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هاتف عمل
ثانياا :المؤهالت العلمية:
المؤهل
الليسانس
الماجستير
الدكتوراه

تاريخ الحصول عليها
3913م
 1003م

التخصص
اللغة العربية وآدابها
الدراسات األدبية(أدب قديم)

1009م

الدراسات األدبية (أدب قديم)

الجامعة أو الكلية
كلية اآلداب (جامعة
اإلسكندرية)
كلية اآلداب (جامعة
اإلسكندرية)
كلية اآلداب(جامعة اإلسكندرية)

ثالثاا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
أستاذ مساعد

الجهة
كلية اآلداب (جامعة اإلسكندرية)

تاريخ الحصول عليها
1009م

راب اعا :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م
3
1
1
4
9

المهام اإلدارية
المرشدة األكاديمية للمستوى األول /كلية التربية ـ جامعة المجمعة
مسؤولة كنترول الفرقة الرابعة  /كلية التربية ـ جامعة المجمعة
مسؤولة معيار التعليم والتعلم الخاص بالجودة في قسم اللغة العربية /كلية التربية ـ
جامعة المجمعة .
منسقة الجودة بقسم اللغة العربية
مسؤولة وحدة الخريجات

فترة التكليف
حاليا
حاليا
حاليا
حاليا
حاليا

سا :اللجان التي شارك بها العضو:
خام ا
م
3
1
1
4

اسم اللجنة

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

9
6
سا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة والمجتمع :
ساد ا
م

اسم المشاركة
اللجنة اإلعالمية في يوم المهنة
المساهمة في إعداد الخريجات
التواصل مع الخريجات

نوع المشاركة
3411/11هـ
اإلعداد اإلعالمي ليوم
المهنة
حاليا
إلقاء محاضرة لطالبات
الفرقة الرابعة عن المقابالت
الشخصية للعمل
حاليا
إعداد قاعدة بيانات
للخريجات

الفترة

ساب اعا :األنشطة العلمية:
أ -الماجستير والدكتوراه :
شعر الكميت بن زيد وأثره السياسي في العصر األموي

عنوان رسالة
الماجستير:
عنوان رسالة الدكتوراه

مظاهر تطور الحياة االجتماعية في الشعر األموي

ب-اإلنتاج العلمي (المنشور  /المقبول للنشر) :
م
3
1

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

جـ  -المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م

اسم المقرر

3
1
1
4
9
6
7
1
9
30
33
31
31
34
39

خطة قديمة
األدب الجاهلي
=
األدب في صدر اإلسالم
=
األدب األموي
=
الشعر العباسي
=
النثر العباسي
=
األدب اإلسالمي
=
األدب ما بين القرنين 31/7
=
أدب األطفال
=
الشعر العربي الحديث
=
النثر العربي الحديث
=
األدب السعودي
=
المهارات اللغوية
=
التحرير العربي
=
نصوص تطبيقية
خطة جديدة
األدب في عصر صدر اإلسالم والعصر األموي

36

المكتبة العربية القديمة

رقم المقرر
ورمزه

المرحلة
الفرقة األولى
الفرقة األولى
الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة الثالثة
الفرقة الثالثة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة األولى
الفرقة األولى
الفرقة األولى
مستوى ثاني
وثالث
مستوى رابع

37

وخامس
مستوى
خامس

األدب المملوكي والعثماني

د -اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العضوية في الجمعيات العلمية:
م

و – الدورات التدريبية:

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

م
3

اسم الدورة
التعليم المبني على حل المشكالت

1

تحفيز الطالب على التعليم

1
4
9
6

االتجاهات الحديثة قي التدريس والتقويم
التعليم االلكتروني  :تقنية واعدة
التقييم الذاتي األولي
الذكاء العاطفي

مكان االنعقاد
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالمجمعة
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالمجمعة
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية التربية
دار صفية
دار صفية

تاريخ االنعقاد
 3411 /4 / 31 :30هـ
 3411/ 4/ 39 :37هـ
3411/6/1:19هـ
3411/6/11
3414/1/10
3414/6/9

ز – المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:
م
3
1
1
4
9

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل
الجودة الشاملة في التدريس
المكتبة الرقمية السعودية

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
ـ

مكان االنعقاد
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية

تاريخ االنعقاد
3411 /9/33
3411/9/11

ـ
االسم:

د /نادية محمد أنور خليل عمار التوقيع  :د /نادية محمد أنور خليل عمار

التاريخ3414/33/11:هـ

