نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
أوال  :البيانات الشخصية

اسم عضو هيئة
التدريس
اسم الكلية
الحالة االجتماعية

ثانيا :المؤهالت

عبير بنت شجاع الحربي القسم
كلية التربية
متزوجه

2931/21/4
264241461

البريد االلكتروني

As.alharbi@mu.edu.sa

العلمية:

المؤهل
البكالوريس
الماجستير
الدكتوراة

تاريخ الميالد
هاتف العمل

اللغة االنجليزية

تاريخ الحصول عليه

التخصص

الجامعة والكلية

1241/11/42
1242 -4-42

اللغة االنجليزية

كلية اللغات والترجمة – جامعة الملك سعود

اللغويات التطبيقية

كلية اآلداب – جامعة الملك سعود

1

ثالثا :الدرجات العلمية:

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
استاذ
محاضر
معيد
رابعا :المهام اإلدارية التي ُكلف بها العضو
المهام اإلدارية
م.
2

تاريخ الحصول عليه

الجهه

1242/14/2
1242/14/42

كلية التربية –جامعة المجمعة
المعهد الصحي للبنات بالمجمعة

:
فترة التكليف
لمدة عامين اعتبارا من 2499/22/3

وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية للشؤون التعليمية بأقسام الطالبات.

1
1

عضو مجلس كلية العلوم الطبية التطبيقية.

لمدة عامين اعتبارا من 2499/22/3

9

منسقة الطالبات بالكلية للمؤتمر العلمي الرابع

من  2499/21/23حتى 2494/6/11

4

منسقة قسم االعداد العام في كلية العلوم الصحية للبنات بالرياض –
فرع المجمعة.

4
5

لمدة عام اعتبارا من 2414/4/16هـ

مشرفة التسجيل والقبول – كلية العلوم الصحية للبنات.

لمدة عامين  -للعام الجامعي 2414-2411 / 2411-2416
112411

مشرفة مكتبة كلية العلوم الصحية للبنات.

لمدة عامين -للعام الجامعي .2414-2411 / 2411-2416

6

2

خامسا :اللجان التي شارك فيها العضو :

م.
1

اسم اللجنة

مهام اللجنة

اللجنة العليا للجودة واالعتماد االكاديمي
في كلية العلوم الطبية التطبيقية

-1
-2
-3
-4
-5
-6

الكلية/

2

رئيسة لجنة الخطط والمناهج في
أقسام الطالبات

3

رئيسة اللجنة التأديبية الفرعية للطالبات.

4

رئيسة لجنه الجداول الدراسية للكلية/
اقسام الطالبات

-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-2

فترة عمل اللجنة

رسم السياسات العامة للتطوير والجودة على مستوى الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي  1434-1433وحتى اآلن.
الكلية.
نشر ثقافة الجودة في الكلية ودعم األنشطة المتعلق بها.
اإلشراف على نشاطات التقويم واالعتماد األكاديمي بالكلية.
متابعة مستوى االنضباط والجودة في الكلية.
العمل على التحسين المستمر للجودة بالكلية.
ترشيح المتميزين من منسوبي الكلية لجوائز التميز
المختلفة.
من بداية العام الجامعي  1434-1433وحتى اآلن.
إعداد البرامج الجديدة وفق معايير الجودة.
مراجعة البرامج القائمة وتعديلها وفق معايير الجودة
والرفع بها للجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي بالجامعة.
إعداد التقارير السنوية للبرامج وفق نماذج الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد االكاديمي.
الرفع بالبرامج الجديدة للجنة الدائمة للخطط والنظام
الدراسي بالجامعة.
من بداية العام الجامعي  1434-1433وحتى اآلن.
النظر في المخالفات الطالبية المحالة.
ضبط سوك الطالبات ومن في حكمهم داخل الكلية أو في أي
من مرافق الكلية.
تهذيب سلوكيات الطالبات المخالفات ومعالجتها باألساليب
التربوية المتاحة في الكلية.
دعوة من تدعو الحاجه الى سماع اقواله من أطراف
القضية أو رؤساء األقسام.
إقرار العقوبات التأديبية على الطالبات المخالفات حسب
األنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
الرفع بقراراتها الى عميد الكلية للرفع الى الجهة المختصة.
تحديد المقررات التي ستدرس في الفصل الدراسي القادم من تاريخ  1434/4/16وحتى اآلن.
وعدد الشعب وذلك بالتنسيق مع االقسام المعنية؟
وضع آلية لحل أوضاع الطالبات المتعثرات مسبقا عند

3

وضع الجدول.
 -3وضع الجداول الدراسية للفصل الدراسي القادم.

5

رئيسة لجنة سير االختبارات

 -1اعدد جداول االختبارات.
 -2اعداد جداول المراقبة على االختبارات.
 -3متابعة سير لجان االختبار .
 -4اعداد التقارير الالزمة لمتابعة اللجان ورفعها لسعادة عميد
الكلية.
 -5توفير اوراق االجابة بحسب نوع االختبار.
 -6متابعة تسليم اسئلة واجابات اختبار الغائبين بعذر او
الحاالت الخاصة التي يعتمدها سعادة عميد الكلية.
 -7حصر الطالب المحرومين والمنسحبين ومتابعة االسماء
ضمانا لعدم دخول الطالبة اختبار المادة وهي محرومة.
 -8ترتيب القاعات بحسب اعداد الطالبات في اللجان.
 -9متابعة تطبيق معايير الجودة في االختبارات واعداد ملف
يتضمن الشواهد واالدلة المطلوبة.
 -11دراسة الحاالت الخاصة بالمخالفات التأديبية ورفع تقرير
بها لسعادة العميد.

6

رئيسة لجنة االشراف على سير انتخابات
المجلس االستشاري للطالبات

 -1استقبال طلبات الترشيح لعضوية المجلس.
 -2االشراف والرقابة على الحمالت االنتخابية للمرشحين لعضوية
المجلس.
 -3قيام اللجنة بنفسها او من تكلفه باالشراف على مراكز االقتراع.
 -4تحديد اماكن االقتراع.
 -5تحديد وقت االنتخابات مع مراعاة ان ال يكون قريب من وقت
االختبارات النصفية او النهائية.
 -6منع أي عمل يؤثر سلبا على سير العملية االنتخابية.
 -7استدعاء أي طالب للحضور أمامها لتثديم أية وثيقة ناقصة.
 -8حجز بعض مرافق الكلية للمرشحين بغية التحدث إلى الطالب,
وتقديم برامجهم االنتخابية.
 -9اتخاذ اإلجراءات المناسبة للمسائل الضرورية ,لتوفير فرص
متساوية للدعاية االنتخابية لكل مرشح.
 -11االعالن عن نتائج االنتخابات بعد االنتهاء من فرز أصوات
الناخبين.
 -11رفع نتائج االنتخابات بموجب كتاب خطي ,يوجهه رئيس اللجنة

4

من بداية العام الجامعي  1434-1433وحتى اآلن.

إلى عميد الكلية خالل ثمان وأربعين ساعة من جدولة النتائج
النهائية.

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

م.
2
1

19
24
3

اسم المشاركة

نوع المشاركة

اضيفي سنوات الى حياتك
صحتنا هي حياتنا
خطوة نور
دوره تدريبيه " تحدثي االنجليزية"

الفترة
مركز سعداء 2494/4/11 -

تثقيف صحي وتوعوي
لجنة التنمية االجتماعية بحرمة –1242/6/48-42-
تثقيف صحي وتوعوي
الخميس  2494/6/13الساعه 22 -4مساءا
تثقيف لطالبات الثانوية العامة بالحياة الجامعية
تنمية مهارات الطالبات في اللغة االنجليزية مركز سعداء -يومي السبت واالحد 2494/4/1-6

سابعا :األنشطة العلمية:
الماجستير والدكتوراه :
عنوان رساله الماجستير

'Barriers in Implementing Communicative Language Teaching from the Saudi Learners
Perspective: A Study Conducted in Al-Majma'ah University.

عنوان رسالة الدكتوراه

اإلنتاج العلمي (المنشور/المقبول للنشر) :

5

المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م.

اسم المقرر

2

استخدام الحاسب في تعلم اللغة

1

الكتابة المتقدمة (االنشاء)

رقم المقرر
ENG 211

المرحلة
كلية التربية
كلية التربية

9

Listening & Speaking 1

ENG 112

كلية التربية

4

Medical Terminology

 199طبية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

5

Listening & Speaking 1

 229نجل

كلية العلوم الصحية

6

Listening & Speaking 2
Reading 1

 229نجل
 224نجل

كلية العلوم الصحية

1

Reading 2
Writing 1

 224نجل
 221نجل

كلية العلوم الصحية

4

Writing 2
Medical Terminology

 221نجل
 222نجل

كلية العلوم الطبية

3

Medical Terminology

 222نجل

كلية العلوم الطبية

22

English for Health Sciences

 294نجل

كلية العلوم الطبية

22

English Grammar

 226نجل

كلية العلوم الصحية

21

Introduction to Linguistics

 912نجل

كلية االداب – مستوى 4

29

Translation 1

 121نجل

كلية االداب – مستوى 9

24

Reading Comprehension 2

 225نجل

كلية االداب – مستوى 1

25

Composition

 114نجل

كلية االداب – مستوى 1

26

English skills 1

 222نجل

المعهد الصحي

21

English skills 2

 221نجل

المعهد الصحي

6

اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
عنوان الرسالة

م.

المرحلة

العضوية في الجمعيات العلمية :
م.

اسم الجمعية

الدورات التدريبية:
اسم الدورة
م.

مقر الجمعية

نوع العضوية

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

1

اعداد ملف السيرة المهنية االلكتروني

جامعة المجمعة  -المجمعة

2494 -21 -15

4

اساليب تقويم الطالب الحديثة

دبي

2494/4/15 -12

4

Course lab

جامعة المجمعة  -المجمعة

2494/5 /12 -24

2

السبورة الذكية التفاعلية

جامعة المجمعة  -المجمعة

2494/4/12

2

نظام التعلم االلكتروني وادواته

جامعة المجمعة  -المجمعة

2494/2/9

6

معايير التصميم التعليمي في التعليم

جامعة المجمعة  -المجمعة

2494/2/15

7

االلكتروني
2

8
2

جودة تقييم تحصيل الطالب

تطوير القدرات البحثية بالمملكة
مهارات االرشاد االكاديمي

11
11

دورة تدريبيه في مهارات البحث العلمي -
دورة تجهيز البيانات واالختبارات المعلمية
والالمعلمية باستخدام SPSS
دورة تدريبية في برنامج فوتوشوب .

14

دورة تدريبية في الجداول االلكترونية
""Excell
دورة تدريبية في برنامج التصاميم
""PowerPoint

14

12

الهيئة الوطنية لالعتماد االكاديمي –
الرياض
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
– المجمعة
عمادة الجودة وتطوير المهارات –
جامعة المجمعة
جامعة الملك سعود -الرياض
جامعة الملك سعود -مركز البحوث
الرياض
جامعة الملك سعود -الرياض
جامعة الملك سعود -الرياض
جامعة الملك سعود -الرياض

2499/21/15

1221/22/4
2494/1/16-15
2492/4/11
 2492/9/11الى 2492/4/14
 2412/4/2الى 2412/4/21
 2412/4/4الى 2412/4/23
 2412/6/15الى 2412/1/1

المؤتمرات والندوات وورش العمل:
م.
2

اسم المؤتمرات او الندوات او ورش العمل
ورشة عمل ادارة الصراع في المؤسسات التعليمية

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد
مركز القيادة االكاديمية -الرياض

8

4114/14/12

1

دورة وورشة عمل تعليم اللغة االنجليزية -

9

ورشة عمل طرق تدريس اللغة االنجليزية  -االدارة العامه

االدارة العامه للمعاهد والكليات الصحية –

1248/4/42-44

الرياض

للمعاهد والكليات الصحية

4

المؤتمر الدولي االول للتخصصات العلمية في الجامعات

االدارة العامه للمعاهد والكليات الصحية –

4116/2/46-42

الرياض
جامعة المجمعة – المجمعه

1141/1 /6-5

الناشئة " التحديات والحلول".

5

حلقة النقاش العشرة"التعلم االلكتروني في الجامعات الناشئة-

جامعة المجمعة – المجمعة

1141/1/55

القضايا والتطلعات"
6

المؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي.
ورشة عمل تقنية النانو

مكة المكرمة

1141/6/ 55-11

كلية العلوم الطبية التطبيقية -المجمعة

1145-1-11

االنجازات واالنشطة العلمية االخرى :

9

11

