د /حنان الربيع

السيرة الذاتية
د .حنان ونيس الربيع
 .1البيانات الشخصية:
االسم :حنان ونيس الربيع
الجنسية

سعودية

الحالة االجتماعية

متزوجة

جوال 0554564820 :
عنوان العمل

كلية التربية – جامعة الجوف – قسم المناهج وطرق التدريس

االيميل

halrabia@ju.edu.sa

العمل الحالي

وكيلة عميد عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي .

 .2البيانات االكاديمية:
الدرجة

مكان الحصول عليها

الفترة

بكالوريوس اللغة العربية

كلية التربية

1421

ماجستير مناهج وطرق
التدريس

كلية التربية – جامعة
الملك عبدالعزيز
كلية التربية– جامعة ام
القرى

دكتوراه مناهج وطرق تدريس

1431
1438

التقدير
ممتاز مع مرتبه
الشرف
ممتاز
ممتاز

 .3التدرج الوظيفي:

 أستاذ مساعد بجامعة الجوف ،كلية التربية ،قسم المناهج وطرق التدريس.
 منسقة قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الجوف ،كلية التربية
 وكيلة عميد عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي بجامعة الجوف.
 محاضر ،في قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية بالجوف.
 معيد بقسم اللغة العربية  ،كلية التربية .
 معلمة في مدارس التعليم العام.

 .4الواجبات الوظيفية:
 تدريس عدد من المقررات الدراسية– جامعة الجوف -لمرحلة البكالوريوس منها:
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المهارات الجامعية.
 تدريس عدد من المقررات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير) منها:
 .1نظرية المناهج
 .2مناهج مقارنة
 مشرفة على رسالتين ماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس العامة
 مناقش خارجي لعدد من رسائل الماجستير .
 عضووو في لجنة اعداد الخ ة االسووتراتيجية لوكالة الجامعة لشوونون ال البات في جامعة
الجوف.
 عضو في لجنة الجداول في قسم المناهج وطرق التدريس.

 .5الخبرات فى مجال الجودة واالعتماد






وكيلة عميد عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي بجامعة الجوف.
عضو في اللجنة الدائمة لالعتماد البرامجي.
عضو في اللجنة التنفيذية الدائمة للجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الجوف.
مشاركة في فعاليات يوم الجودة العالمي بإدارة التعليم في من قة الجوف .
دورات الجودة في هيئة تقويم التعليم (:)NCAAA
 منشرات األداء والمقارنة المرجعية االستفادة من تقارير المقررات الدراسية والتقارير السنوية في ت وير البرامجاالكاديمية.
 -دور القيادات االكاديمية في االعتمادات البرامجية.

 .6الدورات الحاصلة عليها:
 ادراج اللغة الصينية في الجامعات
 الحوار الفكري.
 Lmi للقادة  ( .الجزء األول  ،والثاني)
 لغة انجليزية عامة.
 مهارة صياغة األهداف السلوكية .
 فن التعامل مع االخرين.
 األساليب الخمسة للبحوث النوعية .
 والعديد من الدورات .
أهم المقاالت :
 سيدي خادم الحرمين الشريفين . قرر ان تكون ناجحا. ضع الهدف والتتخلى عنه.ما أجمل العيد.
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اليوم الوطني . -االعتماد االكاديمي ثابت يتطور.

المنتمرات و ورش العمل المشارك بها

.7










.8

المؤتمر الدولي الثاني في تطوير البحث العلمي في التعليم العالي في كوااللمبور –
ماليزيا.
المؤتمر الدولي األول بعنوان المعلم وعصر المعرفة :الفرص والتحديات تحت شعار
معلم متجدد لعالم متغير.
المؤتمر الثاني للقياس والتقويم المنعقد في الرياض .
مؤتمر تعزيز دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030
المنعقد في جامعة الجوف .
الموتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض.
دورة الممارسات التدريسية في ضوء استراتيجيات التقويم الحديثة
المعايير المهنية للمعلمين.
المعامل الوطنية للظواهر المجتمعية.
التربية المرورية في المناهج التعليمية ودورها في السالمة المرورية والفردية.
المهارات:
 -تحكيم العديد من استبانات طالب وطالبات الماجستير.

9األبحاث المنشورة:
 .1تقويم أداء عضووو هيئة التدريس ودوره في تطوير أدائه التدريسووي من وجهة نظر طالبات جامعة
الجوف.
 .2دور التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى طالبات المرحلة الثانوية.
 :10اصدارات كتب :
الممارسات والتَّجارب الدَّوليَّة في تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين.
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