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أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس

نوف

أحمد

الثميري

الكلية

كلية التربية للبنات بمحافظة
المجمعة

القسم

احياء

البريد اإللكتروني

هاتف عمل

4060401610

تاريخ الميالد

alwafi399@hotmail.com
n.althumairi@mu.edu.sa

0111 /1/8هـ

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة أو الكلية

البكالوريوس

0040-0044هـ

فيزياء

كلية العلوم – جامعة الملك فيصل

الماجستير

 0010هـ

فيزياء جوامد تجريبي

كلية العلوم – جامعة الملك سعود

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
معلمة علوم

تاريخ الحصول عليها
0040 /1/ 01هـ حتى 0040 /5 /5هـ

الجهة
مدارس جامعة للبنات بالظهران األهلية  /جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

معلمة فيزياء

 0040/ 8/05هـ حتى 0045 /1 /05هـ

الثانوية السادسة بالمجمعة

معيد

 0045 / 0/00هـ

بكلية التربية بمحافظة المجمعة

محاضر

0010/04/1هـ

بكلية التربية بمحافظة المجمعة

2

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

مدة التكليف

المهام اإلدارية

1

وكيلة قسم الرياضيات و الحاسب اآللي

من عام 0048 -0041هـ ( سنة كاملة )

2

رئيسة قسم الحاسب اآللي من بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 0048هـ و حتى بداية الفصل الدراسي األول

من عام  0014 – 0048هـ ( سنة و نصف)

0014هـ

3

المرشدة الطالبية لقسم الحاسب اآللي.

من عام 0041هـ حتى 0041هـ

4

المرشدة األكاديمية في الفصل الدراسي الثاني لعام 0010هـ

من عام 0010هـ.

5

مشرفة قسم الرياضيات بكلية التربية

لمدة سنتين اعتباراً من 0010/04/00هـ

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

1

رئيسة لجنة األمن و السالمة بكلية التربية بالمجمعة

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة
من عام  0048 -0046هـ

متابعةةة دوريةةة لتةةوفر جميةةز مسةةتلزمات األمةةن والسةةالمة فةةي جميةةز نقةةاالكليةةة ( مةةن أقسةةام أكاديميةةة – أقسةةام اداريةةة  -المعامةةل العلميةةة – معامةةل
( ثالث سنوات )
الحاسب – غرف التدبير المنزلي )
 حصر أعداد فايات الحريق و نوعها و خرا يم الماء و جةرس األنةرارو تحديةةد نقةةا تواجةةدهم مةةز متابعةةة دوريةةة لطفايةةات الحريةةق ر تاريوهةةا و
نوعها و صالحيتها .
 -عمل تقرير في حال حدوث أي خطر ( كحريق او تسرب غاز ....

3

و تقييم مدى الوطورة و المسببات له .
 تقييم مدى مطابقة المعامل و الموتبرات لمتطلبات األمن والسالمة . عمةةل منشةةورات تثقيفيةةة و دورات عةةن األمةةن و السةةالمة علةةى مسةةتوىالكلية.
 تحديةةد موةةارط الطةةوارل فةةي الكليةةة و تطبيةةق حالةةة اخةةالء وهميةةة علةةىالطالبات.

2

لجنة الرصد قسم الحاسب اآللي (أعمال الكنترول)

رصد نتائج الفرق الدراسية من خةالل البرنةامج الموصةر لرصةد النتةائج من عام  0045هـ حتى  0041هـ
من خالل الحاسب اآللي .
( ثالث سنوات ).

3

رئيسة كنترول قسم الحاسب اآللي

 توزيز مهام الكنترول على اعضاء موصصةين و متابعتهةا ( مةن تجهيةز  0014-0048هـ (لمدة سنتين)قاعةةات اتختبةةارات و مطابقةةة اسةةماء الطالبةةات فةةي كةةل قاعةةة مةةز كشةةف
اسمائهن الصادر من لجنه شؤون الطالبات )
 مراجعة حاتت الطالبات و مطابقتها مز كشف التوقيز . تسةةةليم كراسةةةات اتجابةةةة وكشةةةوف التوقيةةةز و مفةةةاتي قاعةةةات اتختبةةةارللمراقبات و استالمها منهن بعد انتهاء اتختبار .
 تسليم كراسات اتختبار ألستاذة المادة ليتم التصحي . مراجعة و تدقيق كراسات األختبار للطالبات بعد تصحيحها . مراجعةةة رصةةد درجةةات الطالبةةات مةةز اعضةةاء لجنةةة الرصةةد و مطابقتهةةاعلى جهاز الحاسب اآللي .
 -مراجعة نموذط النتيجة النهائية للطالبات .

4

جرد و تصنيف جميز األجهزة و األدوات في المعمل .

من عام  0045هـ حتى 0041هـ

4

مسئولة عن معمل الفيزياء بالكلية ( لجنة تطوير المعامل في
قسم األحياء )

متابعة دورية تحتياجات المعمل و متطلباته .

( ثالث سنوات)

5

عضو لجنة مقابلة المتقدمات المرشحات وظائف معيد أو
محاضر في قسم األحياء

عمةةل مقابلةةة شوصةةية للمتقةةدمات لشةةعر وظيفةةة معيةةد أو محاضةةر فةةي قسةةم من الفصل الدراسي الثاني للعام
األحياء  ,حيث يتم تقييم المتقدمة مةن خةالل اختبةار شةفهي لهةا ( معلوماتهةا 0010-0011هـ وحتى تاريوه
العلمية والثقافية ,مشاركاتها في خدمة المجتمز  ,خبرتها ,و تقييم أدائها من
خالل عرض ( بوربوينت ) توتار موضوعة هي ( بحيث تراعي األحدثيةة
في انتقاء الموضوع )

6

رئيس لجنة مقابلة المتقدمات لشعل وظائف معيد أو محاضر
في قسم الرياضيات

عمةةل مقابلةةة شوصةةية للمتقةةدمات لشةةعر وظيفةةة معيةةد أو محاضةةر فةةي قسةةم من الفصل الدراسي األول للعام
الجامعي 0015-0010هـ
الرياضيات .

7

رئيسة لجنة (دعم الجودة بقسم الرياضيات )

8

رئيس لجنة الكنترول في قسم الرياضيات

من الفصل الدراسي األول للعام
الجامعي 0015-0010هـ
 توزيز مهام الكنترول على اعضاء اللجنة و متابعة سير عملها من : استالم كشف درجات اعمال السنة مةن األسةاترة و أوراق األجابةة اعمةالالسنة و مطابقتها مز الكشف .

العام الجامعي 0015-0010هـ

 تسةليم كراسةات اتختبةةار النهةائي تسةتاذة المةةادة لتصةحيحها ثةم اسةةتالمهامنها بعد اتنتهاء من التصحي .
 مراجعة كراسات اتجابة لالختبار النهائي و مطابقتها بنموذط 0 -استالم النتيجة اتحصائية للمواد من اتساترة .
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سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:

اسم المشاركة

نوع المشاركة

المدة

م
1

المشاركة في معرض "المواهب و اتبداعات العلمية األول " بمدارس الجامعة للبنات
التابعة لجامعة البترول و المعادن بالظهران

اشراف على مجموعة من الطالبات
المشاركات

اسبوع كامل

2

عمل خطة اخالء للكلية و تحديد نقا موارط الطوارل في حال حدوث أي خطر و
توضي ذلك على كروكي خاص لمبنى الكلية .

جماعية

لمدة  1سنوات

3

المشاركة في اعداد الحفل الوتامي للوريجات

جماعية

لمدة عامين

4

المشاركة في تطوير وتنظيم معامل الحاسب اآللي بقسم الحاسب اآللي .

جماعية

لمدة عام ونصف

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:
عنوان رسالة الماجستير

تجريبي ( الوواص الفيزيائية لمركبات البولي ميثيل ميثاكريالت النانوية مز مولفات تصنيز األحجار السعودية )

) (Physical Properties of PMMA Nanocomposites With Waste of Saudi Stone Processing

6

ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):
عنوان اإلنتاج العلمي

م

تاريخ النشر

1

2013

2

اسم الدورية
Journal of Reinforced Plastic

Preparation and Characterization of PMMA/ Stone Waste Nanocomposites for Marmoreal

and Composites , ID JRP-13-

Artificial Stone Industry .

0420.R1, 2013

Thermal Stability and Mechanical behavior for Stone Sludge filled PMMA Nanocomposites

قيد النشر

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م

اسم المقرر

رقم المقرر

المرحلة

1

فيزياء عامة ( عملي )

خطة قديمة

للفرقة األولى لجميز أقسام الكلية ( رياضيات
– حاسب – أحياء)

2

مقدمة في اإلحصاء

خطة قديمة

ثاني اقتصاد منزلي  +أول أحياء

7

3

رياضيات عامة

خطة قديمة

أول أحياء

4

ديناميكا

خطة قديمة

ثاني رياضيات

5

تفاضل و تكامل ()0

MATH111

مستوى أول ( رياضيات – احياء)

6

تربية عملية

خطة قديمة

( ثالث  +رابز ) رياضيات

7

استاتيكا

MATH225

مستوى رابز

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
اسم الجمعية

م

نوع العضوية

مقر الجمعية

و:الدورات التدريبية:
م

1

اسم الدورة

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

مهارات اإلقناع و فن التأثير في اآلخرين ( .لمدة يومين )

كلية التربية بمحافظة المجمعة

 0045هـ

8

كلية التربية بمحافظة المجمعة

 0046هـ

السلوكيات غير سوية لدى بعض الطالبات و رق التعامل معها ( يومين)

3

برنامج ( اإلسعافات األولية ) ( يومين)

مركز التدريب التربوي وادارة اإلشراف التربوي بالمجمعة.

 0046هـ

4

دورات متنوعة بالحاسب اآللي نظمها قسم الحاسب اآللي

كلية التربية بمحافظة المجمعة

 0048هـ

5

السبورات التفاعلية الركية

عمادة التعليم اتلكتروني و التعلم عن بعد بجامعة المجمعة

0010/00/46هـ

2

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

0

Composite Materials Course

 KACSTمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

OCTOBER 19, 2011

2

ندوة "برامج الدراسات العليا المشتركة في الجامعة  :رؤية اشراقية"

جامعة المجمعة – قاعة التشريفات بمجمز الكليات

17-1-1435

ورشة عمل "تطبيقات تقنية النانو في المجاتت الطبية "

جامعة المجمعة – كلية العلوم الطبية التطبيقية

10-1-1435

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى

االسم :أ.نوف أحمد الثميري

التوقيع :نوف أحمد الثميري

التاريخ 1435/ 1/ 18:هـ

9

