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 أواًل: معلومات عامة:

 جميلة سلمان دغش آل معيان  االسم:

 أحد رفيده:محل الميالد              هـ92/3/5321 تاريخ الميالد:         سعوديةالجنسية: 

 محاضر  الوظيفة الحالية:

   اآلداب بجامعة الدمام جهة الوظيفة: كلية:

  الدمام  محافظة:

 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  قسم:

 التدريس  العمل الفعلي الذي تمارسه حاليًا:

 هـ51/55/5291  تاريخ بداية الخدمة في العمل الحالي:

 (.1خمسة ) عدد أفراد األسرة:                      متزوجة   الحالة االجتماعية: 

 

 ثانيًا:المؤهالت العلمية:

المؤهل 
 العلمي

اسم الكلية التي  تاريخ التخرج
 تخرجت منها

 التخصص الدقيق التخصص العام اسم الجامعة

  الجغرافيا جامعة خالد كلية التربية هـ52/9/5252 بكالوريوس
      دبلوم عال
 الجغرافيا المناخية جغرافيا طبيعية  جامعة الدمام  كلية اآلداب  هـ8/2/5233 ماجستير
      دكتوراه

 

 عنوان بحث الماجستير:

 مناخ مدينة الجبيل الصناعية "دراسة في المناخ التطبيقي"     
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 ثالثًا: الدورات التدريبية:

 مالحظات مدة الدورة الجهة المنفذة للدورة مسمى الدورة م
التعليم االلكتروني  البالك بورد  5

 والتعليم عن بعد
  ايامثالثة 

مكتب ضمان   ARC-GIS 10–مقدمة لبرنامج  9
الجودة بقسم 

الجغرافيا ونظم 
 المعلومات

هـ 92/51/5233من
 هـ55/5/5232إلى

 

ورشة عمل "تطوير البرامج  3
 األكاديمية

مكتب ضمان 
 الجودة

 يوم واحد
 

حلقة نقاش "تطبيق ممارسات الجودة  2
مصادر التعلم  -في المعيار السادس

 أنموذجًا(

مكتب ضمان 
 يوم واحد الجودة

 

القاء العلمي "نتاج الرواد حضور  1
 العلمي"

 هـ58/1/5231من  البحث العلمي
 هـ91/1/5231إلى 

 

كلية اآلداب جامعة  دورة استراتيجيات تقيم الطالبة 6
 الدمام 

 هـ93/1/5231من
 هـ92/1/5231إلى 

 

ورشة عمل "أسس التقويم واالعتماد  7
 األكاديمي

اآلداب جامعة كلية 
 الدمام

 يوم واحد
 

كلية اآلداب جامعة  عمل "الجودة"ورشة  8
 الدمام

 يوم واحد
 

ورشة عمل "مهارات االتصال  2
 واآللقاء

وحدة التعليم والتعلم 
بكلية اآلداب جامعة 

 الدمام

 يوم واحد
 هـ99/5/5232

 

وحدة التعليم والتعلم  ورشة عمل" القياس والتقويم التربوي" 51
بكلية اآلداب جامعة 

 الدمام

 يوم واحد
 هـ53/5/5232

 

ورشة عمل" التعريف بقاعدة بيانات  55
 المنهل

كلية اآلداب جامعة 
 يوم واحد الدمام

 

  يوم واحداالرشاد االكاديمي ورشة عمل" عالقة المرشدة  59
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األكاديمية بالطالبة )الرعاية 
 األستاذية(.

بكلية اآلداب جامعة 
 الدمام

 هـ5232/ 59/5

حضور محاضرة "التقنيات  52
 والتطبيقات الحديثة في التعليم"

وحدة التعليم والتعلم 
بكلية اآلداب جامعة 

 الدمام
 يوم واحد

 

ورشة عمل" استخدام الفهرس  51
االلكتروني لمكتبات جامعة الدمام 

 ومحرك البحث الموحد"

كلية اآلداب جامعة 
 يوم واحد الدمام

 هـ52/55/5232

 

طالبات المستوى الثالث بقسم تهيئة  56
 الجغرافيا ونظم المعلومات

مكتب شؤون 
 الطالبات 

 يوم واحد
 

ورشة عمل "استخدام استراتيجية  57
التعلم التعاوني كمدخل للتفكير 

 اإلبداعي"

وحدة التعليم والتعلم 
بكلية اآلداب جامعة 

 الدمام

يوم واحد 
 هـ1/6/5231

 

كلية اآلداب جامعة  الوظيفي"ورشة عمل "تقويم األداء  58
 الدمام

يوم واحد 
 هـ92/2/5232

 

وحدة التعليم والتعلم  المحاضرة التفاعلية 52
بكلية اآلداب جامعة 

 الدمام

 يوم واحد
 هـ57/3/5232

 

وحدة التعليم والتعلم  مهارات التواصل في المقررات 91
بكلية اآلداب جامعة 

 الدمام

 يوم واحد
 هـ58/3/5232

 

التعليمية االفتراضية  البيئية دورة 95
 )البالك بورد(

التعليم االلكتروني 
 والتعليم عن بعد

 يومين
هـ 7/5/5232من 
 هـ8/5/5232إلى

 

وحدة التعليم والتعلم  استراتيجيات التدريس الجامعي 99
بكلية اآلداب جامعة 

 الدمام

 يومين
 هـ9/5231/ 99من 
 هـ93/9/5231إلى 
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 الوظيفي:رابعًا: التدرج 

 
 
 
 

القسم والكلية والجامعة  مسمى الوظيفة
 التابع لها الوظيفة

 مدة العمل فيها

 إلى تاريخ من تاريخ

الجغرافيا ونظم  معيدة  5
المعلومات الجغرافية 
كلية اآلداب بجامعة 

 الدمام 

 هـ31/7/5233 هـ51/55/5291

الجغرافيا ونظم  محاضر 9
المعلومات الجغرافية 

اآلداب بجامعة كلية 
 الدمام

 الوقت الحالي حتى هـ7/51/5233

 

 خامسًا: المقررات التي قام بتدريسها العضو:

 حلة الدراسات العليار م مرحلة البكالوريوس م

تمهيدي 
 ماجستير

 تمهيدي دكتوراه

   .مبادئ اإلحصاء 5
    .جغرافية دول الخليج العربي 9
    .مشكالت الجفاف والتصحر 3
    .مبادئ الجغرافيا الطبيعية 2
    .الجغرافيا المناخية 1
   .جغرافية العالم 6
   عملي(.نظري + قراءة وتصميم الخريطة ) 7
   خرائط التوزيعات البشرية )عملي(. 8
    )عملي(. في الجغرافيا الطبيعية نظم المعلومات فيتطبيقات  2
   .الفكر الجغرافي المعاصر 51
   .االجتماعيةالجغرافيا  55
   جغرافية آسيا. 59



 
 

6 

   مناهج طرق التدريس 53
   الوسائل التعليمة )عملي(. 52
   مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية )عملي(. 51
   الجغرافيا البيئية. 56
   الجغرافيا الطبيعية لألراضي الجافة 57
   مبادئ المساحة والخرائط 58
   المياهجغرافية  52
 

 سادسًا: األبحاث العلمية التي أشرف ويشرف عليها عضو هيئة التدريس:

 أبحاث ما زال اإلشراف مستمرًا عليها أبحاث أشرفت عليها وأجيزت من قبل لجنة الممتحنين

 أبحاث دكتوراه أبحاث الماجستير أبحاث دكتوراه أبحاث الماجستير

تاريخ إجازة  البحثعنوان  تاريخ إجازة البحث عنوان البحث
 البحث

عنوان 
 البحث

تاريخ تسجيل 
 الطالبة للبحث

عنوان 
 البحث

تاريخ تسجيل الطالبة 
 للبحث

مناخ مدينة 
الجبيل الصناعية 
"دراسة في المناخ 

 التطبيقي"

 هـ52/25/2345

      

        

        

        

 سابعًا: )أ( األبحاث العلمية المنشورة في مجالت محكمة:

 جهة النشر موقف البحث عنوان البحث
  مشترك ثنائي مفرد
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 )ب(: اإلنتاج العلمي المقبول للنشر في مجالت محكمة:

 جهة النشر موقف البحث عنوان البحث
  مشترك ثنائي مفرد

     
     
     
     
     
     

ماجستير، دكتوراه، المشاركة في وضع )ج(: النشاط العلمي )تحكيم رسائل 
 المناهج العلمية وتطويرها......................(

 تاريخه بيانات عن النشاط العلمي، يشمل نوعه والمكان...الخ م
   
   
   
   
   
   

 ثامنًا الكتب المحكمة:

 مالحظات تاريخ النشر دار النشر مسمى الكتاب
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 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:تاسعًا: 

الجهة  عنوان المؤتمر أو الندوة م
المنظمة 

للمؤتمر أو 
 الندوة

عنوان 
 الجهة

عنوان البحث الذي شارك به  نوع المشاركة
حضور  العضو في المؤتمر أو الندوة

 فقط
حضور 

ومشاركة 
 ببحث

 مؤتمر اإلسالم والسالم 5
 هـ91/1/5233-92من 

الدراسات قسم 
اإلسالمية 

بكلية اآلداب 
 بجامعة الدمام

كلية اآلداب 
بجامعة 

 الدمام

   

الملتقى الوطني السابع لنظم  9
المعلومات الجغرافية 

 بالمملكة العربية السعودية
 هـ51/6/5233-8من 

اللجنة العليا 
ألنظمة 

الجغرافية 
بالمطقة 
 الشرقية

الدمام 
"المنطقة 

 الشرقية

   

3       
       
       

 

 عاشرًا: عضوية اللجان المشكلة:

 م
 مهام اللجنة مسمى اللجنة

 فترة عمل اللجنة
 إلى تاريخ من تاريخ

 حتى تاريخه هـ52/9/5231  لجنة المعادالترئيسة  5
)المعيار لجنة دعم الطلبة 9

 الخامس _المعيار السادس(
 حتى تاريخه هـ5/55/5233 

 حتى تاريخه هـ5/55/5233  الموسسيلجنة محور السياق  3
لجنة البحث العلمي وخدمة  2

 المجتمع
 حتى تاريخه  
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 الحادي عشر: عضوية الجمعيات العلمية:

 مقر الجمعية الجهة التابعة لها الجمعية مسمى الجمعية م
    
    
    
    
    

 الثاني عشر: األنشطة التي قام بها العضو:

 داخل الكلية: : أنشطة العضوأوالً 

 )أ(األنشطة الدعوية والثقافية:

 التاريخ عنوان المحاضرة نوع النشاط البيان
    
    
    

 )ب(األنشطة االجتماعية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
 محور البحث العلمي وخدمة المجتمعبقسم 2

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية " 
اللقاء العلمي بين التعليم العالي والتعليم 

 العام

هـ إلى 21/3/2342من 
 هـ55/6/2342

 

  هـ52/22/2342 بالقسم  13االحتفال باليوم الوطني  5
    

 )ج(األنشطة الفنية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
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 أنشطة العضو خارج الكلية:ثانيًا: 

 )أ(األنشطة الدعوية والثقافية:

 التاريخ عنوان المحاضرة نوع النشاط البيان
    

    
    
    

 

 )ب(األنشطة االجتماعية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
    
    
    
    

 

 )ج(األنشطة الفنية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
    
    
    
    

 

 

 

 


