نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
أوال  :البيانات الشخصية

اسم عضو هيئة
التدريس
اسم الكلية
الحالة االجتماعية

ثانيا :المؤهالت

نجوى محمد فرج المزروعي
التربية بالمجمعة
متزوجة

تاريخ الميالد
هاتف العمل

4894/4/62
4244464

البريد االلكتروني

n.almazroei@mu.edu.sa

العلمية:

المؤهل
البكالوريس
الماجستير
الدكتوراة

القسم

اللغة اإلنجليزية

تاريخ الحصول عليه

التخصص

الجامعة والكلية

7002
7000

لغة انجليزية

كلية اآلداب /جامعة أم القرى

اللغويات التطبيقية

Faculty of Human Arts/ Essex University

1

ثالثا :الدرجات العلمية:

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
استاذ
محاضر
معيد

رابعا :المهام اإلدارية التي ُكلف بها العضو

م.

المهام اإلدارية

-0

منسقة قسم اللغة االنجليزية

تاريخ الحصول عليه

الجهه

 4446/4/42هـ
_________________

كلية التربية /جامعة المجمعة
_________________

:

فترة التكليف
من  4444/42/9هـ حتى اآلن

1
2
3

2

خامسا :اللجان التي شارك فيها العضو :

م.

اسم اللجنة

مهام اللجنة

عضو لجنة الجداول و االختبارات

 -1اإلشراف على برنامج االختبارات بشكل عام

1

فترة عمل اللجنة

 -2متابعة لجان االمتحانات بما فيها اللجان الخاصة
 -3تنسيق الجداول الدراسية الفصلية

السنة االكاديمية 1434/1433

و السنة األكاديمية 1431/1434

 -4تنسيق الجداول و االختبارات النهائية

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

م.

اسم المشاركة

:

نوع المشاركة

1
2
3

3

الفترة

سابعا :األنشطة العلمية:
الماجستير والدكتوراه :
عنوان رساله الماجستير
عنوان رسالة الدكتوراه

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

رقم المقرر

المرحلة

ENG 211

المستوى الثالث

NAJL 4242

الفرقة الرابعة

ENG 112

المستوى األول
الفرقة الثانية

4

Computer Assisted Language Learning

6

Applied Linguistics

4

Listening and Speaking I

4

Advanced Reading II

NAJL 2238

5

Language Learning II

NAJL 3242

الفرقة الثالثة

2

Grammar 2

ENG 124

المستوى الثالث

4

Reading 3

ENG 214

المستوى الثالث

9

Applied Linguistics

ENG 314

المستوى الخامس

4

:اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
عنوان الرسالة
م.

المرحلة

العضوية في الجمعيات العلمية :
م.

اسم الجمعية

الدورات التدريبية:
م.

مقر الجمعية

اسم الدورة

مكان االنعقاد

نوع العضوية

تاريخ االنعقاد

1

اإلتجاهات الحديثة في التدريس و التقويم

جامعة اجملمعة

1433/6/2-1/22

2

Developing Research
Abilities: Idea Formulation
and Research Management
التعليم اإللكتروني تقنية واعدة

جامعة اجملمعة

2112/11/8

جامعة اجملمعة

1434/6/28

4

نظام التعلم االلكتروني و أدواته

جامعة اجملمعة

1434/12/11-16

1

دمج التقنية في التعليم الجامعي

جامعة اجملمعة

1434/1/1-4

6

التدريس و فق نظرية الذكاءات المتعددة

جامعة اجملمعة

1434/1/21-21

1

استخدام تطبيقات WEB 2.0في التعليم

جامعة اجملمعة

1434/6/21

3

5

المؤتمرات والندوات وورش العمل:
اسم المؤتمرات او الندوات او ورش العمل

م.
0

المؤتمر العلمي الثاني لطالب و طالبات التعليم العالي
بالمملكة

7

مؤتمر التعليم العالي الثاني

1

حضور ورشة عمل المكتبة الرقمية

4

المؤتمرالدولي األول لجامعة المجمعة (النخصصات
العلمية بالجامعات الناشئة "التحديات و الحلول")

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد
جده

7000/1/10-72

الرياض

7007/4/70-02

جامعة المجمعة

 0411/5/77هـ

جامعة المجمعة

 0414/0/5-4هـ

جامعة المجمعة

0414/0/75
7001/5/0-4/10
0414/1/02

5

أخالقيات التعليم اإللكتروني

6

The Essential Academic Leader

الرياض

2

التدريس لتحقيق التعلم القائم على المعنى

جامعة المجمعة

االنجازات واالنشطة العلمية االخرى :

6

