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المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة /الكلية

البكالوريوس

8401هـ

الكيمياء العامة

كلية العلوم  /جامعة الملك سعود

الماجستير

8482هـ

كيمياء عضوية  /منتجات

قسم الكيمياء  /كلية العلوم  /جامعة الملك سعود

دبلوم المعلم

8433هـ

طبيعية
المعلم اإللكتروني اإليجابي

شبكة الربط السعودية باعتماد الجمعية الكورية
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اإللكتروني

لتكنولوجية التعليم بكوريا الجنوبية

المعلم اإللكتروني الفعال
المعلم اإللكتروني المتقدم

الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

الجهة

محاضر

8482هـ

قسم الكيمياء  /كلية العلوم  /جامعة الملك سعود

عنوان رسالة

" دراسة المكونات الكيميائية لبعض أنواع نباتات جنس األرتيميزيا في الفصيلة المركبة التي تنمو في

الماجستير

المملكة العربية السعودية "
Asteraceae : Artemisia Species Family Chemical Studies On Some

التاريخ الوظيفي :
محاضر  /كلية التربية ــ جامعة المجمعة (من عام  -8483حتى تاريخه) .
اإلهتمامات البحثية :
إستخالص المنتجات الطبيعية ودراسة تركيبها الكيميائي وتأثيراتها الفارماكولوجية و تحضير المركبات العضوية .
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باإلضافة إلى تدريس مادة الكيمياء العضوية ومادة المنتجات الطبيعية لطالبات البكالوريوس .
اإلنتاج العلمي ( المنشور)
م

تاريخ النشر اسم الدورية

عنوان اإلنتاج العلمي

)8992( -p M. Al-Zoman, A Hassan M.G. Al-Hazimi, R.M.Basha and-8 -8

Chem .Orien. J

Artemisia coumaric acid ester and flavonoids from
202-203 ,1,monosperma
Basha, R.M. Mousa, , Al-khathlan , H.Z ,Al-Zoman , M,M -2 -2

()8998

Chem .Orien J

. A,A and Al-hazimi , H.M.G ., 7 (4) 204
الخبرات اإلداريـــة :
م

المهام اإلدارية

مدة التكليف

-8

منسقة وحدة الجودة بقسم األحياء بكلية التربية –

منذ شهر شوال عام 8438هـ حتى تاريخه

جامعة المجمعة
-2

مساعد وكيلة كلية التربية لشؤون الطالب

مدة عام منذ شهر 8432/ 3هـ حتى 8433/3هـ
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الخبرات التعليمية
اسم المقرر
مادة الكيمياء العضوية ومادة الكيمياء الغير عضوية ومادة الكيمياء الفيزيائية
ومادة الكيمياء التحليلية  /قسم العلوم والرياضيات  /الكلية المتوسطة بمحافظة المجمعة
مادة األمن والسالمـة /الكلية المتوسطة للبنات بالمجمعة
الكيمياء العضوية  /قسم األحياء  /كلية التربية للبنات بالمجمعة
الكيمياء الحيوية  /قسم األحياء  /كلية التربية للبنات بالمجمعة
الكيمياء الفيزيائية وغير العضوية  /قسم األحياء  /كلية التربية للبنات بالمجمعة
الكيمياء العضوية  /قسم األقتصاد المنزلي  /كلية التربية للبنات بالمجمعة
الكيمياء الحيوية  /قسم األقتصاد المنزلي  /كلية التربية للبنات بالمجمعة
الكيمياء الحيوية /قسم األحياء  /كلية التربية
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الكيمياء العضوية  /قسم األحياء /كلية التربية
الكيمياء العامة فيزيائية وغير عضوية /قسم األحياء /كلية التربية
الكيمياء العامة – عملي  )8( -قسم األحياء والرياضيات /كلية التربية

عضوية اللجان
اسم اللجنة
لجنة أعمال الكنترول المتحانات قسم األحياء في كلية التربية بالمجمعة
لجنة المقابلة الشخصية في وحدة التطوير اإلداري والتربوي التابعة إلدارة التربية والتعليم .
لجنة المقابلة الشخصية للمعيدات المتقدمات للتعيين في قسم األحياء  /كلية التربية للبنات بالمجمعة
عضو لجنة أعداد األمتحان التحريري للمتقدمات للتعيين على وظيفة معيدة في األقسام العلمية للكليات الجامعية في
المملكة العربية السعودية
عضو وحدة اإلختبارت والتقويم في كلية التربية
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عضو وحدة العيادة الطبية بكلية التربية
عضو وحدة األرشاد األكاديمي بكلية التربية
عضو وحدة الخريجات بكلية التربية
عضو لجنة األشراف العام على اإلختبارت بكلية التربية
مسؤلة لجنة األعالم والمطبوعات في ملتقى يوم المهنة
عضو لجنة المتابعة واألشراف على تنظيم يوم المهنة بكلية التربية
عضو اللجنة العامة للتقييم الذاتي المؤسسي لجامعة المجمعة
لجنة المقابلة الشخصية للمعيدات المتقدمات للتعيين في كلية العلوم الطبية  /جامعة المجمعة
لجنة مركز التطوير والجودة بكلية التربية بالمجمعة
لجنة شؤون الطالب بكلية التربية
لجنة اإلرشاد األكاديمي والطالبي بكلية التربية
لجنة تأديب الطالب بكلية التربية
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اللجنة اإلستشارية الدائمة بكيلة التربية
عضو اللجنة التنسيقية لبناء الخطط الدراسية في قسم األحياء
عضو لجنة دعم الجودة في وحدة الجودة بقسم األحياء
عضو وحدة الخريجات بقسم األحياء
رئيسة وحدة االرشاد االكاديمي بكلية التربيةعضو لجنة التقييم والمقابلة الشخصية لجائزة التميز للطالبات
منسقة التدريب بعمادة التعليم االلكتروني ألقسام الطالبات بالجامعة
عضو لجنة األشراف والمتابعة لفعاليات ملتقى يوم المهنة الثاني بكلية التربية
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الخبرات التدريبية
اسم الدورة
دورة تدريبية إلستخدام تقنيات الحاسب في التعليم عن بعد
دورات متنوعة في الحاسب اآللي (تشمل البرمجة بلغة البيسك والفورتران وأدخال البيانات ونظام الدوس ونظام
التشغيل ويندوز )
دورة تدريبيه على إستخدام السبورة االلكترونية الذكية كوسيلة تعليمية تقنية حديثة
دورة تدريبية عن التقويم الذاتي األولي المؤسسي والبرامجي
دورة في التعليم التفاعلي باستخدام السبورة الذكية SmartNotebook
دورة تدريبية عن توصيف البرنامج والمقررات
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دورة تدريبية عن المكتبة الرقمية السعودية
تصميم درس تفاعلي باستخدام برنامج ()Course lab
تصميم عروض تقديمية فعالة في التعلم االلكتروني باستخدام البوربوينت
نظام جسور إلدارة التعلم ()LMS
أدوات الفصول االفتراضية في نظام جسور
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خدمة الجامعة والمجتمع
عنوان المشاركة
المشاركة في التهيئة لحفل تخريج الدفعة الثانية من طالبات كلية التربية للبنات
تحرير مجلة قطوف المعرفة
المشاركة في النشاط البيئي في كلية التربية للبنات بالمجمعة.
المشاركة في فعاليات لمناسبات (اليوم الوطني) وذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين
حكم المملكة العربية السعودية واأليام العالمية مثل محو األمية .
المشاركة با لمسابقات الترفيهية والثقافية بين االقسام في كلية التربية
المشاركة في معروضات جناح كلية التربية
في معرض كلية المجتمع المقام في محافظة المجمعة
تقديم دورة تدريبية لمحضرات المختبر عن طرق التحضير للمحاليل الكيميائية
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المشاركة في فقرات اللقاء األول لطالبات القسم مع أعضاء لجان الجودة بالقسم خالل ندوة عن نشر ثقافة الجوده
تقديم دورة تدريبية لمحضرات المختبر عن األرشفة األلكترونية
المشاركة في إعداد فعاليات ملتقى يوم المهنة األول المقدمة من قسم األحياء بكلية التربية بالمجمعة
المشاركة في فعاليات حفل الخريجات للعام  8432/8438هـ
المشاركة في لقاءات التهيئة للطالبات المستجدات في كلية التربية للعام في الفصل األول والثاني
المشاركة في الترقيم الكودي للقاعات الدراسية والمباني في كلية التربية للبنات
المشاركة في تأسيس وحدة الخريجات
المشاركة في فعاليات ملتقى يوم المهنة الثاني بكلية التربية بالمجمعة
تقديم دورة تدريبية عن الفوتوشوب ألعضاء هيئة التدريس في قسم األحياء
تقديم دورة تدريبية بالتنسيق مع عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد عن
برنامج جسور ألدارة التعلم
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الندوات وورش العمل
اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل
ورشة عمل لشرح نموذج تقريرالدراسة الذاتية
ورشة عمل لشرح نموذج توصيف برنامج اكاديمي
ورشة عمل لشرح نموذج توصيف مقرر
ورشة عمل لشرح نموذج تقرير مقرر
ورشة عمل عن التقييم الذاتي المؤسسي
التعريف بنظام الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي
الندوة التعريفية ألعضاء هيئة التدريس بالقواعد التنظيمية لالئحة الدراسة و االختبارات الجامعية في جامعة المجمعة
ومهام المرشدة األكاديمية
ورش عمل إلعداد الخطة اإلستراتيجية لقسم األحياء

13

ورشة عمل إلعداد رؤية  ,رسالة  ,وأهداف خطة وسياسة البحث العلمي لقسم األحياء
ورش عمل إلعداد الخطة الدراسية الجديدة لقسم األحياء
عقد لقاءات مع طالبات السنة التحضيرية المستجدات بقسم األحياء واألقسام العلمية بكلية التربية للتعريف بأنظمة
الدراسة وفق نظام الساعات المعتمدة وآلية اإلرشاد األكاديمي
تقديم ورشة عمل عن آلية تحرير الموقع األكاديمي لعضو هيئة التدريس على بوابة النظام األكاديمي في جامعة
المجمعة

االسم :منيرة محمد الزومان

التوقيع
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