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 .عارف إبراهيم دسوقيحالم أ :االسم  
 .42/4790/ 02تاريخ الميالد:

 محل الميالد: محافظة أسيوط.
جامعة -كلية التربية -مدرس المناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم  الوظيفة:الدرجة 
 أسيوط.

 التخصص العام: المناهج وطرق التدريس.
 التعليم. االتخصص الدقيق: تكنولوجي

 قسم المناهج وطرق التدريس.-كلية التربية-الحالي: جامعة أسيوط عنوان العمل
 .24209212007للتواصل:

  ahlam.ibrahim@edu.aun.edu.egالبريد اإللكتروني الجامعي:
 ahdear_2008@yahoo.comالبريد اإللكتروني الخاص: 

 الموقع اإللكتروني الجامعي:
Google Scholar link: 

https://scholar.google.com/citations?user=DSMJj6YAAAAJ&hl=ar&authuser=1 

 معة أسيوط:رابط الصفحة على موقع جا
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3324 

 
 رابط قناتي التعليمية على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCuYBa8ag5jd_9QQlcq1RN9g?view_as=subscriber 
 
 
 
 
 

 األساسيةبيانات أوالً: ال

mailto:ahlam.ibrahim@edu.aun.edu.eg
mailto:ahdear_2008@yahoo.com
https://scholar.google.com/citations?user=DSMJj6YAAAAJ&hl=ar&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?user=DSMJj6YAAAAJ&hl=ar&authuser=1
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3324
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3324
https://www.youtube.com/channel/UCuYBa8ag5jd_9QQlcq1RN9g?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuYBa8ag5jd_9QQlcq1RN9g?view_as=subscriber
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 م بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف.4771تكنولوجيا التعليم عام  التربية النوعية بكالوريوس .4
جدًا مع  م بتقدير عام جيد 4777عام طرق تدريس تكنولوجيا التعليم  التربية فيالدبلوم الخاص  .0

 مرتبة الشرف.
 بتقدير عام ممتاز. 0221في التربية مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم عام  الماجستير .0
 م. 0242دكتوراه الفلسفة في التربية مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم عام  .1

 
 
 
 

 .4779/ 42/ 07معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس في  (4
 .0221/ 7/ 09وطرق التدريس في  مدرس مساعد بقسم المناهج (0
 مدر (0
 .0242/ 9/ 02س بقسم المناهج وطرق التدريس في    (1

 
 
 

 أواًل: الرسائل العلمية:    
مرحلة  فيتقويم برمجية الكمبيوتر المعدة إلثراء البرامج الدراسية " بعنوان  رسالة الماجستير  (4

 ".رياض األطفال
إكساب تالميذ المرحلة اإلعدادية بعض  فيترح فاعلية برنامج مق "بعنوان  رسالة الدكتوراه (0

 مهارات التعلم اإللكتروني وتنمية االتجاه نحوه.
 
 
 
 
 

الدراسية والشهادات المؤهالت ثانيًا: 
 العلمية

 ثالثًا: التدرج الوظيفي

 رابعًا: البحوث العلمية
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 ثانيًا: بحوث ما بعد الدكتوراه المنشورة:
 المجلة / المؤتمر التي نشر  عنوان البحث م

 النوع بها البحث

في  0.2فاعلية برنامج قائم على بعض أدوات الويب  4
يم وإنتاج االختبارات تنمية بعض مهارات تصم

 اإللكترونية لدى طالبات كلية التربية بالزلفي

ـــــاهج  ـــــي المن ـــــة دراســـــات ف مجل
ــــــــــدريس العــــــــــدد ، وطــــــــــرق الت

 0241( ديسمبر 0)ج021

تجريبي 
 فردى

فاعلية نمطي التعلم القائم على المشروعات عبر الويب  0
)فردي / تشاركي( في تنمية مهارات تطوير الكتب 

البات المعلمات واتجاهاتهن نحو اإللكترونية لدى الط
 استراتيجية التعلم.

مجلة دراسات عربيـة فـي التربيـة 
العـــــدد التاســـــع  ،وعلـــــم الـــــنفس

والخمســـــــون، الجـــــــزء ال ـــــــاني، 
 م0242مارس 

تجريبي 
 فردى

تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على مراسي التعلم  0
Anchored Learning) وأثرها في تنمية مهارات )

م إدارة التعلم اإللكتروني استخدام نظا
(Desire2Learn)  عضوات والكفاءة الذاتية لدى

 بكلية التربية هيئة التدريس

مجلة دراسات عربيـة فـي التربيـة 
العـــدد التســـعون،  ،وعلـــم الـــنفس

 م0249الجزء ال اني، أكتوبر 

تجريبي 
 فردى

التنافسي -التفاعل بين استراتيجيتي )التعلم مًعا  1
قات الحوسبة السحابية ومستوى الجمعي( عبر تطبي

الدافعية لإلنجاز وأثره في تنمية مهارات تطوير القصص 
الرقمية والتفاعل االجتماعي لدى طالبات شعبة تربية 

 الطفل.

مجلة تكنولوجيـا التعلـيم: سلسـلة 
المجلــد ال ــامن ، دراســات وبحــوث

، العـدد 0242والعشرون، يناير 
 األول

تجريبي 
 فردى

م نقـال وفـق نمـواج التصـميم التحفيـزي تصميم بيئة تعلـ 2
(ARSC وأثرها فـي تنميـة التحصـيل والراـا التعليمـي )

والدافعيـــة لإلنجـــاز لـــدى طـــالب الـــدبلوم المهنـــي اوي 
 العميق(. – )السطحيأسلوب التعلم 

 

المجلـــة التربويــــة لكليــــة التربيــــة 
( ديســـمبر 12العـــدد )، بســـوهاج
 م.0247

تجريبي 
 فردى
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في مرحلة  داخل جمهورية مصر العربيةاسية التي قمت بتدريسها المقررات الدر -)أ(
 البكالوريوس:

 0242، عامي )كلية التربية بأسيوط-الفرقة ال ال ة شعبة الكيمياء والفيزياء-مقرر تكنولوجيا التعليم .4
-0247). 

-0242) التربية بأسيوط، عامي كليةوالجغرافيا  تاريخشعبة ال مقرر الحاسب اآللي الفرقة ال ال ة .0
0247). 

جامعة أسيوط، العام -كلية التربية النوعية-المناهج، الفرقة الرابعة شعبة التربية الموسيقيةمقرر  .0
 .0247-0242الجامعي 

الفرقة األولى تخصص تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية، –مقرر اإلااعة والتسجيالت الصوتية  .1
 .0247جامعة أسيوط للعام الجامعي 

 .(0247- 0242) يات التعليم، الفرقة ال انية معهد التمريض عامياستراتيج .2
الرابعة( جميع التخصصات مدرسة ناصر ال انوية -اإلشراف على التربية العملية )الفرقة ال ال ة .1

 م.0247مدرسة ناصر اإلعدادية عام -العسكرية
 0244 عام ،جامعة أسيوط –للتمريض  الفنيتكنولوجيا التعليم، بالمعهد طرق  مقرر .9
 .0244عام ، أسيوط جامعة-كلية الزراعة  –مقرر )الوسائل التعليمية( بمعهد اإلرشاد الزراعي  .2
لتخصص الحاسب اآللي، الدبلوم العام نظام العام الواحد، كلية التربية، مقرر )الوسائل التعليمية(  .7

 .0244جامعة أسيوط، عام 
 .0244عة أسيوط عام جام-باألقسام المختلفة لكلية التربية المناهج مقرر  .42
 .0244عام  كلية التربية بأسيوطالعربية، شعبة اللغة  مقرر تكنولوجيا التعليم، والوسائل التعليمية .44
 .0244عام  كلية التربية بأسيوط، االنجليزيةشعبة اللغة  مقرر تكنولوجيا التعليم، والوسائل التعليمية .40
، (اجتماعية مواد)ة ال ال ة شعبة التعليم األساسي الفرقمقرر تكنولوجيا التعليم، والوسائل التعليمية  .40

 .0244كلية التربية بأسيوط عام 
 
 
 
 

 خامسًا: الخبرات التدريسية
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مرحلة داخل جمهورية مصر العربية في المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها  -)ب(
 الدراسات العليا:

التدريس المصغر )شعبة الحاسب اآللي( الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد العام  .4
 .0202-0247لجامعيا

 .0247-0242الدبلوم المهني تخصص تكنولوجيا التعليم العام الجامعي –مستحدثات تكنولوجيا التعليم  .0
نظام العامين(، كلية  –مقرر تكنولوجيا التعليم، والوسائل التعليمية بالدبلوم العام )نظام العام الواحد  .0

 .0244عام  أسيوط، جامعة-التربية
 م.0244أسيوط، عام جامعة-التربيةكلية  ،لدبلوم العام التدريب الميداني ا .1

)كلية التربية  المملكة العربية السعوديةالتي قمت بتدريسها داخل الدراسية المقررات -)ج(
 :لبكالوريوسفي مرحلة  بالزلفي(

 .4107إلى 4100من عام ، لكترونية "كلية التربية بالزلفيإل مقرر " انتاج ومصادر التعلم ا .4

 4107إلى4100قنيات التعليم ومهارات االتصال" كلية التربية بالزلفي من عام مقرر " ت .0

من عام  ية بالزلفى، العام الجامعيالترب كلية-مقرر "المناهج" لجميع شعب الفرقة الرابعة  .0
 .4101إلى4100

 4101إلى 4100من عام حاسب آلي، ( للمستوى الخامس شعبة 4مقرر " طرق تدريس حاسب) .1

 4109إلى 4100من عام حاسب آلي، ( للمستوى السادس شعبة 0رق تدريس حاسب)تدريس مقرر" ط .2
 هـ4109إلى4102من عام ، كلية التربية بالزلفي-مقرر االدارة والتخطيط التربوي  .1

 .هـ 4101إلى4101 من عام استراتيجيات التدريس فياتجاهات حدي ة مقرر  .9

 هـ 4102إلى4100 حاسب آلي من عامتخصص التربية الميدانية االشراف على  .2

 .هـ 4107-4101من عام  إسالمية ولغة عربيةدراسات تخصص التربية الميدانية االشراف على  .7

 هـ.4101عام  التقويم التربوي مقرر  .42

 هـ.4102التربية بالزلفي عام  كلية-األطفالصعوبات التعلم لرياض مقرر  .44

 هـ4107-4100علم نفس النمو كلية التربية بالزلفي من عام مقرر  .40
 

التي قمت بتدريسها داخل المملكة العربية السعودية )كلية التربية الدراسية المقررات  -)د(
 :مرحلة الدبلومفي  بالزلفي(

كلية التربية -عمادة خدمة المجتمع –مراكز مصادر التعلم  دبلوم-مقرر استخدام االنترنت في التعليم  .4
 4101-4100من عام ،بالزلفى
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عمادة خدمة المجتمع –مراكز مصادر التعلم  دبلوم-"مراكز مصادر التعلم  فيالعمليات الفنية مقرر " .0
 ه.4101إلى4100من عام، كلية التربية بالزلفى-

، كلية التربية بالزلفى-عمادة خدمة المجتمع –مراكز مصادر التعلم  دبلوم-"التدريب الميدانيمقرر "  .0
 ه.4101إلى4100من عام

عمادة خدمة المجتمع - الطالبيواالرشاد  دبلوم التوجيه-"( مراهقة–علم نفس النمو )طفولة "مقرر  .1
 ه.4102إلى4100من عام ،كلية التربية بالزلفى-

-عمادة خدمة المجتمع -واالرشاد الطالبي  دبلوم التوجيه "،صعوبات التعلم والتأخر الدراسي"  مقرر .2
 ه.4101إلى 4100من عام ،كلية التربية بالزلفى

التربية  كلية-عمادة خدمة المجتمع - ،والقياسالتقويم  دبلوم-"والحدي ةالنظرية التقليدية مقرر " .1
 4101إلى4101بالزلفي من عام 

كلية التربية بالزلفي من -عمادة خدمة المجتمع -دبلوم التقويم والقياس "االختبارات التربويةمقرر"   .9
 ه.4101إلى4101عام 

-عمادة خدمة المجتمع -ه واالرشاد التربوي" علم النفس االرشادي "دبلوم التوجي فيالمقابلة مقرر " .2
 .4101عام 

-عمادة خدمة المجتمع –دبلوم مراكز مصادر التعلم -" تشغيل االجهزة التعليمية وصيانتها  "مقرر .7
 ه.4101إلى4100من عام، كلية التربية بالزلفى

 
 

 
 

 في المؤتمرات: المشاركة-)أ(
لكلية التربية جامعة سوهاج بعنوان " المعلم  في المؤتمر الدولي األولالمشاركة بتقديم بحث  (4

 م. 0247نوفمبر  02-09ومتطلبات العصر الرقمي ممارسات وتحديات" في الفترة من 
-نظام التعليم الجديد )الواقعبعنوان "للمعلم  ال انيلمؤتمر العلمي المشاركة في رئاسة جلسة با  (0

 بية، جامعة أسيوط.، كلية التر 0247/ 09/4حد الموافق ألا" يوم التحديات(

: المؤتمرات والندوات سابعاً 
 العلمية
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المؤتمر العلمي العربي األول لذوي االحتياجات الخاصة المشاركة في رئاسة بعض الجلسات الخاصة ب (0
بعنوان" اوي االحتياجات الخاصة والتحديات المستقبلية بين عناصر التكنولوجيا المستحدثة وبحوث 

كلية التربية ، لقصة بصعيد مصر، جمعية كتاب ا0247أبريل  44-7العلوم التطبيقية، في الفترة من 
 .جامعة أسيوط

حلقة النقاش " في معايير التصميم التعليمي في مصادر التعلم اإللكترونيتقديم ورشة عمل بعنوان " (1
العاشرة " التعليم اإللكتروني في الجامعات الناشئة القضايا والتطلعات" التي أقامتها عمادة التعليم 

لتعاون مع المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد والك يوم اإللكتروني والتعليم عن بعد با
 م.0240/ 40/ 7األحد الموافق 

 –كلية التربية ، المؤتمر العلمي األول لشباب الباح ينتقديم دورة تدريبية متعلقة بمهارات االنترنت،  (2
 م0229إبريل  01جامعة أسيوط، الذي انعقد في 

 

 المؤتمرات: رحضو  -)ب(
لمؤتمر الدولي األول لكلية التربية جامعة سوهاج بعنوان " المعلم ومتطلبات العصر الرقمي ممارسات ا .4

 م. 0247نوفمبر  02-09وتحديات" في الفترة من 
ية لتكنولوجيات التربية المؤتمر العلمي ال اني لقسم تكنولوجيا التعليم، السادس عشر للجمعية العرب .0

بكلية الدراسات  م،0247يوليو  1-0ا ومشكالت التعليم(، في الفترة من التحول الرقمي قضايبعنوان )
 .جامعة القاهرة-العليا للتربية

حد الموافق ألا" يوم التحديات(-نظام التعليم الجديد )الواقعبعنوان "للمعلم  ال انيالمؤتمر العلمي  .0
 ، كلية التربية، جامعة أسيوط.0247/ 09/4

نولوجيا التعليم، الرابع عشر لكلية الدراسات العليا للتربية، بعنوان " الميزة المؤتمر العلمي األول لقسم تك .1
، كلية 0242/ 9/ 40-42التنافسية لبحوث تكنولوجيا التعليم: نظم التعلم الذكية، في الفترة من 

 الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة.
في الفترة علية: تحديات الواقع ورؤى المستقبل وبيئات التعلم التفا عشر)التربيةالمؤتمر العلمي ال اني  .2

 جامعة القاهرة.-م بكلية الدراسات العليا للتربية0249يوليو  40-40من 
المؤتمر الدولي ال اني لكلية التربية النوعية بعنوان" التعليم النوعي وخريطة الوظائف المستقبلية"، في  .1

 عية، جامعة المنيا.، كلية التربية النو  م0247أبريل،  42-41الفترة من 
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المؤتمر العلمي السادس والعشرين )الدولي الخامس( بعنوان ) مناهج التعليم في العالم العربي وتحديات  .9
م، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، كلية 0249أغسطس  0-0الهوية(، في الفترة من 

 التربية، جامعة عين شمس.
( بعنوان ) التربية الوجدانية في المجتمعات العربية في اوء المؤتمر السنوي السابع )الدولي ال الث .2

 جامعة المنوفية. –م، بكلية التربية 0249أكتوبر  40-44التحديات المعاصرة(، في الفترة من 
"الحلول الرقمية لمجتمع التعلم"،  العلمي السادس للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بعنوان: مؤتمرال .7

 .امعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية، ج0242 نوفمبر 1-0في الفترة من 

 الندوات وورش العمل:حضور -)ج(
يوم ، ، وحدة التقويم والقياس، كلية التربية، جامعة أسيوطاالختبارات اإللكترونية وبناء بنوك األسئلة  .1

 م.9111/ 11/ 11الثالثاء الموافق 
م، وحدة القياس والتقويم، 9111/ 1/ 92ربعاء الموافق "، يوم األإعداد جدول المواصفاتدورة بعنوان " .9

 كلية التربية، جامعة أسيوط.
(، يوم السبت الموافق Moodleالتدريب على نظام التعليم عن بعد )نظام مودل " عمل بعنوانورشة   .3

 ، كلية التربية بجامعة أسيوط.92/11/9111
" معامل التأثير العربي نموذجًا" في  ير تقييمهاالتجاهات الحدي ة في النشر العلمي ومعاي" ندوة بعنوان .4

 م ، وكالة  جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث.9111/ 11/ 9يوم الثالثاء الموافق 
" ضمن فعاليات المؤتمر  تقنيات عرض الهولوجرام ودورها في العملية التعليميةورشة عمل بعنوان"  .2

التحول ية لتكنولوجيات التربية بعنوان )، السادس عشر للجمعية العربالعلمي الثاني لقسم تكنولوجيا التعليم
 م.9111يوليو  4-9الرقمي قضايا ومشكالت التعليم(، في الفترة من 

ضمن فعاليات المؤتمر  " 3D Stereoscopic Filmsإنتاج األفالم المجسمة ورشة عمل بعنوان"  .2
التحول ية لتكنولوجيات التربية بعنوان )للجمعية العرب العلمي الثاني لقسم تكنولوجيا التعليم، السادس عشر

 م.9111يوليو  4-9الرقمي قضايا ومشكالت التعليم(، في الفترة من 
، معهد الدراسات 9113/ 2/ 92يوم الثالثاء الموافق  "،كيف تكون معلمًا إلكترونياً ورشة عمل بعنوان"  .7

 التربوية، جامعة القاهرة.
، بقاعة 9111/ 19/ 4، يوم السبت الموافق "مي ومنهجية البحث التربوي المنهج العلندوة بعنوان " .8

 جامعة أسيوط. التربية، اإلداري، كليةالمناقشات بالمبنى 
حضور ورش العمل المصاحبة لفعاليات جائزة جامعة المجمعة للبحث العلمي واالبتكار للعام الجامعي  .1

الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الة ، وك9118/ 3/ 18، يوم األحد الموافق 1438-1431
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 .المجمعة
في مؤتمر التعلم  العاشرة،"، حلقة النقاش أخالقيات التعليم اإللكترونيورشة عمل بعنوان "  .11

 .9119/ 19/ 1حد الموافق ألوالتطلعات في يوم ا القضايا-الناشئةاإللكتروني في الجامعات 
 

 
 
 
 المسجلين لدرجة الدكتوراه (أ

 رفعت فهيم مقارعاطف  الطالب:
التواصل و  تصميم مواقع الويبلتنمية بعض مهارات برنامج قائم على التعلم المتنقل  عنوان الرسالة:

 اإلعدادية.لكتروني لدى طالب المرحلة إل ا
 0247 العام

 دكتوراه رسالة 
 .ناصر إبراهيم منصور حسن الطالب:

التعلم لتنمية مهارات تصميم مواقع الويب لدى تالميذ أسلوب قائمة على  ةتكيفيم بيئة تعل عنوان الرسالة:
 المرحلة االبتدائية.

 0247 العام
 دكتوراه رسالة 

 لمقيدين لدرجة الماجستير:ا (ب
 م.0242/ 7/ 01وفاء محمد محمود بكر، تاريخ القيد: .4
 م.0247/ 7/ 41شيماء مكرم تهامي أبو زيد، تاريخ القيد: .0
 م.0247/ 7/ 41سالي كرم فتحي حسن، تاريخ القيد: .0
 م.0247/ 7/ 41نسرين فوزي مراون صديق، تاريخ القيد: .1
 م.0247/ 7/ 41تاريخ القيد:حسام زكريا محمد حماد،  .2
 م.0247/ 7/ 41محمد وجيه صديق عطية، تاريخ القيد: .1
 م.0247/ 7/ 41سمر أحمد حسن عبد الرحيم، تاريخ القيد: .9

 

 ثامنًا: اإلشراف على الرسائل العلمية:
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  جامعة أسيوط.-بكلية التربية داريةوالمسؤوليات اإلاألنشطة والبرامج المشارك فيها  
 

 بكلية التربية جامعة أسيوط:اإلدارية  تالمسؤوليا 
 ( إلى اآلن.0247-0242لعام الجامعي )لعضو مجلس القسم  .4
 (. 0247-0242لعام الجامعي )لعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  .0
 (.0247-0242لعام الجامعي )لأمين لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  .0
 إلى االن. 0242تقارير المقررات( من العام الجامعي عضو في وحدة امان الجودة ) .1
م عاال( يةهدف التربية العمل-الدراسية المقرراتالبرامج و  عضو في وحدة امان الجودة )هدف توصيف .2

 .0244الجامعي 
 

  التي تم القيام بها بكلية التربية جامعة أسيوطاألنشطة: 
 "Instructional Technology at STEM Schools"د توصيف مقرر المشاركة في إعدا (4

 9يوليو إلى  02في مصر، في الفترة من  STEMإلعداد معلم مدارس  بالدبلوم المهنيالخاص 
 م.0247أغسطس عام 

تي الماجستير والدكتوراه ل، لطالب مرح" تصميم وإنتاج القصص اإللكترونية"تقديم دورة تدريبية بعنوان  (0
 م.0247/ 2/42الثاء الموافق يوم ال 

التحديات( يوم -إعداد كتاب إلكتروني للمؤتمر العلمي ال اني للمعلم بعنوان "نظام التعليم الجديد )الواقع (0
 ، كلية التربية، جامعة أسيوط.0247/ 09/4األحد الموافق 

 تعليم.الدبلوم المهني تخصص تكنولوجيا ال–جيا التعليم ولو إعداد مذكرة مادة مستحدثات تكن (1
كلية التربية –إعداد مذكرة مادة اإلااعة والتسجيالت الصوتية للفرقة األولى تخصص تكنولوجيا التعليم  (2

 جامعة أسيوط.–النوعية 
 جامعة أسيوط.-إعداد مذكرة مادة استراتيجيات التعليم للفرقة ال انية معهد التمريض (1
 م حتى اآلن.0247االشراف على طالب التربية العملي جميع التخصصات عام  (9
إلى  0242، ومن العام الجامعي 0244المشاركة في سمينارات قسم المناهج وطرق التدريس عام  (2

 األن.

تاسعًا: األنشطة والبرامج المشارك فيها والمسؤوليات اإلدارية 
 بالكلية:
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إلى 0244الدكتوراه( العام الجامعي عام -المشاركة في حضور المناقشات العلمية )رسائل الماجستير (7
 ن.آلا
  أعمال الكنتروالت التالية:المشاركة في 
 .0247-0242العام الجامعي  كنترول التعليم األساسي (4
 إلى األن. 0247-0242كنترول اللغة العربية والفرنسية من العام الجامعي  (0
 إلى األن. 0247-0242من العام الجامعي  الواحد(كنترول الدبلوم العام في التربية )نظام العام  (0
 .0244كنترول الدبلوم العام نظام العام الواحد عام  (1

  حيح االمتحانات:لجان واع وتصفي المشاركة 
 حتى اآلن. 0242بمرحلة البكالوريوس والليسانس عام  واع وتصحيح االمتحاناتعضو بعض لجان  .4
 حتى اآلن. 0242بمرحلة الدراسات العليا عام  واع وتصحيح االمتحاناتعضو بعض لجان  .0
 حتى اآلن. 0242بمرحلة الدراسات العليا عام لجان االمتحان الشفوي بعض المشاركة في  .0
 م. 0244بمرحلة البكالوريوس والليسانس عام  واع وتصحيح االمتحاناتضو بعض لجان ع .1
 .0244بمرحلة الدراسات العليا عام  واع وتصحيح االمتحاناتعضو بعض لجان  .2
 :المشاركة في لجان مقابلة الطالب الجدد 
 اآلن.حتى  0242عضو بعض لجان مقابلة الطالب الجدد بمرحلة البكالوريوس والليسانس عام  .4
 حتى اآلن. 0242عضو بعض لجان مقابلة الطالب الجدد بمرحلة الدراسات العليا عام  .0
 م. 0244عضو بعض لجان مقابلة الطالب الجدد بمرحلة البكالوريوس والليسانس عام  .0
 .0244عضو بعض لجان مقابلة الطالب الجدد بمرحلة الدراسات العليا عام  .1
  المراقباتالمشاركة في أعمال: 
ومن  -0244األعوام  )مراقباتامتحانات طالب المرحلة الجامعية األولى مراقبات كة في المشار  .4

 إلى اآلن. 0242
 0242، ومن العام 0244األعوام  مراقبات)العليا امتحانات طالب الدراسات مراقبات المشاركة في  .0

 إلى األن(.
جامعة -بالزلفي ةاإلدارية بكلية التربي توالمسؤوليااألنشطة والبرامج المشارك فيها  

 المجمعة:
 .9118-9119بكلية التربية بالزلفي من عام  مشرفة وحدة التدريب .1
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-9119من عام بجامعة المجمعة  Desire2Learn) ) إدارة التعلم اإللكترونيمدرب معتمد لنظام  .9
9118. 

 .9111بكلية التربية بالزلفي من عام مشرفة وحدة التخطيط والتطوير  .0
 .9118/9111، عامي قرير وحدة خدمة المجتمععضو في لجنة كتابة ت .4
 .9118/9111 عضو لجنة كتابة التقرير السنوي لكلية التربية بالزلفي عامي .2
 .1431-1438عام عضو بوحدة التدريب بكلية التربية .2
 .1432-1433عام إعداد توصيف مقرر انتاج مصادر التعلم االلكترونية .7
 .1431-1438عام  م االلكترونيةتحديث مقرر انتاج مصادر التعل فيالمشاركة  .8
 .1431إلى1432ن عام م المشاركة في تحديث توصيف مقرر تقنيات التعليم .1

 .1432عام  دبلوم التقويم والقياس التربوي  فيإعداد توصيف مقرر النظرية التقليدية والحديثة  .11
 1437إلى 1434من ، مشرفة لجنة البوابة اإللكترونية بقسم العلوم التربوية .11
 1432إلى1433من، جنة التعليم اإللكتروني بقسم العلوم التربويةمشرفة ل .19
 1431-1432من ، عضو بلجنة التعليم االلكتروني بقسم العلوم التربوية .13
 1438إلى  1434من، عضو لجنة التطوير بقسم العلوم التربوية .14
 1431إلى  1434من، عضو لجنة التدريب والتطوير بقسم العلوم التربوية .12
 1438إلى  1434من  ملتقيات البحثية للكليةالمشاركة في ال .12
 1432إلى  1439من ، المشاركة في معارض قسم العلوم التربوية .17
 1438إلى  1437من المشاركة في تأسيس معمل مصادر التعلم اإللكترونية .18
 .1431إلى  1439من ، أعمال الجودة الخاصة بمقررات قسم العلوم التربوية .11
 1438إلى  1434من ، علوم التربويةمنسقة الكونترول الخاص بقسم ال .91
 .1431إلى 1434من ، عضو مجلس قسم العلوم التربوية .91

 جامعة المجمعة:-بكلية التربية بالزلفي الدورات التدريبية التي قمت بتقديمها 
 ،ه1431/ 93/3االثنين ، يوم أعضاء هيئة التدريس ،"لكترونيةإلتصميم وانتاج الكتب ا " دورة بعنوان .4

 .وحدة التدريب
وحدة التربية  ،هـ12/3/1431،طالبات التربية الميدانية، "لكترونيةإلتصميم وانتاج القصص ادورة بعنوان " .0
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 .الميدانية
االثنين الموافق ، يوم أعضاء هيئة التدريس ،بطريقة احترافية" كيف تصممين مدونة تعليميةدورة بعنوان "  .0

 بكلية التربية. والتطوير وحدة التدريب ،1431/ 2/ 94
وحدة ، 12/7/1431، يومالخريجات والطالبات المتوقع تخرجهن "،لكترونياً إتسويق الذات دورة بعنوان " .1

 .بكلية التربية بالزلفي الخريجات
 وحدة التعليم اإللكتروني ،هـ12/9/1431األحد ، يوم للطالبات ،"مهارات التعليم اإللكتروني"دورة بعنوان  .2

 بالكلية.
وحدة التربية  ،طالبات الميداني، "التعليمية لكترونية في العمليةإلئط الذهنية اتوظيف الخرادورة بعنوان " .1

 .  ه.1431/ 2/ 17بتاريخ  بالكلية، الميدانية
وحدة الخريجات بكلية التربية بالزلفي"، تصميم وانتاج الكتب االلكترونية التفاعليةدورة تدريبية بعنوان "   .9

 ه. 1437/ 2/ 91الموافق  األربعاءيوم  
"، لجنة أسبوع التقنية والتعامالت االلكترونية بجامعة دورة تدريبية بعنوان " تصميم المدونات الشخصية .2

  ه.1434/ 19/ 92-99المجمعة، الفترة من 
 

التعليم اإللكتروني إدارة على نظام التي قمت بتقديمها كمدرب معتمد التدريبية  الدورات 
D2l. 

 ،4/1/1431االثنين يوم  للطالبات، ،" D2lالتعليم اإللكتروني ارة إدالتدريب على نظام دورة بعنوان "  .4
 بكلية التربية. وحدة التعليم اإللكتروني

دورة تدريبية عن بعد  "، D2lفي نظام إدارة التعلم اإللكتروني  Rubricبناء آليات التقييم دورة بعنوان"   .0
 .هيئة التدريس ضاءأع 1437/ 2/ 97يوم الثالثاء الموافق ، عبر الفصول االفتراضية

أعضاء هيئة  ،"d2lبناء الكفايات وربطها باألنشطة التعليمية في نظام إدارة التعلم اإللكتروني دورة بعنوان " .0
  ه.1437/ 7/ 2األربعاء الموافق  ،التدريس

وني إدارة التعلم اإللكتر المحتوى( في نظام -االخبار-ع أدوات )ملف التعريفمكيفية التعامل دورة بعنوان " .1
"' d2l ه.1437/ 9/ 3الموافق األحد ، أعضاء هيئة التدريس، يوم 

في نظام إدارة التعلم اإللكتروني  العالمات ( -المناقشات-استخدام أدوات ) مجلد التسليمدورة بعنوان "  .2
d2l" ه. 1437/ 9/ 3، أعضاء هيئة التدريس، يوم األحد الموافق 

، التدريسأعضاء هيئة  "، D2lفي نظام إدارة التعلم اإللكتروني  Rubricبناء آليات التقييم دورة بعنوان "  .1
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 ه.1437/ 2/ 97الثالثاء الموافق  يوم
 ، D2lالنسخ والتصدير واالستيراد وبناء االستطالعات في نظام إدارة التعلم االلكتروني  بعنوان" دورة .9

 .هـ99/2/1437وم األربعاء الموافق ي ،أعضاء هيئة التدريس
/ 92 السبت الموافقيوم  ،أعضاء هيئة التدريس ،" D2lبناء االستطالعات ونشـرها في نظام دورة بعنوان " .2

2 /1437. 
السبت أعضاء هيئة التدريس، يوم  ،D2l"إدارة التعلم اإللكتروني نظام  فيالمجموعات بناء "دورة بعنوان  .7

 .1437/ 2/ 92 الموافق
وحدة التعليم  "،D2l االلكترونية في نظام إدارة التعلم االلكتروني دورة بعنوان "تصميم وبناء االختبارات .42

 ه.1437/ 9/ 91األربعاء الموافق يوم االلكتروني بكلية التربية بالزلفي، 
-دورة تدريبية لعضوات هيئة التدريس  ،D2lبنظام ، Adobe Connectاستخدام الغرف االفتراضية  .44

 ه.1432/ 2/2االربعاء  ، يومالتربية بالزلفي بكلية
طالبات كلية التربية بالزلفي على استخدام المناقشات ومجلد التسليم والفصول  ب"تدري دورة بعنوان .40

ه الى 1437/ 9/ 91وذلك من يوم األربعاء الموافق D2l االلكترونينظام إدارة التعلم االفتراضية في 
 .التربية بالزلفي وحدة التعليم االلكتروني بكلية ،ه1437/ 9/ 92يوم االثنين الموافق 

دورة تدريبية ، d2lبناء الكفايات وربطها باألنشطة التعليمية في نظام إدارة التعلم اإللكتروني " دورة بعنوان .40
 .أعضاء هيئة التدريس،  1437/ 7/ 2األربعاء الموافق ، عن بعد

، يوم االثنين d2l في نظام إدارة التعلم اإللكترونيكيفية إنشاء غرفة متصلة باإلنترنت " دورة بعنوان .41
 .أعضاء هيئة التدريس،1437/ 9/ 18الموافق 

 الموافق األحد، يوم التعليم االلكتروني بالكلية ةوحد ،" للطالباتمهارات التعليم اإللكتروني دورة بعنوان "   .42
 .الطالبات المستجدات بكلية التربية بالزلفي، هـ12/9/1431

ثنين من اال، وحدة التعليم االلكتروني بالكلية"، D2lإللكتروني التدريب على نظام التعليم ادورة بعنوان " .41
 .الطالبات المستجدات بكلية التربية بالزلفيه، 1431/ 12/1حتى الخميس  19/1

وحدة التعليم االلكتروني بكلية التربية  "،كيفية التخطيط إلدارة وقت التعلم االلكترونيدورة بعنوان "  .49
 .المقررات عن بعد تدرسالتي لطالبات ه، ا 1438/ 2/ 93 االثنين الموافقيوم ، بالزلفي

دورة تدريبية لوحدة التعليم االلكتروني بكلية "، تصميم وانتاج الكتب االلكترونية التفاعليةدورة بعنوان "  .42
 .كلية التربية بالزلفي–هيئة التدريس  ءأعضا ه،1438/ 9/ 91وم الثالثاء الموافق ي، التربية بالزلفي
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تدريبية لمدة  المجمعة دورةجامعة – اإللكترونيالخاص بالتعليم  D2Lالتدريب على نظام وان "دورة بعن  .47
أعضاء هيئة ،2/2/1432-3 الموافق الخميس-الثالثاء، من عمادة التعليم اإللكتروني -يام أثالث 

 .التدريس )نساء( كلية التربية بالزلفى
، يوم كلية التربية بالزلفىيبية بدورة تدر  "،Powerpointاالساليب المختلفة الستخدام برنامج دورة بعنوان " .02

 أعضاء هيئة التدريس كلية التربية بالزلفى .،12/4/1434

 
 
 إلى اآلن. 0241عضو في الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية من العام الجامعي  .4
 (. 0247-0242عضو في الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس عامي ) .0

 
 
 والتعليم اإللكترونيالخاصة بمجال البحث العلمي والجودةدورات حضور ال ،: 
(، مركز تنمية 9111أكتوبر،  98-97"، في الفترة من )نشر البحوث في مجالت دوليةدورة بعنوان " .1

 جامعة أسيوط. -قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
(، مركز تنمية قدرات 9111نوفمبر،  18-17" في الفترة من ) التعليم اإللكتروني المتقدمدورة بعنوان "  .9

 جامعة أسيوط.-أعضاء هيئة التدريس والقيادات
(، مركز تنمية قدرات 9111نوفمبر،  18-17" في الفترة من ) تنظيم المؤتمرات العلميةدورة بعنوان "  .3

 جامعة أسيوط.-أعضاء هيئة التدريس والقيادات
-1( ساعة خالل الفترة من 94امعة أسيوط لمدة )، بمركز شبكة معلومات ج"فوتوشوببعنوان "دورة  .4

 م.9111/ 4/ 17
 أسيوط  ، جامعةICDL ،11 /1 /9113شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر .2
مركز (، البرامج والمقررات وكتابة التقارير )توصيفمعايير الجودة في العملية التدريسية "دورة بعنوان  .2

 م  9111/ 2/ 9- 1 الفترة منأسيوط،  جامعة-والقياداتيس مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدر 
مركز مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، "التدريس باستخدام التكنولوجيا"دورة بعنوان  .7

 .م 9117فبراير  2لى إ 3الفترة من  فيأسيوط،  جامعة-والقيادات
كز مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة مر  "،إعداد كتابة البحوث العلمية ونشرها دولياً "دورة بعنوان  .8

 .م 9117 يناير 91لى إ 97فى الفترة من ، سيوطأ جامعة-والقياداتالتدريس 

حادي عشر: التنمية 
 المهنية

عاشرًا: عضوية المجالت 
 العلمية
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الفترة من  في، سيوطأ جامعة-التربيةمشروع تطوير كليات "، اإلشراف على التربية العملية"دورة بعنوان  .1

 م 9112مايو   4لى إ  9
 .9112امعة أسيوط، ، ج CUICTT، مشروع  )كمبيوتر( ICTPدورة  .11
مركز مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس "، االتجاهات الحدي ة فى التدريس"دورة بعنوان  .11

 .م 9112نوفمبر  12الى  13الفترة من  في، سيوطأ جامعة-والقيادات
 ةجامع-والقياداتمركز مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس "، مهارات العرض الفعال"دورة بعنوان  .19

 .م 9112نوفمبر  13الى  11الفترة من  في، سيوطأ
 جامعة-والقياداتمركز مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس "، أساليب البحث العلمي"دورة بعنوان  .13

 .م 9112مايو  17لى إ 14الفترة من  في، سيوطأ
 جامعة-القياداتو مركز مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس "، مهارات التفكير"دورة بعنوان  .14

 .م 9117فبراير  19لى إ 11الفترة من  في، سيوطأ
الفترة من  فيأسيوط،  جامعة-التربيةتطوير كليات  ع، مشرو " المعلم-الطالبتقويم أداء "دورة بعنوان  .12

 م9112سبتمبر  97لى إ 94
لى إ 12لفترة من ا في، سيوطأ جامعة-التربيةمشروع تطوير كليات "، التدريس وتقويم األداء"دورة بعنوان  .12

 .م 9112مايو  18
 98الفترة من  في، سيوطأ جامعة-التربيةمشروع تطوير كليات "، اإلدارة المدرسية الفعالة"دورة بعنوان  .17

 .م 9112نوفمبر  91لى إ
   الفترة من  فيأسيوط،  جامعة-التربيةتطوير كليات  عمشرو  ،" التربية فيالبحث العلمي "دورة بعنوان  .18

 .م 9112بر نوفم 99لى إ1
 93الى  99الفترة من  في، سيوطأ جامعة-التربيةمشروع تطوير كليات "، التعلم الفعال"دورة بعنوان  .11

 م 9112يونيه 
 .1431/ 17/9 ،عمادة الجودة وتطوير المهارات ،"استخدام مستندات قوقل"دورة بعنوان  .91
 .3/3/1431،هاراتعمادة الجودة وتطوير الم، "بناء وقياس مخرجات التعلم" دورة بعنوان .91
فعاليات جائزة جامعة المجمعة للبحث العلمي واالبتكار للعام الجامعي لحضور ورش العمل المصاحبة  .99

 .9118/ 3/ 18حد ألا، يوم معة المجمعةاج ،وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي،  1438-1431
بجامعة  والتعليم عن بعد اإللكترونييم عمادة التعل"، الوسائل التعليمية التفاعلية دورة تدريبية بعنوان " .93

 .1437/ 2/ 19المجمعة في
ورشة عمل بعنوان " مونتاج وتحرير فيديو تعليمي" ، كلية التربية بالزلفي، وحدة التعليم االلكتروني  .94
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 ه.1437/ 2/ 12والتعلم عن بعد، بتاريخ 
والتعليم  اإللكترونيلتعليم عمادة ا،  Studio pro plusبناء وتصميم محتوى تعليمي باستخدام برنامج .92

 .1437/ 1/ 2،بجامعة المجمعة عن بعد
والتعليم عن  اإللكترونيعمادة التعليم ، Auroro 3dعروض تقديمية ثالثية االبعاد باستخدام برنامج  .92

 .1432/ 2/ 12، بجامعة المجمعة بعد
كلية التربية بالزلفي، جامعة ب دورة بعنوان "االختبارات االلكترونية"، وحدة التميز في التعليم والتعلم .97

 ه.1437/ 4/ 94بتاريخ المجمعة، 
ه، المركز الوطني للتعليم 1432/ 1/ 9دورة تدريبية بعنوان" تطبيقات جوجل للمبتدئين" بتاريخ  .98

 االلكتروني والتعليم عن بعد.
ل الدراسي ، لمدة أربع أيام في الفصD2lدورة المدربات المعتمدات في نظام إدارة التعلم اإللكتروني  .91

 ه.1432-1434الثاني للعام الجامعي 
التربية بالزلفي، وحدة البحث العلمي،  "، بكليةالحوسبة السحابية والتقنية الرقمية ورشة بعنوان "حضور  .31

 ه.1437/ 7/ 97بتاريخ أسبوع البحث العلمي ودعم االبتكار، 
ية التربية بالزلفي، وحدة البحث بكلأهمية االنفوجرافيك في البحوث العلمية"،  ورشة بعنوان "حضور  .31

 ه.1437/ 7/ 97بتاريخ  أسبوع البحث العلمي ودعم االبتكار، العلمي،
كلية التربية بالزلفي، األحد الموافق ورشة عمل بعنوان " دور الكراسي البحثية في تحقيق الريادة العلمية"  .39

 ه.1432/ 9/ 12
"، وكالة الجودة والتطوير بكلية ويم البرنامج إلكترونياً تفريغ استبانات تقويم المقرر وتقورشة عمل بعنوان " .33

 ه.94/1/1432التربية بالزلفى،
"، وكالة الجودة والتطوير بكلية التربية Keynoteتطبيق ورشة عمل بعنوان "استخدام  .34

 ه.91/3/1432بالزلفى،
، جامعة لزلفيبكلية التربية با وحدة التدريب، مستحدثات تقنيات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة .32

 .1432/ 11/ 14الموافق الثالثاءيوم  ،المجمعة
جامعة  –والتعليم عن بعد  اإللكترونيعمادة التعليم ، التدريب على تشغيل واستخدام المنصات الذكية .32

 .1432-2-1االربعاء الموافق ، يوم المجمعة
 اإللكترونيالتعليم  عمادة، جامعة المجمعة– اإللكترونيالخاص بالتعليم  D2Lالتدريب على نظام  .37

 .1432عام  االثنين إلى الخميس أيام من  4، لمدة جامعة المجمعة –والتعليم عن بعد 
 اإللكترونيعمادة التعليم ،  Articulateتصميم الوحدات التعليمية التفاعلية باستخدام برنامج ارتيكوليت  .38

 .1434/ 2/  14 -13وافق ربعاء المألالثالثاء وا وميي ،جامعة المجمعة –والتعليم عن بعد 
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 ، يوميجامعة المجمعة –والتعليم عن بعد  اإللكترونيمادة التعليم ، عوأدواته اإللكترونينظام التعلم  .31
98-91/11/1433. 

وكالة الجودة والتطوير بكلية ، "استخدام الكورس الب إلعداد المحتوى االلكترونيورشة عمل بعنوان " .41
 ه.91/3/1432،التربية بالزلفى

/ 91/9بالزلفى، وكالة الجودة والتطوير بكلية التربية  ،"مقاييس جودة االختباراتة عمل بعنوان "ورش .41
1432. 

 .1432/ 92/1بالزلفىوكالة الجودة والتطوير بكلية التربية  االدارية،مهارات القيادة  .49
 .1432/ 31/1بالزلفىالجودة والتطوير بكلية التربية  ، وكالة"المقرراتتوصيف ورشة عمل بعنوان " .43
/ 31/1 وكالة الجودة والتطوير بكلية التربية بالزلفىالذاتي، بعض المفاهيم المرتبطة بمقاييس التعليم  .44

1432. 
 .97/11/1434والتطوير بكلية التربية بالزلفى الجودة وكالة"،  االعتمادلى إالطريق دورة " .42
 .1434/ 9/19بية بالزلفىوالتطوير بكلية التر  الجودة وكالة"،  االستراتيجيالتخطيط دورة " .42
، بتاريخ وكالة الجودة والتطوير بكلية التربية بالزلفى "،األلىمهارات استخدام الحاسب دورة " .47

 ه.11/19/1434
طوير المهارات بجامعة تالجودة و  ةعماد "،دمج التقنية في التدريس الجامعي" برنامج تدريبي بعنوان  .48

 .ه. 1434/ 93/9بتاريخ  المجمعة 
 ه. 2/2/1434، ات بجامعة المجمعةطوير المهار تالجودة و  عمادة"، األكاديميارات االرشاد مهدورة "  .41
يوم األحد الموافق  كلية التربية بالزلفى"، األكاديميمعايير الجودة واالعتماد في االرشاد "بعنوان دورة  .21

 ه. 1434/ 99/3
 ه.1433/ 1/ 92-2 تاريخبكلية التربية بالزلفى، استراتيجيات التفكير اإلبداعي"، دورة "  .21
 .1434/ 91/4االحد يوم ، التربية بالزلفى كلية"، الذكيةالمهارات االساسية الستخدام السبورة دورة "  .29
، عمادة التعليم SPSSدورة بعنوان " األساليب العلمية لتصميم وتفريغ االستبانات باستخدام برنامج  .23

 ه. 1434/ 7/ 4والتعلم عن بعد ، جامعة المجمعة،  ياإللكترون
 .بواقع ساعتان 1432/ 17/3 يوم الثالثاء كلية التربية بالزلفى ،"التدريسالمدخل القصصي في دورة " .24
التربية بالزلفى العالي كليةتطوير االداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في ضوء جودة التعليم  .22

 .1/1433 98/1 يوم االحد 
في  دالمجمعة، المنعقجامعة -دة الجودة وتطوير المهاراتعما، " بناء الخطط الدراسية وتطويرها"دورة  .22

 .هـ  94/2/1433وحتى  2/ 99الفترة من الزلفي( ،جامعة المجمعة )فرع 
 1- 7الفترة من ، المجمعة جامعة-كلية التربية بالزلفي التدريس"، استراتيجيات دمج التقنية في دورة " .27
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 هـ  2/1433/
- 17 الفترة من المجمعة جامعة-كلية التربية بالزلفي  ،"العمل وتحسين مخرجاتالجودة  عملياتدورة " .28

 .هـ11/4/1433
/ 91موافقال الثالثاءالتربية بالزلفي،  بكليةوحدة البحث العلمي  "،وتقيميهاالبحث في مواقع الويب دورة " .21

19 /1432. 
التربية بالزلفي ،  ليةبكالبحث العلمي  "، وحدةالعلميتنمية المهارات السمعية والشفوية للباحث دورة "  .21

91 /1 /1432. 
، التربية بالزلفي  بكليةالبحث العلمي  والتحقق وحدةالطريقة العلمية للتفكير القائمة على االستقراء دورة " .21

 .1432/ 2/ 13الموافق  األربعاء
عمادة البحث  ،عمل()ورشة المجمعة التأليف والترجمة والنشر العلمي في جامعة ورشة عمل بعنوان " .29

 .1432/ 1/ 9،العلمى
/ 9/ 13التربية بالزلفي عام  بكلية العلميوحدة البحث  ،العلميمجال البحث  فيالشراكة المجتمعية  .23

1434. 
يوم التربية بالزلفي  بكلية واإلرشاد،التوجيه  ة"وحداإليجابي تدريبي " فنيات الحوار حضور البرنامج ال .24

 .1434/ 2/9ربعاء الموافق ألا
وحدة التوجيه  ،"" فنيات وأساليب التعامل مع الطالبات أثناء االختبارات لتدريبياحضور البرنامج  .22

 .1434/ 19/9 الثالثاء الموافقيوم  التربية بالزلفي، بكلية واإلرشاد،
الموافق  حدألا بالزلفي،كلية التربية ، (وحلول الخاصة مشكالتحضور اللقاء العلمي االول )التربية  .22

93/1/1433. 
كلية التربية التعليمي(، الجانب  واإلصغاء واثارها علىمج التدريبي )فن الحوار حضور البرنا .27

 .99/1/1433لزلفي،با
 .3/1433/  12ربعاءألا،التربية بالزلفي ةكلي (،الميدانيةليات تطبيق التربية آحضور البرنامج التدريبي ) .28
 .11/1/1433تربية بالزلفيال ةكلي (،التدريبية وتصميم الحقيبةعداد إ )التدريبي حضور البرنامج  .21
 . 91/3/1433كلية التربية بالزلفي االبداع( تخلق ...حضور البرنامج التدريبي )ازمتنا   .71
 .92/1/1433_92لفى،التربية بالز  كلية ،)استراتيجيات التفكير االبداعي (التدريبي حضور البرنامج  .71
،كلية التربية بالزلفي،كترونية (حضور البرنامج التدريبي )استخدام  البروجيكتور و السبورة االل .79

 97/4/1433. 
  في مجال ال قافة العامة:حضور الدورات 
أسبوع البحث محاضرة علمية بعنوان" األقمشة الطبية" بكلية التربية بالزلفي، وحدة البحث العلمي،  .4
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 ه.1437/ 7/ 98بتاريخ ، العلمي ودعم االبتكار
/ 9/4،وكالة الجودة والتطوير بكلية التربية بالزلفى، "لكريمالوسائل التعليمية في القرآن ادورة بعنوان " .0

1432. 
 .97/4/1432،الجودة والتطوير بكلية التربية بالزلفى وكالة، "العصبيةالبرمجة اللغوية دورة بعنوان " .0
ية وكالة الجودة والتطوير بكل ،"التغذية الراجعة االيجابية في مقابل التغذية الراجعة السلبيةدورة بعنوان " .1

 1432/ 11/1بالزلفى، التربية 
 .1432/ 3/1والتطوير بكلية التربية بالزلفىوكالة الجودة  ،"Motivationالدافعية دورة بعنوان " .2
 .1/1434/ 98يوم االربعاء  كلية التربية بالزلفى، "الروضةالمشكالت التربوية لدى أطفال ندوة بعنوان " .1
 .1/1433 92/9 يوم السبت التربية بالزلفى ، كلية"موجةالحرير طاقة التعلم الذاتي تدورة بعنوان " .9
 .1/1433 31/1 كلية التربية بالزلفى ،"ارتقىبأخالقي ندوة بعنوان " .2
 .98/4/1434،التربية بالزلفى ةكلي ،"هذا رسول الله وهذه سنتهندوة بعنوان " .7

 .31/4/1434،بالزلفىالتربية  كلية"،  وسلمأخالق الرسول صلى الله عليه ندوة بعنوان " .42
 .91/2/1434 ،بالزلفىكلية التربية ، "بالقرآن الكريم والسنة النبوية العلمياالعجاز محاضرة بعنوان "  .44
 التوجيهوحدة  ،الزلفىالتربية ب كلية، "االمتحاناتفنيات وأساليب التعامل مع الطالبات أثناء دورة بعنوان " .40

 .19/9/1434واالرشاد 
 .2/9/1434واالرشاد التوجيهوحدة  ،بالزلفىكلية التربية  ،"يجابياإلفنيات الحوار دورة بعنوان "  .40
 التربية بالزلفي بكلية، العلميوحدة البحث  ،" العلميبناؤنا بعيدون عن البحث " أبعنوان  تدريبيبرنامج  .41

2/9/1343. 
يوم  ،لزلفىالتربية با كلية "،العالجيةاضطرابات النطق واللغة والصوت والبرامج تدريبي بعنوان "  جبرنام .42

 ه.1434/ 7/1ربعاء ألا
 13وكالة الجودة والتطوير بكلية التربية بالزلفىبرنامج تدريبي بعنوان" المدخل القصصي في التدريس"،  .41

 ه. 1434/ 3/ 17يوم الثالثاء الموافق 
 .1432/ 2/ 13الجودة والتطوير بكلية التربية بالزلفى ، وكالة"للميكروويفثار الصحية ألادورة بعنوان " .49

 

 
 

 :المجمعةوجامعة التربية والتعليم  ةإدار  مستوى التي قمت بتقديمها على  الدورات التدريبية 
وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس  "،تصميم وانتاج الكتب االلكترونية التفاعليةدورة تدريبية بعنوان " .4

 .رة التعليم بمحافظة الزلفيداإ– ، المعلمات1438/ 2/ 11يوم الخميس الموافق  ،باإلشراف التربوي 

 والمجتمع ةثاني عشر: خدمة البيئ
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دورة تدريبية لوحدة التعليم االلكتروني  ،"تصميم وانتاج الكتب االلكترونية التفاعليةدورة تدريبية بعنوان " .0
 ، أعضاء1438/ 2/ 12يوم االثنين الموافق  ،عن بعد باستخدام الفصول االفتراضية بكلية التربية بالغاط

 .طكلية التربية بالغا–هيئة التدريس 

عمادة التعليم ، "studio  camtasiaتصميم وتحرير فيديو تعليمي باستخدام برنامج دورة تدريبية بعنوان " .0
 .أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة،1437/ 2/1 ،االلكتروني والتعليم عن بعد جامعة المجمعة

العلوم  ةكلي ،"ها في التعليموتوظيف احترافيةتصميم وإنشاء مدونة تعليمية بطريقة دورة تدريبية بعنوان " .1
 .أعضاء هيئة التدريس ،1/1432/ 2-4األربعاء والخميس الموافق من ، يومي جامعة المجمعة–الطبية 

-قسم التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم  ، "تصميم أفالم الفيديو التعليميةدورة تدريبية بعنوان "  .2
التربية بإدارة المعلمات ، 19/1432/ 91-98موافق من األربعاء والخميس ال، يومي محافظة الزلفى

 .والتعليم

دورة عن ، Studio  Camtasia تصميم وتحرير فيديو تعليمي باستخدام برنامج "دورة تدريبية بعنوان  .1
 /2/  91-11 الموافق نواالثني حدألا ييوم، أعضاء هيئة التدريس ،بعد باستخدام الفصول االفتراضية

 ه.1437

التقنية( عمادة التعليم  )أسبوعدورة تدريبية  تصميم وانشاء المدونة التعليمية"بية بعنوان دورة تدري .9
 .داريات كلية التربية بالزلفىإ ،1432/ 19/ 99االحد ، يوم اإللكتروني

يوم ، دورة عن بعد"، D2lبنظام  Adobe Connectاستخدام الغرف االفتراضية دورة تدريبية بعنوان " .2
 .جامعة المجمعة-أعضاء هيئة التدريس )نساء( ، 1432/ 19/ 1ق الثالثاء المواف

محافظة -قسم التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم "،تصميم وانشاء المدونة التعليمية"دورة تدريبية بعنوان  .7
 .2/1432/  8الثالثاء الموافق من  ، يومالزلفى

ادارة التربية والتعليم بحافظة –التدريب التربوي  قسم، "صناعة االفالم التعليمية"دورة تدريبية بعنوان  .42
 ه.1432/ 19 /91-98،الزلفي

، حافظة الزلفىم-قسم التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم "، التصميم التعليمي"دورة تدريبية بعنوان  .44
 ه.1/1434/ 4-3الموافق من  واالثنين االحديومي 

محافظة الزلفى، -قسم التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم  دورة تدريبية بعنوان "التصميم التعليمي"، .40
 ه.2/1433/ 92-93، 18-12األيام 

/ 3/ 19كلية التربية بالزلفي، وحدة البحث العلمي، بتاريخ "، التصميم التعليمي"دورة تدريبية بعنوان  .40
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 ه.1433

محافظة الغاط-اإلنسانيةسات كلية العلوم والدرا "،التصميم التعليمي للمقرراتبعنوان "ورشة عمل  .41
 ه. 1434/ 4/ 13 

نظام ادارة التعلم االلكترونية  في Adobe Connectاستخدام الغرف االفتراضية "دورة تدريبية بعنوان  .42
D2l، ه.1/19/1432،عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد جامعة المجمعة 

وحدة التعليم االلكترونية بكلية  "ختبارات االلكترونيةكيفية بناء بنوك االسئلة واال "دورة تدريبية بعنوان .41
 ه.1438/ 8/ 9 بتاريخ ، العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

 

 
 
: تنفيذ خطة تفعيل نظام إدارة التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية بكلية التربية في درع المركز األول .4

 ه.1437-1432بالزلفي خالل العام الدراسي 

بجامعة المجمعة، جائزة معالي  األول في: التميز في استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني المركزدرع  .0
 ه.1432-1432للتميز في التعليم اإللكتروني للعام الجامعي مدير الجامعة 

 ه.1432-1434للعام الجامعي،  درع التميز في االنشطة الطالبية .0

 

 
 

لجهد األكاديمي والعلمي والمجتمعي واإلداري ية بالزلفي عن امن عميد كلية الترب خطاب شكر وتقدير -1
 ه.1431/ 1438المبذول خالل العام الجامعي 

للدراسات العليا والبحث العلمي عن الجهود المبذولة  التربية بالزلفي من وكيل كليةخطاب شكر وتقدير  -9
 ه.1431/ 1438خالل العام الجامعي ضمن فريق وحدة التدريب والتطوير 

عن المشاركة في االحتفال بكلية التربية بالزلفي  من رئيس قسم اللغة العربيةاب شكر وتقدير خط -3
 ه.1438/ 3/ 93-11بفعاليات اليوم العالمي للغة العربية في الفترة من 

من الروضة الرابعة بالزلفي عن تفعيل النشاط المجتمعي بدعم الروضة بمجموعة  خطاب شكر وتقدير -4
  ه.1438/ 1437للعام الجامعي مية، من الوسائل التعلي

 ألسبوعالمعرض المصاحب المشاركة في من عميد كلية التربية بالزلفي عن خطاب شكر وتقدير  -2
 ه.1432-1432للعام الجامعي البحث العلمي ودعم االبتكار بجامعة المجمعة 

 لت عليهابيان بالدروع والجوائز التي حص

 :خطابات الشكر التي حصلت عليها
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ب ألسبوع المشاركة في المعرض المصاح من عميد كلية التربية بالزلفي عن خطاب شكر وتقدير -2
 ه.1432-1434البحث العلمي ودعم االبتكار بجامعة المجمعة للعام الجامعي 

المعرض المصاحب ألسبوع المشاركة في من عميد كلية التربية بالزلفي عن خطاب شكر وتقدير  -7
 ه.1434-1433للعام الجامعي البحث العلمي بجامعة المجمعة 

المشاركة في انجاز التقرير السنوي لكلية التربية ي عن من عميد كلية التربية بالزلفخطاب شكر وتقدير  -8
 ه.1432-1432بالزلفى للعام الجامعي 

المتميزة باألنشطة الطالبية من عميد كلية التربية بالزلفي عن المشاركة للمشاركة شكر وتقدير شهادة  -1
 ه.1432-1432كلية التربية بالزلفى للعام الجامعي ب

-1432بكلية التربية بالزلفى للعام الجامعي في أعمال الجودة متميزة شهادة شكر وتقدير للمشاركة ال -11
 ه.1432

لتحقيق الكلية المركز األول  التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد من وكيل عمادةشهادة شكر وتقدير  -11
في تفعيل نظام إدارة التعلم اإللكتروني على مستوى الجامعة في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ه.1437/ 1432
بمناسبة االسهام المتميز في إقامة دورة "المدونات من عميد كلية التربية بالزلفي خطاب شكر وتقدير  -19

 ه.1432/ 1/ 11، بتاريخ والتعامالت االلكترونية بالجامعةالتعليمية" في أسبوع التقنية 
ميم االختبارات تقديم ورشة عمل بعنوان" معايير تصخطاب شكر وتقدير بمناسبة المشاركة في  -13

 ه. 1432 /7/ 13، بتاريخ كلية التربية بالزلفىلكترونية"، اإل
 .1434/ 2/1، بتاريخ النفسية خطاب شكر وتقدير بمناسبة المشاركة في برنامج الصحة -14
 ه.1433/1434م اإللكتروني خالل عام مع وحدة التعليالتعاون خطاب شكر وتقدير على  -12
 ىعلدارة التعلم اإللكتروني إول للكلية في تفعيل نظام ألا خطاب شكر وتقدير في تحقيق المركز -12

 ه.1432/1437للعام في الفصل الدراسي الثاني مستوى الجامعة 
ثراء صفحة قسم العلوم التربوية على الموقع إخطاب شكر وتقدير على الجهود المثمرة لتطوير و  -17

 ه.1432/1432إللكتروني للكلية لعام ا
 ه.1432للعام الجامعي قسم العلوم التربوية  في معرضاركة المشخطاب شكر وتقدير على  -18
 ه.1434/1432القسم المختلفة للعام  نشطةأدير بمناسبة المشاركة في برامج و خطاب شكر وتق -11
خطاب شكر من عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة المجمعة للمشاركة في تقديم  -91

 1437عة، للعام رامج التدريبية في كليات الجامالب
، كلية التربية التربوية"، قسم العلوم تطوعي في نجاحيخطاب شكر وتقدير عن المشاركة في نشاط "  -91

 ه.2/1432/ 91 بالزلفي
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 قرة عينيالمشاركة في معرض توعوي بكلية التربية بالزلفى بعنوان " صالتي خطاب شكر وتقدير عن  -99
 ه.1432للعام الجامعي

  
 صفحتي على موقع كلية التربية جامعة أسيوط
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 العلمي حسابي على الباحث
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 صور الشهادات والتكليفاتعض ب
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في لتنفيذ خطة تفعيل نظام ادارة التعلم فى العلية التعليمية بكلية التربية بالز  األول:درع  المركز 
 ل العام الدراسيخال

 
 استخدام نظام ادارة التعلم اإللكتروني فيالتميز  :درع  المركز االول
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درع التميز  فى االنشطة الطالبية

 

 
 

عضو في لجنة كتابة تقرير وحدة خدمة 
 المجتمع

 1431/ 1438للعام 
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 1431/ 1438تربية بالزلفي للعام لكلية ال السنوي عضو لجنة كتابة التقرير 

 
 بكلية التربية بالزلفي d2lتكليف مدرب معتمد لنظام 
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 1438تكليف مدرب معتمد للعام 

 
 1432 قرار مشرفة وحدة التدريب
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 1432قرار مشرفة وحدة التدريب للعام 
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