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أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس

أشواق سعود مرزوق المطيري

الكلية

التربية للبنات بالمجمعة

القسم

األحياء

تاريخ الميالد

6060/60/72هـ

البريد اإللكتروني

Ashwag_almutery@hotmail.co.uk

هاتف عمل

0474020

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة أو الكلية

البكالوريوس

6046/8/6هـ

أحياء

كلية التربية ـ جامعة المجمعة

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

الجهة

بكالوريوس

6046/8/6هـ

كلية التربية ـ جامعة المجمعة
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رابعا  :المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

مدة التكليف

المهام اإلدارية

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

عضو في لجنة تقييم األداء
عضو في لجنة توكيد الجودة
المساهمة في أسبوع اإلرشاد األكاديمي
وذلك بداية الفصل الدراسي 6040هـ ـ
6041هـ

لمدة أسبوع

مسؤلة األنشطة الطالبية في القسم

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:
3

اسم المشاركة

م

المدة

نوع المشاركة

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:

ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):
م

تاريخ النشر

عنوان اإلنتاج العلمي

اسم الدورية

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م

اسم المقرر

رقم المقرر

المرحلة

علم وظائف أعضاء الحيوان
(6عملي)

ZOO313

المستوى الخامس

CHEM111

المستوى األول

ZOO311

المستوى الخامس

كيمياء عامة ( 6عملي)
حشـــرات (6عملي)

سنة رابع

فسيولوجي نبات متقدم ( عملي)
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د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

و:الدورات التدريب
م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد
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االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

االسم :أشواق سعود مرزوق المطيري

التوقيع
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