
 

 

 

 غانم مفلح القحطاني بنت : مريم الكامل  االسم
 : أستاذ مساعد الوظيفة

 
 المعلومات الشخصية 

 سعودية الجنسية | 

 هـ1389/  2/  28  تاريخ الميالد |

 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  القسم |

 mgqahtani@uod.edu.sa  البريد الجامعي الرسمي |

 0133338218 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة تحدث 
 العربية ممتازة ممتازة ممتازة
 االنجليزية جيدة  جيدة  جيدة 
 أخرى  ___ ___ ___

 

 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  األكاديميةالشهادة  مكان الصدور  العنوان
هـ 1413 بكالوريوس  كلية االداب  -وزارة التربية والتعليم " " وكالة كليات البنات"  المملكة العربية السعودية   
هـ 1419 الماجستير  كلية االداب  - وزارة التربية والتعليم " " وكالة كليات البنات"  المملكة العربية السعودية   

هـ 1425 الدكتوراه كلية االداب  - وزارة التربية والتعليم " " وكالة كليات البنات"  السعودية المملكة العربية   

 

 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

 الدكتوراة  " أشكال سطح األرض التحاتية بمنخفض األحساء" ) دراسة جيومورفولوجية (

 الماجتسير  " األشكال الهوائية في الجزء الشمالي من الجافورة " ) دراسة جيومورفولوجية (

 الزمالة _____________
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
 أستاذ مساعد  حي الريان بالدمام  –كلية اآلداب  هـ1425
 ُمحاضرة  حي الريان بالدمام  –كلية اآلداب  هـ1419
 ُمعيدة حي الريان بالدمام  –كلية اآلداب  هـ1413

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري المكتب التاريخ 
رئيسة المحورين الخامس والسادس للجودة واإلعتماد   قسم الجغرافيا  هـ 1437منذ عام 

 األكاديمي وعضو الدراسية الذاتية للقسم  

 استعدادا لالعتماد األكاديمي

  (  ن) لمدة عامي هـ1435/ 6/  7

 الشؤون األكاديمية
 

 وكيلة كلية المجتمع بالقطيف للشؤون األكاديمية

 هـ 10/11/1432
 (  ن) لمدة عامي

الجودة بقسم مكتب ضمان 
الجغرافيا ونظم المعلومات  

 الجغرافية

مديرة مكتب ضمان الجودة بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات 
 الجغرافية

 رئيسة محور مساندة تعلم الطلبة بلجنة الجودة العامة قسم الجغرافيا  أعوام (  4) لمدة   هـ1429منذ 

للجودة واإلعتماد األكاديمي  رئيسة لجنة المعيار الخامس والسادس   قسم الجغرافيا  أعوام (  4) لمدة   هـ1429منذ 
 بعملية التقييم الذاتي األولي للقسم بالكلية 

 رئيسة لجان اإلمتحانات وشؤون الطالبات بقسم الجغرافيا  الكنترول  ( ن) لمدة عامي 1429/ 20/7
 الجغرافيا وكيلة قسم  رئاسة القسم  ) لمدة عام (   هـ1429/ 27/1
 عضو لجنة التأديب العامة على مستوى الكلية  الشؤون األكاديمية ( ن) لمدة عامي هـ1427عام/ منذ 

 وكيلة كلية المجتمع بالقطيف للشؤون األكاديمية  الشؤون األكاديمية ) عامين(1436- 1434عامي منذ 
 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية اآلداب رئيسة قسم  رئاسة القسم  ) عامين(1441- 1439عامي منذ 

 
 اإلنجازات العلمية 

 
 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(
 

جهة النشر وتاريخ  

 النشر
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 



 

 

جامعة اإلمام محمد بن  

- سعود اإلسالمية

 هـ1430

ظل الشريعة  "الوطن والوطنية" أرض وحياة في 
 اإلسالمية 

 -1 د/ مريم غانم مفلح القحطاني 

    
 

 

 

 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة تاريخ القبول 
   __  

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة 

 

 # الباحثين أسماء  عنوان البحث  المؤتمر وتاريخ النشر 
  __  

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 
    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

  1 فردي  - د/ مريم غانم مفلح القحطاني أسبابها وآثارها  –اإلنهيارات األرضية في منطقة األحساء 
 2 مشترك   -د/ مريم القحطاني  على الحوادث المروريةتأثير زحف الرمال 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 
  للعلوم  العزيز عبد الملك مدينة ومشاركة  حضور

  والتقنية 
 الرياض   

  وتطبيقات  وتقنيات ألنظمة الدولي المؤتمر

/  األرض لمراقبة  المتطورة بعد عن اإلستشعار

  الرياض 
 

1 

  للبترول فهد الملك جامعة ومشاركة  حضور

  والمعادن 
 الظهران 

  التعليم وتطوير لتخطيط الثاني المؤتمر  

الظهران/العربية  الدول في العلمي والبحث

  
 

2 



 

 

 المشاركة ببحث

 أرض" والوطنية الوطن"

  الشريعة ظل في  وحياة

   اإلسالمية
 

  سعود بن محمد اإلمام جامعة

  الرياض  - اإلسالمية 
 

  الوطني  اإلنتماء ندوة

     

3 

 المعلومات ألنظمة العليا اللجنة ومشاركة  حضور

  الخــبر  الجغرافية 

  
 المعلومات لنظم األول الوطني الملتقى

 الخبر /  الجغرافية

4 

لإلدارة  السعودية الجمعية ومشاركة  حضور

 الخــبر  

  والتفكير  القيادة)  الرابع اإلداري الملتقى

 الخبر ( /  المستقبل الى الطريق:  اإلستراتيجي

5 

 المعلومات ألنظمة العليا اللجنة ومشاركة  حضور

  الخــبر  الجغرافية 

 المعلومات لنظم  الثاني الوطني الملتقى

 ألنظمة العليا اللجنة الخبر /  الجغرافية

 الخــبر  الجغرافية  المعلومات

6 

اللجنة العليا للخدمات  ومشاركة  حضور
- اإللكترونية بالمنطقة الشرقية  

الملتقى الثالث للخدمات اإللكترونية بالمنطقة  
الخبر  -الشرقية  

7 

 المعلومات ألنظمة العليا اللجنة ومشاركة  حضور

  الخــبر  الجغرافية 
الملتقى الوطني الرابع  لنظم المعلومات الجغرافية / 

 الخبر 
8 

 المشاركة ببحث 

أشكال سطح األرض بمنخفض  
 "  األحساء ""دراسة جيومورفولوجية

 لكليات العلمي البحث عمادة
الشرقية بالمنطقة -البنات  

  اآلداب بكلية األول العلمي الرواد نتاج ملتقى
  بالدمام 

9 

اللجنة العليا ألنظمة المعلومات  ومشاركة  حضور
الدمام-الجغرافية  

الملتقى الوطني السادس لنظم المعلومات  
 الجغرافية 

10 

 لكليات العلمي البحث عمادة ومشاركة  حضور
الشرقية بالمنطقة -البنات  

ملتقى نتاج الرواد العلمي الثاني بكلية اآلداب  
 بالدمام 

11 

قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب   ومشاركة  حضور
 بالدمام 

اإلسالم والسالم مؤتمر   12 

بالدمام  اآلداب كلية ومشاركة  حضور بالكلية األول العليا الدراسات ملتقى     13 

 المعلومات ألنظمة  العليا اللجنة ومشاركة  حضور
   الدمــام -الجغرافية

الملتقى الوطني الثامن لنظم المعلومات الجغرافية  
الخبر  /  

14 

الحياة  لعلوم السعودية الجمعية ومشاركة  حضور  

 الدمــام 
)  الحياة لعلوم السعودية للجمعية29الـ  اللقاء

الخليج منطقة في والتنمية البيئة  ) 
15 

الثاني العليا الدراسات ملتقى  الدمــام -اآلداب كلية ومشاركة  حضور    16 

 المعلومات ألنظمة  العليا اللجنة ومشاركة  حضور
   الدمــام -الجغرافية

 المعلومات لنظم التاسع الوطني الملتقى
ـ /  الجغرافية  

17 

الدمام  -عمادة السنة التحضيرية ومشاركة  حضور  18 المؤتمر الوطني األول للسنة التحضيرية 



 

 

اللجنة العليا ألنظمة المعلومات   ومشاركة  حضور
 الجغرافية 

 19 الملتقى الوطني العاشر لنظم المعلومات الجغرافية  

   20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 العضويات واللجان المشارك فيها

 

 الفترة  مسمى اللجنة م

1420/ حتى1416منذ  عضو جمعية الريادة اأُلسرية بقسم الجغرافيا 1  
1420/ حتى1416منذ  عضو في اللجنة الثقافية  بقسم الجغرافيا  2  
3 

 

الجغرافيا عضو في نشاط الكلية و قسم  1421/ حتى1416منذ    
1425/ حتى 1420منذ  عضو في مكتبة قسم الجغرافيا 4  
بقسم الجغرافيا أكاديمية  شرفةم 5  وحتى اآلن هـ 1422/  6/  15منذ 
الطالبات المنتسبات )  عضو في مجموعة العمل القائمة بأعمال إختبارات 6

هـ 1424/  1423 سنة التأسيس (  

عضو رئيس في كنترول قسم الجغرافيا ومراجع للفرق األربع : ) األولى  7
الرابعة ( -الثلثة -الثانية – هـ 1427/ حتى 1420منذ    

8 
هـ 1425منذ  عضو في مجلس قسم الجغرافيا   

 
1426/ 1425 عضو اللجنة المالية بقسم الجغرافيا  9  

هـ 1422/ 6/ 10 عضو لجنة التأديب بقسم الجغرافيا  10  
هـ 1424/  3/ 15 رئيسة النشاط بقسم الجغرافيا  11  
هـ 1427/ 8/ 20 عضو لجنة المعادالت بقسم الجغرافيا 12  
هـ 1427/ 8/  26 عضو لجنة التأديب على مستوى الكلية 13  
هـ 1429/ 2/ 24 عضو لجنة التأديب على مستوى الكلية 14  
هـ 1429/ 1/  27 وكيلة قسم الجغرافيا  15  
1429/ 10/ 21 رئيسة لجان اإلمتحانات وشؤون الطالبات بقسم الجغرافيا  16  



 

 

وحتى اآلن  -ه1431-1430 عضو اللجنة العلمية بقسم الجغرافيا  17  

رئيسة لجنة المعيار الخامس والسادس بعملية التقييم الذاتي األولي  18
هـ 1431- 1430 للقسم بالكلية  

هـ 1432-1431 رئيسة محور تعلم الطلبة بلجنة الجودة العامة 19  
هـ وحتى اآلن 1334-1433 عضو في لجنة مقابلة المعيدات بالقسم .  20  

 

 

 

 

 

 
 :   العضويات واللجان المشارك فيهاتابع 

 

 الفترة  مسمى اللجنة م

طالبات الدراسات العليا   عضو في لجنة إعداد إمتحانات 21 هـ وحتى اآلن 1433-1334   
 عضو اإلرشاد األكاديمي   22

أكاديمية " مشرفة"   
هـ وحتى اآلن 1433-1334  

 هـ1436-1435 بكلية المجتمع بالقطيف  عضو بلجنة المطبوعات 23

 عضو بلجنة ملتقى المهنة  24
 بكلية المجتمع بالقطيف 

هـ 1435-1436  
الجغرافيا الطبيعية بخطة الدراسات العليا عضو بلجنة مسار  25 هـ 1435-1436   
عضو في اللجنة المكلفة بإدارة أرشفة الخريجات القدامى بكلية المجتمع   26

 بالقطيف بجامعة الدمام
هـ  1435-1437  

27  

 عضو في اللجنة المكلفة بجودة اإلختبارات على مستوى الجامعة 
هـ 1435-1437  

مقابلة المعيدات والمحاضرات وأعضاء هيئة التدريس عضو في لجنة  28

 بكلية المجتمع بالقطيف 
هـ 1435-1437  

هـ 1437-1435 عضو في مجلس كلية المجتمع بالقطيف  29  
هـ 1437-1435 عضو بلجنة الضبط السلوكي بكلية المجتمع بالقطيف  30  
هـ 1437-1435 رئيسة اللجنة المكلفة من الكلية في ملتقى المهنة  31  
هـ 1437-1435 رئيسة اللجنة المكلفة من الكلية في حفل التخرج  32  
هـ 1437-1435 رئيسة اللجنة المكلفة من الكلية في حفل درة الجامعة 33  
هـ 1437-1435 عضو في لجنة الضبط السلوكي بكلية المجتمع بالقطيف  34  
لجان الجودة بالقسم  بجميع لجان القسم و عضو 35 ه وحتى اآلن 1436-1438   

 

 أنشطة التدريس 



 

 

 الجامعية
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
  ___ 1 

  ___ 2 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 رقم المقرر: شرح المقرر(  -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر
 

 # المقرر  رقم المقرر  شرح المقرر
يحتوي المقرر على دراسة منطقة الخليج العربية من جميع النواحي الطبيعية 

 والبشرية 
 1 جغرافية حوض الخليج العربي  خطة قديمة

القارة والسمات العامة للمناخ  يحتوي المقرر على دراسة جيولوجية وجيومورفولوجية

 والجانب الحيوي والجغرافية البشرية للقارة
 2 جغرافية قارة آسيا  خطة قديمة

يحتوي المقرر على االهتمام بدراسة أهمية الموقع، ودراسة الخريطة الجغرافية 

وتقسيماتها اإلدارية ، وتحليل الخصائص الطبيعية والبشرية، ودور خطط التنمية  

 ومنجزاتها في التطور وتحسين نوعية الحياة للسكان 

GEOG 209N   جغرافية المملكة العربية السعودية
 الطبيعية

3 

تعريف العلم وأدواته ، وعالقته بالعلوم األخرى ،والتطبيق على  يحتوي المقرر على 

 فروع العلم الطبيعية والبشرية 
 4 الجغرافيا التطبيقية  خطة قديمة

يحتوي المقرر على دراسة البيئة الحيوية من حيث تعريفها وعالقتها بالعلوم األخرى ، 

عناصر الغالف الحيوي : التربة والنباتات والحيوانات ، مع اإلهتمام باألقاليم الحيوية 

 في المملكة العربية السعودية

GEOG 314N التربة و  الحيوية جغرافية  5 

بالعلوم األخرى وتطور الفكر والمدارس  يحتوي على مفهوم العلم وعالقته 

وأثرها في تشكيل سطح األرض   الجيومورفولوجية الحديثة ودراسة عمليات التجوية

 وعوامل التعرية المختلفة ، والظاهرات الجيومورفولوجية في البيئات المختلفة .

GEOG 208N  6 الجيومورفولوجيا 

الجغرافية على  مجرى األحداث التاريخية وذلك من  يحتوي المقرر على تأثير البيئة 

خالل رصد التغيرات المناخية في الزمن الرابع وتأثيرها على اإلنسان  ومنجزاته  

 الحضارية ، مع التركيز على شبه الجزيرة العربية .

GEOG 438N 7 الجغرافيا التاريخية 

، ووضع تصورات  يحتوي المقرر على إبراز ظاهرة معينة أو معالجة مشكلة خاصة

لحلولها في ضوء تجارب أقاليم أخرى إلبراز جانب من الجوانب التطبيقية للجغرافيا  

 . الفقر  –مثل : التغيرات المناخية 

GEOG 434N 8 أصول البحث الجغرافي 

يحتوي المقرر على تعريفات وأنواع وأسباب وتوزيع المناطق الجافة، وأبرز المالمح 

األقاليم الجافة والقاحلة ، وأهم المشكالت البيئية فيها ) التصحر ( ودراسة الطبيعية في 

 مستقبل األراضي الجافة

 9 جغرافية الجفاف والتصحر  خطة قديمة

على سطح األرض يحتوي المقرر على االهتمام بخصائص توزيع اليابس والماء 

والظاهرات والنظريات التي فسرت نشأتها، والخصائص الطبيعية والكيميائية، 

 التضاريسة، والجانب الحيوي واإلقتصادي لها . 

GEOG 321N  10 جغرافية البحار والمحيطات 

يحتوي المقرر على الخصائص الفلكية لكوكب األرض والمجموعة الشمسية ونظريات  

نشأة األرض وخصائص الغالف الصخري والمائي والجوي والحيوي وتوزيعة  

 .  الجغرافي

GEOG 201N  11 مبادئ الجغرافية الطبيعية 



 

 

يحتوي المقرر على التعريف بالطقس والمناخ والعالقة بينهما واإلتجاهات الحديثة في  

والتصنيفات  الدراسة والتعريف بالغالف الجوي وطبقاته الرئيسية وعناصرة األساسية

 . المناخية وتوزيع األقاليم المناخية

GEOG 204N  12 الجغرافيا المناخية 

يحتوي المقرر على تعريفات وأنواع وأسباب وتوزيع المناطق الجافة، وأبرز المالمح 

ودراسة الطبيعية في األقاليم الجافة والقاحلة ، وأهم المشكالت البيئية فيها ) التصحر ( 

 مستقبل األراضي الجافة 

GEOG 436N 13 الجغرافيا الطبيعية لألراضي الجافة 

يحتوي المقرر على دراسة موضوعات مختلفة ذات أهمية طبيعية وبشرية ذات طابع 

مثل ) البدائل الفنية جغرافي هام ومتميز يثري حصيلة الطالبة الثقافية والجغرافية 

مفهوم   -دور الجغرافيا في العالم المعاصر -المطروحة لتجاوز فجوة الموارد المائية

 خي المتسارعالتغير المنا -اإلستمطار وتطوره

 14 الثقافة من منظور جغرافي  خطة قديمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات العليا 
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
 ----  ---  ----  

 

 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر(  -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 م املقررعنوان  رقم املقرر شرح املقرر

 ----  ----  ----  
 

 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب 

 
 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 

 1 البكالوريوس   أعداد مختلفة  هـ1414 هـ1434

 2 البكالوريوس  73 هـ1434 هـ1435 
 3 البكالوريوس  47 هـ1436 هـ1438

 

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
 ----  ---  ---  ---  



 

 

 

 

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية 

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 

جامعة -كلية اآلداب منذ سنوات عدة

 الدمام
 1 البكالوريوس  اإلشراف على أبحاث التخرج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(   المهمات اإلدارية واللجنات 

 
 وعضوية اللجان   - المهمات اإلدارية

 # من إلى  المنصب الجهة

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب   
 عضو لجنة مراجعة برنامج قسم الجغرافيا 

 ونظم المعلومات الجغرافية وتطويره
 

ه 1438 ه  1437   1 

الشؤون األكاديمية  عضو بلجنة تطويرعمل جامعة الدمام
 بالكليات على مستوى الجامعة

ه 1436 ه 1435   2 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

 عضو بلجنة المطبوعات 

 بكلية المجتمع بالقطيف 

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435   3 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

 عضو بلجنة ملتقى المهنة 
 بكلية المجتمع بالقطيف 

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  4 

عضو بلجنة مسار الجغرافيا الطبيعية  
 بخطة الدراسات العليا 

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  5 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

عضو في اللجنة المكلفة بإدارة أرشفة 

الخريجات القدامى بكلية المجتمع بالقطيف  

 بجامعة الدمام

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  6 

 جامعة الدمام
 

عضو في اللجنة المكلفة بجودة اإلختبارات  

 على مستوى الجامعة

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  7 



 

 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

عضو في لجنة مقابلة المعيدات 

والمحاضرات وأعضاء هيئة التدريس 

والدمام -بكلية المجتمع بالقطيف  

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  8 

جامعة -المجتمع بالقطيفكلية 
 عضو في مجلس كلية المجتمع بالقطيف  الدمام

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  9 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

عضو بلجنة الضبط السلوكي بكلية 

 المجتمع بالقطيف 

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  10 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

الكلية في ملتقى  رئيسة اللجنة المكلفة من 

 المهنة 

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  11 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

رئيسة اللجنة المكلفة من الكلية في حفل  

 التخرج 

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  12 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

رئيسة اللجنة المكلفة من الكلية في حفل  

 درة الجامعة

ه 1436  

عامين لمدة   
ه 1435  13 

جامعة -كلية المجتمع بالقطيف
 الدمام

عضو في لجنة الضبط السلوكي بكلية 

 المجتمع بالقطيف 

ه 1436  

 لمدة عامين 
ه 1435  14 

 كلية اآلداب بالدمام 
المجتمع بالقطيف  وكلية  

 واإلعتماد -ُمعدة محاضرات عن الجودة 
واإلرشاد األكاديمي  -األكاديمي  

ه 1436  
 لمدة عامين 

ه 1435  15 

ُمعدة  مذكرة تفصيلية لمشروع فتح قسم  كلية المجتمع بالقطيف 
 العلوم المساندة 

ه 1436 ه 1435   16 

ُمعدة لمجموعة كبيرة من الُكتيبات    كلية المجتمع بالقطيف 
 والمطويات اإلرشادية 

ه 1436 ه 1435   17 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  عضو في لجنة مراجعة توصيفات مقررات   
 القسم

ه 1434 ه 1433   18 

 جامعة الدمام

عضو في اللجنة الموفدة إلى قسم  
لجغرافيا بكلية اآلداب بجامعة الملك عبد ا

لإلطالع على تجربة   -العزيز بجدة
 اإلعتماد األكاديمي لديهم واإلستفادة منها  

ه 1433 ه 1433   19 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب   ُمعدة وكاتبة الدراسة الذاتية لقسم الجغرافيا  
 وعرضها على الرأي المستقل 

ه 1433 ه 1433   20 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  عضوة لجنة إعداد دليل قسم الجغرافيا  
 ونظم المعلومات الجغرافية

ه 1433 ه 1433   21 



 

 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  ُمعدة مشروع وحدة اإلختبارات المركزية   
 المبدئي بالكلية 

ه 1433 ه 1433   22 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  ه 1434 عضو في لجنة مقابلة المعيدات بالقسم .   ه 1433   23 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  طالبات    عضو في لجنة إعداد إمتحانات 
 الدراسات العليا 

ه 1434 ه 1433   24 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  ه 1432 رئيسة محور تعلم الطلبة بلجنة الجودة العامة   ه 1431   25 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  رئيسة لجنة المعيار الخامس والسادس بعملية   
 التقييم الذاتي األولي للقسم بالكلية 

ه 1431 ه 1430   26 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  ه 1430 حتى اآلن عضو اللجنة العلمية بقسم الجغرافيا    27 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب   
رئيسة لجان اإلمتحانات وشؤون الطالبات  

 بقسم الجغرافيا 
ه 1430  

 لمدة عامين 
ه 1429  28 

هـ  1429 وكيلة قسم الجغرافيا   هـ  1429   29 

وزارة التربية   -وكالة كليات البنات
 والتعليم 

 عضو لجنة التأديب على مستوى الكلية 
هـ  1429 هـ  7142   30 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  هـ  1427 عضو لجنة المعادالت بقسم الجغرافيا   هـ  1427   31 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  هـ  1424 رئيسة النشاط بقسم الجغرافيا   هـ  3142   32 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  هـ  3142 عضو لجنة التأديب بقسم الجغرافيا   هـ  1422   33 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  هـ  6142 عضو اللجنة المالية بقسم الجغرافيا   هـ  5142   34 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  هـ  1425 حتى اآلن عضو في مجلس قسم الجغرافيا    35 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب   
عضو رئيس في كنترول قسم الجغرافيا ومراجع  

- الثلثة  - الثانية  –للفرق األربع : ) األولى 
لرابعة ( ا  

ه  7142 ه  5142   36 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب   
عضو في مجموعة العمل القائمة بأعمال 

الطالبات المنتسبات ) سنة  إختبارات
   (التأسيس

ه  4142 ه  3142   37 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  ه 1422 حتى اآلن مشرفة أكاديمية    38 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  ه  5142 عضو في مكتبة قسم الجغرافيا  ه  1420   39 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  الجغرافيا عضو في نشاط الكلية و قسم   ه  1142  ه  1416   40 

قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  ه  1420 عضو في اللجنة الثقافية  بقسم الجغرافيا   ه  1416   41 

 
قسم الجغرافيا –كلية اآلداب   

عضو جمعية الريادة اأُلسرية بقسم 
 الجغرافيا 

ه  1420 ه  1416   42 

 



 

 

 االستشارات العلمية 
 

 # من إلى  الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 
 جزئي

 كامل
 كلية اآلداب 

 كلية المجتمع بالقطيف 
  هـ1425 هـ1438

 

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة
 كلية اآلداب 

 كلية المجتمع بالقطيف

 

 كلية المجتمع بالقطيف

 

 كلية اآلداب 

 كلية المجتمع بالقطيف

 

 

 كلية اآلداب 

 كلية المجتمع بالقطيف

تقديم محاضرات في الجودة  -1

واإلعتماد األكاديمي لألعضاء  

 – والطالبات 

تقديم برامج توعوية عن  -2

 الشؤون األكاديمية للطالبات  

عمل كتيبات ومطويات   -3

إرشادية وتوعوية مختلفة  

 للطالبات  

اإلشراف على عمل أدلة  -4

ألقسام ) الجغرافيا ونظم  

المعلومات الجغرافية + الحاسب 

 عمال (األ+ إدارة  اآللي

 

 

  هـ1433 هـ1436

 

 

 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ( 

 

 عاماً بشكل متواصل بدون إنقطاع .  25التدريس لمدة  -1

التي تسهم   لمؤتمرات ة واحلقات التطبيقي ل والورش العمت ودوراالحضور  والمشاركة و التدرب من خالل العديد من ال -2

 في تنمية مهارات عضو هيئة التدريس و إتقان مهارات مختلفة تدعم جودة التدريس . 

 عضو رئيسي في اللجان اإلستشارية لمراجعة الخطة الدراسية للمقررات الدراسية حالياً.  -3

 .والدمام عضو في لجنة مقابلة المعيدات بالقسم وبكلية خدمة المجتمع بالقطيف  -4

 عضو في لجنة إعداد اإلمتحانات الشفهية والتحريرية لطالبات الدراسات العليا .  -5

 اإلشراف على أبحاث التخرج لطالبات البكالوريوس . -6

 وبريد إلكتروني.  لإلعالناتالتواصل مع الطالبات عن طريق نظام البالك بورد بإنشاء منتدى لهم وأيقونة  -7



 

 

 مهتمة بتطوير التدريس الجامعي بشتى مجاالتها .الحضور والمشاركة في الدورات ال -8

 استخدام التعليم التقني بإعداد المحاضرات على برنامج البوربوينت والشرح بطريقة العروض التقديمية . -9

 تقديم الكورس واإلختبارات والواجبات على نظام البالك بورد . -10

 العمل في اإلرشاد الطالبي واألكاديمي .  -11

 عملية التقويم الذاتي البرامجي على مستوى القسم والتجهيز لطلب اإلعتماد األكاديمي بإذن هللا . رئاسة -12

 مناقشة وتقييم خطط ومواضيع طالبات الدراسات العليا .  -13

اثهم  تقديم المشورة والمساعدة دائماً وأبداً لطالبات البكالوريوس وطالبات الدراسات العليا اثناء إختيار وإعداد أبح -14

 العلمية . 

 ( لمجلس الكلية . المركزية  االختباراتإعداد وتقديم  ) مشروع وحدة  -15

 تدريب المعيدات والمحاضرات بالقسم من خالل حضورهن لمحاضراتي . -16

 

 

 

 أسلوب التعليم التعاوني  النشط والمحاضرات التفاعلية كأسلوب جديد في التدريس . استخدام -17

 أسلوب األفالم الوثائقية وطرح األنشطة من خاللها . استخدام - 18

اإلعداد لتنفيذ ورشة عمل ) أسس ومقومات المحاضرة الجامعية الجيدة ( ألعضاء هيئة التدريس بكلية خدمة المجتمع   -19

 هـ1435-1434الل األسبوع األخير من هذا الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي بالقطيف خ

 مراجعتي  لدليل الطالبة الخاص بالقسم كمديرة لمكتب الجودة بالقسم وتزويد جميع طالبات القسم به .  -20

 إعداد وتقديم مجموعة من ورش العمل والمطويات التوعوية داخل القسم لرفع مستوى وعي الطالبة األكاديمي . – 21

 ترأس وعضوية العديد من اللجان العلمية واإلدارية واألنشطة على مستوى القسم والكلية خالل سنوات خدمتي  -22

 إدارتي لوكالة القسم لمدة عام . -23

 ان اإلمتحانات بالقسم لمدة عامين .إدارتي لمكتب  لج -24

 . إدارتي لكافة أعمال مكتب الجودة والتقويم البرامجي بالقسم لمدة عامين -25

 

 إدارتي لوكالة الشؤون األكاديمية بكلية المجتمع بالقطيف لمدة عامين . -26

 



 

 

 ل األكاديمي ومن ضمنها : حاصلة على العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات التطبيقية في المجا

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريب و التدريس . -1

 مهارات التدريس في القرن الحادي والعشرين .  -2

 GISالتدرب على برامج نظم المعلومات الجغرافية المطبقة في التدريس حالياً . وحضور ملتقيات الـ  -2

 إستخدام النت في البحث عن المعلومة .  -3

 إستخدام قواعد البيانات . -4

 الكوالبوريت (  -التيجريتي -عدة دورات في البيئة التعليمية اإلفتراضية ) البالك بورد -5

 

 - ومنها على سبيل المثال :  و

 هـ 1434-مدربين من المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة  –مهارات التدريس في القرن الحادي والعشرون  -

 هـ 1435مدربين من جامعة ملبورن في أستراليا  -مهارات التفكير العليا   -

 

 

  –  IIADمدربين من المعهد الدولي للتطوير األكاديمي في كندا  –استراتيجيات التدريس المتقدمة في التعليم العالي  -

 هـ1435

 هـ1433 -معهد اإلدارة بالدمام  –تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريب والتدريس  -

 هـ1434-المحاضرة التفاعلية  -

 هـ 1434 –التعليم النشط  -

 جامعة البترول . –استخدام التقنية في تدريس المواد الشرعية والعربية  -

 هـ 1433البيئة التعليمية اإلفتراضية ) البالك بورد( -

 هـ  1430 –تقنية التدريس عن طريق الويب سيتي  -

 هـ 1434–(  ضمن البيئة التعليمية اإلفتراضية في التدريس اإللكتروني ) التجريتي -

 هـ1434–)الكوالبوريت ( ضمن البيئة التعليمية اإلفتراضية في التدريس اإللكتروني  -

 هـ1434 –مهارات اإلتصال واإللقاء  -

 هـ1434 -تطوير البرامج األكاديمية -



 

 

 هـ 1433توصيف البرامج وإعداد التقارير وفق معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي . -

 هـ1433إعداد المعلم الجامعي . -

 هـ 1433) األسئلة المقالية والموضوعية (  -استراتيجيات تقييم الطالبة -

 هـ1432 -استراتيجيات تقييم الطالبة -

 هـ1434-بناء اإلختبارات  -

 هـ1426 –دد اإلختيار من متع -

 هـ PROMEETHEAN  -1431السبورة الذكية من نوع  -

 هـ1432طريقة إستخدام برامج اإلتصال عن بعد . -

 هـ 1428 –السبورة الذكية  -

 هـ 1434التقويم والقياس  -

 هـ 1433-ربط البحث العلمي بالتعليم والتعليم بالبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي  -

 

 

 

 هـ 1432-المادة وفقاً لمعايير الجودة ملف  -

 هـ1427 –البحث عن المعلومة في اإلنترنت  -

 هـ 1427 –البوربوينت  -

 هـ1427 -مركز اإلتحاد العربي للتدريب -) التعليم صناعة وإبداع ( -

تربوية  -ير الذاتتطو -التطوير والقياس  -الجودة  -ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الدورات المختلفة في )الحاسب اإللي  -

 ( تسهم في تنمية مهارات عضو هيئة التدريس و إتقان مهارات مختلفة تدعم جودة التدريس . 

 

 : المهارات الشخصية

 الكهف 30 -إيماني العميق وتحَري قولة تعالى : ) إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال ( -1

 التوبة 105 -فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ....  (   ) وقل إعملوا     



 

 

 وقول رسوله الكريم : ) إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه (.      

إتقاني لكافة برامج الحاسب اآللي المكتبية والتي تخدم في عملية التدريس وكافة أعمالي المختلفة كعضو هيئة تدريس   -2

 ارية .وكمكلفة بأعمال إد

 تعلم وإتقان طرق التعليم اإللكتروني ) البالك بورد + الويب سيتي + الكوالبوريت + التيجريتي (. -3

إستخدام برامج اإلتصال   –استخدام السبورة اإللكترونية  -استخدام التقنيات الحديثة في التدريس )  التعليم اإللكتروني  -4

 عليمية اإلفتراضية المتقدمة  البيئة الت –جهاز عارض البيانات  -عن بعد 

 اإلدارة الصفية للمحاضرات التدريسية والتفاعلية  بكفاءة عالية .وإدارة النقاش والحوار مع الطالبات .  -5

إنهائي الكورسات التعليمية كل عام بجودة عالية دون توجية أي ملحوظة لي من إدارة القسم او الكلية أو الجامعة   -6
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