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 أواًل: معلومات عامة:

  نوف بنت شافي فالج الشمري :االسم

 عرعر :محل الميالد            هـ 22/5/1231  تاريخ الميالد:               سعوديةالجنسية: 

 أستاذ مساعد الوظيفة الحالية:

  للبنات كلية اآلداب جهة الوظيفة: كلية:

  الدماممحافظة:

   ونظم المعلومات الجغرافية الجغرافياقسم:

   أستاذ مساعدالعمل الفعلي الذي تمارسه حاليًا:

 هـ2/5/3412 تاريخ بداية الخدمة في العمل الحالي:

 1 عدد أفراد األسرة:                              متزوجة  الحالة االجتماعية: 

 

 مية:ثانيًا:المؤهالت العل

المؤهل 
 العلمي

اسم الكلية التي  تاريخ التخرج
 تخرجت منها

 التخصص الدقيق التخصص العام اسم الجامعة

اآلداب للبنات  ةكلي هـ22/7/3432 بكالوريوس
 بالدمام

 اآلدابكلية 
 للبنات

 جغرافيا جغرافيا

 - - - - - دبلوم عال

اآلداب للبنات  ةكلي هـ37/9/3424 ماجستير
 بالدمام

 اآلداب كلية
 للبنات

 جغرافية العمران جغرافيا البشرية

اآلداب للبنات  ةكلي هـ24/33/3413 دكتوراه
 بالدمام

 جغرافية العمران جغرافيا البشرية جامعة الدمام
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 : تابع السيرة الذاتية للدكتورة

 التركيب الداخلي لمدينة الدمامعنوان بحث الماجستير:

 ري لمدينة الخبر تحليل للبيئة العامليةالبناء الحض عنوان بحث الدكتوراه:

 ثالثًا: الدورات التدريبية:

 مالحظات مدة الدورة الجهة المنفذة للدورة مسمى الدورة م
  هـ33/3/3414 كلية اآلداب عالقة المرشدة األكاديمية بالطالبة 3

البيئة التعليمية االفتراضية )البالك  2
 بورد(

  هـ31/2/3411-8 كلية اآلداب

  هـ31/31/3411 كلية اآلداب أسبوع التهيئة للمرشدات األكاديميات 1

قسم -كلية اآلداب GIS10-3-مقدمة لبرنامج 4
 الجغرافيا

هـ 29/31/3411
 هـ33/3/3414إلى

 

عداد التقارير وفق  5 توصيف البرامج وا 
 معاير الجودة واالعتماد األكاديمي

  هـ7/1/3411-2 كلية اآلداب

من مكتبات جامعة كيفية االستفادة  2
 الدمام

  هـ34/33/3411 كلية اآلداب

 هـ22/33/3411 هـ21/33/3411 كلية اآلداب البيئة التعليمية االفتراضية)البالك بورد(  7
  هـ22/3/3414 كلية اآلداب البيئة التعليمية االفتراضية)التجريتي(  8
  هـ27/3/3414 كلية اآلداب البيئة التعليمية االفتراضية)الكوالبوريت(  9

تطبيق ممارسات الجودة في المعيار  31
مصادر التعلم-السادس  

  هـ4/3/3414 كلية اآلداب

  هـ7/3/3414 كلية اآلداب تطوير البرامج األكاديمية 33
  هـ22/1/3414 كلية اآلداب األدلة والمؤشرات والمقارنات المرجعية 32
التعريف باستخدام قاعدة بيانات المنهل  31

لكترونيةاال  
  هـ39/3/3414 كلية اآلداب

  هـ35/33/3411 كلية اآلداب التقنيات والتطبيقات الحديثة في النظم 34
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عمادة التطوير  أساليب فعالة في تقويم الطالب 35
 بجامعة الدمام

  هـ39/31/3414

عمادة تطوير  مخرجات التعلم للبرامج والمقررات 32
التعليم الجامعي 
 بجامعة الدمام

  هـ21/31/3414
 

عمادة تطوير  استراتيجيات التدريس الجامعي 37
التعليم الجامعي 
 بجامعة الدمام

 هـ21/2/3415 هـ22/2/3415

كيفية استخدام السبورة التفاعلية وبرنامج  38
 كالبورد

  هـ35/2/3415 كلية االداب

 

 رابعًا: التدرج الوظيفي:

 
 
 
 

تابع لها القسم والكلية والجامعة ال مسمى الوظيفة
 الوظيفة

 مدة العمل فيها

 إلى تاريخ من تاريخ

3
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 هـ1422/1422 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات وكيلة ألعمال الكنترول بقسم الجغرافيا

 

 

  هـ1422/1424 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات وكيلة قسم الجغرافيا  2

  هـ1424 لية اآلداب للبناتجغرافيا/ك مرشدة طالبية للفرقة الرابعة بقسم الجغرافيا 1

  هـ1425 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات عضوه بالجنة التأديب بالقسم 4

  هـ1421 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات وكيلة للجان االمتحانات لقسم الجغرافيا 5

  هـ1421 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات وكيلة للجان االمتحانات لقسم الجغرافيا  2

  هـ1421 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات ان االمتحانات لقسم الجغرافياوكيلة للج 7

  هـ1423 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات وكيلة للجان االمتحانات لقسم الجغرافيا 8

  هـ1421 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات مرشدة أكاديمية للفرقة الثانية بقسم الجغرافيا 9
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 هـ1421 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات بقسم الجغرافيا مرشدة أكاديمية للفرقة الثانية 31

 

 

 هـ3413 هـ1421 جغرافيا/كلية اآلداب للبنات عضوه بالجنة التأديب بالقسم 33

 هـ1421 جامعة الدمامجغرافيا/كلية اآلداب للبنات رئيسة لجان امتحانات قسم الجغرافيا  32

 

 هـ3411

 حتى اآلن هـ1422 جامعة الدمامجغرافيا/كلية اآلداب للبنات علمرئيسة محور مساندة الطلبة ومصادر الت 31

 حتى اآلن هـ1422 جامعة الدمامجغرافيا/كلية اآلداب للبنات عضوه بالجنة المحور البحثي)العمران( 34
 

 حتى اآلن 1422 جامعة الدمام جغرافيا/كلية اآلداب للبنات مرشدة أكاديمية 35

 حتى اآلن هـ1425 رافيا ونظم المعلومات الجغرافيةجغ مديرة مكتب ضمان الجودة 32

 هـ3412 هـ1425 جغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية أمينة سر المجلس 37

 

 تابع السيرة الذاتية للدكتورة: 

 

 خامسًا: المقررات التي قام بتدريسها العضو:

 محلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس م

 دكتوراهتمهيدي  تمهيدي ماجستير
   جغرافية العالم اإلسالمي 3

   الجغرافية البشرية للمملكة العربية السعودية 2

   مدخل إلى الحاسب اآللي وتطبيقاته)النظري( 1

   التراث الجغرافي اإلسالمي 4

   مدخل إلى الحاسب اآللي وتطبيقاته)العملي( 5

   )العملي+النظري(األساليب الكمية في الجغرافيا 2

   الجغرافيا السياسية 7
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   جغرافية العمران   8

   أصول البحث الجغرافي وتطبيقاته 9

   مدخل إلى طرق البحث الجغرافي 31

   الجغرافيا االجتماعية 33

   مشروع بحث التخرج 32

 

 السيرة الذاتية للدكتورة:  

 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 تسجيل  عنوان البحث تاريخ إجازة البحث عنوان البحث تاريخ إجازة البحث عنوان البحث
 الطالبة للبحث

عنوان 
 البحث

اريخ تسجيل الطالبة ت
 للبحث

 ال يوجد

 

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

 جهة النشر موقف البحث عنوان البحث
  مشترك ثنائي مفرد

 ال يوجد
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 تابع السيرة الذاتية للدكتورة: 

 )ب(: اإلنتاج العلمي المقبول للنشر في مجالت محكمة: 

 جهة النشر ثموقف البح عنوان البحث
  مشترك ثنائي مفرد

 ال يوجد

 

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

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

 محكمة:ثامنًا الكتب ال

 مالحظات تاريخ النشر دار النشر مسمى الكتاب
 ال يوجد
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 تابع السيرة الذاتية للدكتورة: 

 تاسعًا: المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:

الجهة المنظمة  عنوان المؤتمر أو الندوة م
للمؤتمر أو 

 الندوة

عنوان 
 الجهة

عنوان البحث الذي شارك به  نوع المشاركة
حضور  ي المؤتمر أو الندوةالعضو ف

 فقط
حضور 
ومشاركة 

 ببحث
لنظم  السابعالملتقى الوطني  

المعلومات الجغرافية 
 بالمملكة العربية السعودية

 ال يوجد حضور  

       
       
       

 

 عاشرًا: عضوية اللجان المشكلة:

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة مسمى اللجنة م
 ى تاريخإل من تاريخ

     
     

 الحادي عشر: عضوية الجمعيات العلمية:

 مقر الجمعية الجهة التابعة لها الجمعية مسمى الجمعية م
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 تابع السيرة الذاتية للدكتورة:

 الثاني عشر: األنشطة التي قام بها العضو:

 : أنشطة العضو داخل الكلية:أوالً 

 ية والثقافية:)أ(األنشطة الدعو 

 التاريخ عنوان المحاضرة نوع النشاط البيان
    
    
    

 

 )ب(األنشطة االجتماعية:

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
    
    
    

 )ج(األنشطة الفنية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
    
    
    

 

 تابع السيرة الذاتية للدكتورة:

 شطة العضو خارج الكلية:ثانيًا: أن

 )أ(األنشطة الدعوية والثقافية:

 التاريخ عنوان المحاضرة نوع النشاط البيان
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 )ب(األنشطة االجتماعية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
    
    
    
    

 

 )ج(األنشطة الفنية: 

 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
    
    
    
    

 

 

 

 

 


