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أدب إنجليزي

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – كلية اللغات و الترجمة

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
معيد

 ١٨٣١\٢\٣هـ

جامعة المجمعة – كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط

محاضر

 ١٨٨٦\٥\١٦هـ

جامعة المجمعة – كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط
2

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

مدة التكليف

المهام اإلدارية

1

لجنة الحاالت الطالبية  -عضو

١٨٣٣-٣٢

2

وحدة المعامل و التجهيزات – مشرفة

١٨٣٤-٣٣

3

وحدة دعم الطالب – مشرفة

١٨٣١-٣٣

4

وحدة اإلرشاد األكاديمي  -مشرفة

١٨٣١-٣٤

5

وحدة البحث العلمي  -مشرفة

 – ١٨٣١-٣٤الفصل الدراسي الثاني

6

وحدة دعم الطالب – مشرفة

١٨٨٦-٣١

7

مديرة لمركز التدريب المجتمعي النسوي بالزلفي

8

وحدة األنشطة الطالبية – مشرفة

لمدة سنة ابتدا ًء من  ١٨٨٦\٤\١٤هـ
 ١٨٨١هـ
الفصل الدراسي الثاني

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

3

1

لجنة الحاالت الطالبية  -عضو

النظر في أعذار غياب الطالبات

2

لجنة سير اإلختبارات

اإلشراف على سير اإلختبارات و لجانها

3

لجنة الكنترول

التدقيق في تصحيح أعضاء هيئة التدريس لإلختبارات

١٨٣٨

4

لجنة سير اإلختبارات

اإلشراف على سير اإلختبارات و لجانها

١٨٣٨

5

لجنة الكنترول

التدقيق في تصحيح أعضاء هيئة التدريس لإلختبارات

١٨٣٥

6

لجنة سير اإلختبارات – مسؤولة حاالت الغش

النظر في حاالت غش الطالبات خالل فترة اإلختبارات النهائية

7

لجنة سير اإلختبارات – مسؤولة حاالت الغش

النظر في حاالت غش الطالبات خالل فترة اإلختبارات النهائية

8

لجنة سير اإلختبارات – عضو

اإلشراف على سير اإلختبارات و لجانها

9

لجنة سير اإلختبارات – عضو

اإلشراف على سير اإلختبارات و لجانها

11

لجنة سير اإلختبارات – رئيس

اإلشراف على سير اإلختبارات و لجانها

منذ بداية العام الدراسي ١٨٣٣
هـ -حتى نهاية العام الدراسي
١٨٣٥
١٨٣٣

الفصل الدراسي األول للعام
الدراسي ١٨٣٤-١٨٣٣
الفصل الدراسي الثاني للعام
الدراسي ١٨٣٤-١٨٣٣
الفصل الدراسي األول للعام
الدراسي ١٨٣١-١٨٣٤
الفصل الدراسي الثاني للعام
الدراسي ١٨٣١-١٨٣٤
الفصل الدراسي الثاني للعام
الدراسي ١٨٨٦-٣١

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:
م
1
2

اسم المشاركة
تمثيل أجزاء من مسرحيات (تاجر البندقية – ماكبث – هاملت – حلم ليلة صيف ) للكاتب
المسرحي وليام شكسبير
إنشاء مدونة إلكترونية لعرض مقتطفات من حياة الكاتب المسرحي وليام شكسبير و أهم
أعماله إضافة إلى أراء النقاد بالكاتب و أعماله

نوع المشاركة
نشاط فصلي لمقرر  ٣٨٨نجل
نشاط فصلي لمقرر  ٣٨٨نجل

المدة
١٨٣٣-١٨٣٢
١٨٣٣-١٨٣٢
4

3

كتابة قصص قصيرة محاكاة لرواية روبنسون كروسو للكاتب دانييل ديفو

نشاط فصلي لمقرر  ٢٥١نجل

4

تمثيل مشاهد بسيطة من مسرحيات (تاجر البندقية – ماكبث ) للكاتب المسرحي وليام
شكسبير

نشاط فصلي لمقرر  ٣٨٨نجل

5

لوحة حائطية لعرض رسومات الطالبات المستوحاة من قصائد الشعر الرومانسي

نشاط فصلي لمقرر  ٣٣٢نجل

١٨٣٥-١٨٣٨

6

معرض حائطي لعرض معلومات عن الكتب المسرحي ويليام شكسبير

نشاط فصلي لمقرر  ٣٨٨نجل

١٨٣٥-١٨٣٨

7

إقامة بازار لعرض أعمال الطالبات اليدوية و المستوحاة من الثقافة اإلنجليزية تحت مسمى
(السوق اإلنجليزي)

نشاط فصلي لمقرر  ١٤١نجل –  ١٢٦نجل –
 ١١٤نجل –  ١١٣نجل –  ٢٥١نجل

١٨٣٥-١٨٣٨

8
9
11
١١
12
١١
١١
١١

المشاركة في تنظيم حفل التخرج للطالبات
إقامة دورة بعنوان :أساسيات إعداد األبحاث الصفية
المشاركة في تنظيم حفل ملتقى المبدعات الثاني
المشاركة في تنظيم و تنفيذ مهرجان ربيع الغاط
تقديم دورة تطوعية بعنوان األخطاء الشائعة في النطق باللغة اإلنجليزية لطالبات المرحلة
الثانوية
تجهيز حفل تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم نشر علمي في عام ٢٦١١-٢٦١٤
التطوع العداد ملف وحدة خدمة المجتمع وإعادة صياغة محتواه تحقيقا ً لمعايير الجودة
المعتمدة بالكلية.
تقديم دورة تطوعية بعنوان األخطاء الشائعة في النطق باللغة اإلنجليزية لطالبات المرحلة
الجامعية

تنسيق مقر االحتفال
دورة تدريبية – الفئة المستهدفة :الطالبات

١٨٣٥-١٨٣٨
١٨٣٨-١٨٣٣

 – ١٨٣٤-١٨٣٣الفصل
الدراسي الثاني
يوم واحد

تنسيق ضيافة الحفل

 – ١٨٨٦-١٨٣١الفصل
الدراسي األول
 ١٨٨٦-٣١هـ  -الفصل
الدراسي الثاني
 ١٨٨٦-٣١هـ  -الفصل
الدراسي الثاني
 ١٨٨٦-٣١هـ  -الفصل
الدراسي الثاني
 ١٨٨٦-٣١هـ

خدمة المجتمع

 ١٨٨١-٨٦هـ

خدمة المجتمع
خدمة المجتمع
وحدة البحث العلمي
خدمة المجتمع

الفصل الدراسي األول

سابعا :األنشطة العلمية:
5

أ :الماجستير:
عنوان رسالة الماجستير

Muslims’ Voice in Wajahat Ali’s The Domestic Crusaders

ب :الدكتوراه:
عنوان رسالة الدكتوراه

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

م

اسم الدورية

تاريخ النشر

1

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
اسم المقرر

م

المرحلة

رقم المقرر

1

بناء المفردات

ENG 120

مستوى أول – قسم إنجليزي

2

اإلستماع و التحدث ١-

ENG 112

مستوى أول – قسم إنجليزي

3

إستيعاب المقروء١-

ENG 113

مستوى أول – قسم إنجليزي

6

4

ترجمة (إنجليزي/عربي)

ENG 118

مستوى أول – قسم إنجليزي

5

إنشاء (كتابة فقرة) ١-

ENG 114

مستوى ثاني – قسم إنجليزي

6

مقدمة الفنون األدبية

ENG 181

مستوى ثاني – قسم إنجليزي

7

نشأة فن الرواية

ENG 251

مستوى ثالث – قسم إنجليزي

8

علم الصوتيات

ENG 328

مستوى رابع – قسم إنجليزي

9

كتابة المقال

ENG 312

مستوى رابع – قسم إنجليزي

10

إنشاء٢-

ENG 213

مستوى ثالث – قسم إنجليزي

11

النظام الصوتي في اللعة اإلنجليزية

ENG 422

مستوى سادس – قسم إنجليزي

12

الرواية في القرن التاسع عشر

ENG 351

مستوى سادس – قسم إنجليزي

13

تاريخ النقد األدبي١-

ENG 361

مستوى سادس – قسم إنجليزي

14

اللغويات ٣-

ENG 427

مستوى سابع – قسم إنجليزي

15

الكتابة

163 NAJM

مستوى أول – قسم إدارة أعمال

16

القراءة

162 NAJM

مستوى أول – قسم إدارة أعمال

17

اللغة اإلنجليزية

101 NAJM

مستوى أول – قسم إدارة أعمال

18

قراءات في إدارة األعمال

166 NAJM

مستوى ثاني – قسم إدارة أعمال

19

القواعد

161 NAJM

مستوى أول – قسم إدارة أعمال

20

الكتابة في إدارة األعمال

167 NAJM

مستوى ثاني – قسم إدارة أعمال

21

مقدمة في األدب األمريكي

ENG 371

مستوى رابع – قسم إنجليزي
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22

الشعر الرومانتيكي

ENG 332

مستوى خامس – قسم إنجليزي

23

شكسبير

ENG 344

مستوى خامس – قسم إنجليزي

24

تذوق المسرحية

ENG 241

مستوى ثالث – قسم إنجليزي

25

تذوق الشعر

ENG 231

مستوى رابع – قسم إنجليزي

26

النثر و األسلوب

ENG 429

مستوى سابع – قسم إنجليزي

27

التقويم اللغوي

ENG 240

مستوى سادس – قسم إنجليزي

28

الرواية الحديثة في بريطانيا

ENG 451

مستوى ثامن – قسم إنجليزي

29

كتابة متقدمة

ENG 413

مستوى سابع – قسم إنجليزي

30

االستماع و المحادثة ١

112 ENGL

مستوى أول – قسم إنجليزي

31

مقدمة إلى االدب

211 ENGL

مستوى رابع – قسم إنجليزي

32

القواعد في سياق التواصل

121 ENGL

مستوى ثاني – قسم إنجليزي

33

الرواية و المسرحية البريطانيتان

222 ENGL

مستوى خامس – قسم إنجليزي

34

اكتساب اللغة الثانية

225 ENGL

مستوى خامس  -قسم إنجليزي

35

قراءات إنجليزية في إدارة األعمال ٢

312 MGT

مستوى خامس – قسم إدارة األعمال

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه
م

عنوان الرسالة

المرحلة

8

هـ :العضوية في الجمعيات العلمية
اسم الجمعية

م

نوع العضوية

مقر الجمعية

و:الدورات التدريبية:
م
1

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

السبورات التفاعلية الذكية

الغاط

26/12/1434

التعليم اإللكتروني

الغاط

15-16/05/1435

3

نظام التعلم اإللكتروني في جامعة المجمعة D2L

الغاط

5-6/11/1435

4

بناء الخطط الدراسية و تطويرها

الزلفي

1433-1434

5

تحفيز الطالب على التعلم

الزلفي

1433-1434

2

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م
١

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل
ورشة عمل للمحاضرين و المعيدين بالجامعة المرشحين لالبتعاث

مكان االنعقاد
المجمعة

تاريخ االنعقاد
23/05/1438
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االسم  :حصة عبد العزيز ناصر السكران
التوقيع Hissa A. Assakran:
التاريخ  1441-06-01 :هـ

10

