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 الذاتية السيرة
 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم

 جامعة المجمعة
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 أوال: البيانات الشخصية:

 وفاء فواز نايف المنسي اسم عضو هيئة التدريس

 :ثانيا: المؤهل العلمي الحالي

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليه المؤهل

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية مياء غير عضويةكي م6002 ماجستير

 العلمية: ثالثا: الدرجة 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية م6002 محاضر

 

 :خال العام اإلدارية التي كلف بها العضو امرابعا : المه

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

  في وحدة الخريجاتعضو  6

  اإلرشاد األكاديمي 3

  أعمال الكنترول  4

  المسئولة عن المعيار السادس للحصول على االعتماد األكاديمي  5

  منسقة الجودة في القسم 2
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 :هذا العام ها العضوبخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

   لجنة دعم الجودة 1

   لجنة توكيد الجودة 6

لجنة المراجعة والتدقيق للمستوى االول  4

 والثاني

  

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

    

    

    

    

    

    

 

 سابعا:األنشطة العلمية:
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 تير و الدكتوراه:الماجساألشراف على رسائل   أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 

  

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 

 ) المنشور/ المقبول للنشر(: واألبحاث اإلنتاج العلميب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

 Formation of Si-C-N ceramics from melamine-carbosilazane single 

source Precursos 

 JOURNAL OF SOLID STSTE CHEMISTRY م6002

    

 

 

 

 

 :هذا العام داخل وخارج القسم المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسهاج: 
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 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 المستوى األول CHEM111 (1عامة )كيمياء  1

 الفرقة الرابعة 4115نبت  عملي 6علم وظائف أعضاء نبات  6

 المستوى االول Phys111 ( عملي1امة )فيزياء ع 2

 المستوى الرابع Stat101 احصاء حيوي نظري وعمي 9

 

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

 

 

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

  ةكلية التربي دورة الفوتوشوب 

  كلية التربية البوابة االلكترونية دورة 

  كلية التربية موقع تحريردورة  
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  صحيةالعلوم الكلية  تدريسدمج التقنية في ال استراتيجيات دورة 

  كلية التربية دورة االرشاد االكاديمي 

 

 وورش العمل:والمحاضرات  ز: المؤتمرات و الندوات 

ش اسم المؤتمرات و الندوات و ور م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا

ورشة عمل حول المكتبة الرقمية  

 السعودية

 هـ66/5/1433 كلية التربية

    

    

    

 

 هـ15/11/1433التوقيع                                              التاريخ:                               وفاء فواز المنسياالسم: 

 


