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 المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

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

 جامعة المجمعة

 

 

 
 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Higher Education 

Al- Majmaah University  
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 وال: البيانات الشخصية:أ

   أروى عبد هللا المسند اسم عضو هيئة التدريس

   دراسات اسالمية القسم كلية التربية للبنات بالمجمعة الكلية

 البريد اإللكتروني 52/7/7047 تاريخ الميالد  
bb-18-

love@hotmail.com 

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها هلالمؤ

 كلية التربية للبنات بالمجمعة دراسات اسالمية هـ7051-7051 البكالوريوس

    الماجستير

    الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 جامعة المجمعة هـ7044-7045 معيد 

   محاضر

   اذ مساعدأست

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 رابعا : المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

  ال يوجد 
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

الحتياجات الفعلية للقسم من حصر وتحديد ا لجنة دعم الجودة 

 تكنلوجيا واجهزة وادوات

 

حصر اعداد الطالب واعضاء هيئة   

 التدريسوالعاملين والمشرفات بالقسم

باالحتياجات الفعلية من مصادر اعداد قوائم 

 التعليم والتعلم

 مراجعة الهيكل التنظيمي

تحديد االحتياجات التدريبية للعنصر البشري 

 بالقسم

 امكانات المكتبة حصر وتحديد 

 اعداد مطويات وبروشورات اعالنية 

تحديد مدى مالئمة اعداد العنصر البشري من 
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 اعضاء هيئة التدريس

تنظيم ورش عمل وندوات مع الطالبات 

 واالعضاء

 تحسين مهارات العنصر البشري العامل

 القياس المستمر الثر البرامج التدريبية

س الواقع اجراء الدراسات التي تستهدف قيا  

 الفعلي في القسم

تقديم تقارير دورية للموقف الحالي العمال 

 اللجنة

 تصميم وتوزيع ادلة تثقيفية بانشطة القسم

وضع اليات تحسين التواصل بين القسم وبين 

كل من الخريجين وجهات التوظيف واعضاء 

هيئة التدريس والعاملين والطالبات وسوق 

 العمل والهيئات االخرى

 

 

    

 دسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سا
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 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

   ال يوجد 

    

    

    

    

    

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 ال يوجد

  

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 ال يوجد

 تاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:اإلنب: 
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 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

   ال يوجد 

    

 

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 الفرقة الرابعة  6014 القران الكريم تالوة وحفظا وتجويدا 

 الفرقة الثالثة 4742 تالوة وحفظا وتجويداالقران الكريم  

 الفرقة الثانية 5540 القران الكريم تالوة وحفظا وتجويدا 
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 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م

   ال يوجد

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    ال يوجد

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

 الثانوية الثانية بالمجمعة اسلوب العصف الذهني 

 لمدة ثمان ساعات

57/2 /7047 

 51/2/7047الى

 الثانوية الثانية بالمحمعة التعلم التعاوني 

 لمدة ثمان ساعات

 0/6/7047من 

 2/6/7047الى 
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 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش  م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا

    ال يوجد

    

    

    

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

....................................................................................................................................................................................................................اليوجد............

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

...... 

 التوقيع                                              التاريخ:                          االسم:  اروى عبدهللا ابراهيم المسند
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