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لكلية الطفولة المبكرة  المجلة العلمية

 جامعة اإلسكندرية  
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 The Reality of Playing E-games 

during the Period of Domestic 

Ban and its Impact on the Early 
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Developmental domains from 

Mothers’ Point of Vie 

- Elementary Education 
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 كلية التربية بالجبيل.   من طالبات 

 مجلة كلية رياض األطفال 

 جامعة االسكندرية 
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 "Teachers as Partners in 

Diagnosis of Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder 

among Kindergarten Children. 

 

". Middle East " Current 

Psychiatry 

October-

2016 

تقييم النمو العقلي المعرفي لطفل الروضة   

في جمهورية مصر العربية في ضوء 

 المعايير القومية لرياض األطفال.

 مجلة دراسات تربوية واجتماعية.

 حلوان  جامعة  /كلية التربية

المجلد الخامس  

العدد   -عشر

 2009الرابع 

 : العلميةالمؤتمرات 

طبيعة   ظمة المن الجهة اسم المؤتمر  م

 المشاركة 

عداد المعلم وفق رؤية ؤتمر العلمي التاسع امال 

 م  2030

مع اكاديمية طيبة التعليمية بالتعاون 

 الجمعية العربية للقياس والتقويم 

 2021ديسمبر 11

مشاركة ببحث  

بعنوان فاعلية 

التعلم القائم على  

المشروعات في  

تنمية مهارات  

 فيقبل المست

 التعليم العالي 

 : نحو التعافي الكاملالدائريل األعمانموذج  
مؤسسة محمد راشد آل مكتوم للمعرفة 

 حدة اإلنمائي برنامج األمم المتو
3/11/2021 

 2021فبراير 23في الدول  بية مكتب اليونسكو اإلقليمي للتر  يعوتوس لتطوير تيجياستراإطار  بعنوان: ندوة 
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التعلم   وجمعيات ووحداتمراكز نطاق 

 " العربية  قةالمجتمعي في المنط

 / عن بعد العربية

 The International Workshop on 

Successful International Experience 

of online Education and Challenge 

in Light of COVID-19 

Academic Center for 

Conference and Scientific 

publishing Malaysia 

(ACCSPM)  

12 March 

2021 

 ملتقي تربوى بعنوان  

 كورونا ... األزمة واستثمار الفرص

 جامعة الملك خالد/ كلية التربية 

 6-8/4 /2020 

 حضور

 Arabic Citation index Workshop Research Support 

Center/Helwan University     

20 August 2020 

Attends 

 

 The first online Arab conference for 

postgraduate students entitled 

Emerging technologies and their  

 applications in the service of 

sustainable development in Arab 

world 

Imam Abdulrahman 

Bin Fasil University / 

Academic counselling Center     

21-23 

June 2020 

Attends 

امعي الملتقي الدولي الثاني لمركز االرشاد الج 

 بعنوان 

االرشاد بين حاجة الجامعات وجودة   )مراكز 

 المخرج(

صياغة الحالة في ضوء النموذجين المعرفي  

 والسلوكي والجدلي فى الممارسة اإلكلينيكية 

مركز االرشاد الجامعي/ جامعة اإلمام  

 عبد الرحمن بن فيصل 

28/1/2020 

 حضور

 راشد آل مكتوم للمعرفة  حمد بن مؤسسة م جائحة كورونا وأثرها في جهود محو األمية 

 2020سبتمبر  14

 حضور

جامعة حلوان / مجمع اإلبداع والبحث   تقديم ورقة علمية  

 العلمي

 تقديم ورقة علمية 

الملتقي األول لرئيسات األقسام األكاديمية  

 تجارب وخبرات 

 جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 

 هـ 1440/ 1/8

 4/2019/ 7الموافق 

 حضور

ي الثاني للشؤون التعليمية ) دعم بيئات  لتقالم 

 التعليم بمهارات  القرن الواحد والعشرون(

 وزارة التعليم

   هـ17/7/1440

 2019مارس  14الموافق 

 حضور

 المؤتمر الدولي الرابع لتقويم التعليم  

 "مهارات المستقبل تنميتها وتقويمها"

 هيئة تقويم التعليم( 

هـ  1440األول ربيع  28-26الرياض 

 م 2018ديسمبر  6-4فق الموا

 حضور

 المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم  

 " لطفولة المبكرة" التعليم والتعلم فى ا

 

 وزارة التعليم

   مركز المؤتمرات بالرياض

 2018أبريل  9-11

 حضور 

 األول بكلية التربية بالجبيل العلميالملتقى  

 بين الواقع والمأمول" المدرسي" العنف 

كلية التربية/ جامعة االمام عبد الرحمن 

 بن فيصل بالمملكة العربية السعودية

 2018مارس 21-22

 

ببحث  مشاركة 

 نوان بع

فاعلية برنامج قائم 

على التعلم  

بالمشروعات  

 الطفل  إلكساب

مهارات السالم 

ضوء برنامج  فى

 السالم أوالً 
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 المؤتمر الدولي األول  

المتغيرات  " بناء طفل لمجتمع أفضل فى ظل 

 المعاصرة"

 

 جامعة أسيوط التربيةكلية 

 2018فبراير  6-7

مشاركة بورقة 

 عمل بعنوان

ل معا من أج

 منةطفولة أ

" برنامج قائم 

على بعض 

تطبيقات علم 

النفس االيجابي  

لتوعية األطفال 

بحقهم فى الحماية 

من التعرض 

 للتحرش وااليذاء"

 مام:لدباالملتقي التربوي األول لكلية التربية  

 شبكات التواصل االجتماعي: الوعي والوقاية 

كلية التربية / جامعة 

 هـ 29/1/1437الدمام

2/9/2016 

 حضور

المؤتمر الوطني األول للسنة التحضرية بجامعة  

 الدمام 

 جامعة الدمام 

 هـ 1436رجب 4

23/4/2015 

 حضور 

الملتقى العلمى األول لقسم التربية وعلم النفس  

 دمام الجبيل جامعة البكلية التربية ب

تقديم حقيبة  م2015قسم التربية وعلم النفس 

بعنوان  تدريبية 

 دور التقويم في

تعديل سلوك  

 األطفال 

 الملتقى التربوي  

 )رياض األطفال بداية حضارة أمه(

 

 وزارة التعليم باالشتراك مع جامعة الدمام 

 هـ 1435جمادى الثاني 10-12

22-24/3/2014 

 

 

قة  المشاركة بور

شة  وتقديم ور

 عمل بحثية 

 ورقة عمل بعنوان 

الوالدين  

كمشاركين فى 

تعلم أطفال 

 الروضة 

مل  ورشة ع  

 بعنوان بحثية

معايير المشاركة 

الوالدية فى  

 برنامج الروضة 

المؤتمر الرابع للتعليم العالي بالمملكة العربية  

السعودية " المسؤولية المجتمعية لمؤسسات  

 التعليم العالى 

 هـ1434الرياض   –ليم العالى التع وزارة

 م2013/

 حضور 

 The 4th International Psychiatric 

Conference" Globalization, 

Psychiatry and Mental Health", 

 

المستشفى السعودي الدولي بجدة 

 بالمملكة العربية السعودية 

 2009أبريل  30 -28

مشاركة ببحث  

 بعنوان 

HELPING 

ADHD 

PRESCHOO

LERS 

OVERCOM

E 

ACADEMIC 

CHALLENG
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ES 

األول مؤتمر اعداد المعلم  المؤتمر الدولى 

ق التعاون الدولي واستراتيجيات  وتنميته أفا

 التطوير 

 كلية التربية جامعة حلوان 

 م 2008أبريل  21-22

عضو اللجنة  

 المنظمة للمؤتمر 

 ئيس مؤتمر.....(رئيس جلسه/ر)ببحث/حضور/ المشاركة وطبيعةله  المنظمة والجهةيذكر اسم المؤتمر 

 

 متدرب( مدرب/)التدريب() المهنية التنمية: خامسا" 

 التدريب/تاريخ التدريب  ةشامال": جهكمتدرب شارك فيها   التي التدريبيةامج تذكر البر

 
 التاريخ  جهة التدريب    التدريبيالبرنامج 

 دبلوم النشر العلمي الدولي 
The scholars and Academics platform& the 

winning Strategy Group in Turkey    

  2021أغسطس   15-22

 ساعة تدريبية 24لمدة 

Very young children as 

artistic co-constructors" 
Journal of Early Childhood Research 

February   
 4, 2021 

 يوم 21 دةلم

 Wipo ة الفكريةالمنظمة العالمية للملكي الدورة العامة عن الملكية الفكرية 
 رس  ما 27ر إلى فبراي15

 ساعة تدريبية 60

البرامج ثة في بناء اتجاهات حدي  ىملتق

امعي  تعليم الجالدراسية في ال

 المهنية(  )االختبارات

 2021مارس  31-30 ية بالجامعةلبرامج الدراسإدارة تخطيط ا

ى اتجاهات حديثة في بناء البرامج ملتق

 )الخطةي الدراسية في التعليم الجامع

 (البحثية في المقررات الدراسية

 2021مارس  31-30 لجامعةية با الدراسبرامج خطيط الإدارة ت

هو معامل هيرش   امعمل ورشة 

index-H وكيف يتم حسابه 

 العلمي والبحثوكالة الدراسات العليا 
 

25/10/2121 

االضطراب المشترك رؤية ومدخل 

 جديد لتشخيص االضطرابات
 15/11/2021 دمة المجتمع  ت والتطوير وخوكالة الدراسا

مراكز مصادر العلم في إطار برامج 

بوزارة  2030ومبادرات تحقيق رؤية 

 التعليم

 14/9/2021 تبة الملك عبد العزيز العامة/ الفهرس العربي الموحدمك

النشر  أدوات الباحث العلمي في 

 والبحث العلمي
 2121 نوفمبر 13 منصة الباحثين واألكاديميين العرب )ايفاد( 

المناسبة  العلميةلمجلة كيفية اختيار ا

 الميللنشر الع
 4/4/2021 ي بعمادة شؤون المكتبات وحدة مصادر التعلم والبحث العلم

 15/10/2021 منصة الباحثين واألكاديميين العرب )ايفاد(  بحث العلمي االبتكار في ال

ي في حتوى اإللكترونأدوات بناء الم

)ضمن برنامج  ردالك بونظام الب

 تجربة تعليم مستمر ذا جودة عالية(
 م 28/10/2021 عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد/ عن بعد 

استخدام التطبيقات في التعلم عن  

مستمر  ربة تعليم  جنامج ت)ضمن بربعد

 ودة عالية( ذا ج
 م 2021/ 9/9 ليم عن بعد/ عن بعد إللكتروني والتععمادة التعليم ا

وكتابة التدوين برامج  استعمال

)ضمن  مستوى متقدم -المالحظات

برنامج تجربة تعليم مستمر ذا جودة 

 عالية( 

 م 30/3/2021 عن بعد عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد/ 

 -التعليم فيزوم استخدام برنامج 

)ضمن برنامج تجربة  مستوى متقدم
 م 14/10/2021 عن بعد/ عن بعد لكتروني والتعليم عمادة التعليم اإل
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 تعليم مستمر ذا جودة عالية(
االلكترونية باستخدام أداه األوسمة 

 )ضمن برنامج بورد بالبالك اإلنجاز

 م مستمر ذا جودة عالية(تجربة تعلي
 م 27/5/2021 ة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد/ عن بعد ادعم

)ضمن تطوير االختبارات اإللكترونية 

يم مستمر ذا جودة برنامج تجربة تعل

 ة( عالي
 م 23/3/2021 عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد/ عن بعد 

استخدام  ى التفاعلي بميم المحتوتص

)ضمن برنامج تجربة  Emazeمج برنا

 تعليم مستمر ذا جودة عالية(
 م 2021/ 7/9 عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد/ عن بعد 

ياجات الخاصة  تطبيقات دعم ذوى االحت

ليم  ربة تع)ضمن برنامج تج يمفي التعل

 ودة عالية(ا جر ذتممس
 م 14/9/2021 بعد  ني والتعليم عن بعد/ عنعمادة التعليم اإللكترو

جودة المقررات اإللكترونية باستخدام  

ضمن برنامج معايير الكواليتي ماترز)

المعسكر الصيفي لمستقبل التعليم  

 اإللكتروني( 

 م 2021/ 3/6 بعد د/ عن عن بع ليمإللكتروني والتععمادة التعليم ا

في الفصول  جيا تكنولودعم ال

 االفتراضية 
 م 2021/ 2/3 عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد/ عن بعد 

The Art of Designing and 

Measuring Key performance 

Indicators (KPIs) for Academic 

programs and communicating 

Results to Stakeholders 

 24/5/2021 عن بعد  /االعتماد األكاديميو عمادة الجودة

QRIENTATION ON 

ELECTRONIC 

APPLICATIONS 
 12/10/2021 عن بعد  /االعتماد األكاديميوعمادة الجودة 

التوعية األساسية بنظام إدارة الجودة 

 ندةالمسامادات للع  9001ايزو 
 14/9/2021 عن بعد  /يمياالعتماد األكادوعمادة الجودة 

Planning and Implementation 

of Self -Evaluation Scales for 

Academic Programs  
 28/9/2021 عن بعد  /االعتماد األكاديميوعمادة الجودة 

ودة رة الجالتدقيق الداخلي لنظام إدا

وفقاً للمواصفة  9001:2015زو اي

تدقيق  شاداترإ" 19011:2018

 ة" أنظمة اإلدار

 2021/ 7/9 عن بعد  /االعتماد األكاديميوعمادة الجودة 

Fulfilling Accreditation 
Eligibility Requirements for 
Undergraduate and Graduate 

Programs  
 لبرامجيمي اكادي ألا االعتمادطلبات مت

 ريوس والدراسات العليالبرامج البكالو

 21/9/2021 عد عن ب /االعتماد األكاديميوعمادة الجودة 

Endnote Online 
والبحث العلمي بعمادة شؤون المكتبات   التعلم وحدة مصادر

  عن بعد /
11/1/2021 

Mendeley 2021 /12/1 بعد  ات/ عنعمادة شؤون المكتب 

ORCID& Google scholar 
والبحث العلمي بعمادة شؤون المكتبات   التعلم وحدة مصادر

  عن بعد /
11/1/2021 

 2021  /2/3 عمادة شؤون المكتبات/ عن بعد  لمعلومات مصادر ا استخدام أخالقيات
 28/9/2021ث العلمي بعمادة شؤون المكتبات  لبحوا التعلم وحدة مصادر كتب اإللكترونيةفعال للم التخداساال
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  عن بعد /
النزاهة األكاديمية وكيفية تفادى 

 العلمي االنتحال
ادة شؤون المكتبات  والبحث العلمي بعم التعلم وحدة مصادر

  عن بعد /
25/1/2021 

م وتقييم مصادر البحث المتقد نيةكاإم

 علومات الم
والبحث العلمي بعمادة شؤون المكتبات   التعلم وحدة مصادر

  عن بعد /
22/2/2021 

ProQuest 
والبحث العلمي بعمادة شؤون المكتبات   التعلم وحدة مصادر

  عن بعد /
26/4/2021 

تشهاد المرجعي ساال إدارةية كيف 

 Endnote webمج باستخدام برنا
والبحث العلمي بعمادة شؤون المكتبات   التعلم وحدة مصادر

  عن بعد /
9/3 /2021 

لعضو هيئة المهني  النمو تخطيط

 التدريس
 ـ ه1442ل شوا22 عمادة التطوير الجامعي/ عن بعد

ئط الذهنية في  التطبيقات العملية للخرا

 لصفية  القاعات ا
 2021أكتوبر5 حضور ر الجامعي/ التطويعمادة 

 هـ 1442 جمادى األخر 6 عمادة التطوير الجامعي/ عن بعد مي عصر التحول الرق
 هـ  25/8/1442 عي اد الجاممركز اإلرش يذاء إلل التصدي

لية و نحو مستقبل آمن من خالل مسؤ

عية مستدامة ووعي بالرؤية مجتم 

 2030الوطنية 

بمشاركة مجلس فيصل  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن

 المنطقة الشرقية للمسؤولية المجتمعية 
 2021مارس  28-29

 26/9/2021 منصة التربويين العرب )ايفاد(   فاعليبوينت التاستخدام البور
الممارسات النوعية في التطوير 

 األكاديمي 

 وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 يصل جامعة الملك فودة للتطوير ب عمادة الجبمشاركة 
1/2 /2021 

 لإلشراف والتقنيالجانب المعرفي 

 األكاديمي 
 16/11/2021 ميةاألكادي الجامعة للشؤون وكالة

ورشة هارفارد في تطوير برامج اعداد  

 المعلم
 هـ  1440/ 1/5 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

 هـ  1440/ 3/5 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية " سقف" السعودياالطار 

تنمية مهارات الطالبات عبر ملف 

 one noteاإلنجاز اإللكتروني 
 هـ  1440/ 4/5 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

 هـ  3/1440/ 26 هيئة تقويم التعليم/ فندق فورسيزون الرياض  طرق قياس المهارات 

 هـ  3/1440/ 27 هيئة تقويم التعليم/ فندق فورسيزون الرياض  المستقبل مهارات وظائف 

 التعليم: فيتنمية المهارات الريادية 

تحويل المهارات البحثية إلى مشاريع 

 ومنتجات 

 هـ  3/1440/ 28 هيئة تقويم التعليم/ فندق فورسيزون الرياض 

 2018سبتمبر  28 كلية التربية بالجبيل  وكالة شؤون الطالبات / تقديم دورة مهارات الحياة الجامعية 

Research Funding and 

Collaboration   
 عمادة البحث العلمي/ جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

 2018سبتمبر  2019

 هـ 1440/ 1/  9-10

للتعلم استراتيجيات  كأداةاالختبار 

 وتطبيقات تقنية
 بالجبيل عمادة تطوير التعليم/ كلية التربية 

14/10 /2018 

 هـ  15/2/1440

الجامعة للشؤون األكاديمية/ جامعة اإلمام عبد لة اكو تطوير خطة تقييم البرامج األكاديمية

 الرحمن بن فيصل 

2/10/2018 

 هـ  1440/ 22/1

Developing a Plan for 

Academic program 

Assessment 

 بالجبيل  التربية كلية /التعليم تطوير عمادة
3/10/2018 

 هـ  22/1/1440

 التدريس التأملي
 ل جبيلاب التربية كلية /التعليم تطوير عمادة

17/10/2018 

 هـ 1440/ 8/2

التعلم  فيالتعلم المرئي وتطبيقاته 

 الجامعي

عمادة التطوير الجامعي بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 

 م 2018اكتوبر  18

 م 2018اكتوبر  17عمادة التطوير الجامعي بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن  كاريزما عضو هيئة التدريس  
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 فيصل 

عمادة التطوير الجامعي بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن  يالتدريس التأمل

 فيصل 

 م 2018اكتوبر  3

Developing a Plan for 

Academic Program 

Assessment 

 األكاديمية للشؤون الجامعة وكالة

 فيصل  بن نعبد الرحم اإلمام بجامعة

 م 2018اكتوبر  2

Research Funding and 

Collaboration  

Clarivate analytics  

وكالة جامعة األمام عبد الرحمن بن فيصل للدراسات العليا  

   والبحث العلمي

 م 2018سبتمبر  20

لمصادر المعرفة   دورة مدرب

لكترونية من مؤسسة كالريفيت اإل

اناليتس بالشراكة مع جامعة االمام عبد 

 الرحمن بن فيصل 

Clarivate Analytics - IAU - 

TOT 

Certificate 

Clarivate analytics 

األمام عبد الرحمن بن فيصل للدراسات العليا   جامعةعمادة 

 المعلومات العلمي وتقنياتوالبحث 

 م 2018/مايو20-22

معايير تقييم بيئة الحضانات باستخدام  

 ITERSمقياس  

 وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية

السادس للتعليم   الدوليلمعرض والمنتدى ضمن فاعليات ا

 (الطفولة المبكرة يف )التعليم

 م 2018ابريل9

 السعوديةوزارة التعليم بالمملكة العربية  الوقاية من العنف وايذاء األطفال

السادس للتعليم   الدوليضمن فاعليات المعرض والمنتدى 

 )التعليم فى الطفولة المبكرة(

 م 2018ابريل9

تحليل نتائج االختبارات واالستفادة من 

 قراءة النتائج

 هـ 1439/ 16/7 كلية التربية بالجبيل  /اتاالختبار دةمركز جو

 م 2018أبريل  2

 م 2018مارس 27 المكتبة الرقمية السعودية -وزارة التعليم البحثيتحليل الدراسات السابقة واألدب 

الصفئ لتحقيق رؤية  المناخئم مال

2030 

/ جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل /   كلية التربية بالجبيل

 علمي األولالالملتقى 

 م 2018مارس  21

 م 2018مارس  19 المكتبة الرقمية السعودية -وزارة التعليم كتابة مراجع البحث العلمي 

 م 2018مارس1 المكتبة الرقمية السعودية -وزارة التعليم ISIآلية النشر فى 

   هـ1439/ 10/3 كلية التربية بالجبيل  /االختباراتمركز جودة  جدول المواصفات

 م 2017 برنوفم29

 هـ 1439/ 12/2  كلية التربية بالجبيل /مركز جودة االختبارات أساسيات التقويم  

 م 2017نوفمبر 2

   هـ1439/  9/3 كلية التربية بالجبيل  /مركز جودة االختبارات التقويم البديل

 م 2017نوفمبر 28

الكفايات األساسية في التعليم تطوير 

 والتعلم لألستاذ الجامعي"

 م  2017سبتمر  21- 18 ر الجامعيويعمادة التط

workshop on Assessing the 

21st Century "Soft" Skills 

The Deanship of Education Development 14 September 2017 

من خالل تصميم  يالعبء المعرفداره ا

 التعليم

 هـ 11/7/1438 الدمام عمادة التطوير الجامعي بجامعة 

 م 2017أبريل 8

اعدة معلومات تفادة من قسكيفية اال

للمتخصصين  ERIC البحوث التربوية

 في مجال التربية

 هـ 1438/ 1/7 عمادة المكتبات/ كلية التربية بالجبيل

 م 2017مارس  29

 هـ 23/6/1438 كلية التربية بالجبيل  /الجامعيعمادة التطوير  دورة التدريس المصغر

 م 2017مارس 22

Creative and Active Teaching 

Strategies: An art bashed 

 م 2017/ 7/2 بجامعة الدمام الجامعيعمادة التطوير 
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Teaching Approach 

 هـ 23/3/1438 عمادة التطوير الجامعي بجامعة الدمام التعلم  فيدافعية الطالب 

 م 2016ديسمبر 23

 ـ ه 22/3/1438 عمادة التطوير الجامعي بجامعة الدمام صعوبات التعلم لدى الطالب الجامعيين

 م 2016ديسمبر 22

Web of science 

 

 هـ  1438   /7/3 عمادة المكتبات بجامعة الدمام

 م 2017يناير  6

 هـ 2/1438/ الجامعي بجامعة الدمامعمادة التطوير  كيف تجعل التعليم العالي ممتعا 

 م  2016نوفمبر  3

Research Methodology م 2016أكتوبر  12 لدمامبجامعة ادة البحث العلمي اعم 

 هـ 27/7/1437 بالدمام الجامعيعمادة الجودة والتطوير  مخرجات التعلم المستهدفة

 م 2016أبريل  15

 هـ 22/5/1437 العلمي بجامعة الدمامعمادة البحث  END NOTE المرجعياالستشهاد 

 م 2016مارس  2

استخدام التقويم فى عملية التدريس 

 بناء جدول المواصفات  وكيفية

 هـ 1437/ 8/5 يل كلية التربية بالجب

 م 2016فبراير 17

اآلليات الجديدة لمراجعة الخطط  

 الدراسية وتطويرها

 هـ 1437/ 7/5 بالدمام الجامعيعمادة الجودة والتطوير 

 2016فبراير  16

 1437/  6/5 عمادة التطوير الجامعي اإلبداعيةالمهارات 

 م 2016فبراير 15

questioning strategies and 

leading discussion in 

classroom 

 هـ 17/4/1437 عمادة التطوير الجامعي /كلية التربية بالجبيل

 م 2016يناير  18

 Pro-Quist بعنوان:دورة تدريبية 

Databases 

 م 2016أبريل  DSL 5المكتبة الرقمية السعوديةعمادة شؤون المكتبات /

 Ebrary بعنوان:دورة تدريبية 

Academic Complete 

 م 2016أبريل  DSL 4مكتبة الرقمية السعوديةال/عمادة شؤون المكتبات 

اآلليات الجديدة لمراجعة الخطط  

 الدراسية وتطويرها

 ن 2016فبراير  16   الجامعيعمادة تطوير التعليم 

نظام التصويت األلى  استخدام

 الجامعي التعليم  في)كليكرز ( 

 1437/  8/1 كلية التربية بالجبيلعمادة شؤون المكتبات/ 

 م 2015أكتوبر 21

طريقة التدريس المبنية على نظرية بناء  

 المعرفة: دورة التعلم الخماسية

 هـ 1337/ 1/1 عمادة التطوير الجامعي /بالجبيلكلية التربية 

 م 2015أكتوبر  15

الخطة االستراتيجية والبرامج التنفيذية 

 لكلية التربية بالجبيل

 هـ 19/5/1436 كلية التربية بالجبيلادارة التدريب/ 

 م 2015رس ام 10

 م 2015مارس  4 عمادة التطوير الجامعي اإلدارة الصفية 

 هـ 1436/ 7/5-6 كلية التربية بالجبيلادارة التدريب/  Spssبرنامج التحليل اإلحصائي 

 م 2015فبراير 26- 25

 هـ 1436/ 23/4-22 كلية التربية بالجبيلادارة التدريب/  استراتيجيات التعلم النشط

 م 2015فبراير  12-13

Constructive Feedback م 2015يناير  29 عمادة التطوير الجامعي بالراكة 

 هـ 11/3/1436 عمادة التطوير الجامعي بالراكة الفصول المقلوبة 

 م 2015يناير  2

 هـ 18/2/1436 الجامعيعمادة التطوير  اإللكتروني تصميم المحتوى 

 م 2014ديسمبر11

 هـ 1436/ 5/1-3 الجامعيعمادة التطوير  one noteبرنامج 

 م 2014أكتوبر27-29

 هـ 28/12/1435 كلية التربية بالجبيل / الجامعيعمادة التطوير الفصول االفتراضية )المحاضرة  
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 م 2014أكتوبر 23 االلكترونية عن بعد(

 أيام   4هـ 29/12/1434 ادارة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية بالجبيل  أساسيات اعتماد البرامج 

 م 2013بر وأكت  17-21

 

دمج مهارات التفكير ضمن المقرر 

 الدراسي 

 ه  1434/ 1/5 كلية التربية بالجبيل / الجامعيعمادة التطوير 

 2013مارس 13

 م 2013يناير  30 بجامعة الدمام الجامعيعمادة التطوير  المقررات  فيمهارات التواصل 

وحاجات الطالب  التربويالنموذج 

 الجامعي 

 م 2013يناير  28 بجامعة الدمام يالجامععمادة التطوير 

 ه  27/1/1434 كلية التربية بالجبيل / الجامعيعمادة التطوير  المحاضرة الجيدة 

 م 2012ديسمبر 11

 هـ  1433/ 13/3-12 ادارة التدريب بمكتب الجودة واالعتماد األكاديمي  توصيف البرنامج 

 م 2012فبراير 5-6

المادة وفقا لمعايير الجودة  اعداد ملف

 األكاديمي تماد عواال

 ه  1433/ 24/2-23 كلية التربية بالجبيل / الجامعيعمادة التطوير 

 م 2012يناير 18-19

 هـ 1433/ 23/1-19 األكاديمي  واالعتمادإدارة التدريب بمكتب الجودة  التعليم اإللكتروني 

 م 2011ديسمبر   15-19

استخدام برنامج  دورة تدريبية فى

Excel 

ه   16/1/1433 ة بالجبيليكلية التربادارة التدريب /

 م 2011ديسمبر 12

 ه 30/1/1432 عمادة البحث العلمي العلميآلية البحث فى موقع الباحث 

 م 2011يناير 6 

(Analyzing Data Quantitative 

Researches Using SPSS 

 ه 15/1/1432 الدمام  ةبالدمام. جامعكلية العلوم 

 م 2010ديسمبر  22

 ه 1431/ 22/3-21 كلية التربية بالجبيل عمادة التطوير الجامعي/ ( ى دورة تدريبية فى)الويب سى ت

 م 2010مارس  7-8 

حاصلة على دورة التخطيط  

 لعالياالستراتيجي لمؤسسات التعليم ا

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بمصر 

 ( )نقاء 

 م 2009أغسطس  2-3

الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجين 

كاة للمراجعين الخارجيين ادورة المح

   الجامعيلمؤسسات التعليم قبل 

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بمصر 

 ( )نقاء 

 م 2009يونيو 25- 22

دورة المرجعون الخارجيون لمؤسسات 

من الهيئة القومية   الجامعيالتعليم قبل 

 لضمان الجودة واالعتماد. 

العتماد األكاديمي بمصر االهيئة القومية لضمان الجودة و

 ( )نقاء 

 م 2009فبراير  8-12

اجتازت عدة دورات تدريبية عن 

 :الجامعياستخدام الجودة فى التعليم 

 الساعات المعتمدة.. 

 م 2009 مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان

 توكيد الجودة واالعتماد.

 

 م 2009 مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان

وجودة األداء دوة التنمية المهنية ن

 الجامعي

وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية  

 جامعة حلوان 

 م 2008أكتوبر  20

وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية    األكاديميندوة التنمية المهنية واالرشاد 

 جامعة حلوان 

 م 2008أكتوبر  13

التعليم   ICTة دشهاحاصلة على 

التعليم   وزارة  من الكمبيوتررخصة 

 العالي 

Supreme Council of Universities 

Central Unit of ICT Training (CUICTT) 

Improving Higher Education Workforce ICT 

Skills Project  

 م 2008فبراير  5

MICROSOFT E-CONTENT 

DEVELOPMENT 

 م MICROSOFT 2008 -جامعة حلوان
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TRAINING 

ندوة التربية العملية أهميتها وأهدافها 

 وآليات تنفيذها 

األكاديمي بكلية التربية  وحدة ضمان الجودة واالعتماد 

 جامعة حلوان 

 م 2008سبتمبر  22

وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية   ندوة الساعات المعتمدة 

 جامعة حلوان 

 م 2008سبتمبر  14

وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية   رشاد األكاديمي ندوة اال

 جامعة حلوان 

 م 2008سبتمبر  9

 م 2007أبريل  4-2 مشروع تنمية أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان تصميم المقرر الجامعي 

 م 2006سبتمبر  21 – 19 مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان أخالقيات وآداب المهنة

 م 2006 اكتوبر  31-19 حلوانمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس جامعة  استخدام التكنولوجيا فى التدريس

         2005يوليو 3 – 2 مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان اإلدارة المدرسية الفعالة    

 

 م         2005يوليو 9 – 5 وانلمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس جامعة ح تقويم أداء الطالب المعلم

 

 المدربين حاصلة على دورة تدريب

 (T O Tضمن )  مشروع تطوير

وتنمية الطفولة المبكرة رعاية وزارة 

التربية والتعليم ومكتب اليونسكو  

بالقاهرة بمقر مركز تنمية الطفولة 

 المبكرة  

س حتى ط/ أغس28 األجفند  مؤسسة /منظمة اليونسكو/ وزارة التربية والتعليم

 م 2004سبتمبر 7

 

 

 : الممولةالمشروعات : سادسا"

 مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة عضو اللجنة الفنية ومدرب معتمد  1

 م2006-2004 .السعوديبالقاهرة، ومنظمة األجفند    وزارة التربية والتعليم ومكتب اليونسكو الجهات الممولة:

 م2010-2008 .اإلنتاج الحربي وزارة لتربية جامعة حلوان بتمويل منامدرب بمشروع التدريب المهني بكلية   2

 مشــروعات اكاديميــةالكفايات للمعلمين المقام بكلية التربية جامعــة حلــوان ضــمن    التنظيمية الختبارعضو اللجنة   3

 م.2009المعلم 

 ولةالمم والجهة عضو...( /رئيسي )باحث  الصفةشارك فبها مع ذكر  التيتذكر المشروعات 

 

 خدمه المجتمع: أنشطه : " سابعا

 )إلقاء محاضرات( الندوات حضور  

1 Webinar7: Higher Education in the age of Artificial Intelligence  

 م 2018مارس  28وزارة التعليم مركز القيادة األكاديمية

عـداد معلمـة ريـاض بإوعالقتهـا    2030حضور ندوة الطفولة المبكرة وبرنامج التحول الـوطني ورؤيـة   2

 م 2017نوفمبر  17األطفال فى المرحلة القادمة.  

باللعب المقامة من الوفد الفنلندي باالشتراك مع مركز تنمية الطفولـة المبكـرة. مبنـى   ندوة العالجحضور   3

 م 2009بجامعة حلوان    -رئاسة الجامعة

وزارة التربيـة والتعلـيم،   طـالبلألوليـاء أمـور ا  مشـكالت األطفـال فـي المنـزل"  رة حـول"ضـإلقاء محا 4

 .2009مدارس سانت فتيما فبراير

 4-3سـانت فاتيمـا " الحجـاز" والعباسـية خـالل الفتـرة مـن   حضـانتي  لمدرسيتقديم محاضرات تدريبية   5

 م 2008فبراير  

 24-23تدريبية للمعلمين بمدارس سانت فاتيمـا عـن خصـائص نمـو التالميـذ وتعلمهـم    تقديم محاضرات 6

 م.2008  يناير

 

 اإلنساني  مدرب لبرنامج مهارات الحياة الجامعية لطالب السنة التحضيرية والمسار  7
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 # السنة الفئة نوع التطوع  الجهة

 بالهيئة الملكية  اإلداريالمركز 

 قسم رياض األطفال 

( 1االشتراك مع روضة القدس )  -
 التربية   وطالبات

ية لتفعيل مبادرة فكر/ احلم /  العمل  -
تنمية اإلبداع اللغوى عند  ابتكر، ل
 الطفل. 

 

مبادرة  

شراكة 

 مجتمعية 

1440 1 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

 قسم رياض األطفال 

المشاركة فى معرض قسم رياض  -
بركن "  2األطفال للطفولة ابداع

مع   باالشتراك"  تقيمنيكي  علمني
م ومقرر زميالت مقرر قياس وتقوي 

ى استخدام الوسائل التكنولوجية ف 
 تربية وتعليم األطفال. 

 منهجي 

 مجتمعي
1440 2 

لرياض األطفال بالهيئة   اإلداريالمركز 

 الملكية بالجبيل. 

حضور المعرض األول  -
المصاحب للفكرة  

االبداعية السنوية بعنوان  
" كتابي من صنع يدى"  
بروضة الطائف بدعوة  

  اإلداري من المركز 
األطفال بالهيئة  لرياض

 الملكية بالجبيل. 

 3 1440 معيمجت

وكالة شؤون الطالبات/ الهيئة الملكية 

 1بالجبيل روضة الفاروق 

مة  تقديم برنامج التنمية المستدا -
أمانة( بمشاركة فريق   طفولتي) 

مدرب من الطالبات والخريجات 
بالكلية لتوعية األطفال واألمهات 

 والمعلمات بطرق حماية الطفل من
 التعرض للعنف واإليذاء. 

 

 4 1440 الخدمة

وكالة شؤون الطالبات/ قسم رياض 

 األطفال 

البرنامج   االشتراك فى -
اإلرشادي التابع لمركز  

االستشارات بالقسم  
 لتوعية أسر األطفال

 استشير(.  )اسأل  -
-  

 5 1440 الخدمة

مركز موهبة التابع لمؤسسة الملك عبد  

 العزيز ورجاله 

 راسات اإلنسانية بالجبيل كلية العلوم والد

نامج االشتراك فى بر  -
إثراء الموهبة لطالبات  

المرحلة الثانوية  
م على مهارات  لتدريبه 
وإعداد   العلميالبحث  

 ملصق تعليمي

 

 مجتمعي

 6 هـ 1440

 وكالة شؤون الطالبات 

 نادى أصدقاء الطفولة  

ورشة عمل بعنوان" أساليب التعامل 

  مع بعض صعوبات التعلم النمائية".

نادى أصدقاء الطفولة بكلية التربية  

 م. 7/11/2018جبيل، بال

ال 

 منهجي 

 7 هـ 1440

فاعلية ألعابنا بين  فياالشتراك  وكالة شؤون الطالبات/شركة صحارى  

والحاضر ركن اسأل استشير   الماضي

نوفمبر   2أكتوبر إلى 31الفترة من  في

 8 هـ1440 الخدمة
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 م. 2018

ماية الح برنامج توعية لألطفال عن  ية بالجبيلروضة المنامة بالهيئة الملك 

 التحرش وااليذاء ) ال تلمسنى( من

 9 هـ1439 خدمةال

روضة دوحة القرآن الكريم التابعة 

 لجمعية تحفيظ القرآن الكريم

برنامج توعية لألطفال والمعلمات 

أمنه( لتوعية الطفل والمعلمات  )طفولة

بطرق حماية الطفل من التعرض 

 اليذاء للتحرش وا

 10 هـ1439 خدمةال

 11 هـ1439 خدمةال دورة فن التعامل مع أولياء األمور  ة الملكية بالجبيل بالهيئ التدريبيالمركز 

 معرض رياض األطفال كلية التربية بالجبيل 

 العلمية  تجاربي في أبداعيركن 

 12 هـ1439 منهجي

  نشاط ال ورشة تدريبية العالج باللعب  كلية التربية بالجبيل 

 منهجي

 13 هـ1439

 14 هـ1439 منهجي طفالنا أذكياءأ روضات الهيئة الملكية 

نشاط ال   دورة أنت مليونيرة بموهبتك  المجلس الطالبي /كلية التربية بالجبيل 

 منهجي

 15 هـ1439

 16 1438 منهجي اوبريت زين األوطان  كلية التربية بالجبيل 

 نرتقيبالموهبة  بالجبيل   التربية كلية

 

 17 1438 منهجي

 روضات الهيئة الملكية 
 اقرأ حملة 

ال 

 منهجي

1438 18 

المشاركة في تنظيم ركن عن الثقافة   كلية التربية بالجبيل 

في المملكة العربية السعودية ضمن 

 الوطني االحتفال باليوم  

 /منهجي
 مجتمعي

 19 هـ1438

ال  لاألطفا تقويم   أساليب تدريبية دورة  كلية التربية بالجبيل 

 منهجي

 20 هـ1438

ال  انسان  حملة أنا وحكوميةروضات أهلية 

 منهجي

 21 هـ1438

المشاركة في ركن ألعاب ومسابقات   كلية التربية بالجبيل 

  الوطنياألطفال ضمن االحتفال باليوم  

 " هويتي وطني" 

ال 

 منهجي

 22 هـ1437

المشاركة في ركن الهدايا وألعاب  كلية التربية بالجبيل/ شركة سابك 

االحتفال قات األطفال ضمن  ومساب

 بيوم اليتيم

ال 

 منهجي

 23 هـ1437

كلية التربية بالجبيل/ مركز االعاقة 

 بالجبيل 

المشاركة بركن أللعاب األطفال 

والرسم على الوجه ضمن االحتفال  

 باليوم العالمي للمعاق

ال 

 منهجي

 24 هـ1437

تقديم برنامج لتنمية مواهب األطفال  كلية التربية بالجبيل 

 العالميضمن االحتفال بيوم الطفل 

 25 هـ1437 منهجي

ال  الروضة  لطفل الحركية القصة كلية التربية بالجبيل 

 منهجي

1437 26 

 27 1437 الخدمة اقرا لطفلك  بالجبيل   التربية كلية

 28 1437 الخدمة األطفال دورة تحليل رسوم  بالجبيل  التربية  بكية محمد االمير قاعة

يقية بعنوان تقديم ورشة عمل تطب  بكية التربية بالجبيل  قاعة االمير محمد

"االبداع عند األطفال اكتشافه 

 29 هـ1436 الخدمة



 
 كلية التربية

 رياض األطفال   قسم/

17 

 

وتنميته" ضمن فاعليات نادى نبع  

 وقف(  )وسيلتيالتطوعي 

تقديم تدريب بعنوان "القائدة المبدعة"   كلية التربية بالجبيل 

 امج اعداد القادةضمن برن

ال 

 منهجي

 30 هـ1436

كلية التربية   – التطوعيى نبع ناد

 بالجبيل 

م ورشة عمل بعنوان "االجابة عن تقدي 

 تساؤالت األطفال المحرجة" 

 31 هـ1436 

تقديم حقيبة تدريبية بعنوان دور  كلية التربية بالجبيل 

 التقويم في تعديل سلوك األطفال

األول لقسم التربية   العلميالملتقى 

 وعلم النفس 

ال 

 منهجي

 32 هـ1436

 طفولةلألطفال "   توعوييب تدر لجمعية النسائية لتحفيظ القرآن بالجبيل ا

 آمنه"

 33 هـ1435 الخدمة

 الجمعية النسائية بالجبيل الصناعية

 

تقديم ورشة عمل بعنوان " تنمية 

 التفكير اإلبداعي لألطفال"

 34 هـ1435 الخدمة

 

المركز اإلداري للتدريب بالهيئة الملكية  

 بالجبيل 

تدريب بعنوان   يب بعنوانتقديم تدر

  والتعاملألطفال المشكالت النفسية ل

 معها 

 35 هـ1435 الخدمة

كلية التربية جامعة حلوان بالتعاون مع  

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  

 والتعليم. ووزارة التربية 

  دورات نشراالشتراك كمدرب فى  

ثقافة الجودة لتدريب المعلمات  

داد المؤسسات  والموجهات على اع 

 للجودة واالعتماد  

 خدمة 

مجتمعي

 ة

2010 36 

  )جامعةمركز تنمية وتأهيل الطفولة 

 حلوان 

االشتراك كمدرب فى دورة  

تدريب المدربين فى مجال  

 طرق التقييم فى مرحلة الطفولة 

 

 خدمة 

 مجتمعية 
2009 37 

 المشاركة كمدرب ومخطط للبرنامج جامعة حلون/ وزارة اإلنتاج الحربي 

التدريبي في الدورة التدريبية األولى 

بمقر كلية التربية   المنعقدة  والثانية

جامعة حلوان والخاصة بتأهيل شباب  

الخرجين من حملة المؤهالت العليا  

والمتوسطة بالتعاون مع وزارة اإلنتاج  

الحربي للحد من البطالة وكانت 

 حضانة(  )مشرفةالدورة تحت عنوان 

خدمة 

 مجتمعية  
2008-

 م 2009
38 

  )جامعةمركز تنمية وتأهيل الطفولة 

 الجديدة. ونادي روتاري القاهرة  حلوان(

المشاركة بالتدريب في البرنامج 

التدريبي الخاص بإعادة تأهيل شباب  

وتعليم   )رعايةالخريجين في مجال 

وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات 

   الخاصة(

   التدريبيالبرنامج  فيالمشاركة  -

 (ت رياض األطفالميسرا)

خدمة 

 مجتمعية 

2008 39 

المهني بكلية التربية  مشروع التدريب 

 جامعة حلوان بتمويل من اإلنتاج الحربي

اعداد المواد التدريبية   فياالشتراك 

لتدريب معلمات رياض األطفال غير 

 المتخصصات. 

الفترة من   في 

صيف عام 

حتى  2004

 خريف

2008 

40 

/   معة حلوانمركز الطفولة المبكرة بجا  41 2006  رة التدريبية الدو في االشتراك



 
 كلية التربية

 رياض األطفال   قسم/

18 

 

غير المتخصصات  المعلمات لتدريب   االجتماعية وزارة الشؤون 

 لرعاية الطفل الرضيع.

 شهادات الشكر والتقدير 

3 

 التاريخ  المكان  الجهة / العنوان  م

  التقني للناديشهادة شكر و تقدير على المشاركة الفاعلة  1

 كز األول( ) حصل على المر

  -وكالة شؤون الطالبات 

 الدمامجامعة   –كلية التربية 

 هـ1432/1433

  -وكالة شؤون الطالبات  األنشطة الالصفية فيعلى المشاركة  وتقديرشهادة شكر  2

 جامعة الدمام  –كلية التربية 

 هـ1433/1434

للمشاركة بتقديم دورة المشكالت النفسية   وتقديرشهادة شكر  3

 للطفل والسلوكية

 ادارة الخدمات التعليمية  

 الهيئة الملكية بالجبيل 

 هـ1434

 األكاديميمن مكتب الجودة واالعتماد  وتقديرشهادة شكر  4

عمل  )ورشةتدريب طالبات السنة التحضيرية  في للمشاركة

 مهارات الحياة الجامعية( 

مكتب الجودة واالعتماد  

بكلية التربية   األكاديمي

 الدمام جامعة  –بالجبيل 

 هـ1433/1434

عملية على المشاركة من مكتب التربية ال وتقديرشهادة شكر  5

 فى تقييم طالبات التربية العملية 

 هـ1433/1434 كلية التربية بالجبيل 

فى االرشاد األكاديمي   المساهمةعلى  وتقديرشهادة شكر  6

 للطالبات 

 هـ 1434/1435 كلية التربية بالجبيل 

أنشطة الجمعية النسائية   فيللمشاركة   وتقديرشهادة شكر  7

 اعية الخيرية بالجبيل الصن

الجمعية النسائية الخيرية  

 بالجبيل 

30/1/1435 

3/12/2013 

على تقديم دورة بعنوان التفكير اإلبداعي  وتقديرشهادة شكر  8

 لدى الطفل وطرق تعزيزه  

القسم النسائي بالندوة  

العالمية للشباب االسالمي 

ة الشرقية / محافظة بالمنطق

 الجبيل  

 هـ24/4/1435

المشاركة بورقة عمل بعنوان على  وتقديرشهاد شكر  9

الملتقى التربوي   –ل تعليم األطفا فيالوالدين كمشاركين 

 رياض األطفال بداية حضارة أمة 

 هـ10/6/1435-8 وزارة التعليم

8-10/4/2014 

عمل معايير على المشاركة بتقديم ورشة  وتقديرشهاد شكر  10

 برنامج الروضة فيالمشاركة الوالدية 

 هـ10/6/1435-8 وزارة التعليم

8-10/4/2014 

أعمال قسم رياض   فيللمساهمة الفعالة   وتقديرشهادة شكر  11

 األطفال 

 18/7/1434 كلية التربية بالجبيل 

 هـ 1434/1435 يل كلية التربية بالجب أعمال الجودة    فيعلى الجهد المبذول  وتقديرشهادة شكر  12

سة الذاتية فريق الدرا فيعلى االشتراك  وتقديرشهادة شكر  13

 لكلية التربية بالجبيل

 هـ 1434/1435 كلية التربية بالجبيل 

من كلية التربية بالجبيل على األداء فى   وتقديرشهادة شكر  14

 أعمال قسم رياض األطفال 

 هـ1436 كلية التربية بالجبيل 

تقديم دورة تدريبية فى  فى ةللمشارك  وتقديرشهادة شكر  15

 ية التربية بالجبيل الصناعية اللقاء التربوي األول بكل

شركة مصفاة أرامكو 

 السعودية شل)سارسف( 

 1438/ 6/9 هـ 

من ادارة كلية التربية بالجبيل على تقديم   وتقديرشهادة شكر  16

 ورشة مهارات الحياة الجامعية 

 وكالة شؤون الطالبات 

 التربية بالجبيل  كلية

 

 

 هـ 1436-1437 

  

 فيض األطفال على المشاركة ريا  قسم تقديرشهادة شكر و  17

 فاعليات اليوم العالمي للطفل 

 

 كلية التربية بالجبيل 

 هـ1437/ 13/2



 
 كلية التربية

 رياض األطفال   قسم/

19 

 

 

 

18 

 

ادارة جمعية وهج النسائية   مهرجان األيتام السادس  فيللمساهمة   وتقديرشهادة شكر 

 الخيرية بالجبيل 

 1437/ 15/5هـ 

 

تقديم  من ادارة كلية التربية بالجبيل ل وتقديرشهادة شكر  19

 دورة العالج باللعب 

بكلية  الطالبيالمجلس  

 التربية بالجبيل 

 هـ19/6/1437

 فيمن قسم رياض األطفال للمشاركة  وتقديرشهادة شكر  

 1437 التانئ  الدراسيمعرض قسم رياض األطفال للفصل  

 هـ12/7/1437-11 الجبيل كلية التربية ب

20 

 

جبيل على تقديم  من ادارة كلية التربية بال  وتقديرشهادة شكر 

 ورشة مهارات الحياة الجامعية 

 وكالة شؤون الطالبات 

 كلية التربية بالجبيل 

 

 

 هـ 1437-1438 

 

من وحدة خدمة المجتمع لتقديم دورة   وتقديرشهادة شكر  21

 األطفال  بعنوان التعرف على أساليب تقويم 

 هـ14/3/1438 كلية التربية بالجبيل 

 2016ديسمبر  13

من قسم رياض األطفال عن األداء   وتقديرشهادة شكر  22

 ومسؤوليات الجودة وخدمة المجتمع األكاديمي

 هـ 1438-1437 كلية التربية بالجبيل 

دورة   إلقامةمن وكالة شؤون الطالبات  وتقديرشهادة شكر  23

 ة بعنوان االيجابي

بكلية  الطالبيالمجلس  

 التربية بالجبيل 

 2017مارس  7

ن وحدة خدمة المجتمع لتقديم دورة  م وتقديرشهادة شكر  24

 كيفية التعامل مع الطفل العنيد والطفل العصبي 

 2017مارس  25 كلية التربية بالجبيل 

من إدارة كلية التربية بالجبيل على   وتقديرشهادة شكر  25

التميز  اء واالبداع والحصول على درع  التميز وحسن األد 

 التعلم النشط  في

 م2017 كلية التربية بالجبيل 

من ادارة رياض األطفال بالهيئة الملكية   وتقديرشهادة شكر  26

بالجبيل لتقديم دورة بعنوان تعديل سلوك الطفل لمعلمات  

 روضات الهيئة 

روضة الرياض   فياقيمت 

بالجبيل الصناعية التابعة 

 للتدريب   اإلداري للمركز

 هـ5/3/1438

لة بوكالة  من كلية التربية بالجبيل ممث وتقدير شكر  شهادة  27

ورشة  فيشؤون الطالبات على المشاركة الفعالة والمتميزة 

 مهارات الحياة الجامعية  

 هـ1438/1439 كلية التربية بالجبيل 

من ادارة كلية التربية متمثلة بوكالة   وتقديرشهادة شكر  28

 شؤون الطالبات لتقديم دورة العالج باللعب 

بكلية  الطالبيالمجلس  

 التربية بالجبيل 

 هـ16/6/1439

 2017ديسمبر  4

من ادارة رياض أطفال الهيئة الملكية   وتقديرشهادة شكر  29

 التعامل مع أولياء األمور(  )فندورة  إلقامةبالجبيل 

ادارة التدريب بالهيئة الملكية  

 بالجبيل  

 هـ18/3/1439

شهادة شكر وتقدير من ادارة كلية التربية بالجبيل متمثلة   30

  )كيفبات عن تقديم الدورة التدريبية بوكالة شؤون الطال 

 فن العتاب واالعتذار(  –تكسب األصدقاء 

بكلية  الطالبيالمجلس  

 التربية بالجبيل 

 هـ7/1439/ 10

 2018مارس  27

  الكريم لألداءآن شهادة شكر و تقدير من روضة دوحة القر 31

 " طفولة أمنة( تقديم برنامج فيالمتميز 

الجمعية الخيرية لتحفيظ  

آن الكريم بالجبيل  القر 

 الصناعية 

 هـ2/4/1439

شهادة شكر وتقدير من جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل   32

الملتقى    فيكلية التربية بالجبيل عن المشاركة ببحث  –

 لواقع والمأمول(بين ا المدرسيالعلمي )العنف  

جامعة االمام عبد الرحمن  

 بن فيصل

 كلية التربية بالجبيل 

21-22/3/2018 

 هـ4-5-7/1439

 هـ1439روضة المنامة إحدى    الشهادة شكر وتقدير من قائدة روضة المنامة لتقديم نشاط ) 33



 
 كلية التربية

 رياض األطفال   قسم/

20 

 

روضات الهيئة الملكية   تلمسنى(

 بالجبيل 

ر برنامج الطفولة  من رئيسة لجنة تطوي شهادة شكر وتقدير 34

 انجاز المهام الموكلة إليها  فيالمتميز المبكرة لألداء 

د الرحمن  جامعة االمام عب

 بن فيصل

 هـ1439

شهادة شكر وتقدير من قائدة روضة القدس عن االشتراك   35

 في المبادرة المجتمعية اقرأ/ احلم/ ابتكر 

 هـ1440 1روضة القدس 

ضة الفاروق لتقديم برنامج  شهادة شكر وتقدير من قائدة رو 36

 التنمية المستدامة" طفولتي أمانة" 

 هـ1440 روضة الفاروق 

تقديم فاعليات برنامج   للمشاركة فيدة شكر وتقدير  شها 37

 إثراء الموهبة

كلية العلوم والدراسات  

 اإلنسانية 

 هـ1440

 ( الدولية/المحلية ) العلميةالجمعيات  ثامنا" 

 

 ة الصف ( الدولية/ة المحلي)العلميةالجمعيات  م 
 عضو ا لجنة الجودة والتدريب ECEF المبكرة مؤسسة الطفولة 1

 عضو  خصائيين النفسيين رابطة األ 1

لمؤسسات  خارجيمراجع   Naqaa الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد 2

 التعليم قبل الجامعي

 عضو  جستنالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية " 3

 عضو  بطة التربويين العربرا 4

 

 الخبرات في مجال نظم الجودة واالعتماد  " تاسعا
 اء"قسسات التعليم ما قبل الجامعي من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد " نجي لمؤمراجع خار -

 .العاليالتعليم  فيحاصلة على تدريب التخطيط االستراتيجي  -

 .األكاديمي االعتمادمعايير الدراسة الذاتية واعداد ملفات  فيشاركت  -

 العمل كمنسقة للجودة والبرنامج.  فيلدى الخبرة  -

 منسقة لجنة تطوير البرامج في مرحلة الطفولة المبكرة. -

 .لبرنامج رياض األطفال والطفولة المبكرة االستشارية في المجلس عملت كعضو -

 ت االعتماد األكاديمي. ملفا الجودة واعدادبرامج نشر ثقافة   تقديم  فيلدى خبرة  -

  SOWTاجراء المقارنات المرجعية مع الجامعات األخرى واعداد خطط التحسين وفق نموذج  لدى خبرة في  -

 ع احتياجات سوق العمل وخصائص الخريجينلبرنامج ومواءمتها مقياس مخرجات تعلم ادى الخبرة في ل -

 

 

 ى عاشرا: أخر 
والتربوية بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل،   عضو مركز الدراسات النفسية 1

يقدمها المركز أو من خالل  التيفاعليات ويقدم المركز استشارات نفسية وتربوية لألسر واألطفال عن طريق ال

     Twitter: Ask Consults تويترلى حساب المركز ع

جامعة الدمام  بكلية التربية بالجبيل  ئزة التميز فى التدريس باستخدام استراتيجيات التعلم النشطحاصلة على جا 2

 م 2017

لية التربية جامعة يقدم لطالبات السنة التحضيرية بك ذيالاالشتراك فى لجنة تطوير برنامج مهارات الحياة الجامعية  3

 م 2018/ 2017اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  

 عضو لجنة مراجعة دليل التقويم لمقررات رياض األطفال بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.  5

 م 2010-2004عام  عضو مركز الطفولة بجامعة حلوان من  6

أمانة" يهدف إلى توعية الطفل بمفهوم  طفولتيمجتمعية تطوعية مستدامة بعنوان" برنامج خدمة  اعداد وتقديم 7

الحدود وكيفية حماية نفسه من التعرض للتحرش واإليذاء، ومؤسسات المجتمع الذى ممكن تساعده؛ باإلضافة إلى  



 
 كلية التربية

 رياض األطفال   قسم/

21 

 

 امل معه.وكيفية التع لإليذاءتوعية كل من يتعامل مع الطفل عن توعيته وكيفية اكتشاف الطفل المعرض 

 النموذج في الواردة األنشطة فيا ولم ترد أنشطه شارك فيه أيتذكر 

 اختياري سفيرة للخير بجمعية تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة األوقاف السعودية لتقديمي برنامج التوعية " طفولتي أمانة".-

" على جائزة لتحليليالناجح لمهارات التفكير ا الذكاء  الموهوبات ذومدي استخدام الطالبات حصول الملصق العلمي بعنوان "  -

المرحلة الثانوية التابعين   الملصق المتميز  من لجنة التحكيم المقدم ضمن برنامج اثراء موهبة لتدريب الطالبات الموهوبات فى

س ورة هانم أبو الخير استاذ علم النفلمركز موهبة بالمنطقة الشرقية على مهارات البحث العلمي . وذلك بالمشاركة مع األستاذة الدكت 

 بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. 

 

                                                                                                                

 

 


