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السيرة الذاتية

ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم
جامعة المجمعة

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس
الكلية

منيرة
كلية التربية .

صالح
القسم
تاريخ الميالد

عمار العنزي .
لغة عربية
 9831هـ

رقم المنسوب
البريد اإللكتروني

Am-1170@hotmail.com

هاتف عمل

ثانيا :املهؤلتات اللميية:
المؤهل
بكالوريوس

تاريخ الحصول عليها
4141هـ

الجامعة أو الكلية
كلية التربية بالمجمعة

التخصص
لغة عربية

ثالثا :الدرجات اللميية:
الدرجة العلمية
معيدة

تاريخ الحصول عليها

الجهة

4144هـ

كلية التربية بالمجمعة

رابلا :املهام اإلدارية اليت كمف هبا اللضو:
م

املهام اإلدارية

فرتة التكميف

1

اإلشراف على طالبات التربية الميدانية

من 1241إلى 1241

4
4

خامسا :المجان اليت شارك هبا اللضو:
م
1
4
4
2
5
6
7

اسم اللجنة
مدير تنفيذي للجودة بالقسم .

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

متابعة أعمال تنفيذ الجودة

من 1244هـ

سادسا :املشاركات اليت شارك فيها اللضو يف خدمة اجلاملة واجملتيع :
اسم المشاركة

م

سابلا :األنشطة اللميية:
أ -املاجستري والدكتوراه :
عنوان رسالة الماجستير:

نوع المشاركة

الفترة

ب -اإلنتاج اللميي (املنشور  /املقبول لمنشر) :
عنوان اإلنتاج العلمي

م

تاريخ النشر

اسم الدورية

4
4

جـ  -املقررات الدراسية اليت قام اللضو بتدريسها:
اسم المقرر

م
أدب إسالمي .

رقم المقرر
ورمزه

المرحلة
ثاني – ثالث ،لغة عربية

1

أدب إسالمي

2

أدب أندلسي .

3

لغة عربية (مادة عامة )

4

فن المسرحية .

ثالث E

5

فن القصة .

ثالث E

6

أدب سعودي .

7

فن المقال .

8

نحو رابع عربي .

رابع ،لغة عربية

9

نحو ثاني عربي .

ثاني ،لغة عربية

11

صرف .

ثالث ،لغة عربية
األولى

ثالث ،لغة عربية
رابع E

ثاني عربي

د -اإلشراف عمى رسائل املاجستري والدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

لـ -اللضوية يف اجليليات اللميية:
اسم الجمعية

م

مقر الجمعية

نوع العضوية

و – الدورات التدريبية:
م
4
4
3
1

اسم الدورة
دورة تدريبية في االشراف على طالبات التربية الميدانية
دورة في التخطيط االستراتيجي في الميدان التربوي
دورة في وضع االختبارات الموضوعية .
دورة كيفية التعامل مع الطالبات وتقويم سلوكهن

مكان االنعقاد
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة

تاريخ االنعقاد
9241هـ

5
6
7

دورة في كيفية اإلقناع والتأثير في اآلخرين
مهارات التدريس الفعال
دورة في عمليات الجودة وتحسين مخرجات العمل

كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة
المجمعة

9243
9284/2/1-1

ز – املهؤمترات و الندوات و ورش الليل:
م
4
4

مكان االنعقاد

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل

تاريخ االنعقاد

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

االسم :منيرة العنزي .

التوقيع :

التاريخ4131/44/7 :هـ

