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 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 03/03ولالفصل الدراسي األ جامعة المجمعة -بكلية التربية بالزلفي  لبالكونتروعضو  5

 3300حتي  3303 جامعة المجمعة -اللغة االنجليزية بكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط  منسقة قسم  6

 3300حتى 3303 جامعة المجمعة -الطالبات بكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط  ألقساممشرفة مكلفة  0

 عالي مديربقرار من مالمجمعة ) جامعة-بالغاطالطالبات بكلية العلوم والدراسات االنسانية  أقسام- مشرفة الكلية 9

  (9/33/3300 بتاريخ 053الجامعة رقم 

3300-3303 

 3301-3303 جامعة المجمعة -الطالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط  بأقسام لبالكونتروعضو  1

 3303-3300/  3300-3301 جامعة المجمعة -  االنسانية بالغاطمشرف عام علي االختبارات بأقسام الطالبات بكلية العلوم والدراسات  2

  حتي االن   3303 جامعة المجمعة -منسقة قسم اللغة االنجليزية بكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط   0

 3305 \3303 جامعة المجمعة -الطالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط  بأقسام لبالكونتروعضو  5

 3301 \3305 جامعة المجمعة -الطالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط  بأقسام لبالكونتروعضو  4

 3301 \3305 جامعة المجمعة -كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط منسقة وحدة البحث العلمي بأقسام الطالبات  57

 3333-3301 جامعة المجمعة -كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط بأقسام الطالبات رئيسة لجنة الكونترول  55

 3333-3301 جامعة المجمعة -بأقسام الطالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط منسقة وحدة الجداول واالختبارات  56

 3333/3333 جامعة المجمعة  –مساعدة وكيلة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  50

 

 



 4 

 :: اللجان التي شاركت بهارابعا

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

حتى اآلن 3303 عضو بمجلس الكلية مجلس كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط 5  

3303 – 3303 اجراء المقابلة الشخصية للمتقدمات كمعيد او محاضر  لجنة مقابلة المعيدات والمحاضرات 6  

حتي اآلن  -3303-3300 وضع الجداول الدراسية لجنة الجداول الدراسية 0  

/ حتي اآلن3300-3301 وضع جداول االختبارات النهائية لجنة جداول االختبارات النهائية 9  

3303-3300 المشاركة في وضع الخطط الدراسية  لجنة الخطط الدراسية 1  

العميد سعادة  لجنة جائزة 2 3303-3300 اختيار وترشيح الطالبات المتفوقات    

3303-3300 اختيار وترشيح المتميزات المتفوقات  لجنة معالي مدير الجامعة للجودة والتميز 0  

حتى اآلن 3303 عضو بمجلس القسم مجلس قسم اللغة االنجليزية بكلية  العلوم والدراسات االنسانية بالغاط 5  

3305-3303 قياس جودة االختبارات لجنة القياس والتقويم 4  

3305 -3303 مراجعة الخطة الدراسية الحالية لجنة مراجعة الخطة الدراسية  57  

3305/3301 منسقة اقسام الطالبات لجنة البحث العلمي 55  

 3301/3303 اجراء التحقيقات في مخالفات الطالبات  عضو لجنة التأديب بأقسام الطالبات  56

بأقسام الطالبات االستشاريةعضو اللجنة  50  3301/3303  وأبداء الرأي مناقشة الموضوعات التي تتعلق بأقسام الطالبات 

االختبارات النهائية  علىعضو اللجنة االشرافية العليا  59 االختبارات النهائية بأقسام الطالبات  علىاالشراف    3301/3303 

 حتى االن 3305 رئيس اللجنة  لجنة الكنترول بأقسام الطالبات  51
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نسقة قسم الطالباتمعضو اللجنة و  توحدة الجداول واالختبارا 52  حتى اآلن  3301 

نسقة قسم الطالبات معضو اللجنة و مجلس الشؤون الطالبية  50  3309/3333 

 

 في خدمة الجامعة و المجتمع: : المشاركات التي شاركت فيهاخامسا

 المدة المشاركةنوع  اسم المشاركة م

5 
بمداس الغاط محكم لمشاريع وأبحاث الطالبات برنامج وزارة التربية والتعليم عن االبتكار والبحث العلمي ) ابداع(  

الفصل الدراسي 

3303الثاني  

برنامج توعوي لطالبات الكلية عن أهمية التوعية والوقاية من المخدرات  برعاية االدارة  6

الرياض بمنطقةالعامة لمكافحة المخدرات   
منسق استضافة البرنامج   

30 /5/3301  

بعنوان "كيفية تدريس وتقييم المفردات اللغوية في  التربية والتعليم بالغاط تدريبية بإدارةدورة  0

 معد ومدرب الدورة  "اللغة اإلنجليزية كلغة اجنبية
0/1/3303  

برنامج توعوي لطالبات المدارس عن أهمية التوعية والوقاية من المخدرات برعاية االدارة  9

الرياض بمنطقةالعامة لمكافحة المخدرات   
 ضيف شرف وممثل للكلية

13/31/3301  

تمثيل الكلية في الركن التعريفي الذي أقيم في مهرجان السوق الخيري )البازار( بمحافظة  1

 الغاط
 عضو ممثل الكلية

3300جمادى اآلخر  3-1  

3/1/3303 معد ومقدم الدورة دورة تدريبة لطالبات الكلية بعنوان " العمل الجماعي وتطوير األداء الوظيفي " 2  

برنامج تدريبيي لمعلمات اللغة اإلنجليزية بمحافظة الغاط بعنوان"تقديم  0  

Teaching and Assessing Vocabulary 

المجتمع  الكلية لخدمة )برامج معد ومقدم الدورة

 المحلي(

13/1/3303  

31/1/3303 عضو ممثل الكلية ندوة تعريفية عن النظام االكاديمي لطالبات الصف الثالث ثانوي بمحافظة الغاط 5  

4 

 مشرف ركن قسم اللغة اإلنجليزية بالكلية  فعاليات حملة وطننا أمانة

 5\3\3305 
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31/3/3305 عضو ممثل الكلية ندوة تعريفية عن النظام االكاديمي لطالبات الصف الثالث ثانوي بمحافظة الغاط 57  

55 
"حملة ال للعنف ضد المرأة" ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة  

مشارك بمحاضرة عن حقوق وواجبات عضو 

 االسرة

31/1/3301  

تقديم برنامج تدريبي بعنوان " مهارات القيادة التربوية "  لموظفات اإلدارة التعليمية   56

 بمحافظة الغاط 

مقدم الدورة ) برامج الكلية  لخدمة المجتمع 

 المحلي( 

19/1/3301  

50 
بمحاضرة بعنوان "أسرتك أمنك"عضو مشارك  المشاركة في فعاليات برنامج األمان االسري بتقديم ندوة للطالبات   31/1/3303  

15/1/3303 مقدم الدورة تقديم دورة لطالبات الكلية عن التفوق الدراسي  59  

م دورة المجتمع بتقديالمشاركة في برنامج التنمية المعرفية الثالث الذي قدمته الكلية لخدمة  51

 تدريبية بعنوان "الرقابة الذاتية"
امج التنمية المعرفية الثالث ن)بر مقدم الدورة

 الذي تقدمه الكلية لخدمة المجتمع المحلي(

13/1/3301  

المشاركة في برنامج التنمية المعرفية الثالث الذي قدمته الكلية لخدمة المجتمع بتقديم دورة  52

 الصف الثالث الثانوي بمدارس الغاط بعنوان "االستعداد للمرحلة الجامعية "تدريبية لطالبات 
التنمية المعرفية الثالث  )برنامج مقدم الدورة

لخدمة المجتمع المحلي( الكليةالذي تقدمه   

11/3/3301  

تقديم برنامج تدريبي بعنوان" دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع المحلي " ضمن  50

  مقدم الدورة عمادة الجودة وتطوير المهارات ألعضاء هيئة التدريس بالجامعةبرامج 
15/1/3309  

مقدم الدورة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم  تقديم برنامج تدريبي بعنوان" مفهوم الرقابة الذاتية وأهميتها في العمل اإلداري"  55

 المستمر 

3/0/3309  

مقدم الدورة بمركز أوقاف الشيخ عبد هللا بن  تقديم برنامج تدريبي بعنوان" مفهوم الرقابة الذاتية "   54

 تركي الضحيان بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن

3-1/3/3309  

13/1/3309 مقدم الدورة تقديم برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس بعنوان "استراتيجيات التدريس الفعال " 67  

1/3/3309 مقدم الدورة  تقديم برنامج تدريبي بعنوان" إدارة الوقت" لطالبات الكلية  65  

تقديم برنامج تدريبيي بعنوان "ضغوط العمل" لموظفات الدوائر الحكومية ضمن برنامج التنمية  66

 مقدم الدورة 3309المعرفية الرابع الذي تقدمه الكلية لعام 
3/3/3309  
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تقديم برنامج لطالبات الصف الثالث ثانوي بمركز أوقاف الشيخ عبد هللا بن تركي الضحيان  60

 بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
مقدم الدورة بمركز أوقاف الشيخ عبد هللا بن 

 تركي الضحيان بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن

33/3/3309  

تقديم برنامج تدريبي بعنوان " مهارات النجاح" لشاغالت الوظائف اإلدارية باإلدارات  09

 معد ومقدم البرنامج الحكومية بالغاط 
6l3l1440 

تقديم برنامج تدريبي بعنوان "تنمية مهارات الحوار" لشاغالت الوظائف اإلدارية باإلدارات  01

 معد ومقدم البرنامج الحكومية بالغاط 
8l5l1440 

 " لشاغالت الوظائف اإلدارية باإلداراتهارات التواصل تقديم برنامج تدريبي بعنوان "تنمية م 36

 معد ومقدم البرنامج الحكومية بالغاط
9/0/3333  

 بالغاط بعنوان  "استراتيجيات بمدارس الثانوي اإلنجليزيةتقديم ورشة عمل لمعلمات اللغة  37

 معد ومقدم البرنامج "اإلنجليزيةوتقنيات حديثة في تدريس اللغة 
11/0/3333  

تقديم برنامج تدريبي بعنوان "االبداع االداري " لشاغالت الوظائف اإلدارية باإلدارات  38

 معد ومقدم البرنامج الحكومية بالغاط
9/1/3333  

الذي أقامته جمعية االمومة والطفولة في نادي  1المشاركة في فعاليات مهرجان الغاط أكتف  39

 ممل للكلية  بالغاط اإلنسانيةالحمادة بمحافظة الغاط بالشراكة مع كلية العلوم والدراسات 
لمدة أربعة أيام خالل الفترة 

9-1/1/3333  

97    

 

 :األنشطة العلمية: سادسا

 أ: الماجستير:

 An analytical study of the common oral reading errors made by Al Azhar female students at the Faculty of Islamic and عنوان رسالة الماجستير

Arabic Studies in Sohag. 
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 :ب: الدكتوراه

 The effectiveness of a cooperative learning ESP program based on field dependent/ field independent students in developing دكتوراهالعنوان رسالة 

reading and writing skills or first year female students at the Faculty of Islamic and Arabic Studies in Sohag Al-Azhar 

University. 

 

 

 

 

 المنشور/ المقبول للنشر(:اإلنتاج العلمي ): ج

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

1 Using Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

to Develop EFL Reading Comprehension Skills, 

Vocabulary Skills and Retention among College Students 

 

7112 Journal of Research in 

Curriculum, Instruction and 

Educational Technology,  Egypt, 

Vol. 3, No. 4, October 2017,  

-http://aae2016.com/?magazine=3

4-4 

 

 :أخرىد. مشاركات علمية 

http://aae2016.com/?magazine=3-4-4
http://aae2016.com/?magazine=3-4-4
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 انعقادها مكان  المشاركة تاريخ  مشاركة ال نوع م

يوم البحث األول )النظرية علمية، في  بورقةالمشاركة  1

والتطبيق( الذي أقيم بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

  52/7/9341بحوطة سدير بتاريخ 

 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  15/3/3309

الذي نظمته وكالة  بحوطة سدير

الدراسات العليا برعاية عمادة 

 البحث العلمي

المشاركة ببوستر علمي في ملتقي البحث األول ألقسام اللغة  7

 بتاريخاإلنجليزية الذي أقيم بكلية التربية بالمجمعة 
91/3/5191 

 91/3/5191  

 

التربية بجامعة المجمعة كلية   

 

 العضوية في الجمعيات العلمية هـ:

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 (5557عضو عامل )رقم  مصر  رابطة التربويين العرب 

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:: سابعا

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

نجل 333  - 3 -مهارات لغوية أساسية  5  المستوى االول 

-3 –االستماع والتحدث  6 نجل 331  األولالمستوى    
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-3-استيعاب المقروء  0 نجل  330  األولالمستوى    

نجل 331 الترجمة من ) االنجليزية الى العربية ( 9 األولالمستوى    

-3-بناء المفردات  1 نجل 313  األولالمستوى    

نجل 313 مقدمة الفنون األدبية 2  المستوى الثاني 

-1-انشاء  0 نجل 130   المستوى الثالث 

نجم 331 اللغة االنجليزية لطالب الحاسب والهندسة 5 )علوم الحاسب( األولالمستوى    

نجم 333 اللغة االنجليزية لطالب الحاسب والهندسة 4 )علوم الحاسب( المستوى الثاني   

بكلية التربية بالزلفي(اللغة اإلنجليزية  )قسمعلم اللغة االجتماعي  57 نجل 331   المستوي السابع 

بكلية التربية بالزلفي(اللغة اإلنجليزية  )قسم البحثمناهج  55 نجل 333   المستوي السابع 

بكلية التربية بالزلفي(اللغة اإلنجليزية  )قسمالقراءة للفهم  56 نجل 330   المستوى األول 

بكلية التربية بالزلفي(اللغة اإلنجليزية  )قسم القراءة المتقدمة 50 نجل 033   المستوى الثالث 

نجل 331 الطرق التقنية في علم اللغة التعليمي 59  المستوي السادس 

نجل 311 النظام الصوتي في اللغة االنجليزية 51  المستوي السادس 

نجل 330 كتابة متقدمة 52  المستوي السابع 

-3-اللغويات  50 نجل 013   المستوى الثالث 

نجل  333 اللغة والمجتمع  18  المستوي الثامن  

نجل  330 كتابة متقدمة  54  المستوي السابع  

نجم  313 القواعد  67 )إدارة االعمال( األولالمستوي    
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االعمال إدارةقراءات في   65 313نجم      )إدارة االعمال( المستوي الثاني 

 المستوي األول )إدارة االعمال(  .Eng 111 اللغة اإلنجليزية  66

اللغة العربية والشريعة اإلسالمية وأصول اللغة اإلنجليزية لطالبات  60

 الدين

جميع المستويات بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بسوهاج جامعة  

 األزهر 

اللغة اإلنجليزية لطالبات اللغة العربية والشريعة اإلسالمية وأصول  69

 الدين

لطالبات الدراسات العليا بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بسوهاج  

 جامعة األزهر

 

 

 

 

 المهني والعلمي ثامنا: التطوير

 الدورات التدريبية: .أ

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

5 
 جامعة المجمعة تنمية مهارات التدريب 

 03الموافق  11-11/5/3301

1333مايو  1-ابريل   

تقويم وتطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في ضوء  6

التعليم العاليجودة   
 مركز الجودة بكلية التربية بالزلفي

3/1/3301  

االتجاهات الحديثة في التدريس والتقويم  )عمادة الجودة وتطوير  0

 المهارات (
 كلية التربية بالزلفي

ساعة ( 35)    35-33/3/3300  

المهارات()عمادة الجودة وتطوير بناء الخطط الدراسية وتطويرها  9 ساعة ( 35)  3300/ 13/5-11 بالزلفيكلية التربية    

1/3300/ 13و 11 مركز التدريب التربوي بالغاط استخدام السبورة الذكية 1  
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)عمادة الجودة وتطوير المهارات(األكاديمي مهارات االرشاد  2 ساعة  35)3303/ 13/1-10 مكتبة الرحمانية بالغاط   

المهارات()عمادة الجودة وتطوير  مهارات البحث العلمي 0 ساعة( 35)  5/5/3303-3 مكتبة الرحمانية بالغاط   

ساعات ( 33) 11/5/3303-13 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط تصميم االختبارات االليكترونية  5  

السبورات  التفاعلية الذكية  4 ساعات( 0) 3303 \31 \11 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط   

دورة الحوسبة السحابيةحضور  57 11/1/3305 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط   

55 
 متطلبات االعتماد األكاديمي البرامجي

)برعاية عمادة الجودة وتطوير  كلية العلوم الطبية التطبيقية

 المهارات(

ساعات( 33) 3305\1\11-10  

56 
 المهارات الخمس لضمان الجودة

)برعاية عمادة الجودة وتطوير  التطبيقيةكلية العلوم الطبية 

 المهارات(

ساعات( 33) 3305\1\13-11  

حضور دورة بعنوان "نظام التعليم االليكتروني في جامعة المجمعة  50

D2L 
 جامعة المجمعة

3-1/5/3305  

التعليم االليكتروني  مستوي  إدارةحضور دورة بعنوان "نظام  59

 D2Lمبتدئ

 7/11/1341 عن بعد 

التعليم االليكتروني  مستوي ثاني  إدارةحضور دورة بعنوان "نظام  51

 D2Lمتقدم 

 62/11/1341 عن بعد 

التعليم االليكتروني  مستوي ثالث  إدارةحضور دورة بعنوان "نظام  52

 D2Lحبير 

 11/11/1341 عن بعد 

 cloudبعنوان "الحوسبة السحابية في التعليم  حضور دورة  50

computing" 
 حضور دورة عن بنك االختبارات واالستبانات االليكترونية 

62/16/1341 

حضور دورة عن تصميم عروض تقديمية لمحتوي تعليمي  55

  Zenlerباستخدام برنامج 

 03/0/3301 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

 Adobe حضور دورة في "ورشة عمل الفصول االفتراضية 54

Connect    لنظام التعليم االليكتروني 

 3/5/3301 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
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 11/1/3301 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط حضور دورة عن بنك االختبارات واالستبانات االليكترونية  67

                          حضور دورة عن صناعة التحفيز والدافعية لدي الطالب 65

 ) والحصول علي درع المتدربة المثالية (

 0/1/3301 مركز الرحمانية بالغاط

 حضور دورة عن القراءة البحثية السريعة  66 

 )والحصول على درع المتدربة المثالية(

 13/3/3301 مركز الرحمانية بالغاط

 1/3/3303 والدراسات اإلنسانية بالغاطكلية العلوم  "  Camtasiaتدريبية بعنوان "تصميم حضور دورة  60

 3/0/3301 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط تدريبية بعنوان بنوك األسئلة وربطها بنواتج التعلم حضور دورة  69

 3/1/3301 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط حضور دورة تدريبية بعنوان نظام التعليم االليكتروني 61

 11/0/3301 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط وحقوق الطالب  يحضور دورة تدريبية بعنوان االرشاد األكاديم 62

عبر الفصول  Course Lab"حضور دورة تدريبية بعنوان  60

 االفتراضية 

 13/1/3301 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

تدريبية بعنوان "استخدام آلية التقويم للواجبات حضور دورة  60

  D2Lوالبحوث باستخدام نظام 

 13/5/3301 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

حضور دورة تدريبية الستخدام وسائل السالمة واطفاء الحريق  65

وخطط االخالء والمقدمة من قبل اإلدارة العامة للصحة المهنية 

 والبيئية بجامعة المجمعة 

 13/0/3309 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

نقاش للمستشار األستاذ/ مفلح حمود االشجعي والمقامة  حضور دورة 64

  برعاية جمعية االمومة والطفولة الخيرية النسائية بالغاط

 13/5/3309 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

 

 : المؤتمرات و الندوات وورش العمل:ب
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 االنعقادتاريخ  دمكان االنعقا العمل ةو ورشأ أو الندوة اسم المؤتمر م

ورشة  لتدريب معلمي اللغة االنجليزية برعاية ) برنامج اللغة االنجليزية المتكامل الثاني لتنمية    1 

 Integrated English Language II وتطوير تدريس اللغة االنجليزية  

 –مركز المايسترو بسوهاج 

 مصر 
1333مايو   

برنامج اللغة االنجليزية المتكامل الثاني لتنمية وتطوير تدريس اللغة ) للغة االنجليزية لألغراض الخاصةمؤتمر ا    2 

 Integrated English Language II       االنجليزية(

مكتبة االسكندرية بمدينة االسكندرية 

مصر –  

لمدة يومين خالل  

 03 –  19الفترة  

1330يوليو   

  3  20 hours conversation of the International English Communication Program Aligned 

with  the Principles of the New York State Board of Education  

Trust Training Academy - 

Egypt 
1331سبتمبر  11  

  :  ورشة عمل للعمداء ورؤساء االقسام االكاديمية النسائية  بعنوان  4  

      

 ‘Recruiting , Developing and Retaining a Faculty For The Twenty First Century’  

                 

كاديمية في جامعة مركز القيادة األ

االمام محمد بن سعود االسالمية 

السعودية- بالرياض  
لمدة يومين خالل الفترة 

ذو القعدة  13-13

-31  الموافق 3301

39/33/1333  

 5  
السعودية  بالخبر( )المنعقدلطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة  الثالثالمؤتمر العلمي   محكم ألبحاث الطالب والطالبات 

جمادى اآلخر  9-31

3300 

 

1     

"رتقاء بمهارات طالب جامعة المجمعةاال بعنوان " ورشة عمل السعودية- كلية التربية بالمجمعة   
31/5/3300  

 3  

 

األول لوكالء وكيالت الكليات للشؤون التعليمية بعنوان " رؤى أكاديمية في الشؤون التعليمية والذي نظمته  الملتقى

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

السعودية-كلية التربية بالمجمعة   

10/33/3300  

3 ورشة عمل لمعايير البرامج االكثر جاهزية لالعتماد األكاديمي    1  السعودية-لمجمعة كلية التربية با   11/31/3300  

  9  

   

 برنامج افتتاح المؤتمر الدولي االول لجامعة 

 المجمعة " التخصصات العلمية بالجامعات الناشئة التحديات والحلول

السعودية-كلية التربية بالمجمعة  الموافق 3/3/3303   

 31/33/1331  
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33 

    

ول لحلقة النقاش ليكتروني" ضمن فعاليات اليوم األالتعليم االورشة عمل بعنوان " معايير التصميم التعليمي في 

القضايا والتطلعات " –العاشرة للتعليم االليكتروني  بعنوان "التعليم االليكتروني في الجامعات الناشئة   

السعودية-كلية التربية بالمجمعة   15/3/3303  

1 األكاديميورشة عمل لمعايير البرامج االكثر جاهزية لالعتماد  33 السعودية-كلية التربية بالمجمعة    1\ 3\ 3305  

ا31 السعودية-كلية التربية بالمجمعة  الملتقى العلمي لإلرشاد االكاديمي   31 /3 /3305  

السعودية-كلية التربية بالمجمعة  ورشة  عمل )الخطط الدراسية: بناء وتطوير( 30  13/0/3305  

الخطط الدراسية تحديات وحلول ندوة علمية بعنوان بناء وتطوير 33 السعودية-كلية التربية بالمجمعة    1/5/3305  

   3/5/3301          عن بعد  Adobe Connectورشة عمل الفصول االفتراضية  35

 3/1/3333 بمكتبة الرحمانية بالغاط حضور ورشة عمل بعنوان الشراكة المجتمعية طريق التطوع ضمن فاليات منتدي منيرة الملحم  31

حضور منتدي منيرة الملحم لخدمة المجتمع في دورته االنية عشر بعنوان دور القطاع غير الربحي في االرتقاء  33

والمقام بدار الرحمانية في محافظة الغاط  1303بمؤشر رأس المال االجتماعي في ضوء رؤية   

 1/1/3333 بمكتبة الرحمانية بالغاط

 

 

 :والتقديرشهادات الشكر تاسعا: 

بمناسبة توقيع عقد المباني المستعجلة ألقسام الطالبات بكلية العلوم والدراسات 3303/3301شهادة شكر وتقدير من معالي مدير جامعة المجمعة عام  -1

 اإلنسانية بالغاط

 .بالكليةالطالبات  تكليفي مشرفة ألقسام نهايةبمناسبة 3300/3303كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط عام قدير من سعادة عميد شهادة شكر وت -7

 0/1/3303بمدارس الغاط بتاريخ تقديم برنامج تدريبي لمعلمات اللغة اإلنجليزية  علىشكر وتقدير من إدارة التربية والتعليم بمحافظة الغاط شهادة   -3

 03/1/6330بقسم التدريب التربوي بنات   بتاريخ تقديم برنامج تدريبي  علىشكر وتقدير من إدارة التربية والتعليم بمحافظة الغاط شهادة  -4

 3301/3303 الجامعيخالل العام  على الجهود المتميزة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطشكر وتقدير من شهادة  -5
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 3301تقديم برنامج تدريبي لشاغالت الوظائف اإلدارية عام  علىإدارة التعليم بمحافظة الغاط سعادة مدير من  خطاب شكر -6

 3303/1431خالل العام الجامعي  على الجهود المتميزة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطشكر وتقدير من شهادة  -2

 3301/9143الجامعي خالل العام  على الجهود المتميزة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطشكر وتقدير من شهادة  -1

 3301/9143خالل العام الجامعي  شكر وتقدير من جامعة المجمعة ممثلة في عمادة الجودة وتطوير المهارات للمشاركة في تقديم دورةشهادة  -9

 3301/3309 ماعلى حصولي على جائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميز ع كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطشكر وتقدير من شهادة  -11

على الجهود المبذولة في إنجاح ملتقي المبدعات الثاني للعام الجامعة  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطشكر وتقدير من شهادة  -11

3309/3333 

 على المشاركة في تفعيل برامج خدمة المجتمع بالكلية كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطشكر وتقدير من شهادة  -17

 والدروع  الجوائزاشرا: ع

 1431/1439للعام الجامعي  دير جامعة المجمعة للجودة والتميزجائزة معالي م -3

 3/7/1436درع المتدربة المثالية في دورة "صناعة التحفيز والدافعية لدي الطالب " -7

 7/4/1436درع المتدربة المثالية في دورة "القراءة البحثية السريعة "  -3

     عبد الحافظد. منى جابر  :ماالس

 0440 /0441: التاريخ

 


