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أ-المعلومات الشخصية:
االسم:

أروى رفيق محي الدين ارناؤوط

مكان وتاريخ الوالدة:

عمان 1973/12/29م

الجنسية:

أردنية

الحالة االجتماعية:

متزوجة

الديانة:

اإلسالم

بريد الكتروني:

arwaarnaout@gmail.com

ب -المؤهالت العلمية:

1990م

 -الثانوية العامة -الفرع األدبي – األردن

1995م

 -بكالوريوس تربية -معلم مجال (لغة إنجليزية) -الجامعة األردنية

1996م

 -دبلوم "سكرتاريا تنفيذية وظيفية عليا"-معهد  –Sight and Soundاالردن

2000م

 ماجستير أصول تربية – الجامعة األردنية(أثر عمل المعلمة االردنية على التوافق في الحياة الزوجية ،رسالة ماجستير غير منشورة،
2000م ،الجامعة األردنية).

2010م

 دكتوراه الفلسفة في أصول التربية – الجامعة األردنية(درجة المعرفة السياسية لدى المعلمة األردنية وعالقتها باالنتماء الوطني لتلميذات
المرحلة الثانوية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،2010 ،الجامعة األردنية).
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ج -الخبرات العملية في الجامعة:

2012 – 2010م

 أستاذ مساعد – قسم مهارات تطوير الذات – عمادة السنةالتحضيرية – شركة خبراء التربية – جامعة نجران

2012م ولغاية االن

 استاذ مساعد -قسم مهارات تطوير الذات – عمادة السنةالتحضيرية -جامعة نجران

الفصل االول 2011-2010م ولغاية االن

 منسقة قسم مهارات تطوير الذات /عمادة السنة التحضيرية /جامعة نجران

الفصل االول 2013-2012م ولغاية االن

 منسقة التعلم االلكتروني /عمادة السنة التحضيرية  /جامعةنجران

2015/1/14م الى 2016/12/3م

 رئيسة وحدة االرشاد األكاديمي /عمادة السنة التحضيرية /جامعة نجران

الفصل الثاني  2011-2010لنهاية الفصل الثاني
2013-2012
الفصل األول  2015-2014لنهاية الفصل الثاني
2016-2015

 رئيسة لجنة سير االختبارات /عمادة السنة التحضيرية  /جامعةنجران
 منسقة وحدة الجودة في القسم  /عمادة السنة التحضيرية /جامعة نجران
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:األبحاث واألوراق العلمية المنشورة-د

، مهارات االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران من وجهة نظر الطلبة
.م2013 ، المجلد الثالث، العدد األول،المجلة التربوية الدولية المتخصصة
 مجلة جامعة، المشكالت األكاديمية التي تواجه طلبة السنة التحضيرية في جامعة نجران من وجهة نظرهم
.م2015 ، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني،حضرموت للدراسات اإلنسانية
 The Effectiveness of E-Learning Coordinators' Performance: Faculty Members'
Perspective, International Journal of Asian Social Science, vol 6, Issue 1, 2016.
 Academic Integrity Issues: Benefits, Challenges, Initiatives and Methods,
International Journal of Social Sciences & Education, vol 6, Issue 1, 2016
 The Impact of Studying "Learning, Thinking and Research Skills" Course in
Improving Study Skills, International Journal of English and Education, Vol. 5,
Issue 1, 2016
 Preparatory Year Freshmen's Expectations in Najran University, Asian Journal of
Social Sciences & Humanities, Vol. 5, Number 1, 2016
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هـ -عضوية اللجان:
2013-2012م

 عضو فريق "السياسات والمشروعاتواالجراءات للخطة االستراتيجية"  /جامعة نجران

2013-2012م

 عضو فريق مشروع "تبني معايير عالمية مرجعية لجميعالبرامج الجامعية "  /جامعة نجران

2013-2012م

 عضو فريق مشروع "تطوير برنامج السنة التحضيرية بمايحقق متطلبات البرامج المختلفة"  /جامعة نجران

2015-2014م ولغاية االن

 عضو لجنة التعلم والتعليم -وحدة التطوير والجودة /عمادةالسنة التحضيرية  /جامعة نجران

2015-2014م ولغاية االن

 عضو مجلس قسم مهارات تطوير الذات /عمادة السنةالتحضيرية  /جامعة نجران

2015-2014م ولغاية االن

 عضو لجنة التأديب  /عمادة السنة التحضيرية  /جامعةنجران

2015-2014م لنهاية الفصل األول 2017-2016م

 عضو لجنة مراجعة وتدقيق كشوف درجات االختباراتالنهائية  /عمادة السنة التحضيرية  /جامعة نجران

2015-2014م لنهاية الفصل الثاني 2016-205

 عضو لجنة االمن والسالمة ،وحدة التطوير والجودة  /عمادةالسنة التحضيرية  /جامعة نجران

2015-2014م

 عضو لجنة الدعم األكاديمي  /عمادة السنة التحضيرية /جامعة نجران

2015-2014م

 عضو لجنة الشكاوى واالقتراحات  /عمادة السنة التحضيرية /جامعة نجران

2015-2014م لنهاية 2016-2015م

 عضو لجنة دراسة االعذار واعتمادها  /عمادة السنةالتحضيرية  /جامعة نجران

2017-2016م

 عضو فريق "اعداد دراسة عن زيادة اعداد عضوات هيئةالتدريس بالقسم النسائي جامعة نجران"  /عمادة السنة
التحضيرية  /جامعة نجران

العام الجامعي 2018-2017م

 عضو لجنة االعتماد ومتابعة الرصد في االختبارات النهائية /عمادة السنة التحضيرية  /جامعة نجران

الفصل األول 2018 – 2017م

 عضو لجنة االشراف على تنفيذ فعاليات األسبوع التعريفي /عمادة السنة التحضيرية  /جامعة نجران
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التطويرية

و-التعاون المجتمعي:

آذار 2014م

 مقالة منشورة بعنوان "األكاديميون ومهارات االتصال التربوي غير اللفظي"،
العدد الخامس عشر ،السنة الخامسة ،صحفية صدى الجامعة ،جامعة نجران.

2016/11/28م

2017/10/17م

 دورة تدريبية لطالبات مجمع االميرة نوره بنت عبد الرحمن آل سعود بعنوان
"مهارات التفوق الدراسي"
 دورة تدريبية إلداريات ومعلمات مجمع االميرة نوره بنت عبد الرحمن آل سعود
بعنوان "فن االتصال وفهم االخرين من خالل لغة الجسد"

م-مواد التدريس بالجامعة:
جميع مقررات قسم مهارات تطوير الذات وهي:


مهارات التعلم والتفكير والبحث



مهارات االتصال



اخالق المهنة

ن-عضوية الجمعيات العلمية:
------
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ي -الدورات التدريبية:
1996م

 برنامج  )48( EXCELساعة تدريبية بتقدير جيد جدا-االردن الترجمة العامة ( )40ساعة تدريبية بتقدير ممتاز – االردن برنامج  )45( FOXPROساعة تدريبية بتقدير جيد جدا-االردن السكرتاريا العليا التنفيذية ( )510ساعة تدريبية بتقدير ممتاز -االردن -السكرتاريا الوظيفية ( )854ساعة بتقدير ممتاز -االردن

2003م

 -االدارة المدرسية  /وزارة التربية والتعليم -االردن

2003م

 -الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب -ICDLاالردن

2004م

 -إنتل التعليم للمستقبل  160( INTELساعة تدريبية) -االردن

2010م

 -اجتياز  TOEFL.LTPبنجاح من - ETS JORDANIEاالردن

2011/3/8-5م

 -إدارة الفصول االفتراضية  – Elluminate Live V 10.0جامعة نجران

2011/3/8-5م

 -االمتحانات االلكترونية  – Questionmark V 5.2جامعة نجران

2011/3/8-5م

 -نظام التعلم االلكتروني البالك بورد – Blackboard Learn 9.1جامعة نجران

2011/3/8-5م

 -تسجيل المحاضرات  -Tegrity V 2.0جامعة نجران

2011/11/30-28م

 -نظام التعلم االلكتروني "البالك بورد"  -جامعة نجران

2012/5/31-30م

 -استخدام التكنولوجيا في التدريس  -جامعة نجران

2012/9/25م

 -معايير الجودة في العملية التعليمية  -جامعة نجران

2013/2/17-16م

 -نظام التعلم االلكتروني "البالك بورد"  -جامعة نجران

2013/10/8-7م

 -تصميم البرامج في ظل اإلطار الوطني للمؤهالت  -جامعة نجران

2013/4/17-16م

 -خرائط المنهاج  -جامعة نجران

2013/3/4-3م

 -متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي لمحور التعلم والتعليم  -جامعة نجران

2012/5/25-24م

 -نظم االمتحانات وتقويم الطالب  -جامعة نجران

2013/11/11م

 -جودة األبحاث واليات النشر الدولي في مجالت  -ISIجامعة نجران

2013/11/5-4م

 -دمج التقنية في التدريس الجامعي  -جامعة نجران

2014/3/29-28م

 -معايير الجودة في دعم البنية التحتية  -جامعة نجران

2013/8/15-14م

 -ارشاد أكاديمي – جامعة نجران

2017/3/2-1م

 -بناء الفريق البحثي وادارته – جامعة نجران

2017/11/12م

 -ملف اإلنجاز االلكتروني – جامعة نجران
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ي )1 -تنفيذ دورات تدريبية لطالبات عمادة السنة التحضيرية:
2012/11/6م

التعلم االلكتروني

2013/11/15م

اخالقيات التعلم االلكتروني

2014/2/26م

التعلم االلكتروني بوابتك لمستقبل أفضل

2014/9/3م

كيف تكوني ملكة التواصل االجتماعي؟

2014/9/6م

نظام التعلم االلكتروني البالك بورد

2014/11/8م

اخالقيات التعلم االلكتروني

2015/3/29م

اخالقيات التعلم االلكتروني

2016/10/11م

إدارة الوقت وترتيب األولويات

2017/2/27م

التعلم االلكتروني

2017/4/24م

إدارة الوقت وترتيب األولويات

2017/11/6م

تطوير الذات

ي )2 -تنفيذ دورات تدريبية لعضوات هيئة التدريس في عمادة السنة التحضيرية:
2011/11/14م

اساليب التدريب الفعال

2012/4/6م

فريق العمل الناجح

2012/11/12م

معوقات التعلم االلكتروني

2012/12/17م

مهارة القيادة

2013/2/23م

معايير جودة التعلم االلكتروني إلنتاج المقررات االلكترونية

2013/9/27م

دور المعلم والمتعلم في التعلم االلكتروني

2017/12/5م

مهارات االتصال والتعامل مع االخرين من خالل لغة الجسد
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ط --المؤتمرات وورش العمل والندوات:

2012/12/23م

 ورشة عمل بعنوان "إدارة المشروعات" ،تقديم مستشارة الجودة أ .د .نشوى نافع – عمادةالسنة التحضيرية -جامعة نجران

2013/11/18م

 ورشة عمل " مالمح الشخصية اإليجابية" ،تقديم األستاذة ضحى كفاوين – عمادة السنةالتحضيرية – جامعة نجران

2014/5/28م

 حلقة بحث علمي (سيمينار) حول "اختالف الثقافات والمفردات اللغوية بين الشعوب" تقديماألستاذة مريم أبو بكر – عمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران

2015/2/22م

 -ورشة عمل "التهيئة لزيارة المراجعين الخارجيين" – جامعة نجران.

2015/10/11م

 -ورشة عمل بعنوان "/ "SAGE Knowledge eBooksالمكتبة السعودية الرقمية

2015/10/19م

 -ورشة عمل بعنوان "/ " Taylor and Francis eBooksالمكتبة السعودية الرقمية

2015/11/2م

 -ورشة عمل بعنوان "/ " Safari Books Online Trainingالمكتبة السعودية الرقمية

2016/4/6م

 -ورشة عمل بعنوان "االقتباس والتوثيق العلمي للمراجع" /المكتبة السعودية الرقمية

2016/4/10م

 -ورشة عمل بعنوان "االصالة العلمية واالستالل البحثي" /المكتبة السعودية الرقمية

2016/4/14م

 -ورشة عمل "القواعد العامة لكتابة البحث العلمي" /المكتبة السعودية الرقمية

2016/10/18م

 -ورشة عمل "االستبانات االلكترونية" /المكتبة السعودية الرقمية

2016/12/28م

 -ورشة عمل "التحكيم االلكتروني للبحوث العلمية" /المكتبة السعودية الرقمية
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