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أوال :البيانات الشخصية:

اسم عضو هيئة
التدريس

سمـــــــــــاح عبد الكريم ابراهيم

الكلية

العلوم والدراسات
اإلنسانية بالغاط

موبايل

0537661657

القسم

لغة انجليزية

هاتف عمل

4422714

البريد اإللكتروني s.ibrahim@mu.edu.sa
تحويلة

4558

ثانيا :المؤهالت العلمية:

المؤهل
الدكتوراه

تاريخ الحصول عليها
2016

التخصص
لغويات عامة

الجامعة أو الكلية
كلية اآلداب  /جامعة سوهاج

الماجستير
الليسانس في اآلداب

2009

لغويات عامة

كلية اآلداب  /جامعة جنوب الوادي

1997

لغة انجليزية

كلية اآلداب  /جامعة جنوب الوادي
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ثالثا :المهام الوظيفية
الدرجة العلمية

تاريخ العمل

محاضر

أكتوبر  – 2009يونيه 2011

كلية البنات األزهرية (قسم اللغات والترجمة) جامعة األزهر /طيبة

محاضر

 2011/09/10حتى تاريخه

جامعة المجمعة  /كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

رابعا :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو
م
1
2
3
4
5
6
7
8

المهام اإلدارية

منسقة وحدة شؤون الخريجات بالكلية
منسقة اإلرشاد األكاديمي بالكلية
منسقة وحدة شؤون الخريجات بقسم اللغة اإلنجليزية
منسقة اإلرشاد األكاديمي بقسم اللغة اإلنجليزية
منسقة وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي بالكلية
منسقة وحدة اإلرشاد األكاديمي
منسقة إرشاد أكاديمي بقسم اللغة اإلنجليزية
مشرفة جودة بقسم اللغة اإلنجليزية

مدة التكليف
العام الجامعي 1439/1438هـ
العام الجامعي  1438/1437هــ
العام الجامعي 1438/1437هــ
العام الجامعي 1438/1437
العام األكاديمي 1437/ 1436
العام األكاديمي 1437/ 1436
 1435 / 1434هـ
من  1433 /10/14الي 1434/3 /3هـ
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9

من 1434/2/9هـ إلي  1435/3/13هـ

عضو بلجنة سير االمتحانات

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

اسم اللجنة

م
1

لجنة المراجعة الداخلية ألسئلة االختبارات

عضو

الفصل الدراسي الثاني 1438هـ

2

لجنة المراجعة الداخلية ألسئلة االختبارات

رئيسة

الفصل الدراسي األول 1438هـ

3

لجنة للمراجعة الداخلية ألسئلة االختبارات

عضو

العام الجامعي 1437/1436هـ

4

لجنة سير االختبارات النهائية

عضو

العام الجامعي 1438 /1437هــ

5

لجنة الكنترول وسير االمتحانات

عضو

العام الجامعي 1437 / 1436هــ

6

لجنة الجودة بالكلية

عضو

من  1433 /10/14الي 1434/3 /3

7

لجنة الكنترول وسير االمتحانات

عضو

 20يوما

العام الجامعي 1436/1435هــ

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

اسم المشاركة

نوع المشاركة

المدة
4

1

دورة االرشاد األكاديمي وحقوق الطالبة

2

دورة كيفية إعداد السيرة الذاتية والخطاب التمهيدي واالستعداد إلجراء
مقابالت العمل
برنامج المهارات األساسية لتعلم اللغة اإلنجليزية بنادي الحي بالغاط

3

الفئة المستهدفة أعضاء هيئة
التدريس بالكلية

يوم واحد

الفئة المستهدفة الطالبات الخريجات

يوم واحد

الفئة المستهدفة المرحلة المتوسطة

يومان
1438/06/28-27
هــ

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الدكتوراه
عنوان رسالة الدكتوراه

التعدية والسبك :تطبيق نظرية النحو الوظيفي لهاليداي على رواية "العجوز والبحر" إلرنست هيمنجواي

أ :الماجستير:
عنوان رسالة الماجستير المعيار واالنحراف اللغوي الشكلي في اهم قصائد فيليب الركين :دراسة أسلوبية

ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):

5

اسم الدورية

تاريخ النشر

عنوان اإلنتاج العلمي

م

BULLETIN OF THE FACULTY
OF ARTS, Vol. (42)

March 2017, pp. 1-31

Transitivity: An Application of Halliday's
Systemic-functional Grammar to Hemingway's The
Old Man and the Sea

1

BULLETIN OF THE FACULTY
OF ARTS, , Vol. (42)

March 2017, pp. 1-32

Grammatical Cohesion: An Application
Halliday's Systemic-functional Grammar
Hemingway's The Old Man and the Sea
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of
to

: المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج

6

المرحلة

رقم المقرر

اسم المقرر

م

مستوي ثالث

 نجل320

1 علم اللغويات

1

مستوي رابع

 نجل323

2 علم اللغويات

2

مستوي سابع

 نجل427

3 علم اللغويات

3

مستوي خامس

 نجل329

اكتساب لغة

4

مستوي خامس

 نجل324

اللغويات التطبيقية

5

مستوي سادس

 نجل422

النظام الصوتي في االنجليزية

6

7

علم الصرف وتركيب الجملة في االنجليزية

 423نجل

مستوي سابع

8

النحو التحويلي

 424نجل

مستوي ثامن

9

استيعاب مقروء 1

 113نجل

مستوى أول

10

الكتابة في إدارة األعمال 1

 163نجم

مستوى أول

11

الكتابة في إدارة األعمال 2

 167نجم

مستوى ثان

12

قراءات في إدارة األعمال

 166نجم

مستوى ثان

13

تحرير التقارير

 110نجم

مستوى ثالث

14

الترجمة -1-

 212نجل

مستوى ثالث

15

تاريخ اللغة اإلنجليزية

 421نجل

مستوى سابع

د:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

ه :الدورات التدريبية:
7

م

اسم الدورة

1

كيفية بناء بنوك األسئلة واالختبارات اإللكترونية

2

دورة تدريبية بعنوان ( استخدام آلية التقويم للواجبات
والبحوث باستخدام نظام )D2L

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

الفصول االفتراضية

 2017/04/27م

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
بالغاط

 1438/05/24هــ

3

دورة تدريبية (بناء بنوك األسئلة وربطها بنواتج التعلم)

الفصول االفتراضية

 1438/03/07هـ

4

دورة تدريبية (نظام التعلم اإللكتروني)

الفصول االفتراضية

 1438/02/01هــ

5

برنامج تدريبي ( )Course Lab

الفصول االفتراضية عبر الشبكة

1438/02/27هــ

6

انشاء استبانة الكترونية

كلية العلوم والدراسات االنسانية
بالغاط

1437/ 02/11هـ

7

ورشة العمل بعنوان ( بناء قدرات المرشدات)

8

ورشة عمل الفصول االفتراضية

كلية التربية بالمجمعة

 1437 / 01/ 29هـ

الغاط

 1436 / 05/ 04هـ

Adobe Connect

9
10

( 3ساعات تدريبية)
نظام التعلم اإللكتروني D2Lالمستوى الثاني
(متقدم)(يومان)
نظام التعلم اإللكتروني D2Lالمستوى الثالث
(خبير)(يومان)

كلية العلوم والدراسات االنسانية
بالغاط

1435 / 11 / 27 – 26هـ

كلية العلوم والدراسات االنسانية

1435 / 11 / 20 – 19هـ
8

بالغاط
11

المستوي األول (مبتدئ D2Lنظام التعلم اإللكتروني

12

البرنامج التدريبي (متطلبات االعتماد البرامجي األكاديمي)
( 10ساعات تدريبية )
ورشة عمل الخطط الدراسية :بناء وتطوير ( 3ساعات)

14

(4

13

15
16

إعداد ملف السيرة المهنية اإللكتروني
ساعات تدريبية )
توصيف المقررات 1 -ساعات (يومان)

e-portfolios

كلية العلوم والدراسات االنسانية
بالغاط

مهارات اإلرشاد األكاديمي

مكتبة الرحمانية بالغاط

1435 / 11 / 06- 05هـ
1435 / 6/ 23 – 22هـ

جامعة المجمعة  /فرع الزلفي

1435 / 04 / 27هـ

المجمعة

1434 / 12 / 25هـ

جامعة المجمعة  /فرع الزلفي

 1434 / 5/ 26 – 25هـ

مكتبة الرحمانية بالغاط

1434/ 2 / 24 – 23هـ

( 10ساعات تدريبية) (يومان)
17

أخالقيات التعليم االلكتروني

جامعة المجمعة  /فرع الزلفي

1434 / 01 / 25هـ

18

استراتيجيات دمج التقنية في التدريس (جامعة المجمعة
فرع الزلفي)

جامعة المجمعة  /فرع الزلفي

1433 /06 / 9 - 7هـ

19

التعليم المبني علي حل المشكالت (15ساعة تدريبية)

جامعة المجمعة  /فرع الزلفي

 05 / 29الي / 06 / 02
1433هـ
9

20

بناء الخطط الدراسية وتطويرها

جامعة المجمعة  /فرع الزلفي

1433 / 05 / 24 – 22هـ

21

االتجاهات الحديثة في التدريس والتقويم

جامعة المجمعة  /فرع الزلفي

من 1433 /5 /17 – 15هـ

االسم  /د .سماح عبد الكريم ابراهيم
التوقيع  /مساح عبد الكريم
التاريخ 1438/08/11 :هــ
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