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األنشطة واألعمال اإلدارية التي مارستهاAdministrative Tasks :
ً
أوال /املناصب اإلدارية Administrative Positions:
 .1اإلشراف على قسم التربية ورياض األطفال بكلية العلوم واآلداب بشرورة للفصل الدراس ي الثاني من العام
1433هـ.
 .2اإلشراف على الشؤون اإلدارية بكلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1434-1433هـ
 .3مشرفة على كلية العلوم واآلداب بشرورة (شطر الطالبات) منذ تاريخ 1439-1-5هـ.
 .4وكيلة لكلية العلوم واآلداب بشرورة (شطر الطالبات) منذ تاريخ 1439-4-16هـ

ً
ثانيا /أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي
 .1عضوة لجنة التخطيط والتطوير بوحدة التطوير والجودة بكلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1434هـ.
 .2عضو لجنة مشروع "دراسة حديثة الحتياجات سوق العمل واملجتمع" -أحد املشروعات التطويرية للخطة
اإلستراتيجية لجامعة نجران -كلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1434هـ.
 .3عضو لجنة مشروع "إنشاء وحدة متابعة الخريجين بكافة الوحدات األكاديمية بالكلية"  -أحد املشروعات
التطويرية للخطة اإلستراتيجية لجامعة نجران -كلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1434هـ.
 .4عضو لجنة التخطيط واملتابعة بوحدة التطوير والجودة بكلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1439-1438هـ.
 .5عضوة لجنة التعليم والتعلم بوحدة التطوير والجودة بكلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1439-1438هـ.
 .6عضو لجنة تطوير املقررات بقسم التربية ورياض األطفال بكلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1439-1438هـ.

ً
ثالثا /اللجان:
 .1عضو مجلس الدعم الطالبي بكلية العلوم واآلداب بشرورة لعام .1439-1438
 .2عضو لجنة الترقيات واالبتعاث بكلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1439-1438هـ.
 .3عضو املجلس االستشاري للبرامج العلمية واألدبية بكلية العلوم واآلداب بشرورة للعام الجامعي 1439-1438هـ
 .4عضو مجلس كلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1439-1438هـ.
 .5عضو لجنة املعيدين واملحاضرين بكلية العلوم واآلداب بشرورة لعام 1439-1438هـ

ً
رابعا /األنشطة األخرى:
 .1اإلشراف على طالبات التربية العملية لعام 1434هـ.
 .2عضو لجنة سير امتحانات القسم التربوي خالل الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 1433-1432هـ.
 .3رئيسة لجنة سير امتحانات القسم التربوي خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 1433/1432هـ .

الدورات التدريبية وورش العمل:
م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

تأريخ االنعقاد

1

مهارات االتصال في الحوار
الخرائط الذهنية (كيف
تجعلين عقلك يبدع؟)
فن مهارات التدريس
برنامج معارف لإلدارة
املدرسية

5

إدارة العقل واللياقة الذهنية

6

التخطيط وإعداد الدروس

7

األهداف التعليمية

8

أزمة البحث العلمي

9

املهارات االجتماعية في
التدريس

10

استخدام قواعد املعلومات

11

نحن والحوار

2
3
4

إدارة مشروعات الخطة
12
االستراتيجية
ورشة عمل "نظام  4MATفي
13
التعليم الجامعي"
دبلوم الحاسب اآللي
14
التطبيقي
15

كيف تكوني مبدعة؟

ورشة عمل "كيف تنشر
أعمالك ،أوراق البحث
16
العلمي؟
ورشة عمل "عم تبحث في
قواعد البيانات العاملية عند
17
تقييم مجلة ما من أجل
الفهرسة؟"

مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني بمكة املكرمة
وكالة عمادة شئون الطالب لألنشطة والشؤون
الثقافية واالجتماعية بجامعة أم القرى
قسم املناهج وطرق التدريس بجامعة أم القرى
املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي
برنامج الدورات التربوية التدريبية املقدمة من مكتب
التربية العملية بجامعة أم القرى
برنامج الدورات التربوية التدريبية املقدمة من مكتب
التربية العملية بجامعة أم القرى
برنامج الدورات التربوية التدريبية املقدمة من مكتب
التربية العملية بجامعة أم القرى
برنامج الدورات التربوية التدريبية املقدمة من مكتب
التربية العملية بجامعة أم القرى
برنامج الدورات التربوية التدريبية املقدمة من مكتب
التربية العملية بجامعة أم القرى
عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بجامعة أم
القرى
الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي
(جسما)
وحدة تنمية املهارات بعمادة التطوير والجودة-جامعة
نجران
عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية

1431/1/12هـ
1430/12/22هـ
1430/11/16-15هـ
1428/10/16هـ إلى
1428/11/18هـ
1431/3/13هـ
1431/3/14هـ
1431/3/15هـ
1431/3/16هـ
1431/3/17هـ
1431-11-8هـ إلى
1431-11-12هـ
1432-6-15هـ
1433-12-28هـ إلى
1433-12-29هـ
1434/3/24-22هـ

املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي

1430هـ وملدة عام
دراس ي كامل

نادي اإلبداع وريادة األعمال بوكالة شؤون الطالب
لألنشطة والتدريب الطالبي بجامعة أم القرى

1435-5-4هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-28هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-29هـ

18
19

20

21
22
23

24

25
26

كيف تنشر ورقتك (بحثك)
العلمية؟
أنماط املراجع في النشر
مدخل إلى علم التحليل
اإلحصائي للمواد املنشورة،
كيف تعد املنشورات
واالقتباسات ،كيف يحسب
عامل أثر املجلة واملؤشرات
األخرى؟
التقنيات الحديثة في أساليب
التوثيق العلمي
حقوق امللكية الفكرية
وحقوق النشر والتوزيع
الكتابة وفق معايير املجالت
العلمية املصنفة
أخالقيات البحث العلمي
وحلول "قارنت"QARNET
لتسجيل وحماية األبحاث
والتحقق من األصالة
أساسيات ومهارات البحث في
البيئة الرقمية
ضبط الجودة وتقييم أنشطة
التعلم اإللكتروني

 27تصميم وقياس نواتج التعلم

28

مؤشرات األداء واملقارنة
املرجعية

تصميم خطط التحسين
ً
 29املستمر وفقا للنظام الداخلي
للجودة
مؤشرات األداء :أداة لقياس
30
وتقييم األداء
 31جودة القيادة تصنع الفرق

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-29هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-29هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-29هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-30هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-30هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-30هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-30هـ

عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود

1436-12-30هـ

الرياض -قاعة امللك فيصل للمؤتمرات

1439/3/5-3هـ

ضمن إطار برنامج (إمكان) إلعداد قيادات التطوير
والجودة بجامعة نجران -وحدة تنمية املهارات بعمادة
التطوير والجودة
ضمن إطار برنامج (إمكان) إلعداد قيادات التطوير
والجودة بجامعة نجران -وحدة تنمية املهارات بعمادة
التطوير والجودة
ضمن إطار برنامج (إمكان) إلعداد قيادات التطوير
والجودة بجامعة نجران -وحدة تنمية املهارات بعمادة
التطوير والجودة
وحدة تنمية املهارات بعمادة التطوير والجودة بجامعة
نجران
مكتب التعليم بمحافظة شرورة

1439-3-30هـ

1439-4-1هـ

1439-4-2هـ
1439/2/20-19ه
2017/11/9-8م
1439هـ

 32طرق التواصل في بيئة العمل
33

الهوية الرقمية تسويق أم
احتراق

34

مهارات العرض الشفهي

35
36

العمل الجماعي والتواصل-
طرق التواصل
سلسلة بناء الذات-تقدير
الذات والفعالية

صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف" بدعم من وزارة
العمل -عبر منصة دروب.
صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف" بدعم من وزارة
العمل و بالتعاون مع جامعة امللك عبدالعزيز-عبر
منصة دروب.
صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف" بدعم من وزارة
العمل -عبر منصة دروب.
صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف" بدعم من وزارة
العمل -عبر منصة دروب.
صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف" بدعم من وزارة
العمل -عبر منصة دروب.

2018-7-26م
2018-7-26م
2018-7-26م
2018-7-27م
2018-8-28م

األبحاث العلمية املنشورة وأنت في الجامعةPublication at the University :

ُ
 .1ورقة عمل بعنوان "ملفات  E-Portfolioكأسلوب تقويم في التدريس الجامعي" ،قدمت في امللتقى العالمي
للمبدعين في التدريس الجامعي بمدينة الرياض ،بتاريخ 1434/3/24-22هـ ،.املوافق 2013/2/5-3م.
 .2بحث بعنوان "تحليل كتب اللغة اإلنجليزية املطورة لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية في
ضوء القيم" ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،مجلة دراسات في التعليم الجامعي2014( ،م) ،العدد.27
ُ
 .3ورقة عمل بعنوان "التوأمة املهنية" قدمت في ملتقى البحث العلمي وتطوير التعليم بجامعة أم القرى بمكة
املكرمة ،بتاريخ 1436/7/4-2ه ،املوافق 2015/4/23-21م.
 .4بحث ُمشترك بعنوان "فعالية برنامج السنة التحضيرية بجامعة أم القرى في تأهيل الطالبات لاللتحاق بالكليات
الجامعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية" ،املؤتمر الدولي الثاني لتطوير البحث العلمي في التعليم
العالي ،ماليزيا -كواالملبور1436/8/29-26هـ املوافق  16-13يونيو 2015م.

ُ
 .5ورقة عمل بعنوان "التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي ..طبيعة العالقة وسبل التكامل" قدمت في املؤتمر
ُ
السابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي" واملنعقد
في جامعة امللك سعود بالرياض ،في الفترة من 1437/5/23-21هـ ،املوافق 2016/3/3-1م.
 .6بحث بعنوان "تصور مقترح ملعايير االعتماد األكاديمي لتطوير منظومة التعليم الجامعي بجامعة نجران في برنامج
ُ
إعداد املعلم" .ق ِّدمت في مؤتمر االعتماد األكاديمي ومعايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي،
املنعقد بتاريخ  27-25نوفمبر 2016م في اسطنبول -تركيا.

ُ
 .7بحث بعنوان "فاعلية البودكاست في تنمية مهارتي االستماع والتحدث باللغة اإلنجليزية" قدم في املؤتمر السابع
للتربية والتعليم املنعقد بجامعة نانيناغ التكنولوجية في الفترة من 1439-9-29-28هـ املوافق 2018-6-14-13م،
سنغافورة.
 .8دراسة تحليلية ملحتوى مقرر اللغة اإلنجليزية املطور " "Flying Highللصف األول الثانوي ،اململكة العربية
السعودية ،مجلة جامعة شقراء ،العدد العاشر ،محرم1440 ،هـ.)2018( .

ُ
 .9بحث ُمشترك بعنوان "املعوقات التي تواجه املرأة السعودية في تحقيق دورها التنموي ُ
وسبل تجاوزها" قدم في
املؤتمر األول لدراسات املرأة السعودية" ،املنعقد بمركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الفترة من 1440-2-16-15ه املوافق 2018-10-25-24م.

األبحاث العلمية املنشورة وأنت خارج الجامعةPublication outside the University :
 .1بحث بعنوان "أثر استخدام استراتيجية  K.W.Lفي التحصيل الدراس ي ملقرر اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف
ُ
األول املتوسط بمدينة مكة املكرمة" ،قدم في املؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم العالي املنعقد في
املنطقة الشرقية بمدينة الخبر في الفترة من  9إلى  12جمادى اآلخرة 1433هـ املوافق  30أبريل إلى  3مايو
2012م.

املؤتمرات Conferences
 .1املؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي ،واملقام في الفترة من  30-28ذو الحجة 1436هـ ،املوافق  13-11أكتوبر
 2015في رحاب جامعة امللك سعود بمدينة الرياض.
 .2امللتقى األول للبحث العلمي واملقام بجامعة أم القرى (عمادة البحث العلمي) في الفترة 1438-3-21/20هـ.
 .3املؤتمر الدولي للتعليم املدمج :الطريق إلى اقتصاد املعرفة ،والذي نظمته الجامعة السعودية اإللكترونية ،واملقام في
الفترة من  5-3ربيع األول 1439هـ ،املوافق  23-21نوفمبر 2017م بقاعة امللك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
 .4املؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) (التعليم ما بعد الثانوي :الهوية ومتطلبات
التنمية) ،واملقام في رحاب جامعة امللك سعود بالرياض ،في الفترة من 1439/6/27-26هـ املوافق 2018/3/15-14م.
 .5املعرض واملنتدى الدولي السادس للتعليم (تعليم  ،)2018الرياض ،الفترة من 1439/7/25-23هـ املوافق -9
2018/4/11م.

