
 
 013  346  8552فاكس الكلية                    013 346  3640ةهاتف الكلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي

  الدمامالدمامجامعة جامعة 
  كلية التربية بالجبيلكلية التربية بالجبيل

  

KKiinnggddoomm  ooff  SSaauuddii  AArraabbiiaa  

MMiinniissttrryy  ooff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDaammmmaamm    

CCoolllleeggee  ooff    EEdduuccaattiioonn  iinn  JJuubbaaiill  

  
  

  دالل محمد األمين أحمد الشنقيطيدالل محمد األمين أحمد الشنقيطياالسم: االسم: 

  أستاذ مساعد     أستاذ مساعد       ::الحاليةالحاليةالوظيفة الوظيفة 

  التربية بالجبيلالتربية بالجبيل  الكلية:الكلية:

    الفيزياءالفيزياء    القسم:القسم:

  

  السيرة الذاتية السيرة الذاتية 
  

  البيانات الشخصيةالبيانات الشخصية  ..11

  دالل محمد األمين أحمد الشنقيطيدالل محمد األمين أحمد الشنقيطي  االسماالسم

  جدةجدة--هـ  هـ  13941394//33//1717  تاريخ ومكان الميالدتاريخ ومكان الميالد

  متزوجةمتزوجة  الحالة االجتماعيةالحالة االجتماعية

  الجبيل الصناعيةالجبيل الصناعية  نواننوانالعالع

  

  المؤهالت الدراسيةالمؤهالت الدراسية  ..22

  التاريخالتاريخ  الجهة المانحة لهاالجهة المانحة لها  التخصصالتخصص  الدرجة العلميةالدرجة العلمية

  هـهـ14281428//14271427  كلية التربية للبنات بجدةكلية التربية للبنات بجدة  جوامد تجريبيةجوامد تجريبية  //  فيزياءفيزياء  الدكتوراهالدكتوراه

  هـهـ14231423//88//2727  كلية التربية للبنات بجدةكلية التربية للبنات بجدة  جوامد تجريبيةجوامد تجريبية  //  فيزياءفيزياء  الماجستيرالماجستير

  هـهـ14161416//14151415  التربية للبنات بجدةالتربية للبنات بجدةكلية كلية   فيزياءفيزياء  البكالوريوسالبكالوريوس

  

  التخصص ومجاالت االهتمامالتخصص ومجاالت االهتمام  ..33

  جوامد تجريبيةجوامد تجريبية  التخصصالتخصص

  فيزياءفيزياء  التخصص العامالتخصص العام

  موصالتموصالت  أشباهأشباه    ––مواد مفرطة التوصيل مواد مفرطة التوصيل     ––البوليمر البوليمر   مجاالت االهتمام العلميةمجاالت االهتمام العلمية

  

  

  الدكتوراهالدكتوراه          الماجستيرالماجستير      ::عنوان رسالةعنوان رسالة  ..44

  DDIISSSSEERRTTAATTIIOONN                                                                                                                                                                                                                                    عنوان الرسالةعنوان الرسالة

TTIITTIIEE          

  فيزيائية لمطاط االستريين بيوتاديين المحمل ببودرة المعادن أثناء التورمفيزيائية لمطاط االستريين بيوتاديين المحمل ببودرة المعادن أثناء التورم--  الخصائص الميكانوالخصائص الميكانو  عنوان رسالة الماجستير:عنوان رسالة الماجستير:

  مفرط التوصيلمفرط التوصيل  TTII  --  11222233لزنك على الخواص العكوسة وغير العكوسة لمركب لزنك على الخواص العكوسة وغير العكوسة لمركب اثر إحالل ااثر إحالل ا  عنوان رسالة الدكتوراه:عنوان رسالة الدكتوراه:

  
  السجل الوظيفيالسجل الوظيفي  ..55

  التاريخالتاريخ  جهة العمل وعنوانهاجهة العمل وعنوانها  الوظيفةالوظيفة

  هـ حتى تاريخه هـ حتى تاريخه 14291429//55//44من من   كلية التربية للبنات بالجبيلكلية التربية للبنات بالجبيل  مساعدمساعد  أستاذأستاذ

  هـ  هـ  14291429//55//44هـ إلى هـ إلى 14231423//33//2727من من   كلية التربية للبنات بالجبيلكلية التربية للبنات بالجبيل  محاضرمحاضر

  كلية التربية للبنات بجدةكلية التربية للبنات بجدة  ةةمعيدمعيد
هـ إلى هـ إلى 14161416//77//2828من من 

  هـهـ14231423//33//2727

  

  األعمال اإلدارية واللجاناألعمال اإلدارية واللجان  ..66

  التاريخالتاريخ  مسمى العمل اإلداري / اللجان والمهاممسمى العمل اإلداري / اللجان والمهام

  هـهـ14351435  عميدة الكليةعميدة الكلية

  هـهـ14341434//88  وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية بكلية التربية بالجبيلوكيلة الكلية للشؤون األكاديمية بكلية التربية بالجبيل

  20132013//99  المسؤول التنفيذي لخطة آفاق بجامعة الدمامالمسؤول التنفيذي لخطة آفاق بجامعة الدمام

  14331433حتى عام حتى عام هـ هـ 14271427//14261426  وكيلة كلية التربية للبنات بالجبيل للشؤون اإلدارية والماليةوكيلة كلية التربية للبنات بالجبيل للشؤون اإلدارية والمالية

  هـ حتى تاريخههـ حتى تاريخه14281428//14271427  االعتماد االكاديمياالعتماد االكاديميمديرة وحدة  للجودة ومديرة وحدة  للجودة و

  14321432  الى الى   هـهـ14281428//14271427  منسقة البحث العلمي بالكليةمنسقة البحث العلمي بالكلية

  11443333ى ى إلإلهـ هـ 14271427//14261426  نائبة رئيسة أعمال االمتحانات بالكليةنائبة رئيسة أعمال االمتحانات بالكلية

  14331433الى الى هـ هـ 14271427//14261426  عضو في اللجنة المسئولة عن متابعة وتقويم أعضاء الهيئة التعليمية واإلداريةعضو في اللجنة المسئولة عن متابعة وتقويم أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية
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عضو في اللجنة المسئولة عن عمل مسح واستبيان ألراء الطالبات في مستوى المادة العلمية عضو في اللجنة المسئولة عن عمل مسح واستبيان ألراء الطالبات في مستوى المادة العلمية 

  المدرسة ومدى استفادتهم منهاالمدرسة ومدى استفادتهم منها
  هـ حتى تاريخههـ حتى تاريخه14271427//14261426

  14321432//1010//1010  بمعرض سحر الفيزياء و االشراف على تنفيذهبمعرض سحر الفيزياء و االشراف على تنفيذهاعداد الدليل الخاص اعداد الدليل الخاص 

عضو في اللجنة المسئولة عن تطبيق معايير جائزة األمير محمد بن فهد لألداء الحكومي المتميز عضو في اللجنة المسئولة عن تطبيق معايير جائزة األمير محمد بن فهد لألداء الحكومي المتميز 

  بالكليةبالكلية
  هـهـ14291429//14281428

  هـهـ14281428//33//22  ––  22//2727  رئيسة اللجنة المنظمة لألسبوع الثقافي " للبراءة قصة "رئيسة اللجنة المنظمة لألسبوع الثقافي " للبراءة قصة "

  هـهـ14261426//33//1818--1414  سبوع الثقافي "المرأة وطن "سبوع الثقافي "المرأة وطن "رئيسة لجنة المطبوعات لألرئيسة لجنة المطبوعات لأل

  هـهـ14251425//14241424  رئيسة اللجنة المنظمة لحفل تخرج الطالباترئيسة اللجنة المنظمة لحفل تخرج الطالبات

    نائبة رئيسة صندوق الطالبات وعضونائبة رئيسة صندوق الطالبات وعضو

  هـ فصل دراسي أولهـ فصل دراسي أول14251425//14241424  رئيسة قسم الفيزياءرئيسة قسم الفيزياء

  

  األبحاث العلمية المنشورةاألبحاث العلمية المنشورة  ..77

  عنوان البحث والناشر والتاريخعنوان البحث والناشر والتاريخ،،اسم الباحث )الباحثين(اسم الباحث )الباحثين(
1. D. M. Al-Shangiti, (2012). Structural Characterization and Thermal Decomposition of Radiation Induced 

Grafting of Glycidyl Methacrylate onto LDPE Films, The paper was preparing for publication .  

2. D. M. Al-Shangiti, and Kh. A. Ziq. (Aug 2008). Vortices Fluctuation of Zn- doped Tl-1223 

Superconductor. International Conference on Superconductivity and Magnetism, Side-Antalya/Turkey. 

  
3. D. M. Al-Shangiti, and Kh. A. Ziq. (Aug 2008). Non Local Effect in Zn-doped Tl-1223 Superconductor. 

International Conference on Superconductivity and Magnetism, Side-Antalya/Turkey 

 

  
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلميةالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية  ..88

  مدى المشاركةمدى المشاركة  مكان وتاريخ انعقادهمكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمةاسم المؤتمر والجهة المنظمة

  بوستربوسترإلقاء ورقة عمل باإلضافة إلى إلقاء ورقة عمل باإلضافة إلى   هـ جامعة الملك سعود بالرياضهـ جامعة الملك سعود بالرياض14281428//22//2323  --2020  المؤتمر السعودي الثالث للعلومالمؤتمر السعودي الثالث للعلوم

  المشاركة بـ بوسترالمشاركة بـ بوستر  جامعة الملك عبدالعزيز بجدةجامعة الملك عبدالعزيز بجدة  المؤتمر السعودي الثاني للعلومالمؤتمر السعودي الثاني للعلوم

  المؤتمر الثاني للجودةالمؤتمر الثاني للجودة
/ /   55/ /   55إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية 

  هـهـ14281428
  

  

  

  

  الدورات التي حضرها للتطوير المهني:الدورات التي حضرها للتطوير المهني:  ..99

  التاريخالتاريخ  اسم الدورة والجهة المنظمةاسم الدورة والجهة المنظمة

  MMeellbboouurrnneeلعليا في التعليم العالي التي قدمها خبراء من جامعة ملبورن االسترالية لعليا في التعليم العالي التي قدمها خبراء من جامعة ملبورن االسترالية ورشة مهارات التفكير اورشة مهارات التفكير ا

UUnniivveerrssiittyy  
  14351435/محرم//محرم/1515--1414

في في   ألعضاء هيئة تدريس جامعة الدمامألعضاء هيئة تدريس جامعة الدمام  في التعلم والتدريس للتعليم العاليفي التعلم والتدريس للتعليم العالي  البرنامج التدريبي للمهارات العامةالبرنامج التدريبي للمهارات العامة

  جامعة بورتالند الحكوميةجامعة بورتالند الحكومية
99--2121//66//20132013  

  EEIIUU  1515//77//14341434م لدى الطلبة/ عن بعد مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس م لدى الطلبة/ عن بعد مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس زيادة التعلزيادة التعل

  14341434//99//55  البرنامج التدريبي التخطيط االستراتيجي لضمان الجودة/ عن بعد الهيئة القومية لضمان الجودة.البرنامج التدريبي التخطيط االستراتيجي لضمان الجودة/ عن بعد الهيئة القومية لضمان الجودة.

Assessment strategies in higher education  14331433  

  هـهـ14321432  ل.ل.ورشة استراتيجيات التقييم/كلية التربية بالجبيورشة استراتيجيات التقييم/كلية التربية بالجبي

  هـهـ14321432//1111//88  برنامج تدريبي إلعداد مدرب مسار االبتكار/مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداعبرنامج تدريبي إلعداد مدرب مسار االبتكار/مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

  هـهـ14321432//44//2424--2222  تقويم األداء الوظيفي/معهد اإلدارة العامة مكة المكرمةتقويم األداء الوظيفي/معهد اإلدارة العامة مكة المكرمة

  20112011كتوبر/كتوبر//ا/ا1818  ضمان الجودة والتقويم البرامجي/الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديميضمان الجودة والتقويم البرامجي/الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي

  هـهـ14311431  / الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديميتأسيس نظام داخلي للجودة والتقويم الذاتي األوليتأسيس نظام داخلي للجودة والتقويم الذاتي األولي  

ورشة عمل لمسؤولي ومسؤوالت الجودة بالجامعات السعودية:" تدريب المدربين في توصيف البرامج ورشة عمل لمسؤولي ومسؤوالت الجودة بالجامعات السعودية:" تدريب المدربين في توصيف البرامج 

  والمقررات والتقارير"، والمقررات والتقارير"، 
  هـ.هـ.14311431//44//11

  

  14301430  / الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي/ الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديميدراسة الذاتية للمؤسسة والبرنامجدراسة الذاتية للمؤسسة والبرنامجالتقويم التطويري: الالتقويم التطويري: ال
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  14291429  الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي/ /   توصيف البرنامج والمقررتوصيف البرنامج والمقرر

  هـهـ  14321432  الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  //  تخطيط وتنفيذ الدراسة الذاتية تخطيط وتنفيذ الدراسة الذاتية 

  هـهـ14291429//33//88  االستراتيجي/معهد اإلدارةاالستراتيجي/معهد اإلدارةورشة التخطيط ورشة التخطيط 

  هـهـ14291429//22//  2828--  1717  مصر العربيةمصر العربية  ةةدورة تدريبية تطبيقات التقنيات الحديثة في توصيف المواد/"هيئة الطاقة الذرية "جمهوريدورة تدريبية تطبيقات التقنيات الحديثة في توصيف المواد/"هيئة الطاقة الذرية "جمهوري

  هـهـ14281428//55//  66--  55  ورشة عمل تطبيقات الجودة/المؤتمر الوطني الثاني للجودةورشة عمل تطبيقات الجودة/المؤتمر الوطني الثاني للجودة

  هـهـ14281428//33//99  الجرافولوجي/برنامج األمير محمد بن فهدالجرافولوجي/برنامج األمير محمد بن فهد

ورشة عمل أدوات الجودة كوسيلة للتميز/الملتقى الثاني "قيادة فعالة ألداء متميز " جائزة األمير محمد بن ورشة عمل أدوات الجودة كوسيلة للتميز/الملتقى الثاني "قيادة فعالة ألداء متميز " جائزة األمير محمد بن 

  فهد لألداء الحكومي المتميزفهد لألداء الحكومي المتميز
  هـهـ14281428//11//33

  هـهـ14271427//22//2020  ورشة عمل مهارات القائد االستراتيجي/الجمعية السعودية لإلدارةورشة عمل مهارات القائد االستراتيجي/الجمعية السعودية لإلدارة

  هـهـ14261426//88//2828--  2727  ورشة عمل جودة التأهيل بأقسام الفيزياء بالجامعات السعودية/جامعة أم القرىورشة عمل جودة التأهيل بأقسام الفيزياء بالجامعات السعودية/جامعة أم القرى

    الجودة واالعتماد األكاديمي/جامعة الملك فيصلالجودة واالعتماد األكاديمي/جامعة الملك فيصل

  
  

  ::الجودةالجودة  وادارة نظاموادارة نظاملبناء لبناء   مهام ومشاركاتمهام ومشاركات  ..1111

  مكان وتاريخ انعقادهمكان وتاريخ انعقاده  اسم الدورة اسم الدورة 

  إلى تاريخهإلى تاريخه  14311431منذ منذ   األكاديمي األكاديمي مدرب معتمد من الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد مدرب معتمد من الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد 

  الى تاريخهالى تاريخه    --14291429منذ منذ   ..الجودة بكلية التربية بالجبيلالجودة بكلية التربية بالجبيل  نظامنظام  وإدارة وحدةوإدارة وحدة  تأسيستأسيس

  هـهـ14341434--22--11إلى إلى   14341434--1111--11الفترة من الفترة من   والثاني.والثاني.المعيار األول المعيار األول   الجامعة،الجامعة،عضوة في لجنة التقييم المؤسسي على مستوى عضوة في لجنة التقييم المؤسسي على مستوى 

    20132013--1111--1414  م بالتعاون مع عمادة الجودة بالجامعةم بالتعاون مع عمادة الجودة بالجامعةالدماالدما  واألدلة لجامعةواألدلة لجامعةمراجعة مؤشرات األداء مراجعة مؤشرات األداء 

  هـهـ14351435/محرم//محرم/44--11أربع أيام  أربع أيام    تقديم ورشة مكثفة في أساسيات االعتماد األكاديمي لقيادات كلية التربية بالجبيلتقديم ورشة مكثفة في أساسيات االعتماد األكاديمي لقيادات كلية التربية بالجبيل

إدارة نظام إدارة نظام   مقترح لسعادة وكيل الجامعة للتطوير والدراسات وخدمة المجتمع"مقترح لسعادة وكيل الجامعة للتطوير والدراسات وخدمة المجتمع"  إعدادإعداد

مقترح، ومقترحات تطوير عاجلة لمساعدة الكليات مقترح، ومقترحات تطوير عاجلة لمساعدة الكليات   ل كنموذجل كنموذجالجودة بكلية التربية بالجبيالجودة بكلية التربية بالجبي

  ".".تطبيق نظام الجودةتطبيق نظام الجودة  علىعلى
  هـهـ14341434//88//2828

اعداد مقترح لسعادة وكيل الجامعة للتطوير والدراسات وخدمة المجتمع بخصوص تفعيل اعداد مقترح لسعادة وكيل الجامعة للتطوير والدراسات وخدمة المجتمع بخصوص تفعيل 

  الخطة االستراتيجية للجامعة وتطويرها تحت عنوان " مبادرة جامعة استراتيجية"الخطة االستراتيجية للجامعة وتطويرها تحت عنوان " مبادرة جامعة استراتيجية"
2020//99//14341434  

  14331433  ..الدليل االجرائي لوحد الجودة بكلية التربية بالجبيلالدليل االجرائي لوحد الجودة بكلية التربية بالجبيلاعداد اعداد 

، ، التدريسالتدريس  واعضاء هيئةواعضاء هيئةإعداد الخطط التنفيذية للشؤون االكاديمية ورئيسات االقسام إعداد الخطط التنفيذية للشؤون االكاديمية ورئيسات االقسام 

  ومتابعة تحديثها سنويا.ومتابعة تحديثها سنويا.
  هـ إلى تاريخههـ إلى تاريخه14281428

  14331433  ..رئيسة لجنة اعداد دليل الطالب للكليةرئيسة لجنة اعداد دليل الطالب للكلية

ومتابعة ومتابعة   طالبات الجدد" مهارات الحياة الجامعية"طالبات الجدد" مهارات الحياة الجامعية"رئيسة لجنة اعداد البرنامج التأهيلي للرئيسة لجنة اعداد البرنامج التأهيلي لل

  ..سنوياسنوياتنفيذه تنفيذه 
  إلى تاريخهإلى تاريخه  --14301430

  إلى تاريخهإلى تاريخه  14331433  ..رئيسة لجنة اعداد الدليل االجرائي للكليةرئيسة لجنة اعداد الدليل االجرائي للكلية

  هـهـ14321432  ..رئيسة لجنة التقييم الذاتي للكليةرئيسة لجنة التقييم الذاتي للكلية

  هـهـ14321432  ..رئيسة لجنة اعداد تقرير الدراسة الذاتيةرئيسة لجنة اعداد تقرير الدراسة الذاتية

  هـهـ14331433  ..لي لألعضاء الجددلي لألعضاء الجددرئيسة لجنة اعداد برنامج التأهيرئيسة لجنة اعداد برنامج التأهي

  هـهـ14321432  ..تأسيس وحدة التدريب والتطوير المهني بكلية التربية بالجبيلتأسيس وحدة التدريب والتطوير المهني بكلية التربية بالجبيل

  هـهـ14331433  ..تأسيس وحدة انجازاتي لمتابعة جودة العمل األكاديمي واالداري بالكليةتأسيس وحدة انجازاتي لمتابعة جودة العمل األكاديمي واالداري بالكلية

  هـهـ14341434  ..اعداد خطة جمع االدلة والمؤشرات بكلية التربية بالجبيلاعداد خطة جمع االدلة والمؤشرات بكلية التربية بالجبيل

ة صوتي يصنع مستقبلي لتنفيذ استبيان جمع اراء الطلبة ة صوتي يصنع مستقبلي لتنفيذ استبيان جمع اراء الطلبة رئيسة لجنة اعداد وتنفيذ حملرئيسة لجنة اعداد وتنفيذ حمل

  في المقرراتفي المقررات
  هـهـ14301430

وكيل الجامعة للشؤون االكاديمية " تقرير عن مراجعة البرامج وكيل الجامعة للشؤون االكاديمية " تقرير عن مراجعة البرامج سعادة سعادة رفع مقترح لرفع مقترح ل

  بكليات البنات"بكليات البنات"
  هـهـ14331433

تقديم ورشة لملتقى تبدل الخبرات لبرنامج تطوير المدارس "برنامج تدريبي لتفعيل تقديم ورشة لملتقى تبدل الخبرات لبرنامج تطوير المدارس "برنامج تدريبي لتفعيل 

  تمعية "تمعية "المشاركة المجالمشاركة المج
  هـهـ14341434//66//2121سايتك سايتك 

  هـهـ14351435--محرممحرم--1010  مراجعة رؤية ورسالة وقيم وأهداف كلية المجتمع بالدمام لسعادة عميدة الكلية.مراجعة رؤية ورسالة وقيم وأهداف كلية المجتمع بالدمام لسعادة عميدة الكلية.

مراجعة لمدى اتفاق  برنامج ماجستير صعوبات تعلم بكلية التربية جامعة الدمام مع مراجعة لمدى اتفاق  برنامج ماجستير صعوبات تعلم بكلية التربية جامعة الدمام مع 

  تطوير التعليم الجامعي.تطوير التعليم الجامعي.متطلبات الجودة ،مقدم لسعادة عميد متطلبات الجودة ،مقدم لسعادة عميد 
  14331433--ألولألولجماد اجماد ا--55

مراجعة لمدى اتفاق  برنامج اعالم بكلية اآلداب  بجامعة الدمام مع متطلبات الجودة مراجعة لمدى اتفاق  برنامج اعالم بكلية اآلداب  بجامعة الدمام مع متطلبات الجودة 

  وكيلة كلية اآلداب للجودة والتطوير.وكيلة كلية اآلداب للجودة والتطوير.،مقدم لسعادة ،مقدم لسعادة 
2626--77--14331433  

  11443333رجب رجب   1515--1616      والمقرراتوالمقررات  توصيف البرامجتوصيف البرامجتقديم ورشة تدريبية لمراجعة برامج كلية العلوم بالنعيرية "تقديم ورشة تدريبية لمراجعة برامج كلية العلوم بالنعيرية "
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  المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي

  الدمامالدمامجامعة جامعة 
  كلية التربية بالجبيلكلية التربية بالجبيل

  

KKiinnggddoomm  ooff  SSaauuddii  AArraabbiiaa  

MMiinniissttrryy  ooff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDaammmmaamm    

CCoolllleeggee  ooff    EEdduuccaattiioonn  iinn  JJuubbaaiill  

  
      ""وفق معاير الجودةوفق معاير الجودة

توصيف البرامج وفق معاير توصيف البرامج وفق معاير تقديم ورشة تدريبية لمراجعة برامج كلية التربية بالجبيل" تقديم ورشة تدريبية لمراجعة برامج كلية التربية بالجبيل" 

    ""الجودة الجودة 
  14331433ربيع الثاني /ربيع الثاني /--1212--1313    

توصيف البرامج والمقررات توصيف البرامج والمقررات   ""  كلية العلوم بالدمامكلية العلوم بالدمامتقديم ورشة تدريبية لمراجعة برامج تقديم ورشة تدريبية لمراجعة برامج 

  وفق نواتج التعلم"وفق نواتج التعلم"
  14331433ربيع الثاني/ربيع الثاني/22--11    

توصيف البرامج وفق معاير توصيف البرامج وفق معاير كلية اآلداب بالدمام "كلية اآلداب بالدمام "تدريبية لمراجعة برامج تدريبية لمراجعة برامج   تقديم ورشةتقديم ورشة

    ""الجودة الجودة 
  14331433ربيع األول /ربيع األول /--66--77    

  ""توصيف البرامج والمقررات وفق نواتج التعلمتوصيف البرامج والمقررات وفق نواتج التعلم""    تقديم ورشة تدريبية تقديم ورشة تدريبية 
--2828  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

3030//11//20122012  

المقرر وملف المادة "ملف المادة وفق المقرر وملف المادة "ملف المادة وفق   تقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيفتقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف

  معاير الجودة"معاير الجودة"
  14331433كلية التربية بالجبيل كلية التربية بالجبيل 

تقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "ملف المادة وفق تقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "ملف المادة وفق 

  معاير الجودة"معاير الجودة"
  14311431كلية التربية بالجبيل كلية التربية بالجبيل 

لمادة وفقاً لمادة وفقاً ملف املف اتقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "تقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "

  ""لمعايير الجودةلمعايير الجودة
  هـهـ14321432//1212//1717--1919  كلية اآلداب كلية اآلداب 

  هـهـ14321432//44//2626--2424  كلية اآلداب كلية اآلداب   ""المقررالمقرر  تقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "حقيبةتقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "حقيبة

  هـهـ14143030//1212//2121--2020كلية العلوم كلية العلوم   ""حقيبة المقررحقيبة المقررتقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "تقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "

  هـهـ14291429جامعة الملك فيصل كلية الجبيل جامعة الملك فيصل كلية الجبيل   ""حقيبة المقررحقيبة المقررتقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "تقديم ورشة عمل للتدريب على اعداد توصيف المقرر وملف المادة "

  
  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنيةالعضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية  ..1111

  التاريخالتاريخ  اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية  ومكانهااسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية  ومكانها

  الى تاريخهالى تاريخه--11443344  علوم الفيزيائية/جامعة الملك خالدعلوم الفيزيائية/جامعة الملك خالدالفرع الطالبي بالجمعية السعودية للالفرع الطالبي بالجمعية السعودية لل  مديرةمديرة

  14341434//55//11  اعداد الدليل االجرائي للفرع الطالبي للجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية.اعداد الدليل االجرائي للفرع الطالبي للجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية.

  14331433--14281428من من   للفرع الطالبي بالجمعية السعودية للعلوم الفيزيائيةللفرع الطالبي بالجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية  اإلشرافيةاإلشرافيةعضوة اللجنة عضوة اللجنة 

  هـهـ14331433//14321432  االبتكاراالبتكار  رئيسة تحكيم موهبة للمنطقة الشرقية مساررئيسة تحكيم موهبة للمنطقة الشرقية مسار

  هـهـ14321432//44//1818  عضو لجنة تحكيم المرحلة النهائيةعضو لجنة تحكيم المرحلة النهائية

  هـهـ14321432//22//2020  عضو لجنة تحكيم المرحلة الثانيةعضو لجنة تحكيم المرحلة الثانية

  

  

  المهارات اللغويةالمهارات اللغوية  ..1212

  تحدثاتحدثا  قراءةقراءة  كتابةكتابة  اللغةاللغة

        العربيةالعربية

        اإلنجليزيةاإلنجليزية

  

  االهتمامات والهوايات الخاصةاالهتمامات والهوايات الخاصة  ..1313

  ..تطوير الذات (تطوير الذات (--حب ) التطوير األكاديمي حب ) التطوير األكاديمي     

  الحضور والمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات والندوات.الحضور والمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات والندوات.  

  المشاركة في األبحاث التطبيقية التجريبية في مجال التخصص.المشاركة في األبحاث التطبيقية التجريبية في مجال التخصص.  

  


