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 الشخصية:أوال: البيانات 

اسم عضو هيئة 

 التدريس
   ديمه محمد الزبن 

 الكلية
العلوم والدراسات 

 اإلنسانية بالغاط
   اللغة االنجليزية القسم

 d.alzabin@mu.edu.sa البريد اإللكتروني  تاريخ الميالد  

     4654 هاتف عمل 0505211202 موبايل

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 

 ثالثا: الدرجات العلمية:

 الدرجة العلمية  

 معيدة  هـ 1341 جامعة المجمعة

 

 الجامعة أو الكلية

 

 المؤهل تاريخ الحصول عليها التخصص

  1341/1341 اللغة االنجليزية وآدابها كلية التربية بالمجمعة
 البكالوريوس

 الماجستير   

 الدكتوراه   
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 اإلدارية التي كلف بها العضو: المهامرابعا : 

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

1 
 واالعتماد األكاديميعضو الجودة 

 

2 
 وحدة المعامل والتجهيزات 

 

3 
 الطالبية  والخدمات  وحدة الحقوق

 

4 
 

 

6 
 

 

5 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

 

 خامسا: اللجان التي شارك بها العضو:

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

1 
 عضو في لجنة الجودة 

  

2 
 عضو في لجنة سير االمتحانات 

  

3 
 أمين لجنة اعداد االختبارات النهائية
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 لجنة الكنترول 

  

 

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

   عطاء يمتد ) قسم اللغة اإلنجليزية ( 1

2    

3    

4    

6    

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 أ: الماجستير:

  عنوان رسالة الماجستير

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

1    
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:: ج

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

1 
 المستوى األول  نجل  111 لغوية أساسيةمهارات 

2 
 المستوى الثاني  نجل  111 4القراءة 

3 
 المستوى الثاني نجل  111 قواعد اللغة 

 المستوى الثالث نجل  431 تذوق المسرحية 4

 المستوى األول  نجل  114 1االستماع والتحدث  6

 المستوى األول نجل  141 بناء المفردات 5

-2-انشاء  7 نجل 212   المستوى الثالث 

 المستوى الثاني نجل  111 مقدمة الفنون األدبية  8

نجل 223 علم الصوتيات 9  المستوى الرابع 

نجل 221 تذوق الشعر 11  المستوى الرابع 

نجل 222 النظام الصوتي في اللغة االنجليزية 11 انجليزي -مستوى سادس    

نجم 162 القراءة 12 المعلومات االداريةنظم  –مستوى اول    

نجم 102 اللغة االنجليزية 13 تقنية المعلومات –مستوى أول    
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 المستوى الخامس نجل 332 الشعر الرومانسي 14

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة م

   

 

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 العضويةنوع  مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

 

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

1222/  6/ 3-2 جامعة المجمعة بناء االختبارات االلكترونية 1  

1222/  5/  23-26 جامعة المجمعة تنمية مهارات التدريب 2  

االنسانية بالغاط كلية العلوم و الدراسات مهارات السبورة التفاعلية 3 هـ 1225/  1/  2   

 هـ 1341/  11/  62 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط )المتقدم(بالمستوى الثاني   D2lنظام  4

 هـ  1341/  11/  11 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط بالمستوى الثالث )الخبير(  D2lنظام  6
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 هـ  1342/  6/ 1-3 الغاط  –مكتبة الرحمانية  الدافعيه والتحفيز للطالب 5

 هـ1341/  16/  62 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط الحوسبة السحابية  7

 هـ 1343/  16/  62 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط السبورات التفاعلية الذكية 8

 دور وسائل التواصل االجتماعي في دعم العملية التعليمية 9

 

 1439/02/23 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط

المجتمع المحليدور عضو هيئة التدريس في خدمة  9  

 

 1439/02/25 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط

 1441/03/21 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط بناء نواتج التعلم 11

 

المستوى  d2l دورة تدريبية نظام إدارة التعلم اإللكتروني 11

 (الثالث)الخبير

 1435/11/19 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط

 

الحوسبة السحابيةدورة تدريبية  12  Cloud Computing في التعليم 

 

 1435/12/26 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط

 

لنظام التعلم  Adobe Conect ورشة عمل الفصول اإلفتراضية 13

 d2l اإللكتروني

 

 1436/05/04 االنسانية بالغاط كلية العلوم و الدراسات

 

 D2L نظام التعلم اإللكتروني 21

 

 1436/11/22 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط

 

:تصميم وتحرير فيديو تعليمي باستخدام دورة تدريبية عن بعد  

التسجيل متاح ألعضاء كليات االجامعة  CAMTASIA برنامج

 ()نساء

 

 1437/01/06 كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط

 

 

https://es.mu.edu.sa/dqsd/training/show/369
https://es.mu.edu.sa/dqsd/training/show/370
https://es.mu.edu.sa/dqsd/training/show/421
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/120
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/120
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/162
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/197
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/197
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/229
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/236
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/236
https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/236
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 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

1 
 إلكترونيا التعرف على مجالت أوكسفورد

12  /11  /2114 

2 Oxford Scholarship Online 11/1/1436 إلكترونيا 

3    

4    

6    

7    

8    

9    

11    

11    

12    

13    

14    

16    
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 :و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 

 

 

 

 

 

 

 ديمه محمد الزبن    :     ماالس

                                              :التوقيع  

  :   التاريخ


