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 استمارة السرية الذاتية

 لعضو هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 أواًل: معلومات عامة:

   وداد صاحل عبداهلل القرعاوياالسم:

 عنيزة:حمل امليالد             هـ1/7/1131 تاريخ امليالد:          سعوديةاجلنسية: 

  أستاذ مساعد الوظيفة احلالية:

  داب بالدماماآل جهة الوظيفة: كلية:

 الشرقية حمافظة:

  اللغة العربية قسم:

 + التدريسمنسقة وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس العمل الفعلي الذي متارسه حاليًا:

  هـ41/11/3141 تاريخ بداية اخلدمة يف العمل احلالي:

 6 عدد أفراد األسرة:                                  متزوجةاحلالة االجتماعية:

 معلومات االتصال : -ب 

 الربيد اإللكرتوني اهلاتف اجلوال 

0000110410 walqarawi@ud.edu.sa 

 

 املؤهالت العلمية: انيًا:ث

املؤهل 

 العلمي

اسم الكلية اليت  تاريخ التخرج

 خترجت منها

 التخصص الدقيق التخصص العام اسم اجلامعة

مة الرئاسة العا اآلداب بالدمام هـ50/1/1410 بكالوريوس

 البنات لتعليم

  اللغة العربية

      دبلوم عال

الرئاسة العامة  اآلداب بالدمام هـ56/11/1451 ماجستري

 لتعليم البنات

 فقه اللغة اللغة العربية

 فقه اللغة اللغة العربية جامعة الدمام اآلداب بالدمام هـ53/11/1411 دكتوراه

 

 بية بني املبالغة والتحقيق)دراسة لغوية(األضداد يف اللغة العر عنوان حبث املاجستري:

 أثر سياق احلال يف سور القرآن املكية حتى اجلزء الثالث عشر )دراسة لغوية( عنوان حبث الدكتوراه:

 ثالثًا: الدورات التدريبية:

 مالحظات مدة الدورة اجلهة املنفذة للدورة مسمى الدورة م

  هـ16/0/1453 بكلية اآلدا (مهارات االتصال يف احلواردورة) 1

  هـ1415/  50/1 كلية اآلداب اسرتاتيجيات التعليم العالي 5

  هـ5/1415/ 53-57 جامعة الدماممهارات العرض دورة)تنمية  1



 
 

3 

 مالحظات مدة الدورة اجلهة املنفذة للدورة مسمى الدورة م

 (واإللقاء

/ 7 شهر واحد اإلسالمي الندوة العاملية للشباب مايكروسوفت اكسل 4

 هـ1417

 

شهر  سالميالندوة العاملية للشباب اإل النوافذ العربية  0

 هـ5/1417واحد

 

  شهر ونصف املركز النسائي الرتبوي التجويد )املستوى األول( 6

  شهر ونصف املركز النسائي الرتبوي التجويد )املستوى الثاني( 7

من  التعليم املتميز )ورشة عمل 1

 الرتيس إىل التعلم(

  هـ16/10/1415-10 جامعة الدمام

ورشة عمل)توصيف الربامج  3

اد التقارير وفق معايري اجلودة وإعد

 واالعتماد األكادميي(

  هـ1411/  1/ 7-6 جامعة الدمام

ورشتا عمل) طريقة استحدام  10

 برامج االتصال عن بعد(

  هـ1415/  4/  7 جامعة الدمام

احللقة التطبيقية) اإلدارة حتت  11

 ضغوط العمل (

  هـ1411/  6/  1-1 معهد اإلدارة العامة

)تعليم التفكري التحليلي  حماضرة 15

 واإلبداعي والعملي ضمن املناهج(

  هـ1411/  4/  57 جامعة الدمام

 -حماضرة) التعليم االلكرتوني 11

وسيلة مساعدة ألعضاء هيئة 

 التدريس(

  هـ50/15/1415 جامعة الدمام

حماضرة ) معايري إنشاء مقرر  14

 الكرتوني(

  هـ13/11/1415 جامعة الدمام

  هـ16/1/1411-10 جامعة الدمام عمل) التعليم املتميز (ورشة  10

حماضرة) أسس التقويم واالعتماد  16

 األكادميي(

  هـ10/5/1411 جامعة الدمام

ورشة عمل)من ذكاء إىل ذكاءات  17

 متعددة(

 10يومان  جامعة الدمام

 هـ1/1415/

 هـ5/4/1415و 

 

  ـه15/5/1411 جامعة الدمام ورشة عمل ) اجلودة ( 11

ورشة عمل )التقويم الذاتي خطوة  13

 حنو االعتماد األكادميي (

  هـ50/0/1411 جامعة الدمام

احللقة التطبيقية )إدارة  50

 االجتماعات (

  هـ55/0/1415-50 معهد اإلدارة العامة

 

 رابعًا: التدرج الوظيفي:

 مسمى الوظيفة

 

القسم والكلية واجلامعة 

 التابع هلا الوظيفة

 فيها مدة العمل

 إىل تاريخ من تاريخ

 -قسم اللغة العربية معيدة

جامعة  –كلية اآلداب 

 الدمام

 هـ57/1/1451 هـ7/0/1410

 هـ10/4/1415 هـ57/1/1451 حماضر

 حتى تارخيه هـ10/4/1415 أستاذ مساعد
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 خامسًا: املقررات اليت قام بتدريسها العضو:

 لياحملة الدراسات الع مرحلة البكالوريوس م

 متهيدي دكتوراه متهيدي ماجستري

   (1العلوم اللغوية احلديثة) 1

   علم اللغة العام 5

   علم املعاجم والداللة 1

   النصوص التطبيقية 4

   (1النحو التطبيقي) 0

   القراءة واحملادثة 6

   (4( و )1( و )5( و )1اللغة العربية ) 7

 

 شرف ويشرف عليها عضو هيئة التدريس:سادسًا: األحباث العلمية اليت أ

 أحباث ما زال اإلشراف مستمرًا عليها أحباث أشرفت عليها وأجيزت من قبل جلنة املمتحنني

 أحباث دكتوراه أحباث املاجستري أحباث دكتوراه أحباث املاجستري

عنوان 

 البحث

تاريخ إجازة 

 البحث

عنوان 

 البحث

تاريخ إجازة 

 البحث

عنوان 

 البحث

تسجيل تاريخ 

الطالبة 

 للبحث

عنوان 

 البحث

تاريخ تسجيل 

 الطالبة للبحث

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

 

 سابعًا: )أ( األحباث العلمية املنشورة يف جمالت حمكمة:

 جهة النشر موقف البحث عنوان البحث

  مشرتك ثنائي مفرد

     اليوجد

 

  علمي املقبول للنشر يف جمالت حمكمة:)ب(: اإلنتاج ال 

 جهة النشر موقف البحث عنوان البحث

  مشرتك ثنائي مفرد

     اليوجد

 

)ج(: النشاط العلمي )حتكيم رسائل ماجستري، دكتوراه، املشاركة يف وضع املناهج العلمية 

 وتطويرها......................(

 تارخيه ملكان...اخلبيانات عن النشاط العلمي، يشمل نوعه وا م

  اليوجد 

 ثامنًا الكتب احملكمة:
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 مالحظات تاريخ النشر دار النشر مسمى الكتاب

    اليوجد

 

 تاسعًا: املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية:

اجلهة  عنوان املؤمتر أو الندوة م

املنظمة 

للمؤمتر أو 

 الندوة

عنوان 

 اجلهة

ارك به عنوان البحث الذي ش نوع املشاركة

حضور  العضو يف املؤمتر أو الندوة

 فقط

حضور 

 ومشاركة 

امللتقى العلمي الثاني  1

 )البيئة يف األدب واللغة (

كلية اآلداب 

قسم اللغة  –

 االجنليزية

جامعة 

 الدمام

    

كلية اآلداب  مؤمتر اإلسالم والسالم 5

قسم  –

الدراسات 

 اإلسالمية

جامعة 

 الدمام

   

 

 : عضوية اللجان املشكلة:عاشرًا

 فرتة عمل اللجنة مهام اللجنة مسمى اللجنة م

 إىل تاريخ من تاريخ

 هـ1456 هـ1454  جلنة املعادالت ملدة عامني 1

  هـ1411  جلنة التقييم الذاتي 5

 حتى تارخيه هـ1411  اجلنة العلمية بالقسم 1

 احلادي عشر: عضوية اجلمعيات العلمية:

 مقر اجلمعية اجلهة التابعة هلا اجلمعية عيةمسمى اجلم م

   اليوجد 

 

 الثاني عشر: األنشطة اليت قام بها العضو:

 : أنشطة العضو داخل الكلية:أواًل

 )أ(األنشطة الدعوية والثقافية:

 التاريخ عنوان احملاضرة نوع النشاط البيان

    اليوجد

 

 )ب(األنشطة االجتماعية:

 مالحظات شاطتاريخ الن نوع النشاط م

   اليوجد 

 )ج(األنشطة الفنية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م

   اليوجد 
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 ثانيًا: أنشطة العضو خارج الكلية:

 )أ(األنشطة الدعوية والثقافية:

 التاريخ عنوان احملاضرة نوع النشاط البيان

    اليوجد

 

 )ب(األنشطة االجتماعية:

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م

   اليوجد 

 

 )ج(األنشطة الفنية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م

   اليوجد 

 


