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 المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 وزارة التعليم العالي 
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 ال: البيانات الشخصية:أو

   أحالم مبطي المطيري اسم عضو هيئة التدريس

 األحياء القسم التربية للبنات بالمجمعة الكلية

 Dream-100100@hotmail.com البريد اإللكتروني 61/7/6047 تاريخ الميالد

 0343044 هاتف عمل  

 العلمية: ثانيا: المؤهالت

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

جامعة الملك عبدالعزيز كلية التربية لألقسام  كيمياء 6034-6041 البكالوريوس

 العلمية بجدة

 

 

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 كلية التربية بالمجمعة 67/0/6034 معيد

 بعا : المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:را

 مدة التكليف المهام اإلدارية م
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6-   

 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

تحسين عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي  لجنة توكيد الجودة 6

 يميوخدمة المجتمع واالرشاد الطالبي واالكاد

6034 

اعداد االختبارات ومراجعة كراسات االجابة  لجنة كنترول الفرقة الثانية 4

 العلمية والنظرية

6034 

 6034 الرسالة والرؤية واالهداف واحتياجات الكلية لجنة التخطيط االستراتيجي 3

توزيع االستيبيانات وتفريغها والتحليل  لجنة تقويم االداء 0

 االحصائي لها

6034 

 العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سا: المشاركات التي شارك فيها ساد

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

القاء موضوع كيف تستعدين  يوم المهنة للطالبات الفرقة الرابعة بالمجمعة 6

 للمقابلة الشخصية 

 يوم واحد
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اللقاء المفتوح مع طالبات قسم االحياء بعنوان  -4

جودة بقسم االحياء مابين الواقع اعمال ونشاط ال

 والمامول

 يوم واحد مشاركة جماعية

 يوم واحد بعنوان الزالزل والبراكين  القاء محاضرة بمركز الموهوبين بالمجمعة  -3

بعنوان أضرار مستحضرات  يوم توعوي للكيمياء بالثانوية االولى بالرياض -0

التجميل والبدائل الطبيعية لها 

لتجارب المعملية باالضافة لبعض ا

 والتدريبية 

 يوم واحد

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 ماجستير كيمياء تحليلية الزلت على قيد الدراسة -6

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

    

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 
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 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

    

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة م

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

 تدريبو:الدورات ال

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد دورةاسم ال م

 6/6034/         كلية التربية لألقسام العلمية بجدة                           للحاسب اآللي                                                ICDLدورةاختبارات  -6

 هـ47/4/6034                             مركز بحوث العلوم والدراسات الطبية بجامعة الملك سعود           دورة مهارات البحث العلمي                                     -4

 40/64/6034 بالرياض فندق مداريم كراون بتنظيم من الجمعية الكيميائية في مؤتمرها الدولي الرابع دورة تدريبية في الكيمياء الخضراء في التعليم  

 الندوات وورش العمل: ز: المؤتمرات و
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 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

مركز بحوث العلوم والدراسات الطبية  ندوة علم السعادة  -6

 بجامعة الملك سعود
8/66/6036 

 هـ41/5/6034 كلية التربية بالمجمعة ورشة عمل استراتيجيات التعليم والتعلم 

    

 و األنشطة العلمية األخرى تازااالنج

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

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

                         التوقيع                                                              أحالم مبطي المطيري  االسم:


