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 المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

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

 جامعة المجمعة

 

 
 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Higher Education 

Al- Majmaah University  
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 ال: البيانات الشخصية:أو

   رنا محمد احمد الحسيان اسم عضو هيئة التدريس

 األحياء القسم جامعة المجمعةالتربية  الكلية

 البريد اإللكتروني هـ 41/44/4141 تاريخ الميالد

r.alhusayan@gmail.com 

r.alhusayan@mu.edu.sa 

 

 1343144 هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 هـ42/7/2244 البكالوريوس

 م 42/2/4122

 كلية التربية  احياء

 جامعة المجمعة

 

 الدرجات العلمية: ثالثا: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 هـ 42/2/2244تاريخ التعيين معيد

 هـ42/2/2244تاريخ المباشرة 

 كلية التربية قسم االحياء
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 رابعا : المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 جمع الخطط الدراسية ومتطلبات المقررات  عضو لجنة الخطط الدراسية  4

 عمل رسم شجري للخطط الدراسية ومتطلباتها 

 جمع توصيف المقررات الدراسية 

 هـ 4133/ 44/ 41من 

 حتى تاريخه

قسم الكنترول والرصد )عضو لجنة  4

 االحياء(

التدقيق على اوراق االختبارات بعد المراجعة و

 تصحيحها 

هـ حتى 1/4133من 

 تاريخه

متابعة تسليم كافة ملفات انجاز المقررات  عضو لجنة توكيد الجودة 3

 التعليمية 

وضع خطة مقترحة لرفع مستوى رضاء 

الطالبات عن القسم بعد تطبيق استبانة تقييم 

 هذهرضاء الطالبات عن القسم  و مقارنة 

هـ حتى 1/4133من 

 تاريخه
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 ج بالنتائج السابقة النتائ

وضع مقترح لتعزيز نقاط القوة والتغلب على 

نقاط الضعف على ضوء التحليل االحصائي 

الستبانة تقييم الطالبات عن الكتب المقررة من 

 حيث فائدتها في فهم المقررات 

تصور مقترح لتعزيز نقاط القوة والتغلب على 

نقاط الضعف على ضوء التحليل االحصائي 

قييم الطالبات للمقررات التدريسية الستبانة ت

 بالقسم 

متابعة نظام حفظ وأرشفة وتسجيل ورصد 

 كافة األنشطة العلمية والتعليمية بالقسم

 التي والتعلم التعليم المعيار مؤشرات تحقيق- عضو لجنة المعيار الرابع 1

 -: تتضمن

 ةوالعالم للبرنامج  التعلم نواتج مقارنة -

 .الوطني باالطار المرجعية

 إحصائيات)التدريس جودة في الطلبة رأي -

 (.البرنامج تقييم و المقررات تقييم

هـ حتى 1/4133من 

 تاريخه
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 لنتائج تبعا   للمقررات تحسين خطة وضع -

 .التوظيف لجهات اإلحصائي التحليل

 الذين التدريس هيئة أعضاء عدد نسبة تحديد-

 .محكمة أبحاث لهم نشرت

 الذين و تعينوا ذينال الخريجين نسبة تحديد -

 .عليا دراسات أو أعلى تدريب على حصلوا

 لتواجد الطالب لتقييم االستبانات تحليل-

 اإلرشاد و لالستشارة التدريس هيئة أعضاء

  األكاديمي

 السنة أكملوا الذين الطالبات عدد نسبة تحديد-

 .األقل على مرضي بتقدير الدراسية

 عدد إلى الطالب عدد نسبة) الفجوة تحليل-

 الدراسة حقول في و ككل البرنامج في العاملين

 (المختلفة

 خالل من)  الميدانية لألنشطة الطالبات تقييم-

 (.االستبانات تحليل

 حيث من المقررة للكتب الطالبات تقييم--



 6 

 .االستبانات تحليل خالل من للفهم قابليتها

 في التدريس فاعلية عن الطالبات رضا تحديد-

 .البرنامج

 . المؤشرات من وغيرها

 

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 

 

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

  

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 
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 اسم الدورية تاريخ النشر العلميعنوان اإلنتاج  م

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 الفرقة الثالثة )الفصل االول( 3433حين  ( عملي4حشرات ) 4

 المستوى الثاني ZOO 121 تصنيف حيوان عملي 4

 لثالثالمستوى ا ZOO 211 علم األنسجة الحيوانية عملي 3

 ثانيالمستوى ال BIO 124 عمليتقنية التحضيرات المعملية  1

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة م

 

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 

 تدريبو:الدورات ال
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 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

 هـ44/5/4134 كلية التربية جامعة المجمعة  المقهى الحواري الشبابي 4

 هـ1/1/4133 الفخامة للمؤتمرات واالحتفاالت تورانس للتفكير االبتكاري 4

 هـ1/1/4133 الفخامة للمؤتمرات واالحتفاالت سمات الشخصية الناجحة  3

 

 

 

 

 

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا م المؤتمرات و الندوات و ورش العملاس م

 المجمعة جامعة كلية التربية  الجودة الشاملة في التدريس 4

 

 هـ11/5/1311
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 هـ22/5/1311 كلية التربية جامعة المجمعة المكتبة الرقمية السعودية  4

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

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

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

                         التوقيع                                                                االسم:


