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 أوال: البيانات الشخصية:

هيئة اسم عضو 

 التدريس
 أريج عبدهللا العلي

 الكلية
العلوم والدراسات االنسانية 

 بالغاط
 اللغة االنجليزية القسم

   aa.alali@mu.edu.sa البريد اإللكتروني

   4754444600 هاتف عمل

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 

 ثالثا: الدرجات العلمية:

 الدرجة العلمية  

 معيدة 7/0/7411 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

 

 الجامعة أو الكلية

 

 المؤهل تاريخ الحصول عليها التخصص

 7414 وآدابها اللغة االنجليزية  بنت عبدالرحمنجامعة االميرة 
 البكالوريوس

 الماجستير   

 الدكتوراه   
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 اإلدارية التي كلف بها العضو: المهامرابعا : 

 التكليفمدة  المهام اإلدارية م

1 
 االشراف على وحدة المتابعة

 عام

2 
 لوحدة االعتماد االكاديميمساعدة 

 عام

3 
 مساعدة لوحدة الجودة

 عام

4 
 منسقة لوحدة خدمات الطالب

 فصل دراسي

5 
 منسقة لوحدة التدريب 

 ونصف عامين

6 
 منسقة لوحدة الجودة داخل قسم اللغة االنجليزية  

 فصل دراسي

7 
 منسقة لوحدة القياس والتقويم داخل قسم اللغة االنجليزية  

 فصل دراسي

 

 خامسا: اللجان التي شارك بها العضو:

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 7444الى – 7411منذ   ختباراتكنترول االلجنة  7

 دراسيفصل   7414/7416بقسم الطالبات لعام لجنة اعداد جداول الفصل الثاني  2

 فصل دراسي  7414/7416اعداد حفل تخرج الطالبات لعام  1

 فصل دراسي  لجنة الحذف واالضافة بقسم اللغة االنجليزية  4
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 فصل دراسي  7416/7415اعداد حفل تخرج الطالبات لعام  6

 فصل دراسي  7415/7410اعداد حفل تخرج الطالبات لعام  5

 فصل دراسي  لجنة هيئة اعضاء التدريس والطالب لالعتماد البرامجي  0

 فصلين دراسيين  لجنة المراجعة الداخلية  8

 فصلين دراسيين  لجنة سير االمتحانات النهائية  9

 

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

فعالية في نادي الحي بالغاط لطالبات مدارس  " Let's play to learn"هيا نلعب لنتعلم  1

 االبتدائي والمتوسط

 ساعات 4

فعالية في نادي الحي بالغاط لطالبات مدارس   فعالية " تعليم اللغة االجنليزية بطريقة مرحه "مبادرة " عطاء ميتد "  2

 االبتدائي والمتوسط

 ساعات 4

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 أ: الماجستير:

  عنوان رسالة الماجستير

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م
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1    

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:: ج

 المرحلة القسم رقم المقرر اسم المقرر م

 المستوى األول اللغة االنجليزية نجل 772 7-والتحدث االستماع 1

 المستوى األول اللغة االنجليزية نجل 778 ترجمة من اللغة االنجليزية الى العربية 2

1-القواعد في اللغة االنجليزية وكتابة الجملة  3  ENGL 111 المستوى األول اللغة االنجليزية 

1-االستماع والمحادثة  4  ENGL 112 المستوى األول اللغة االنجليزية 

1-الكتابة  5  ENGL114  المستوى األول اللغة االنجليزية 

 المستوى الثاني اللغة االنجليزية نجل 722 2االستماع والتحدث  6

1-انشاء  7 نجل 111   المستوى الثاني اللغة االنجليزية 

 المستوى الثالث اللغة االنجليزية نجل 124 7-اللغويات 8

 المستوى الثالث اللغة االنجليزية نجل272 7-ترجمة  9

نجل 213 كتابة مقال 11  المستوى الرابع  اللغة االنجليزية 

2 -اللغويات 11 نجل 232   المستوى الرابع اللغة االنجليزية 

 المستوى السادس اللغة االنجليزية نجل 477 2-ترجمة  12

 المستوى السادس االنجليزيةاللغة  نجل 424 التقويم اللغوي  13
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14 
 المستوى األول ادارة اعمال نجم 757 القواعد

15 
 المستوى األول ادارة اعمال نجم 752 القراءة

16 
 المستوى األول ادارة اعمال نجم 751 الكتابة

 المستوى األول ادارة اعمال ENG 101 اللغة االنجليزية  17

 المستوى الثاني اعمالادارة  نجم 756 االستماع والتحدث  18

 المستوى الثاني ادارة اعمال نجم 755 قراءات في ادارة االعمال 19

 المستوى الثاني ادارة اعمال نجم 750 كتابة في ادارة االعمال  21

 المستوى األول تقنية معلومات ) الحاسب االلي( نجم 742 اللغة االنجليزية لطالب الحاسب والهندسة 21

 المستوى الثالث تقنية معلومات ) الحاسب االلي( نجم 774 تحرير التقارير  22

 

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

  كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط  d2lنظام 1

 62/26/2141 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط السبورة الذكية التفاعلية  2

 62/26/2141-62 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط الحوسبة السحابية في التعلم 3

 1/6/2142-4 الرحمانية  صناعة التحفيز والدافعية لدى الطالب 4

 1/2142/ 66-62 الرحمانية القراءة البحثية السريعة 5
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 1/2142/-21- 21 عن طريق النت D2lرة التعلم االلكتروني نظام ادا 6

 41/41/5142 عن طريق النت D2lرة التعلم االلكتروني نظام ادا 7

 1/44/5142 عن طريق النت D2lرة التعلم االلكتروني نظام ادا 8

 51/6/4141 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط استراتيجيات التدريس الفّعال 9

 51/6/4141 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط اعداد ملف المقرر بما يتفق مع معايير الجودة  11

 51/45/4141 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط دور المرشد االكاديمي 11

(برنامج االقتباس العلمي تورنتن)ورشة عمل 12  45/4/4111 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط 

 41/4/4111 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط  Blackboardنظام التعلم االلكتروني  13

 52/4/4111 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط فنيات توصيف البرنامج والمقررات وتقاريرها واالعتماد االكاديمي 14

 5/2/4111 والدراسات االنسانية بالغاطكلية العلوم    تطبيقات مخرجات التعلم 15

 2/2/4111 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط    Blackboard 2نظام التعلم االلكتروني  16

 41/2/4111 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط   استراتيجيات التدريس النشط 17

 55/5/4114 االنسانية بالغاطكلية العلوم والدراسات    مهارات البحث العلمي 18

 41/4/4114 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط   قياس مخرجات التعلم 19

 55/4/4114 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط   بناء نواتج التعلم 21

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

1 
 مركز الرحمانيه مهام وأهداف إدارة الجمعيات العلمية

2/2/2142 

 متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي 2
 مركز الرحمانيه

1/6/2142 

 حفل اختتام أنشطة الجامعة مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعة 3

 

 26/2/2141 مسرح جامعة المجمعة 

  


