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 ال: البيانات الشخصية:أو

   وردة عبدالعزيز عبدالمحسن الحقيل اسم عضو هيئة التدريس

 األحياء القسم التربية للبنات بالمجمعة الكلية

 Shoodo11@gmail.com البريد اإللكتروني هـ2042 -26 – 62 تاريخ الميالد

 0363044 هاتف عمل  

 نيا: المؤهالت العلمية:ثا

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 كلية التربية للبنات بالمجمعة أحيـــــاء هـ2060 البكالوريوس

 جامعة الملك سعود نبات ) بيئة نباتية (  هـ2033 الماجستير

 

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 ةالجه تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 كلية التربية للبنات بالمجمعة هـ2068/  8/  2 معيد

 جامعة الملك سعود .. الرياض هـ 2033/  7/  5 محاضر
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 اإلدارية التي كلف بها العضو: رابعا : المهام

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

ل األول  هـ وحتى نهاية الفص1241/1241من  ثالث فصول دراسية رئيس مكتب التربية العملية  1

 هـ1241/1241من عام 

 هـ11/1/1241هـ وحتى 1241/ 42/11من  ومشرفة للتربية العملية معلمة )بند أمية( 4

 هـ41/1/1241هـ وحتى 11/1/1241 ومشرفة للتربية العملية  معلمة )بند أمية( 4

 هـ .. وحتى االن1244 اشراف اكاديمي لمجموعة من الطالبات في القسم 2

 هـ وحتى االن1244 جودة في القسم لمعيار خدمة المجتمعال ةمسؤول 5

 هـ وحتى االن1244 مسؤولة للنشاط الطالبي بالقسم 1

 هـ وحتى االن1244 عضوة في لجنة االرشاد الطالبي بالقسم 1

 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 والمتابعة االشراف لجنة في عضوة 1

 المهنة يوم برنامج فقرات لسير

 يوم واحد الملتقى اثناء المهنة يوم برنامج فقرات سير على والمتابعة االشراف
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من كل فصل  أسبوعين ات النهائيةاالختبارفي كراسات إجابة تدقيق الدرجات  لجنة الكنترول وتدقيق الدرجات 4

فصول  ست دراسي خالل 

 نة دراسية تم العمل مع اللج

لجنة االرشاد االكاديمي )في اسبوع  4

 االرشاد االكاديمي بالكلية(

تعريف الطالبات باالنظمة واللوائح االكاديمية وتعريف المستجدات بطريقة 

 التعامل مع البوابة االلكترونية وحل المشكالت المتعلقة بتسجيل الجداول 

اسبوع كامل عند بداية 

 الفصل الدراسي االول 

متابعة عمل كافة لجان الجودة بالقسم و التأكد من اتمامها و وضع  ة توكيد الجودة  بقسم األحياءعضو لجن 2

 المقترحات لتحسين األداء و التغلب على نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوة 

 هـ وحتى االن1244من عام 

عضوة في لجنة االعتماد االكاديمي  5

 بالقسم 

البرنامج و المصفوفة و توصيف  اختيار العالمة المرجعية و توصيف

 المقررات الدراسية و تقارير المقررات .............

 

هـ وحتى 1244منذ عام 

 االن

االرشادية وتفعيل  تاعداد الندوات والمطويات واالعالنات واللوحا البيئي النشاط لجنة 1

 الحمالت ذات العالقة

 هـ1244-1242

 

 عضو في خدمة الجامعة و المجتمع:السادسا: المشاركات التي شارك فيها 

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 1241من عام  اعوام 4خالل  تنظيمالو قتنسياالسهام في ال  المشاركة في فعاليات اليوم المفتوح للقسم 1

 1241وحتى 
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 1241من عام  اعوام 2خالل  مشرفة للتربية العملية  التربية العملية واعداد الطالبات للعمل كمعلمات 4

 هـ 1241وحتى 

المشاركة في االشراف على االختبارات التابعة للمركز  4

 الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي )قياس(

 هـ وحتى االن1244من عام  مشرفة قاعة

 وحتى االن 1244منذ عام  مسؤولة المعيار مسؤولة معيار العالقات مع المجتمع في القسم 2

 

 نشطة العلمية:سابعا:األ

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 توزيع الغطاء النباتي في روضة حطابة بالمنطقة الوسطى  في المملكة العربية السعودية رسالة ماجستير 

Distribution of Vegetation in Raudhat Hatabah in the Central Region, Saudi Arabia  

 للنشر(:اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

روضة حطابة بالمنطقة الوسطى  في المملكة توزيع الغطاء النباتي في  2

 العربية السعودية
مقبول لنشر اجزاء 

 منها 

- 
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 هـ1241/  1241 الفرقة األولى 1414حين  علم البيئة 1

 الفرقة الثانيةهـ 1241/ 1241عام   4412حيا   نظام بيئي 4

 هـ1241/1241 الفرقة الثالثة   نباتات زهرية 4

 هـ1241/  1241الفرقة األولى   الجزء العملي تصنيف حيوان 2

 1241/1241 الفرقة الرابعة  الجزء العملي  سلوك حيوان 5

 هـ1241-1241 الفرقة الثانية  ( 1) اتحشر 1

 هـ1241/1241  ( نظري+عملي4حشرات ) 1

من تاريخ التعيين وحتى  الفرقة الثالثة+ الفرقة الرابعة  مشرفة للتربية العملية 1

 االبتعاث

 هـ الفصل االول 1244عام  BOT 122 المملكة النباتية الجزء العملي  1

هـ الفصل 1242والثاني، عام هـ الفصل االول 1244عام  BIO 213 علم البيئة 11

 االول 

 هـ الفصل االول 1244عام  BOT 212 الشكل الظاهري للنبات الزهري وتشريحه 11
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 هـ الفصل الثاني 1242عام  2411حيا الفلورا والفونا  14

 هـ الفصل االول1245 - 1242عام   علم الخلية  14

 هـ1245-1424عام  BOT 314 1علم وظائف اعضاء النبات  12

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة م

- - - 

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

- - - - 
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 تدريبو:الدورات ال

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

 هـ1241 عليشة -جامعة الملك سعود  م االلكتروني النظرية والتطبيقتصميم التعلي 1

 هـ1241 كلية التربية بالمجمعة مهارات التدريس الفعال 4

 1241 كلية التربية بالمجمعة التخطيط االستراتيجي في الميدان التربوي  4

 هـ1242 كلية التربية بالمجمعة االكاديمي لالعتماد جاهزية االكثر البرامج 2

5 Developing Research Abilities : Idea formulation and 

Research Management 

 م1/11/4114 كلية العلوم التطبيقية بالمجمعة

 هـ41/14/1244- 45 كلية التربية بالمجمعة نظام التعلم االلكتروني وادواته 1

 ساعات(  11) هـ41/4/1242 (صفية دار)  الفرقان معهد - المجمعة األولي الذاتي التقييم 1

 ساعات( 11هـ )2/5/1242 (صفية دار)  الفرقان معهد - المجمعة دمج التقنية في التدريس الجامعي 1

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

 15/11/1244 التربية بالمجمعة  كلية طبيعة العمل األكاديمي ورشة عمل  1
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 هـ2/1/1242 كلية التربية بجامعة المجمعة معايير اختيار البرامج االكثر جاهزية لالعتماد االكاديمي 4

 هـ45/1/1242 كلية التربية بالمجمعة معايير التصميم التعليمي في التعليم االلكتروني  4

–الجامعات الناشئة  حلقة  النقاش العاشر )التعليم االلكتروني في 2

 القضايا والتطلعات ( )فعاليات الحلقة( 

 هـ45/1/1242 كلية التربية بالمجمعة

 العلميةالمؤتمر الدولي االول للجامعات الناشئة )التخصصات  5

 "والحلول التحديات" الناشئة بالجامعات

 هـ2/1/1242 كلية التربية بجامعة المجمعة

 هـ4/11/1242 كلية التربية بالمجمعة الجودة في التعليم الجامعي  1

 هـ1242 كليةالتربية بالمجمعة QuizCreatorتصميم االختبارات االلكترونية باستخدام برنامج  1

 هـ41/11/1242 كلية التربية بالمجمعة السبورات التفاعلية الذكية  

 هـ1/2/1242 تربية بالمجمعةكلية ال توصيف البرامج والمقررات وتقاريرهما واالطار الوطني للمؤهالت  1

 هـ41/4/1242 كلية التربية بالمجمعة معايير جودة البرنامج ومؤشرات االداء  11

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

 ـه22/2/2035تاريخ                         التوقيع                      وردة عبدالعزيز عبدالمحسن الحقيل                   االسم:


