السٌرة الذاتٌة للدكتورة :زكٌة بنت محمد العتٌبً
المعلومات الشخصٌة:
االسم
الجنسٌة
الدٌانة
الجنس

د .زكٌة بنت محمد بن مبارك السلٌس العتٌبً
سعودٌة
مسلمة
أنثى

المؤهالت العلمٌة:
المؤهل
دكتوراه
ماجستٌر
بكالورٌس

سنة الحصول علٌها
1348-11-82هـ
1383-11-11هـ
1312-8-1هـ

الجهة المانحة
التخصص
جامعة األمٌرة نورة
بالغة ونقد
جامعة األمٌرة نورة
بالغة ونقد
اللغة العربٌة وآدابها جامعة األمٌرة نورة

الخبرات العملٌة:
المنصب
وكٌلة عمادة التطوٌر وتنمٌة المهارات للشؤون التدرٌبٌة
رئٌسة وحدة التطوٌر األكادٌمً فً مركز التمٌز فً التعلٌم والتعلم
رئٌسة تحرٌر الصحٌفة الرسمٌة لجامعة األمٌرة نورة ( نبع الجامعة)
مدٌرة العالقات العامة فً كلٌة اآلداب بجامعة األمٌرة نورة بنت عبدالرحمن
رئٌسة النشاط الثقافً بكلٌة التربٌة األقسام األدبٌة للبنات بالرٌاض
رئٌسة النشاط االجتماعً بكلٌة التربٌة األقسام األدبٌة للبنات بالرٌاض
سفٌرة التمٌز فً التعلٌم والتعلم بجامعة األمٌرة نورة بنت عبدالرحمن
مراجعة داخلٌة وخارجٌة للجودة
العمل مع الهٌئة الوطنٌة لالعتماد األكادٌمً فً مراجعة برنامج النحو بجامعة أم القرى
العمل مع الهٌئة الوطنٌة لالعتماد األكادٌمً فً مراجعة برنامج اللغة العربٌة لجامعة تبوك

التارٌخ
 8341لمدة عامٌن
 8341لمدة عام
 8341لمدة عام
 8344لمدة عامٌن
 8381لمدة أربعة أعوام
 8344لمدة أربعة أعوام
 8341حتى تارٌخه
 8341حتى تارٌخه
8346
8341

عضوٌة اللجان:
لجنة استحداث برنامج الماجستٌر بقسم اللغة العربٌة بجامعة األمٌرة نورة( الجلسات األولى)

التارٌخ
 1342حتى تارٌخه
1341
1341
1341-1341-1343

اللجنة
لجنة استحداث برنامج الدكتوراه بقسم اللغة العربٌة جامعة األمٌرة نورة

لجنة الجودة بقسم اللغة العربٌة بجامعة األمٌرة نورة
لجنة استحداث كرسً بحثً بقسم اللغة العربٌة بجامعة األمٌرة نورة

1341
1341

لجنة تطوٌر حقائب الجودة بعمادة ضمان الجودة بجامعة األمٌرة نورة
لجنة تطوٌر قسم اللغة العربٌة بجامعة األمٌرة نورة

أهم الدورات الحاصلة علٌها:
الدورات

الجهة المشرفة وتارٌخ الحصول علٌها

 81دورة فً الجودة ( جمٌع دورات الجودة والمراجعة الداخلٌة والخارجٌة)
 4دورات مكثفة لمدة  81ساعة فً الحوار التعلٌمً
دورة مكثفة فً التحرٌر الصحفً لمدة عشر ساعات
الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً

عمادة ضمان الجودة8341
عمادة التطوٌر وتنمٌة المهارات8346
كرسً بحث الجزٌرة8346
أكادٌمٌة الفٌصل8348

 6دورات فً التعلٌم اإللكترونً( جسور -بالك بورد)

المركز الوطنً للتعلٌم اإللكترونً والتعلٌم عن بعد8348

 4دورات فً القٌادة األكادٌمٌة
 86دورة فً التمٌز فً التعلٌم والتعلم

وزارة التربٌة
جامعة األمٌرة نورة

 3دورات فً التدرٌب المعتمد( تدرٌب مدربٌن -تدرٌب محترف)

عدة شهادات مصدقة من المؤسسة العامة للتعلٌم المعنً
والتقنً

الصفحة  1من 2

الكتب العلمٌة المنشورة
الكتاب
األسرار البالغٌة فً سورة التوبة
أحوال الكلمة فً السٌاق القرآنً
اوراق نقدٌة
المشاركة فً التألٌف المشترك بٌن قسم اللغة العربٌة وجامعة محمد الخامس( البالغة
الجدٌدة)

دار النشروسنة النشر
نادي حائل8343
دار الطلٌعة –
األردن8343
نادي األحساء 8341
تحت الطبع

الكتب اإلبداعٌة المنشورة
دار النشروسنة النشر
المفردات1343
غراب1341
تشكٌل1342

الكتاب
أنثً الغمام( مجموعة قصصٌة)
رسائل متعثرة( مجموعة قصصٌة)
هطول ال ٌجًء( مجموعة قصصٌة)

األبحاث المنشورة
البحث

المجلة وسنة النشر

أنسنة المشاعر فً دٌوان األكسجٌن المر
(أهمٌة التعاون المحلً و الدولً فً مجال الدراسات العلٌا)

مقاربات4186
عمادة الدراسات
العلٌا4183
كتاب المؤتمر4181
تحت النشر

ض َحى وال ّ
شرح
ور َتً :ال ُّ
س َ
الفنونُ البالغ ٌّ ُة فً آٌات ال ِم َنن بٌنَ ُ

مجلة جامعة ذي قار-
العراق4181
دار العلوم-مصر4181-
المجمع العلمً
بالعراق4183

بٌن البالغتٌن القدٌمة والجدٌدة مقاربة وتأصٌل
األسرار البالغٌة فً سورة العادٌات

بالغة اإلٌجاز فً توٌتر القصة القصٌرة نموذجا
سٌمٌائ ٌّة الشخص ٌّات السرد ٌّة (سٌمائٌة األسماء ,وربطها بالبناء الخارجً والداخلً للشخصٌات فً
رواٌة القُندس شخصٌة البطل أنموذجا)
شخصٌة الشاب المه ّمش فً األدب السعودي
تحلٌل الخطاب السردي فً قصص األطفال( االنزٌاح فً مجموعة الكوكب لسعر الدوسري)

المؤتمرات والملتقٌات التً شاركت فٌها بأبحاث:
الفعالٌة
ملتقى الدراسات العلٌا رؤى مستقبلٌة وتجارب عالمٌة
ملتقى الكتاب السعودٌٌن الثانً نادي المنطقة الشرقٌة
مؤتمر النص بٌن النظرٌات النقدٌة واللسانٌات الحدٌثة
المؤتمر الثانً للغة العربٌة الجامعة اإلسالمٌة
اللغات:
اللغة
العربٌة
اإلنجلٌزٌة

مكان وسنة المشاركة
جامعة األمٌرة نورة8341
8341نادي الشرقٌة
جامعة الزٌتونة4184
 4181الجامعة اإلسالمٌة

المستوى
جمٌع المهارات
الثالث

العناوٌن:
المدٌنة
الدولة
السعودٌة

كتاب المؤتمر 4181تحت
الطبع
قٌد العمل

الرٌاض

رقم الهاتف
1111411133

البرٌد اإللكترونً
zmalotibi@pnu.edu.sa
zakyah11@gmail.com
الصفحة  2من 2

