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1

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس

حنان بنت خالد بن بنيه المطيري

الكلية

كلية التربية للبنات بالمجمعة

القسم

األحياء

تاريخ الميالد

1011 / 7 /1هـ

البريد اإللكتروني

hanan3211@hotmail.com

هاتف عمل

100233030 - 10 0232011

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة أو الكلية

البكالوريوس

 1037 -1030هـ

أحياء

كلية التربية للبنات بمحافظة المجمعة

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
معيد

تاريخ الحصول عليها

الجهة

 1038 / 8 / 30هـ

كلية التربية للبنات بمحافظة المجمعة

2

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

مدة التكليف

1

مسؤولة العالقات العامة في الكلية

من عام  1021 -1037هـ

3

اإلشراف على التربية العملية

من  1021 - 1038هـ

2

وكيلة النشاط الطالبي

من  1021 - 1038هـ

0

رئيسة النشاط الفني

من  1021 - 1031هـ

0

رائدة الفرقة األولى في قسم األحياء

من  1021 - 1031هـ

0

أمنية النشاط الألمنهجي

من  1021هـ

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

1

لجنة إعداد ومراجعة الكنترول

مهام اللجنة
إعداد ومراجعة كراسات االمتحانات

مدة عمل اللجنة
من 102 – 1037هـ

ترتيب قاعات االمتحانات و مراجعة أسماء
الطالبات

3

3

لجنة الرصد

2

لجنة النشاط الفني

رصد نتيجة الفرق على الحاسب اآللي
المسؤولة عن تنسيق النشاط الفني بعمل

1021هـ
 1021 – 1031هـ

ورش

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

اسم المشاركة

نوع المشاركة

1

المشاركة في إعداد الحفل الختامي لألنشطة
الالمنهجية

جماعي

3

المشاركة في المتحف العلمي لقسم األحياء

جماعي

المدة

4

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:

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

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

5

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
رقم المقرر

المرحلة

اسم المقرر

م

1

المملكة النباتية ( نظري  +عملي )

نبت 1113

الفرقة األولى

3

البيئة النباتية ( نظري  +عملي )

حيا 1312

الفرقة األولى

2

تقنية تحضيرات معملية ( عملي )

حيا1133

الفرقة األولى

0

علم الشكل الظاهري للنباتات الزهرية (عملي )

نبت 1330

الفرقة األولى

0

تصنيف النباتات الزهرية (عملي )

نبت 2310

الفرقة الثالثة

0

علم وظائف أعضاء النبات (عملي )

نبت 3171

الفرقة الثانية

7

طحالب (عملي )

نبت 0100

الفرقة الرابعة

8

فلورا (عملي )

حيا 0310

الفرقة الرابعة

6

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
عنوان الرسالة

م

المرحلة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

7

و:الدورات التدريب
تاريخ االنعقاد

م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

1

التعلم عن بعد

كلية التربية للنبات بالمجمعة

3

أساليب التقنية الحديثة في العملية
التعليمية

كلية التربية للنبات بالمجمعة

2

دورة ( تصميم برمجيات التعلم
اإللكتروني ) النظرية و التطبيق

جامعة الملك سعود

1031/11/8 -1031 /11 /0هـ

0

دورة مهارات التدريس الفعال

كلية التربية للنبات بالمجمعة

لمدة خمس أيام في عام 1031 -1038هـ

0

دورة في استخدام الحاسب اآللي في
األعمال المكتبية

مركز األضواء النسائي لتعليم
الحاسب اآللي

ثالث أشهر

0

دورة فن التعامل مع طالبات المرحلتين
المتوسطة و الثانوية

مركز التربية التربوي بالمجمعة

1038 /0/11 -1038 /0 /18هـ

7

دورة الذكاء العاطفي

مركز التربية التربوي بالمجمعة

1038 / 0 / 31هـ

8

دورة فن التخطيط

مركز التربية التربوي بالمجمعة

1038/0/38 -1238/0/37

8

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

مكان االنعقاد

1

عمل بطاقات وكروت دعوه( ورشة عمل )

كلية التربية بالمجمعة

3

زيارة مركز التأهيل الشامل مع طالبات الفرقة الرابعة

مركز التأهيل الشامل

تاريخ االنعقاد

عام 1031 – 1037هـ

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

االسم :حنان بنت خالد بن بنيه المطيري

التوقيع

9

