Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

Ministry of Education

جامعة المجمعة

Al- Majmaah University

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

جامعة المجمعة

1

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة
التدريس
الكلية

عبدالنعيم إبراهيم عوض العارف
العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

البريد اإللكتروني

القسم

اللغة االنجليزية

abdelnaeim@mu.edu.sa

هاتف عمل

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة أو الكلية

البكالوريوس

1999

اللغة االنجليزية وآدابها

جامعة جنوب الوادي

الماجستير

6002

اللغة االنجليزية وآدابها

جامعة جنوب الوادي

الدكتوراه

6002

اللغة االنجليزية وآدابها

جامعة جنوب الوادي

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
دكتوراة

3102

كلية االداب بقنا -جامعة جنوب الوادي

2

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

1

مدة التكليف
عام

امين القسم

2

عام

منسق لوحدة االعتماد االكاديمي

عام

منسق لوحدة الجودة

عام

لجنة الجداول

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
اسم اللجنة

م

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

0

لجنة كنترول االختبارات

0440/0441

3

لجنة اعداد جداول الفصل الثاني بقسم الطالبات

0440/0441

2

امانة القسم

0440/0441

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

اسم المشاركة

نوع المشاركة

المدة

3

2
3
4
5

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير:
عنوان رسالة الماجستير
الدكتوراة

’Postcolonialism: a Theory of Resistance with a Special Reference to Fanon’s ‘ The Wretched of the Earth
The Critical Theory of Stephen Greenblatt: A New Historicist Approach to the Literary Text

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

م

اسم الدورية

تاريخ النشر

1

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م
1
2

اسم المقرر

رقم المقرر

المرحلة

القواعد

111 Engl

المستوى األول

االستماع والمحادثة 3

ENGL 212

المستوى الثالث
4

3

الكتابة2

ENGL 214

المستوى الثالث

4

تاريخ النقد األدبي - 3 -

 460نجل

المستوى الثامن

5

تاريخ النقد األدبي -0-

 260نجل

المستوى السادس

6

تذوق المسرحية

 340نجل

المستوى الثالث خطة قديمة

و:الدورات التدريبية:
م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

1

تأثير المجتمع على تشكيل الهوية
الثقافية
استخدام تطبيق للهاتف المحمول لتعلم اللغة االنجليزية

كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

0441 /6/32

كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

0440/3/06

2

تاريخ االنعقاد

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

1
2
3

5

