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أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة
التدريس

إيناس فوزي عبد العزيز

الكلية

العلوم والدراسات
اإلنسانية بالغاط

موبايل

0535563461

القسم

اللغة إنجليزية

تاريخ الميالد

1991/4/9

هاتف عمل

4663

البريد اإللكتروني

e.abdelaziz@mu.edu.sa
enasfawzy@gmail.com

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة أو الكلية

البكالوريوس

دور يونيه 2002

لغة انجليزية

يونيه 2002

شعر إنجليزي

كلية اآلداب بقنا
جامعة جنوب الوادي
كلية اآلداب بالمنيا
جامعة المنيا

الماجستير
الدكتوراه

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

محاضر

25/8/2013
18/10/1434

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
2

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

1

مدة التكليف

1441/1441

منسقة قسم الطالبات لوحدة التميز في التعليم والتعلم

2

 1341/1341مستمر

منسقة لجنة الحاالت الطالبية

4

1449/1441

منسقة وحدة خدمة المجتمع

3

1441

مشرفة وحدة التخطيط والتطوير

5

1441

منسقة وحدة التعليم االلكتروني

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

4

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

اسم اللجنة

1

عضو لجنة سير االختبارات

القيام باألشراف على سير االختبارات ولجانها

االختبارات النهائية
1441/1444

2

عضو الكونترول

القيام بالتدقيق في تصحيح االساتذة لالختبارات

اختبارات 1441/1444

عضو لجنة سير االختبارات

القيام باألشراف على سير االختبارات ولجانها

اختبارات 1441

3

3

عضو بلجنة الحاالت الطالبية

1441/1441

النظر في اعذار الغياب للطالبات

 1449/1441مستمر

رئيسة لجنة الحاالت الطالبية
5

رئيسة لجنة سير االختبارات

القيام باألشراف على سير االختبارات ولجانها

6

عضو الكونترول

القيام بالتدقيق في تصحيح االساتذة لالختبارات

اختبارات 1449/1441

1

عضو لجنة سير االختبارات

القيام باألشراف على سير االختبارات ولجانها

االختبارات 1449/1449

1

عضو لجنة سير االختبارات

القيام باألشراف على سير االختبارات ولجانها

االختبارات 1441/1449

9

عضو لجنة الكونترول

القيام بالتدقيق في تصحيح االساتذة لالختبارات

االختبارات 1441/1441

اختبارات 1441 /1441

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

اسم المشاركة

1

صور حائطيه عن الثقافة الهندية

نوع المشاركة
انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 154

المدة
الفصل الدراسي االول لعام 4145/4141

2

مقاالت حائطيه عن اهم احداث العصر الحديث

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 143

الفصل الدراسي االول لعام 4145/4141

4

معرض صور حائطي عن العصر الفيكتوري

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 454

الفصل الدراسي االول لعام 4145/4141

3

تمثيل مسرحيه ترويض الشرسة لويليام شكسبير

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 484

الفصل الدراسي االول لعام 4145/4141

5

مجسمات حائطيه للطبيعة تعكس القرن 01

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 443

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

4

6

مجسمات عن أسلوب الحياة في العصر الفيكتوري مع مجسم لمنزل من
العصر الفيكتوري

1

لوحات حائطيه الهم االمثال الشعبية باللغة اإلنجليزية

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 144

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 454

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

1

ورشه بعنوان "االخطاء الشائعة للطالبات في االختبارات"
9

مجله مطبوعة تحتوي على مقاالت لطالبات مستوى ثامن عن انطباعهم
عن العصر الحديث في االدب االنجليزي

11

ورشه عمل بقسم اللغة اإلنجليزية
انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل ,134 ,154
164

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

مشاركه خارجيه في يوم وطننا امانه

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

تنسيق وإعداد حملة وطننا أمانة كمشاركة لقسم اللغة اإلنجليزية في
الكلية
11

أشجار وزهور مزروعة لتجميل قسم اللغة اإلنجليزية
12

المشاركة بركنين (ركن الدول ,ركن الكتب) في السوق الذي أقيم بقسم
اللغة اإلنجليزية
English Market

14

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

مشاركه خارجيه لقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

مشاركه للخدمة العامة

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

مشاركه لخدمة قسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

كتابة وعرض مسرحية في القسم بعنوان "دراسة األدب في حياتنا
العملية" باللغة اإلنجليزية
تصميم وإعداد كتاب عن خريجات القسم تم تقديمه في حفلة التخرج
)(Year Book/ Class 1435

مشاركه لخدمة قسم اللغة اإلنجليزية

15

البدء في إنشاء مكتبة لالطالع بقسم اللغة اإلنجليزية

مشاركه لخدمة قسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي األول لعام 4141/4145

16

إعداد وتصميم حملة توعوية عن مقاومة اإلنفلونزا في فصل الشتاء
باللغة اإلنجليزية

مشاركه خارجيه لقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي األول لعام 4141/4145

13

الفصل الدراسي الثاني لعام 4145/4141

5

17

18

إعداد وتطبيق أول اختبار إليكتروني بالكلية على طالبات القسم في
مستويات مختلفة
إنشاء مجسم كامل لساعة بيج بن كتمثيل لقسم اللغة اإلنجليزية

مشاركه لرفع مستوى التميز في التعليم بقسم اللغة
اإلنجليزية

الفصل الدراسي األول لعام 4141/4145

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل ,132 ,150
160

الفصل الدراسي األول لعام 4141/4145

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 350 ,130

الفصل الدراسي األول لعام 4141/4145
الفصل الدراسي األول لعام 4141/4145

19

صور حائطية ألهم األدباء وأهم أعمالهم في األدب اإلنجليزي من عصور
مختلفة

20

مجسمات حائطية عن لندن كبلد ممثله للثقافة اإلنجليزية

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 230

21

إنشاء بانر كالفتة لقسم اللغة اإلنجليزية باإلضافة الى تزيين أبواب
قاعات القسم

انشطه فصلية مرتبطة بمادة نجل 203

الفصل الدراسي األول لعام 4141/4145

22

مشروع ترفيهي تحت مسمى "المزاد الفيكتوري" (إقامة معرض على
أسلوب العصر الفيكتوري في الثقافة اإلنجليزية يوم )4136/6/41

مشاركه خارجيه لقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي الثاني لعام 4141/4145

23

فيلم وثائقي من عمل الطالبات يربط العصر الحديث في الثقافة
اإلنجليزية بالثقافة السعودية مستوحاه من المجمعة والزلفي والغاط

نشاط صفي لمادة نجل  143و نجل 154

الفصل الدراسي الثاني لعام 4141/4145

24

روايات قصيرة مطبوعة من تأليف وتصميم الطالبات

نشاط صفي لمادة نجل 354

الفصل الدراسي الثاني لعام 4141/4145

نشاط صفي لمادة نجل 441

الفصل الدراسي الثاني لعام 4141/4145

26

رسمات تمثيليه لقصائد العصر الرومانسي مع مجسم عن اسلوب الحياة
في هذا العصر

نشاط صفي لمادة نجل 443

الفصل الدراسي الثاني لعام 4141/4145

27

اسكتش لشخصيات رواية مستوى سادس
Great Expectations
مبادرة مستوى ثامن ف الحملة الخيرية "ألجل الخير  .....لنحميهم من
قسوة الشتاء"

نشاط صفي لمادة نجل 454

الفصل الدراسي الثاني لعام 4141/4145

نشاط فصلي لمادة نجل 114 ,154 ,143

الفصل الدراسي األول  4141/4141هـ

25

كتاب مصور توضيحي للقصائد المدروسة من الشعر
الفيكتوري

21

6

29

مبادرة مستوى خامس (نشكر جهودكم)

نشاط فصلي لمادة نجل 443

الفصل الدراسي األول  4141/4141هـ

41

مبادرة مستوى سابع (كسوة الشتاء)

نشاط فصلي لمادة نجل 144

الفصل الدراسي األول  4141/4141هـ

41

مبادرة مستوى ثالث (سقيا الخير)

نشاط فصلي لمادة نجل 354

الفصل الدراسي األول  4141/4141هـ

42

مبادرة مستوى سادس (بصمة عطاء)

نشاط فصلي لمادة نجل 454

الفصل الدراسي األول  4141/4141هـ

33

مهرجان القرية العالمية

نشاط بقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي الثاني  4141/4141هـ

43

مبادرة يوم في خدمة مجتمعي

نشاط بقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي األول  4148/4141هـ

45

حملة أكرموهم

نشاط بقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي الثاني  4148/4141هـ

46

حملة كسوة الشتاء

نشاط بقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي األول  4149/4148هـ

41

كرنفال قسم اللغة اإلنجليزية

نشاط بقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي الثاني  4149/4148هـ

41

ملتقى األدب االنجليزي األول "األدب االنجليزي في حياتنا"

نشاط بقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي األول  4114/4149هـ

49

مهرجان ربيع الغاط

نشاط لخدمة المجتمع

الفصل الدراسي الثاني  4114/4149هـ

31

فعالية يوم النزهة الخارجية

نشاط بقسم اللغة اإلنجليزية

الفصل الدراسي األول  4114/4114هـ

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

الشاعر جاري سنايدر كمستشرق أمريكي :دراسة لموضوع التمثيل الغربي للشرق

7

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

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

4

بحث باللغة اإلنجليزية منشور كتمثيل لجامعة المجمعة في المؤتمر العالمي
مقدس  1بمركز بحوث القران بجامعة ماليا بماليزيا بعنوان "تمثيل القران في
الشعر الصوفي للشاعر جالل الدين محمد الرومي"
بحث باللغة اإلنجليزية منشور كتمثيل لجامعة المجمعة في المؤتمر العالمي
لألدب بنيويورك بعنوان "تمثيل الشرق في شعر جاري سنايدر"
كتاب باللغة اإلنجليزية بعنوان "الشاعر جاري سنايدر كمستشرق أمريكي"

أبريل 4141

دورية مركز بحوث القران لجامعة ماليا

مارس 4146

جامعة اونتاريو بكندا

أكتوبر 4142

مركز نور للنشر بألمانيا

1

بحث باللغة اإلنجليزية منشور كتمثيل لجامعة المجمعة في مجلة جامعة الملك
فيصل بعنوان "االستشراق ما بين النظرية والتطبيق"

4141

مجلة جامعة الملك فيصل

4
3

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
اسم المقرر

م

المرحلة

رقم المقرر

1

مقدمه في االدب اإلنجليزي

نجل 484

الثانية

2

أساليب تخاطب

نجل 144

الخامسة

4

الرواية في القرن التاسع عشر

نجل 354

السادس

3

الرواية الحديثة في بريطانيا

نجل 154

الثامن

5

الشعر الحديث

نجل 134

الثامن
8

6

-تاريخ النقد األدبي 4-

نجل 164

الثامن

1

الشعر الرومانسي

نجل 334

الخامس

1

الشعر الفيكتوري

نجل 134

السابع

9

بناء المفردات

نجل 441

األول

11

تذوق الشعر

نجل 434

الرابع

11

-إنشاء 4-

نجل 443

الثالث

12

نشأة فن الرواية

نجل 454

الخامس

14

تاريخ النقد األدبي 4

نجل 364

السادس

13

تاريخ اللغة اإلنجليزية

نجل 144

السابع

15

الترجمة 4

نجل 144

السابع

16

الكتابة 4

ENGL 214

الرابع

11

مبادئ النقد االدبي

ENGL 221

الخامس

11

اللغة االنجليزية العامة

Eng. 101

قسم ادارة اعمال

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

عنوان الرسالة

المرحلة

هـ :العضوية في الجمعيات العلمية
9

اسم الجمعية

م

نوع العضوية

مقر الجمعية

و:الدورات التدريبية:
مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

م
1

السبورة الذكيه

الغاط

26/12/1434

2

التعليم االلكتروني

الغاط

15-16/5/1435

4

متطلبات االعتماد األكاديمي

المجمعة

22-23/6/1435

3

نظام التعلم اإللكتروني D2L
المستوى األول مبتدأ
نظام التعلم اإللكتروني D2L
المستوى الثاني متقدم
نظام التعليم اإللكتروني في جامعة المجمعة D2L

الغاط

5-6/00/0135

الغاط

26/00/0135

المجمعة

1 / 5/0135

5
6

اسم الدورة

1

الحوسبة السحابية

الغاط

1

االختبار اإللكتروني

المجمعة

00/0/0136

9

ورشة عمل التجهيزات التعليمية

الغاط

1341/1/9

11

الفصول االفتراضية

الغاط

1341/5/3

11

نظام إدارة التعلم االلكتروني Desire 2 learn

عن بعد

1341/5/02 – 19

12

التحليل االحصائي باستخدام برنامج SPSS

الغاط

1341/1/11

0135/02/26

10

14

أساليب البحث العلمي

الغاط

1341/1/01

13

نظام التعليم االلكتروني D2L

الغاط

1436/11/22

15

"الفصول االفتراضية"

عن بعد

01/01/1437

16

e-learning system (d2l

عن بعد

1437/1/28

11

متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي

عن بعد

5/2/1437

11

كيفية انشاء استبانة الكترونية

عن بعد

11-02-1437هـ

19

دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع المحلي

الغاط

0131

21

دور المرشد األكاديمي

الغاط

0131

21

استراتيجيات التدريس الفعال

الغاط

0131

22

متطلبات االعتماد البرامجي

الغاط

0110

24

مناهج البحث العلمي

الغاط

0110

23

استراتيجيات التعليم النشط

الغاط

0110

25

بناء نواتج التعلم

الغاط

0110

26

كيفية قياس مخرجات التعلم

الغاط

0110

21

نظام البالك بورد

الغاط

0110

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

11

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

م
1
2

المؤتمر العالمي مقدس  1لبحوث القران الكريم
المؤتمر العالمي لألدب نيويورك – الواليات المتحدة األمريكية

مكان االنعقاد
جامعة ماليا بكوااللمبور – ماليزيا
هوليداي ان اكسبريس نيويورك

تاريخ االنعقاد
2113/3/15-13-14
2116/4 /13-14

4

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
* حاصلة على المركز األول في جائزة خدمة المجتمع
*استخدام االختبار اإللكتروني كوسيله تقييمية للطالبات بالقسم
*إعداد نموذج االحصائية بصيغة اكسيل
*أنشطة مقترنة بوحدة التميز في التعليم والتعلم ووحدة خدمة المجتمع
االسم

:

التوقيع :

إيناس فوزي عبد العزيز محمد
إيناس فوزي

التاريخ  0110/6/01 :هـ

12

