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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

    اسم عضو هيئة التدريس

   دراسات اسالمية القسم كلية التربية بالمجمعة الكلية

 amjrbeah@hotmail.com البريد اإللكتروني 5/11/1415 تاريخ الميالد  

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 كلية التربية بالمجمعة دراسات اسالمية هـ1441 -1441 البكالوريوس

    الماجستير

    الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 جامعة المجمعة هـ1411-1414 معيد 

   محاضر

   أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 م اإلدارية التي كلف بها العضو:رابعا : المها

 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

تنظيم ورش عمل وندوات مع الطالبات  لجنة دعم الجودة 

 واالعضاء

 

 نشطة القسمصميم وتوزيع ادلة تثقيفية بأت  

ليات تحسين التواصل بين القسم وبين وضع أ

كل من الخريجين وجهات التوظيف واعضاء 

هيئة التدريس والعاملين والطالبات وسوق 

 العمل والهيئات االخرى

 

 

    

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

 المدة نوع المشاركة اركةاسم المش م

   ال يوجد 
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 ال يوجد

  

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 ال يوجد

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

   دال يوج 

 

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 الفرقة الرابعة  6014 القران الكريم تالوة وحفظا وتجويدا 

 الفرقة الثالثة 1115 القران الكريم تالوة وحفظا وتجويدا 

 المستوى الثاني 141قرأ  1القرآن الكريم  
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 المستوى الثالث  212قرأ  2القرآن الكريم  

 المستوى األول  111قرأ التجويد وآداب التالوة  

 المستوى الثاني  121عقد  1التوحيد  

 

 

 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

  جمعية تحفيظ القرآن باألحساء  ) اجلزرية ( دورة يف التجويد مع حفظ املنت ملدة فصل دراسي 

ساعة 08دورة يف دراسة التجويد ملدة شهر عدد ساعاهتا     جمعية تحفيظ القرآن بالمجمعة 
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( ملدة أسبوعني لتحفيظ القرآن ) دورة إعداد معلمات الدور النسائية  

دورات أخرى قصرية يف التجويد ويف الرتبية ) احلوار، التعامل ، مهارات  
 التعامل مع سلوك الطالبات ، التفكري اإلبداعي..... (

  أماكن متعددة 

   دورة  

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

و الندوات و ورش اسم المؤتمرات  م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا

    ال يوجد

    

    

    

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

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

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

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

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

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

...... 

 التوقيع                                              التاريخ:                          ربيعةالعبدهللا  أمجاداالسم:  

 


