقسام الطالبات عضو يف اللجنة الدائمة

ب

التاريخ
1441/3/1هـ
1444/1441هـ
1432/1هـ

رئيسة جلنة الشؤون األكادميية+رئيسة جلنة اجلداول الدراسية

1431/1432هـ

رئيسة جلنة سري االختبارات النهائية واملراقبة بكلية العلوم .

1431/1432هـ

وكيلة عمادة شؤون الطالب للطالبات ( أقسام الطالبات) ـ

1434هـ1434/هـ

رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمترالعلمي لطالب وطالبات التعليم العايل ( الثالث والرابع)

1434/1433هـ

الدورات التدريبية
إعداد االختبارات اإللكرتونية ابستخدام نظام()WebCT
توصيف الربامج واملقررات وإعداد تقاريرهاالسنوية ( الرايض)
تنمية مهارات القيادات اإلدارية ( عمادة التطوير واجلودة جبامعة أم القرى)
ورشة عمل  /بناءنظام اجلودة يف اجلامعات الناشئةومعايري اهليئة الوطنية ابلرايض.
مهارات البحث عن مصادر املعلومات وإجراء الدراسات املسحية عرب اإلنرتنت .
العروض التقدميية
التقومي املؤسسي والرباجمي
الفعال ابستخدام نظم إدارة التعلم
التدريس ّ

ورشة عمل :إجناز امللف املهين

مهارات واستخدام البالك بورد()Bb

شهادات الشكر والتقدير

رائسة جلنة التميّز األكادميي يف كلية الرتبية للعام اجلامعي8241/8241هـ

النشاط الثقايف بعمادة شؤون الطالبات للعام اجلامعي8241/8241/8241هـ
رائسة جلنة تنظيم اإلختبارات النهائية بكلية العلوم للعام اجلامعي 8248/8241هـ
اللجنة األكادميية بكلية الرتبية

العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية واملهنية
عضو يف االحتاد الدويل للغة العربية
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السيرة الذاتية
شكر وتقدير من اندي األحساء األديب ؛ للمشاركة يف اليوم العاملي للغة العربية بعنوان "لغيت هوييت"
شكر وتقدير من عمادة التطوير اجلامعي للمشاركة املتميزة يف "برانمج نقاطي" لعضو هيئة التدريس
األحباث العلمية املنشورة :
 شعراء املنطقة الشرقية واالنتماء الوطين
تنوع أساليب خطاب املرأة يف القرآن ومقتضى احلال
ّ 
 مالمح التجديد يف الشعر السعودي

 الظواهر والسمات األسلوبية يف شعر عبدهللا اخلضري

هيئة التدريس املتميز.

 الصراع األديب بني الرتاث واملعاصرة  ..رؤية نقدية

إفادة بقبول النشر ،جملة جامعة الطائف
"إفادة بقبول النشر" ،اجمللة العلمية ـ جامعة امللك فيصل ـ
جملة كتاابت  ،فرع جامعة السويس
ـ جملة جذور(علمية حم ّكمة) ،النادي األديب الثقافية جبدة
كلية اآلداب  ،جامعة املنوفية

