نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
أوال  :البيانات الشخصية

اسم عضو هيئة
التدريس
اسم الكلية
الحالة االجتماعية

ثانيا :المؤهالت

ايمان عبد الرحمن
الحقيل
التربية
غير متزوجة

تاريخ الميالد
هاتف العمل

6141-61-61
411410446

البريد االلكتروني

e.alhuqail@mu.edu.sa

العلمية:

المؤهل
البكالوريس
الماجستير
الدكتوراة

القسم

اللغة االنجليزية

تاريخ الحصول عليه
6241 /6241

التخصص

الجامعة والكلية

االداب والتربية تخصص لغة انجليزية

كلية التربية بالمجمعة

1

ثالثا :الدرجات العلمية:

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
استاذ
محاضر
معيد

رابعا :المهام اإلدارية التي ُكلف بها العضو

م.

تاريخ الحصول عليه

الجهه

9261/6/62

وزارة الصحة

:

فترة التكليف

المهام اإلدارية

 6212/6211هجرية

منسقة التدريب بوحدة التعليم االلكتروني بكلية التربية والمدرب المعتمد
درب

1
2
3

2

خامسا :اللجان التي شارك فيها العضو :

م.
1
2
3

فترة عمل اللجنة

اسم اللجنة

مهام اللجنة

لجنة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
لجنة مراجعة نتائج الخطة القديمة بالكلية

معيار التعليم والتعلم
متابعة حاالت الطالبات ونتائجهن

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

م.
1
2
3

اسم المشاركة
دورة تدريبية عن نظام التعليم االلكتروني في جامعة المجمعة
مدرب معتمد
وادواته
6211 /64 /42-42

:

نوع المشاركة
مدرب معتمد

سابعا :األنشطة العلمية:

3

الفترة
9211 /96 /61-62

الماجستير والدكتوراه :
عنوان رساله الماجستير
عنوان رسالة الدكتوراه

اإلنتاج العلمي (المنشور/المقبول للنشر) :
ذلمقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م.

اسم المقرر

المرحلة

رقم المقرر
Medical Terminology

Eng. 101

المستوى االول

Medical Terminology

Eng. 111

المستوى الثاني

Listening/Speaking
Listening/Speaking
Listening/ Speaking
Grammar/Writing

Eng. 131
Eng. 113
Eng. 103
Eng. 112

المستوى االول
المستوى االول
المستوى الثاني
المستوى االول

Grammar/Writing
Reading
Reading

Eng. 102

المستوى الثاني
المستوى االول
المستوى الثاني

:اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
المرحلة
عنوان الرسالة
م.

4

العضوية في الجمعيات العلمية :
م.

اسم الجمعية

مقر الجمعية

الدورات التدريبية:
اسم الدورة
م.

مكان االنعقاد

نوع العضوية

تاريخ االنعقاد

6

استراتيجيات دمج مهارات التفكير في التدريس

جامعة المجمعة

9216/2/62-69

1

استراتيجيات دمج التقنية في التدريس

جامعة المجمعة

9216/2 /92-92

0

مهارات البحث العلمي

جامعة المجمعة

9216/ 1/62-62

1

المركز الوطني للتعلم

نظام جسور الدارة التعلم االلكتروني

االلكتروني والتعليم عن بعد -الرياض

5

9262 /2/91-92

لمؤتمرات والندوات وورش العمل:

اسم المؤتمرات او الندوات او ورش العمل

م.
6
1

ورشة عمل اللغة االنجليزية في المرحلة الجامعية
المؤتمر العلمي االول للتعليم العالي

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد
كلية التربية بالمجمعة
مركز الملك فهد

الثقافي -الرياض

9216/1/62
 92-92ربيع االول  9219هجرية

0

ورشة عمل تحقيق الجودة في التقويم الجامعي

كلية التربية بالمجمعة

9211/96/69

1

المؤتمر الدولي االول لجامعة المجمعة

كلية التربية بالمجمعة

9212/9/2-2

االنجازات واالنشطة العلمية االخرى :
االسم:

ايمان عبد الرحمن الحقيل

التاريخ6212/11/2 :

التوقيع:

6

