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 صهرة شخرية
 )امدح الكتابة في هذا المربع

 ثم ضع الرهرة(

 

 السعمهمات الذخرية
 رناغانم حامج الطائي  الثالثي والمقب االسم: 
 ٣٧١١-٤-٣١:اليهم/الذيخ/الدشة السهاليج 
 عخاق/السهصل:الالسجيشة، البمج مكان الهالدة 
 انثى الجشذ 
 عخاقية الجشدية 
 متدوجة الحالة الدوجية 
 ١ عجد األطفال 
 ٠١١١٧٧٧٦٧٧٧ رقم الياتف الجّهال 

 

 األكاديسيةالسعمهمات 
 استاذ مداعج المقب العمسي 
 جامعة السهصلقدم الجغخافية، كمية التخبية لمعمهم اإلندانية القدم العمسي ، 
 طخائق تجريذ التخرص العام 
 غخافيةطخائق تجريذ الج التخرص الجقيق 
 البخيج األلكتخوني Drranaaltaee6@gmail.com 
 صفحة الرابط  بهابة البحث العمسيprofile من الResearch Gate 
 رابط صفحة ال الباحث العمسيprofile من الGoogle Scholar 
 ORCID رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقس ٣٧)يتكهن من 

 
 
 
 



 التحريل الجراسي
 الجية السانحة التخرص الدشة الذيادة

 السهصل/العخاقالتخبية/جامعة كمية  طخائق تجريذ الجغخافية 2٠٠١ دكتهراه 
 التخبية االساسية/الجامعة كمية  تجريذ العمهم االجتساعيةطخائق  2٠٠2 ماجدتيخ

 السدتشرخية/العخاق
 ٣٧٧٧ بكالهريهس-

2٠٠٠ 
التخبية االساسية/جامعة كمية  عمهم اجتساعية

 السهصل/العخاق
 

 األلقاب العمسية
 ٣2/2٠٠٧/ 2٧مجرس مداعج المقب العمسي 
 2٠/٧/2٠٠١ مجرس المقب العمسي 
 ١/٣٠/2٠٣١استاذ مداعج  المقب العمسي 
 تاريخ الحرهل عميو المقب العمسي 

 

 الخبخات العمسية واإلدارية
 مكان العسل 2٠2٠ – 2٠2٠ السشرب 
  مكان العسل 2٠2٠ – 2٠2٠ الخبخة 

 

 األنذطة التجريدية
 / قدم عمهم الحياة/اوليةتعميم ثانهي /صف ثاني 
 / صف ثالث في قدسي الجغخافية والتاريخ ولعجة سشهات/اولية طخائق تجريذ 
  تطبيقات عسمية/صف رابع في قدسي الجغخافية والتاريخ ولعجة سشهات /اولية 
  قدم الجغخافية ولعجة سشهات/عميا طخائق تجريذ /دبمهم عالي/ 
 / ماجدتيخ لطمبة قدم التاريخ ولعجة سشهات/عميا طخائق تجريذ 
  قدم الجغخافية/عميا طخائق تجريذ /ماجدتيخ لطمبة 
 / لطمبة ماجدتيخ طخائق تجريذ الجغخافية/قدم الجغخافية/عميا طخائق التجريذ واالستخاتيجيات الحجيثة 
 عميا/ القياس والتقهيم /دكتهراه/قدم الجغخافية 

 
 

 اإلشخاف عمى طمبة الجراسات العميا



 ٣/   عجد الطالب الساجدتيخ 
 عجد الطالب الجكتهراه 

 

 البحهث السشذهرة
  في تشسية مفاىيم مادة الخخائط لجى طالبات اثخ استخجام طخيقتي السذخوع والتعمم التعاوني باالستخاتيجية التكاممية

،كمية ١،عجد ٣٦ مجمجفي مجيشة السهصل وميمين نحه الجغخافية ،مجمة التخبية والعمم،معيجي اعجاد السعمسات 
 2٠٣٣التخبية /جامعة السهصل 

  مجمة كمية التخبية في اكتداب السفاىيم الجغخافية لجى طالبات معاىج اعجاد السعمسات اثخ استعسال خخائط السفاىيم،
  ١٧/2٠٣2عجد ٣٦،مجمج االساسية /الجامعة السدتشرخية

  اثخ استعسال انسهذج ياكخ البشائيCLM  طالبات الرف الثاني في التحريل واالحتفاظ في مادة الجغخافية لجى
  2٠٣2، ٦2عجد، 2متهسط ،مجمة كمية التخبية االساسية /الجامعة السدتشرخية ،مجمج 

  في مادة الجغخافية وتشسية اثخ استخجام انسهذج التحخي الجساعي في تحريل طالبات الرف الخامذ االعجادي
 2٠٣١، ١،عجد2٠مة جامعة تكخيت لمعمهم االندانية ،مجمج ،مجاستطالعين الجغخافي 

  
  
  

 ة لدنة النذرالبحهث من األحدث فاألقدم بالندب تدلدل
 
 

 الكتب السؤلفة
  ٣كتاب 
  2كتاب 
  

 ة لدنة النذرالكتب من األحدث فاألقدم بالندب تدلدل
 
 

 العمسية والشجوات السؤتسخات
السهصل ودىهك والسشعقج في )الجولي الثالث(الحي اقامتو كمية التخبية االساسية في جامعتي السؤتسخ العمسي الدابع 

 / برفة باحث   تحت شعار )تكامل العمهم نحه تحقيق اىجاف التعميم( 2٠٣٧نيدان  ٣٣-٣٠الفتخة 
 حزهر ولجي العجيج من السذاركات في عجد من السؤتسخات برفة 

 



 مؤتسخ، مكان االنعقاد، الدشة 
  

 المذاركةة لدنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالندب تدلدل
 

 الشذاطات العمسية األخخى 
 ركت في دورة الاعجاد وتاىيل السذخفين التخبهين برفة محاضخشا  
  شاركت بجورة التعميم االلكتخوني برفة متجرب 
  شاركت بجورة اعجا مجربينToT برفة متجرب 
 الجورات التأىيمية 

 

 الجسعياتعزهية 
 الجسعية العخاقية لمجراسات التخبهية والشفدية  
 اتحاد االكاديسين العخب 

 

 كتب الذكخ
 حرمت عمى عجد من كتب الذكخ :

 _كتاب شكخ من الديج وزيخ التعميم العالي والبحث العمسي 
 كتاب شكخ من الديج رئيذ جامعة السهصل-
 التخبية لمعمهم االندانية جامعة السهصل كتاب شكخ من الديج عسيج كمية -

 
 كمية التخبية لمعمهم االندانية جامعة تكخيت كتاب شكخ من الديج عسيج -
 التخبية االساسية  جامعة السهصل كتاب شكخ من الديج عسيج كمية -
 يينكتابين شكخ من الديج نقيب اتحاد االكاديسين العخاق-

  
 
 
 


