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ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم
جامعة المجمعة

أولا :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة
التدريس
الكلية

لبنى

علي

فضل هللا

التربية

القسم
تاريخ الميالد

اللغة العربية
1791م

هاتف عمل

1911

عبد هللا
البريد
اإللكتروني

a.lubna2011@hotmail.com

ثانياا :المؤهالت العلمية:
المؤهل
الليسانس
الماجستير
الدكتوراه

تاريخ الحصول عليها
1779م
0222م
-

التخصص
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية

الجامعة أو الكلية
جامعة الخرطوم كلية التربية
جامعة الخرطوم كلية التربية
جامعة الخرطوم كلية اآلداب

ثالثاا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
ماجستير

الجهة
جامعة الخرطوم

تاريخ الحصول عليها
0222م

راب اعا :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م
1
0
1

فترة التكليف
كل العام الدراسي(1311-13هـ)
كل العام الدراسي (1311-13هـ)
كل العام الدراسي (1311 -13هـ)

المهام اإلدارية
مسوؤلة معيار خدمة المجتمع بالقسم
مسوؤلة الرصد بالمسار القديم
اإلرشاد األكاديمي

سا :اللجان التي شارك بها العضو:
خام ا
م
1
9

اسم اللجنة
لجنة اإلرشاد األكاديمي

مهام اللجنة
متابعة الطالبات

فترة عمل اللجنة
طوال العام الدراسي

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

اسم المشاركة

نوع المشاركة

الفترة

ساب اعا :األنشطة العلمية:
أ -الماجستير والدكتوراه :
علم البيان كما عرضه الزمخشري في الكشاف

عنوان رسالة
الماجستير:
عنوان رسالة الدكتوراه

جموع القلة والكثرة عند شعراء المعلقات العشر

ب-اإلنتاج العلمي (المنشور  /المقبول للنشر) :
م
1
0

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

جـ  -المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م
1
0
1
3
1
6
9
8

اسم المقرر
علم البيان ()1
علم البيان()0
علم المعاني()1
علم المعاني()0
علم البديع
البالغة النبوية
البالغة القرآنية
النثر العربي الحديث

رقم المقرر ورمزه
ARAB213
ARAB223
ARAB315
ARAB316
ARAB124
ARAB
ARAB4165
ARAB4221

المرحلة

د -اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:
م

عنوان الرسالة

المرحلة

هـ -العضوية في الجمعيات العلمية:
اسم الجمعية

م

مقر الجمعية

نوع العضوية

و – الدورات التدريبية:
مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

اسم الدورة

م
1

نظام التعلم االلكتروني وأدواته

جامعة المجمعة

2311 /26 / 62 -62هـ

0

التدريس الفعال

مدينة المجمعة

2313/5/2هـ

1
3
1

مهارات اإلرشاد األكاديمي

مدينة المجمعة

2313/6/65هـ

كلية التربية
الجامعية

ز – المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:
م
1
0
1

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل

مكان االنعقاد

التدريس لتحقيق التعلم القائم على المعنى

كلية التربية

معايير جودة البرنامج ومؤشرات األداء

كلية التربية

توصيف البرنامج والمقررات وتقاريرهما واإلطار الوطني للمؤهالت

كلية التربية

تاريخ االنعقاد
2313 /1/21هـ

2131/3/12هـ
2131/1/2هـ

3
1
6
9

تقرير التقويم الذاتي وخطة التحسين ومؤشرات األداء

كلية التربية

المكتبة الرقمية السعودية

كلية التربية

استراتيجيات تقويم الطالب واالمتحانات

كلية التربية

استراتيجيات التعليم والتعلم

كلية التربية

2131/1/9هـ
2133/5/11هـ

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
ـ
ـ
التوقيع :

االسم:
لبنى علي فضل هللا

التاريخ1313/10/0 :هـ

