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الدرجـة

تاريخ احلصول
عليها

زمالة خبري يف
.1

التعليم العالي

.2

دكتوراه

2016م

مسمى الدرجة

مصدرها

عنوان الرسالة

Senior

أكادميية

Senior Fellowship Application
Account of Professional Practice
)(APP

)Fellow (SF

التعليم العالي
بريطانيا

2009

دكتوراه يف
املناهج وطرق

جامعة طيبة

Integrating Technology into the
English Language Teaching

1

التدريس طرق
تدريس اللغة
اإلجنليزية
ماجستري يف

ماجستري

املناهج وطرق

2002

.3

التدريس طرق

جامعة امللك
عبد العزيز

تدريس اللغة
اإلجنليزية

.4

بكالوريوس

1991

بكالوريوس اللغة
اإلجنليزية

Classroom: Types of Interaction
and Levels of Satisfaction.
Unpublished doctoral
dissertation, Taibah University,
Saudi Arabia.
The Effectiveness of Using
Computer – Assisted Language
Learning on the Achievement of
EFL Students in the Faculty of
Education in Al-Madinah AlMunawwarah. Unpublished
master thesis College of
Education, King Abdul-Aziz
University.

جامعة امللك

---

عبد العزيز

اخلربات اإلدارية واألكادميية
م

.1

الوظيفة

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
املشارك

.2

املشرفة على قسم الطالبات يف اجلامعة االلكرتونية

.3

مستشارة لدى إدارة املناهج

.4

نائبة للمشرف على إدارة املناهج

.5

املشرفة على مركز التعليم والتعلم

جهة العمل

الفرتة الزمنية

قسم املناهج وطرق التدريس
بكلية الرتبية ،جامعة طيبة،

مستمر

باملدينة املنورة
اجلامعة السعودية
االلكرتونية ،املدينة املنورة

2013

وكالة اجلامعة للشؤون
التعليمية ،جامعة طيبة،

2014 -2013

باملدينة املنورة
وكالة اجلامعة للشؤون
التعليمية ،جامعة طيبة،

2017 -2016

باملدينة املنورة
وكالة اجلامعة للشؤون
التعليمية ،جامعة طيبة،

2018-2017

باملدينة املنورة

2

العضويات األكادميية
م

التاريخ

مسمى العضوية

TESOL

.1

تدريس اللغة اإلجنليزية للمتحدثني بلغات أخرى
.2

British Council
اجمللس الربيطاني
KSAALT

.3

منظمة مدرسي اللغات باململكة العربية السعودية

2011

اجلهة

مجعية تدريس اللغة اإلجنليزية
للمتحدثني بلغات أخرى

2010

اجمللس الربيطاني

2009

اجمللس الربيطاني

العضويات املهنية واإلدارية
م

.1
.2

اسم اللجنة

اللجنة الفرعية لقطاع برامج كلية علوم
األسرة
اللجنة االستشارية الفرعية لقطاع برامج
كليات الرتبية

التاريخ

2015
2014

نوع العضوية

اجلهة

عضو

جامعة طيبة

عضو

كلية الرتبية جامعة طيبة

.3

اللَّجنة الدائمة للتطوير واجلودة

2014

عضو

جامعة طيبة

.4

جلنة القيم اجلامعية

2014

عضو

جامعة طيبة

اللجنة الفرعية لقطاع برامج كليات اآلداب

-2013

عضو

جامعة طيبة

والعلوم اإلنسانية وقطاع كليات اجملتمع

2017

اللجنة الدائمة للمناهج والتأهيل لالعتماد

-2012

الرباجمي

2018

.5
.6
.7

املشروع الوطين آفاق

-2007
2008

عضو
عضو

جامعة طيبة
جامعة طيبة /جامعة امللك فهد/
وزارة التعليم العالي

3

اخلربات التدريسية
م

املقررات التي مت تدريسها

املرحلة

رقم ورمز املقرر

الساعات املعتمدة

.1

طرق تدريس اللغة اإلجنليزية ()1

البكالوريوس

نهجت 353

ساعتان

.2

مناهج تعليم اللغة اإلجنليزية

البكالوريوس

نهجت 423

 3ساعات

.3

طرق تدريس ( )2والرتبية العملية

البكالوريوس

نهجت 453

ساعتان

.4

حتليل مناهج اللغة االجنليزية

الدبلوم الرتبوي

نهجت 423

 3ساعات

.5

التدريب امليداني 2

الدبلوم الرتبوي

نهجت 414

ساعتان

.6

مسينار التنمية املهنية

الدبلوم الرتبوي

نهجت 416

ساعتان

.7

طرق تدريس التخصُّص

الدبلوم الرتبوي

نهجت 331

ساعتان

.8

ختطيط مناهج اللغة اإلجنليزية وتطويرها

املاجستري

نهجت 521

ساعتان

.9

التقويم واالختبارات التحصيلية

املاجستري

نهجت 507

ساعتان

.10

حلقة نقاش

املاجستري

نهجت 624

ساعتان

.11

مهارات الكتابة يف اللغة اإلجنليزية

دبلوم

سعم 103

 3ساعات

.12

مهارات االستماع والتحدث باللغة اإلجنليزية

دبلوم

سعم 105

ساعتان

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

نوع الرسالة

نوع املشاركة

Alahmadi, B. (2016). An Exploration of EFL Students’ Learning Styles and
Perceptions of Vocabulary Development in Self-directed Mobilebased Applications. Unpublished master thesis College of
Education, Taibah University.
Al-Blwi, W. (2014). Motivational Strategies in EFL Classroom: Their
Effects on Vocabulary Learning of the First Secondary School
Students. Unpublished master thesis College of Education, Taibah
University.
Al-Harthi, R. (2016). Self-Confidence and Anxiety: Factors to Consider in
Developing Speaking Skills of Saudi EFL Learners. Unpublished
master thesis College of Education, Taibah University.

ماجستري

إشراف

ماجستري

إشراف

ماجستري

إشراف
4

نوع املشاركة

نوع الرسالة

عنوان الرسالة

إشراف

ماجستري

إشراف

ماجستري

إشراف

ماجستري

إشراف

ماجستري

Al-Orfi, F. (2016). The Effect of Using Picture Storybooks on Vocabulary
Development of EFL Saudi Intermediate Students. Unpublished
master thesis College of Education, Taibah University.
Hafez, F. (2014). Peer Review and Teacher Feedback: Strategies to Enhance
the Writing Skills of Saudi EFL Female Secondary School
Students. Unpublished master thesis College of Education, Taibah
University.
Mayaba, S. (2014). Intensive and Extensive Reading Intervention and their
Impact on Comprehension and Vocabulary Learning of the EFL
Prep-year Students. Unpublished master thesis College of
Education Taibah University.
Sulaimani, R. (2014). The Perceptions and Attitudes of Teachers toward
Integrating Technology into the EFL Prep-Year Program at Taibah
University. Unpublished master thesis College of Education,
Taibah University.

مناقشة الرسائل العلمية
نوع املشاركة

نوع الرسالة

عنوان الرسالة

عضو جلنة مناقشة

ماجستري

عضو جلنة مناقشة

ماجستري

عضو جلنة مناقشة

ماجستري

عضو جلنة مناقشة

ماجستري

Aljurid, R. (2016). The Effect of Storytelling in Developing
Communication Skills of EFL Female Students and their
Attitudes towards it
Albilaly, M. (2016). Factors Affecting Oral Communication Classroom:
Beliefs of Secondary Tatweer EFL Teachers
Alofi, M. (2016). Self-Confidence and Oral Performance from EFL
Learners Perspectives
Al-Zobiani, I. (2016). The Qualities of Effective Teachers as Perceived
by Saudi EFL Students and Teachers.

حضور وتقديم الدورات والربامج التدريبية وورش العمل
اجلهة املنظمة

املكان

التاريخ

جامعة طيبة

2018

جامعة طيبة

2018

وكالة اجلامعة للتطوير
واجلودة
عمادة التطوير اجلامعي
وكالة اجلامعة للتطوير
واجلودة
عمادة التطوير اجلامعي

5

النشاط

برنامج تدرييب
)(تقديم
برنامج تدرييب
)(تقديم

العنوان

م

أساليب التقييم األصيل

.1

التغذية الراجعة

.2

م

العنوان

تصميم برنامج تدرييب بعنوان:
.3

تصميم مقررات وكتب
إلكرتونية :مستوى متقدم

النشاط

برنامج تدرييب
(حضور)

التاريخ

املكان

اجلهة املنظمة

وكالة اجلامعة للتطوير
2017

جامعة طيبة

واجلودة
عمادة التطوير اجلامعي

الشراكة بني جامعة طيبة
وأكادميية التعليم العالي
.4

الربيطانية بعنوان :إطار املعايري
التخصصية الربيطانية للتعليم

برنامج تدرييب
(حضور)

وكالة اجلامعة للتطوير
2016

جامعة طيبة

واجلودة
عمادة التطوير اجلامعي

والتعلم
.5

.6
.7
.8

شهادة عليا يف التعلم والتدريس

برنامج مهين

-2015

يف التعليم العالي

تطويري

2016

نواتج التعلم للربامج واملقررات
خمرجات التعلم للربامج
واملقررات ( 12ساعة تدريبية)

(حضور)

القياس والتقويم يف اجلامعات

ورشة عمل

بني النظرية والتطبيق

(حضور)

فعاليات مؤمتر املنورة لريادة
األعمال

.10

(حضور)

املمارسات الفضلى يف التدريب
والتوجيه

(حضور)

.11
.12

تقويم جودة التدريس

.14

ورشة عمل

ورشة عمل

القيادة األكادميية اإلجيابية

.13

(حضور)
ورشة عمل

ريادة األعمال للسيدات ضمن
.9

ورشة عمل

ورشة عمل
(حضور)
ورشة عمل
(حضور)

مراجعة املسودة األولية لوثيقة

ورشة عمل

الرؤية العامة ملناهج التعليم

(حضور)

اإلطار الوطين املرجعي العام

ورشة عمل

ملعايري مناهج التعليم

(حضور)

األكادميية الربيطانية
جامعة طيبة

للتعليم العالي ،ومقدم يف
جامعة طيبة باملدينة املنورة

2015

الرياض

2015

الرياض

2015

جامعة تبوك

اهليئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكادميي
اهليئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكادميي
املركز الوطين للقياس يف
التعليم العالي
مناء املنورة

2015

مناء املنورة

جامعة امللك عبد اهلل للعلوم
والتقنية

2015

وزارة التعليم

2015

الرياض

2015

الرياض

2015

الرياض

2015

الرياض

مركز القيادة األكادميية
وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم العام
وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم العام
وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم العام
وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم العام

6

م

العنوان

ورشة عمل مفهوم التعليم املقاد
.15

بالتقييم ضمن أنشطة املؤمتر
األول للتعليم باململكة

.16

التقويم املعتمد على التعلم
معايري املنهج الوطين للتعليم

.17

العام يف اململكة العربية
السعودية
مهارات استخدام الربنامج

.18

اإلحصائي  SPSSيف البحوث
الرتبوية

النشاط

ورشة عمل
(حضور)
ورشة عمل
(حضور)
ورشة عمل
(مشاركة)
برنامج تدرييب
(تقديم)

التاريخ

2015

2015

2015

املكان

الرياض

الرياض

الرياض

اجلهة املنظمة

وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم العام
وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم العام
وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم العام
وكالة اجلامعة للتطوير

2014

جامعة طيبة

واجلودة
عمادة التطوير اجلامعي
مؤسسة مسا لالستشارات

إعداد املدربني ( )TOTعلى
.19

االجتماعية والشبابية

احلقائب :أساسيات التدريب،

برنامج تدرييب

استكشاف القوى ،مهارات

(حضور)

2014

جامعة طيبة

مؤسسة سليمان بن عبد
العزيز الراجحي اخلريية
مركز ريادة األعمال

االتصال ،إدارة املشاريع

عمادة التطوير اجلامعي
مهارات استخدام الربنامج
.20

اإلحصائي  SPSSيف البحوث
الرتبوية يف جامعة طيبة

.21

.22
.23

االعتماد األكادميي

برنامج تدرييب
(تقديم)
دورة تدريبية
(حضور)

برنامج اإلنتاجية الشخصية

ورشة عمل

الفعالة ()LMI

(حضور)

اإلرشاد األكادميي بكلية

ورشة عمل

الرتبية

(حضور)

.24

برنامج تدريبيي SPSS

.25

القراءة وجمتمع املعرفة

برنامج تدرييب
(تقديم)

وكالة اجلامعة للتطوير
2014

جامعة طيبة

واجلودة
عمادة التطوير اجلامعي
مركز نهج لإلشراف

2014

املدينة املنورة

2014

املدينة املنورة

2014

جامعة طيبة

2013

جامعة طيبة

الرتبوي والتدريب وسكاي
الرك الدولية
مركز بال حدود
لالستشارات اإلدارية
كلية الرتبية
وحدة اإلرشاد األكادميي
عمادة التطوير اجلامعي

جلسة عمل
علمية مركزة

2013

املدينة املنورة

جمموعة الرواد

(حضور)
7

م

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

العنوان

النشاط

حوكمة الشركات يف القطاع

ورشة عمل

اخلاص

(حضور)

املرأة والبحث العلمي :الواقع

ورشة عمل

والتحديات

(حضور)

أساليب النجاح :مهارات حتديد

برنامج تدرييب

وإدارة األولويات

(تقديم)

كيف تطور ذاتك :األساليب

برنامج تدرييب

والتطبيقات

(تقديم)

السبورات الذكية

برنامج تدرييب
(حضور)

برنامج احلزم اإلحصائية

برنامج تدرييب

( )SPSSللمبتدئني

(تقديم)

إعداد املدربني لنشر ثقافة

برنامج تدرييب

احلوار

(حضور)

اجلهة املنظمة

التاريخ

املكان

2013

جامعة طيبة

2013

جامعة األمرية نورة

2012

جامعة طيبة

عمادة التطوير اجلامعي

2012

جامعة طيبة

عمادة التطوير اجلامعي

2012

جامعة طيبة

عمادة التطوير اجلامعي

2011

جامعة طيبة

عمادة التطوير اجلامعي

2011

جامعة طيبة

عمادة خدمة اجملتمع
والتعليم املوازي
املعرض الدولي للتعليم
العالي

مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطين
األكادميية الكندية

الرخصة الدولية وشهادة املدرب
.33

املعتمد احملرتف ()PTM
()TOT

العاملية للتدريب والتطوير
برنامج تدرييب
(حضور)

2011

جامعة طيبة

CGA
األكادميية العاملية إلعادة
االتزان البشري بلندن
IHRA

.34
.35

نظام إدارة التعلم اإللكرتوني

برنامج تدرييب

(جسور)

(حضور)

إعداد املدربات املعتمدة دولياً

 .36تنمية مهارات االتصال يف احلوار
.37
.38
.39

برنامج تدرييب
(حضور)
برنامج تدرييب
(حضور)

إعداد املدربات املعتمدات لنشر

برنامج تدرييب

ثقافة احلوار ( 40ساعة تدريبية)

(حضور)

مشروع التقويم التطويري

ورشة عمل
(حضور)

التقويم الرتبوي :املفاهيم

ورشة عمل

والتطبيقات

(تقديم)

2011

جامعة طيبة

عمادة التعليم عن بعد

2011

جامعة طيبة

عمادة التطوير اجلامعي

2011

جامعة طيبة

2011

جامعة طيبة

2011

جامعة طيبة

جامعة طيبة

2011

جامعة طيبة

عمادة التطوير اجلامعي

مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطين
مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطين

8

م

.40

العنوان

النشاط

تقييم أعضاء هيئة التدريس

ورشة عمل

ومراجعة النظراء

(حضور)

اسرتاتيجيات التعليم والتعلم
 .41والتقويم على املستوى الرباجمي
واملؤسسي
.42

تطوير الذات

.43

مهارات التقويم

.44

متيّز التعليم عن بعد

ورشة عمل
(حضور)
ورشة عمل
(تقديم)
دورة تدريبية
(تقديم)
دورة تدريبية
(حضور)

التاريخ

املكان

2011

اجمللس الربيطاني

2011

اجمللس الربيطاني

2011

جامعة طيبة

2010

جامعة طيبة

2010

جامعة طيبة

اجلهة املنظمة

اهليئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكادميي
اهليئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكادميي
كلية علوم وهندسة
احلاسبات
وكالة اجلامعة للتطوير
واجلودة
عمادة التطوير اجلامعي
جامعة طيبة

اسرتاتيجيات تطوير أعضاء
.45

هيئة التدريس املرتبطة بفاعلية

ورشة عمل

التدريس يف حتقيق نواتج التعلم

(حضور)

2010

جامعة األمري
حممد بن فهد

اجمللس الربيطاني

املختلفة
.46

بناء االختبارات إلكرتونياً

دورة تدريبية
(حضور)

2009

املركز الوطين

املركز الوطين للتعلم

للتعلم اإللكرتوني

اإللكرتوني والتعليم عن

والتعليم عن بعد

بعد

اسرتاتيجيات تطوير مهارات
.47

أعضاء هيئة التدريس املرتبطة

ورشة عمل

بفاعلية التدريس وخمرجات

(حضور)

2009

جامعة األمري
حممد بن فهد

اجمللس الربيطاني

التعليم

.48

إدارة التعلم اإللكرتوني الناجح

.49

االعتماد األكادميي

.50

برنامج" مايكروميديا فالش"

ورشة عمل
(حضور)
ورشة عمل
(حضور)
دورة تدريبية
(حضور)

2009

2009

جمموعة متيور

وزارة التعليم العالي /

املاليزية يف

املركز الوطين للتعلم

العاصمة املاليزية

اإللكرتوني والتعليم عن

كواالملبور

بعد

جامعة طيبة
معهد معد

2004

النسائي لتعليم
احلاسب اآللي

عمادة اجلودة بالتعاون مع
عمادة التطوير اجلامعي
معهد معد النسائي لتعليم
احلاسب اآللي
9

م

العنوان

.51

برنامج" فوتوشوب"

.52
.53
.54

النشاط

دورة تدريبية
(حضور)

التدريب على استخدام برنامج

دورة تدريبية

احلزم اإلحصائيةSPSS

(حضور)

دورة حتصيلية يف برنامج احلزم

دورة تدريبية

اإلحصائيةSPSS

(حضور)

دبلوم احلاسب اآللي التطبيقي

دورة تدريبية
(حضور)

التاريخ

املكان

معهد معد
2004

النسائي لتعليم
احلاسب اآللي

2002
1998
1998

جامعة امللك عبد
العزيز
جامعة امللك عبد
العزيز
جامعة امللك عبد
العزيز

اجلهة املنظمة

معهد معد النسائي لتعليم
احلاسب اآللي
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة امللك عبد العزيز

حضور ومشاركة املؤمترات والندوات وامللتقيات
م

.1

العنوان

النشاط

التعليم ما بعد الثانوي :اهلوية

مؤمتر

ومتطلبات التنمية

(مشاركة)

القدرة التنافسية للجامعات
.2

العربية يف جمتمع املعرفة
(الواقع واجتاهات املستقبل)
املعلم وعصر املعرفة :والفرص

.3

والتحديات حتت شعار معلم
متجدد لعامل متغري
تقويم التعليم يف اململكة

.4

العربية السعودية بعنوان مدخل
إىل التطوير واجلودة النوعية

.5

.6
.7
.8

مؤمتر
(مشاركة)
مؤمتر
(مشاركة)
مؤمتر
(حضور)

امللتقى اخلليجي لالعتماد

ملتقى

املدرسي

(حضور)

التعليم والتوظيف

مؤمتر
(حضور)

التعليم املستمر وحتديات

مؤمتر

جمتمع املعرفة

(مشاركة)

احلوسبة وتقنية املعلومات

مؤمتر

التاريخ

املكان

2018

الرياض

اجلهة املنظمة

اجلمعية السعودية للعلوم
الرتبوية والنفسية (جسنت)
جامعة عني مشس

2018

القاهرة

املركز العربي للتعليم
والتنمية

2016

2015

جامعة امللك خالد

الرياض

كلية الرتبية جبامعة امللك
خالد ،أبها
وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم العام
مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج

2014

جامعة طيبة

2013

املدينة املنورة

2012

جامعة طيبة

جامعة طيبة

2012

املدينة املنورة

جامعة طيبة

نهج للتدريب والتعليم
معهد املدينة للقيادة وريادة
األعمال

10

م

العنوان

النشاط

التاريخ

املكان

اجلهة املنظمة

(حضور)
.9

.10

.11

.12

امللتقى العلمي الرابع لعضوات

ملتقى

هيئة التدريس جبامعة طيبة

(مشاركة)

التعلم اإلكرتوني والتعليم عن

مؤمتر

بعد

(مشاركة)

تدريس اللغة اإلجنليزية

مؤمتر

للمتحدثني بلغات أخرى

(حضور)

برنامج السنة التحضريية للغة

مؤمتر

اإلجنليزية :املستقبل وما بعده

(حضور)

2012

جامعة طيبة

2011

وزارة التعليم العالي

2011

فندق ماريوت ،دبي

2011

جامعة طيبة

عمادة الدراسات اجلامعية
املركز الوطين للتعلم
اإللكرتوني والتعليم عن
بعد
اجلمعية العربية لتدريس
اللغة اإلجنليزية للمتحدثني
بلغات أخرى
عمادة اخلدمات التعليمية
مركز اللغة اإلجنليزية
()ELC

تعليم اللغة اإلجنليزية لغري
الناطقني بها :إعادة التفكري
.13

يف تدريس اللغة اإلجنليزية:
االجتاهات واملداخل ووجهات

مؤمتر
(حضور)

2011

دبي

جامعة اإلمارات العربية
املتحدة

النظر
مهرجان
.14

التعلم يف عيون الكرتونية

أكادميي

وكالة اجلامعة للشؤون
2011

جامعة طيبة

(حضور)

التعليمية
عمادة التعليم عن بعد

املؤمتر السنوي الثالث ملنظمة
.15

مدرسي اللغات باململكة

مؤمتر

العربية السعودية

(حضور)

2010

اخلرب

جامعة األمري حممد بن فهد

()KSAALT
ملتقى األحباث العلمية الثاني
.16

لعضوات هيئة التدريس جبامعة
طيبة
االعتماد األكادميي لكليات

.17

الرتبية يف الوطن العربي :رؤى
وجتارب

.18

ملتقى
(مشاركة)
مؤمتر
(حضور)

تعليم اإلجنليزية لغري الناطقني

مؤمتر

بها

(حضور)

2010

2009

2009

جامعة طيبة

جامعة طيبة

القاهرة

جامعة طيبة

كلية الرتبية
اجلمعية املصرية للخدمات
الثقافية االجنليزية
11

م

.19

العنوان

النشاط

التعلم اإللكرتوني والتعليم عن

مؤمتر

بعد :صناعة التعلم للمستقبل

(حضور)

ملتقى األحباث العلمية األول
.20

لعضوات هيئة التدريس جبامعة
طيبة

.21

ملتقى
(مشاركة)

املعلوماتية يف خدمة ضيوف

مؤمتر

الرمحن

(حضور)

التاريخ

املكان

2009

الرياض

اجلهة املنظمة

املركز الوطين للتعلم
اإللكرتوني والتعليم عن
بعد
2009

2004

جامعة طيبة

املدينة املنورة

جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
مجعية احلاسبات السعودية

اإلنتاج العلمي باللغة العربية
العمري ،حياة رشيد محزة؛ آل مساعد ،حصة حممد بن سعود ( .)2012اسرتاتيجيات التعلّم ذاتي التنظيم الالزمة لتفوق
طالبات جامعة طيبة دراسياً .جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس-مصر ،ع( ،)27جملد.189-137 ،2
العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ( .)2013أسباب تدني التحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات
جامعة طيبة باملدينة املنورة .اجمللة الرتبوية-الكويت ،ع( ،)107اجلزء.388-348 ،2
العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ( .)2013تصور مقرتح للخدمات اإلدارية املقدمة إلكرتونياً
ملنسوبات جامعة طيبة يف ضوء متطلبات إدارة اجلودة الشاملة .اجمللة السعودية للتعليم العالي-السعودية،
ع(.109-71،)9
العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ،برزجني ،سلوى سامل محزة ( .)2013تطبيقات الرتاسل الفوري
"الواتس آب" وأثرها على مهارة التّواصل األكادميي لدى طالبات الدّراسات العليا :دراسة مقارنة .جملة كلية
الرتبية-جامعة كفر الشيخ ،ع( )4السنة.280-235 ،13
العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ( .)2015تقويم نظام إدارة التعلّم "جسور" من وجهة نظر عضوات
هيئة التدريس والطّالبات يف ضوء اإلمكانات التقنية املتاحة .اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة-األردن ،ع(،)11
جملد.116-90 ،4
العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ( .)2017مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة جامعة طيبة من
وجهة نظر أعضاء هيئة التَّدريس يف ضوء التَّوجه حنو جمتمع تعلمُّ مهين .ورقة عمل منشورة يف مؤمتر كلية
الرتبية الدولي األول حتت عنوان :كليات الرتبية (رؤى مستقبلية) ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،
السودان 19-18( ،يناير 2017م).
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العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ( .)2018أساليب التقييم األصيل :آراء عضوات هيئة التدريس
والطالبات يف الكليات العلمية والنظرية جبامعة طيبة .ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الدولي العاشر للمركز العربي
للتعليم والتنمية بعنوان "القدرة التنافسية للجامعات العربية يف جمتمع املعرفة :الواقع واجتاهات املستقبل" ،دار
الضيافة جبامعة عني مشس ،القاهرة ،مصر ( 12-10فرباير 2018م) اجمللد األول (.)630-555
العمري ،حياة رشيد محزة ( .)2018حتديات جمتمع التعلم املهين يف مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر طالب
وطالبات جامعة طيبة .ملصق علمي مقدم يف املؤمتر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية
(جسنت) بعنوان "التعليم ما بعد الثانوي :اهلوية ومتطلبات التنمية" ،جامعة امللك سعود ،الرياض ( 15-14مارس
2018م).
العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ( .)2018واقع تطبيق أساليب التقويم الواقعي ومدى تفضيل
طالبات برنامج الدبلوم الرتبوي هلا وفقاً للتخصص .جملة مستقبل الرتبية العربية ،ع( ،)110جملد-111 ،25
.176
العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ( .)2018أساليب التقييم األصيل :آراء عضوات هيئة التدريس
والطالبات يف الكليات العلمية والنظرية جبامعة طيبة .جملة مستقبل الرتبية العربية ،ع( ،)111جملد-458 ،25
.538
العمري ،حياة رشيد محزة؛ الشنقيطي ،آمنة حممد املختار ( .)2019مدى توفر مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة جامعة طيبة
يف ضوء متطلبات جمتمع التعلم املهين وفقاً آلراء أعضاء هيئة التدريس .جملة العلوم الرتبوية والنفسية-فلسطني،
ع( ،)1جملد.50-24 ،3
العمري ،حياة رشيد محزة ( .)2019حتديات جمتمع التعلم املهين يف مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر طالب وطالبات
جامعة طيبة .اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية-مصر ،ع(.104-63 ،)6
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اإلنتاج العلمي باللغة اإلجنليزية
Alamri, H. R. (2010). The impact of technology use on pre--service EFL student teachers’ perception of
types of interaction. International Journal of Internet Education (IJIE), September 2010.
Alamri, H. R. (2011). The effect of using technology on the levels of satisfaction of pre-service EFL
student teachers. A paper presented in the Second International Conference of e-learning &
Distance Education, 21st-23rd February, 2011, Riyadh, Saudi Arabia.
Alamri, H. R. (2016). Challenges in practicum: Views and perceptions of EFL pre-service teachers
towards field experience skills in real classrooms. A paper presented in the International
Conference: The teacher and knowledge age _renewed teacher of a changing world. King
Khalid University, Abha, Saudi Arabia (29-30 November 2016 (pp. 25-46).
Alamri, H. R. (2018). Challenges in practicum: Views and perceptions of EFL pre-service teachers
towards field experience skills in real classrooms. Arab World English Journal (AWEJ), 9(1),
146-162. https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol9no1.11
Alamri, H. R. (2018). Examining the perceptions and preferences of Saudi EFL student teachers
concerning teachers’ feedback practices. Research on Humanities and Social Sciences. 8(18),
48-68.
Alamri, H. R. (2018). The effect of using the jigsaw cooperative learning technique on Saudi EFL
students’ speaking skills. Journal of Education and Practice, 9(6), 65-77.

املشاريع واألدلة التطويرية يف اجلامعة
التاريخ

2017

النوع

العنوان

املساهمة يف إعداد وحترير وإخراج الدليل والذي تشرف

""دليل إعداد الربامج الدراسية

 اللّجنة الدائمة للمناهج والتأهيل لالعتماد الرباجمي:عليه

م

.1

.)هـ1439( بوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية جبامعة طيبة
2017

2016

رئاسة فريق عمل اخلطة االسرتاتيجية ملركز التعليم والتعلم

إعداد اخلطة االسرتاتيجية

.باإلضافة إىل إعداد وحترير وإخراج اخلطة

ملركز التعليم والتعلم

 اللّجنة الدائمة:تأليف كتيب الدليل والذي تشرف عليه

"دليل إرشادي لألفعال

للمناهج والتأهيل لالعتماد الرباجمي بوكالة اجلامعة

السلوكيَّة واالسرتاتيجيات

.)هـ1437( للشؤون التعليمية جبامعة طيبة

التَّدريسيَّة وأساليب تقييم نواتج
"التَّعلم

14

.2

.3

العنوان

النوع

م

"دليل القيم اجلامعية"

املساهمة يف تأليف وحترير وإخراج كتيبات مشروع "القيم
اجلامعية" فيما خيصّ اسرتاتيجيات التَّدريس وآليات التقييم

.4

التاريخ

2014

وكذلك التنسيق واإلخراج العام للكتيبات (1434هـ)
.5

إعداد اخلطة االسرتاتيجية

املساهمة يف إعداد وحترير وإخراج اخلطَّة االسرتاتيجية

لعمادة البحث العلمي

لعمادة البحث العلمي.

إعداد اخلطة التنفيذية لعمادة

املساهمة يف إعداد وحترير وإخراج اخلطَّة التنفيذية لعمادة

البحث العلمي

البحث العلمي.

"دليل إقرار اخلطط والربامج

املساهمة يف إعداد وحترير وإخراج الدليل والذي تشرف عليه

الدراسية"

اللّجنة الدائمة للمناهج والتأهيل لالعتماد الرباجمي بوكالة

.6

.7

2014

2014

2013

اجلامعة للشؤون التعليمية جبامعة طيبة (1433هـ).
.8

دليل األستاذ اجلامعي :آليات

رئاسة فريق عمل الدليل باإلضافة إىل إعداد وحترير وإخراج

التدريس الفعّال والذي تشرف

الدليل 2011

2011

عليه عمادة اجلودة

.9

املعلوماتية والتعليم :القواعد

متطلبات املعلوماتية من األجهزة والربجميات التعليمية كتاب

واألسس النظرية .أما عنوان

منشور (1426هـ )
2006

الفصل فهو :متطلبات املعلوماتية
من األجهزة والربجميات
التعليمية

املشاركات واألنشطة العلمية
م

.1
.2
.3
.4
.5

العنوان

تقويم بوابة التعليم الوطنية (عني)
حتكيم إطار املعايري التخصصية يف مقررات اللغة اإلجنليزية ضمن مشاريع هيئة تقويم التعليم
العام
حتكيم مسابقة قصة إرادة ضمن نشاط الطالبات يف نادي إرادة جبامعة طيبة بتاريخ
1437/7/21هـ
حتكيم كتاب "نواتج التعلّم املقصودة" أحد مشاريع عمادة اجلودة جبامعة طيبة عام 1434هـ
عضو حمكم لألحباث العلمية املقدمة للجنة العلمية لندوة "التعليم اجلامعي يف عصر
املعلوماتية :التطلعات والتحديات ،اليت أقيمت يف املدينة املنورة بتاريخ 1432/6/29-27هـ

التاريخ

2017
2017
2016
2012
2011
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حتكيم العديد من األدوات البحثية يف املناهج وطرق التدريس بفروعها املختلفة مثل :طرق
.6

تدريس اللغة اإلجنليزية-طرق تدريس اللغة العربية-طرق تدريس الرتبية األسرية-طرق تدريس
الدراسات اإلسالمية-طرق تدريس العلوم-طرق تدريس العلوم االجتماعية.

-2009
تارخيه

الزيارات العلمية واحملاضرات العامة وخدمة اجملتمع
م

.1

التاريخ

املشاركة

دعم للنادي اخلريي للطالبات ذوي
االحتياجات اخلاصَّة

2013

اسرتاتيجيات تدريس اللغة اإلجنليزية
.2

كلغة أجنبية

املكان

نوع املشاركة

اجلهة املستفيدة

املدينة املنورة

عضوية

مجعية أطباء طيبة
(حياة)

املدينة املنورة
2013

دورة تدريبية ملدة

مجعية طيبة

 3أيام

للخدمات االجتماعية
– مدارس طيبة

.3
.4

الوسائل التعليمية :طريق لالبتكار
والفاعلية
آليات استخدام الوسائل التعليمية

2010
2010

املدينة املنورة
املدينة املنورة

دورة تدريبية ملدة

مركز التدريب

يوم واحد

والتأهيل النسوي

دورة تدريبية

مؤسسة الشيخ عبد
العزيز بن باز اخلريية

اجلوائز والشهادات العلمية
م

العنوان

التاريخ

اجلهة املاحنة

.1

شهادة تقدير كمساهم يف جمتمع معلمي مايكروسوفت اخلرباء املبتكرين

2018

شركة مايكروسفت

.2

شهادة تقدير كمساهم يف جمتمع معلمي مايكروسوفت

2018

شركة مايكروسفت

.3

زمالة خبري يف التعليم العالي ()Senior Fellow

2016

.4

جائزة النبوغ والتفوق الدراسي يف مرحلة املاجستري

2003

أكادميية التعليم
العالي يف بريطانيا
جائزة املدينة املنورة
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