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   البياانت الشخصية 

 
 سعودية اجلنسية نت انصر بن محد الزرعهليلى ب االســـــــــــم  

 
    املؤهالت الدراسية  

 
 التاريخ عنوان اجلهة املاحنة  اجلهة املاحنة هلا الدرجة العلمية  
م2008 بريطانيا مدينة درم جامعة درم الدكتوراة    

م2001 بريطانيا مدينة نيوكاسل جامعة نوراثمرباي املاجستري    

لمللك فيصجامعة ا البكالوريس   اءاململكة العربية السعودية مدينة االحس  م1992   

 
  فاألقدم( )األحدثالتدرج الوظيفي  

 

 جهة العمل الوظيفة

 جامعة امللك فيصل أستاذ مساعد

 جامعة امللك فيصل حماضر
ةمعيد  جامعة امللك فيصل 

 
  املهارات اللغوية 

 
 اللغة االجنليزية/     اللغة العربية 
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 النتاج العلمي:

 

وأرقام  عدد اجمللةورقم  الناشر واتريخ النشر عنوان البحث )الباحثني(اسم الباحث  رقم
 الصفحات

 ليلى بنت انصر الزرعه 1

سالمية يف يلية ملدى تضمن مناهج الرتبية اإلدراسة حتل
ن الفكري من وجهة ألمحلة الثانوية)طالبات( ملفاهيم ااملر 

 اململكة-األحساءية اإلسالمية يف حمافظة نظر معلمات الرتب
 العربية السعودية.

جامعة األزهر  الرتبية،كلية   الرتبية،جملة 
 176-141، ص (178) ابلقاهرة. العدد

 م2018أبريل، 

 ليلى بنت انصر الزرعه 
للقضااي الفقهية للمرحلة الثانوية  مقررات الفقه نيمدى تضم

 ةة اإلسالميووجهة نظر معلمات الرتبي املعاصرة،

جملة الرتبية، كلية الرتبية، جامعة املنوفية. 
للسنة الثالثة  م2018الثالث،  دالعد

 والثالثون

 ليلى بنت انصر الزرعه 2
فعالية برانمج تدرييب يف حتسني كفاايت بناء االختبارات 
التحصيلية لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك 

 فيصل.

الرتبوية  مجملة العلو  البحرين،جامعة 
   ، (2) د(. العد17) دوالنفسية. اجملل

 م.2016 ويوني، 304 -278ص 

 ليلى بنت انصر الزرعه 3
تقومي كتب مقرر التوحيد يف الصفوف الثالثة األولية من  

املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمات واملعلمني يف 
  حمافظة األحساء

 لة الدولية الرتبوية املتصصصة.اجمل
 88 -71، ص (11) دالعد (.4لد)اجمل

 م2015.تشرين الثاين األردن

للقضااي الفقهية للمرحلة الثانوية  مقررات الفقه نيمدى تضم ليلى بنت انصر الزرعه 4
 ةووجهة نظر معلمات الرتبية اإلسالمي املعاصرة،

جملة الرتبية، كلية الرتبية، جامعة املنوفية. 
ة للسنة الثالث م2018الثالث،  دالعد

 والثالثون

زرعهليلى بنت انصر ال 5 ينة من طالبات  برانمج مقرتح لتنمية التفكري التأملي لدى ع 
".كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل  

 جامعة طنطا، كلية الرتبية، جملة
م2012( 48()4)الكلية.العدد  

زرعهليلى بنت انصر ال 6  

يل نمية التحصفاعلية استصدام طريقة التدريس ابلفريق يف ت
جامعة  الدراسي لدى عينة من طالبات كلية الرتربية يف

 امللك فيصل

ل اجمللة العلمية جلامعة امللك فيص  

م2012خطاب قبول نشر يف   
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7 

 د.حنان يربودي
 د. ابسل احلايف

 د.ليلى بنت انصر
 الزرعه

 ضوء ميثاق العمل املؤسسي يف جامعة امللك فيصل يف
سالمي تربويآداب وأخالقيات املهنة من منظور إ  

جامعة الطائف جملة جامعة الطائف 
 )األداب و الرتبية(

م 11/10/2012 خطاب قبول نشر يف  

8 

 د.يسرى زكي عبود
 د.ليلى بنت انصر

 الزرعه
 د. إميان البطراوي
عيدد.نرية عزالدين الس  

حماضر مسية عطية 
 احلسن

مرحلة رايض  بناء و تطوير بطارية للكشف عن املوهوبني يف
و تعبريها يف حمافظة األحساء األطفال  

بية و علم جملة احتاد اجلامعات العربية للرت 
 لرتبية يفالنفس، اجلمعية العلمية لكليات ا

( 3(.العدد )12)اجلامعات العربية.اجمللد 
م2014  

         
 ستشارات وأعمال مهنية العلمية واالتقارير ال 

 

 خاملكان والتاري عنوان العمل اسم القائمني رقم

لزرعهليلى بنت انصر ا 1 ليم اجلامعيالتقارير التدريبية الفصلية لعمادة تطوير التع  يم عمادة تطوير التعل-جامعة امللك فيصل 
هـ1436-1431اجلامعي.   

لزرعهليلى بنت انصر ا 2 ةداخلي عالقات-وزارة التعليم  تقرير مقرتح ورشة بعنوان   
 جامعة امللك فيصل والتعليم العام

م اجلامعة ألقسا وكالة-فيصلمللك جامعة ا
ات.اللجنة الدائمة ألقسام الطالب-الطالبات  

ـه1436  

لزرعهليلى بنت انصر ا 3 ة.مكتب الرتبية العملي-كلية الرتبية التقارير الفصلية اخلاصة ابلرتبية العملية   
.هـ 1433هـ  1430  

لزرعهليلى بنت انصر ا 4 ة عمادة كلية الرتبي-لك فيصلجامعة امل تقرير مقرتح للرتبية العملية 
هـ24/4/1433  

لزرعةليلى بنت انصر ا 5  
اإلبقاء على خاص ابلدورة التدريبية "توظيف وتطوير و  تقرير
اخلاصة ضاء هيئة التدريس للقرن الواحد والعشرين" و أع

 .ابلقيادات النسائية داخل أقسام الطالبات

 األكادميية مركز القيادة-رة التعليم العايلوزا
 ت التأسيس()حت

هـ26/1/1432  

لزرعةليلى بنت انصر ا 6 واملاليةتقرير خاص إبدارة الشؤون اإلدارية   مدير  اجتماع جملس معايل-جامعة امللك فيصل 
هـ1431اجلامعة سعادة الدكتور يوسف اجلندان  

لزرعةليلى بنت انصر ا 7 واملاليةتقارير فصلية إبدارة الشؤون اإلدارية    
اجلامعة ألقسام  كالة-فيصلجامعة امللك 

ات.اللجنة الدائمة ألقسام الطالب-الطالبات  
ه 1431 – 1429  



 
  

4 
 

 
 
 

  املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية 

 
 مدى املشاركة مكان واتريخ انعقاده أسم املؤتـمــــر رقم  
املؤمتر العاملي األكادميي للعلوم  1  

 اإلنسانية
 تركيا

25    / 7  /2015 
 ورحض

وتقنية املؤمتر الدويل الثاين للتعليم  2  
 املعلومات

 حضور 11/3/2013-10كونج هونج  
املؤمتر العاملي الثالث يف  3  

 التعليم/التدريس والقيادة التعليمية
 بلجيكا

2 -24    /10 /2012 
 حضور

 
  العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية 

 
 امللك سعود جامعة-ة والنفسية )جسنت( اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوي  
   

 
 

  األنشطة التدريسية 

 
 

 

 املرحلة املقررات التدريسية اليت ساهم يف تدريسها 
 اجلامعية

 الدراسات 
 العليا

      واستصدام الوسائلإنتاج  

   طرق تدريس خاصة )الدراسات االسالمية( 

   وتطوير الدروستصميم  

   أسس املناهج 

   املناهج وطرق تدريس  

   اسرتاتيجيات التدريس 

   دبلوم(-اإلشراف الرتبوي لربانمج الرتبية العملية )بكالوريوس 
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  األعمال اإلدارية 

 
  عضوية اللجان 

 
 التاربخ مسمى عضو اللجنة وخدمة اجملتمع الرقم 
 

 ام يف جامعة امللك فيصل عضو يف برانمج لقاء قصة جناحي املق 1
 هـ1439/ 3/ 15

 
 عضو اللجنة االستشارية بكلية الرتبية 2

 هـ1438-1439

 
 املشاركة يف ورشة عمل إعداد معايري تقومي الطالب املعلم 3

 هـ1438/ 7/ 14

 
 جامعة امللك فيصل-يةاجملتمع يف وكالة التدريب كلية الرتب التدريب وخدمةمنسقة الربامج يف اجلنة التنفيذية لربامج   4

 هـ1437

 
 اللجنة الدائمة لشؤون أقسام الطالبات جبامعة امللك فيصل 5

 هـ1431-1436

 
 اللجنة الرئيسية للدراسات والتطوير اإلداري جبامعة امللك فيصل 6

 هـ1436-هـ 1431

 
 عضو جملس عمادة تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك فيصل 7

 هـ8/7/1434

 
8 

اجملتمع معاً نرسم مستقبل أجيالنا(. و  )اجلامعةكة اجملتمعية بعنوان الرئيس يف فريق عمل املعرض الثاين للشرا انئبة 
 هـ2/4/1434- 29/3 جبامعة امللك فيصل

 
 عضو جلنة التحضري ملؤمتر دويل يف عمادة تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك فيصل 9

 هـ10/1/1434

 
 م املفتوح للبحث العلمي أبقسام الطالبات جبامعة امللك فيصلرئيسة فريق عمل اليو  10

 هـ1434

 
11 

جبامعة امللك  تمع معاً نرسم مستقبل أجيالنا(.اجملو  )اجلامعةاملعرض الثاين للشراكة اجملتمعية بعنوان  رئيسة فريق عمل
 هـ4/6/1433 فيصل

 
 اجلامعي جبامعة امللك فيصل عضو جلنة اعداد اخلطة االسرتاتيجية لعمادة تطوير العليم  12

 هـ27/10/1432

 مسمى العمل اإلداري  
 

 التاريخ
 هـ1436-1431 وكيلة تطوير التعليم اجلامعي يف جامعة امللك فيصل  

 هـ. 1433هـ  1430 الرتبية العملية لكلية الرتبية يف جامعة امللك فيصلمنسقة مكتب   

 هـ1431-1430 املالية يف جامعة امللك فيصلقسام الطالبات للشؤون اإلدارية و مساعدة وكيلة أ  
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13 

اجملتمع معا نرسم مستقبل أجيالنا( و  )اجلامعةرئيسة فريق عمل املعرض اجلامعي األول للشراكة اجملتمعية بعنوان  
 هـ ـ4/6/1432 جبامعة امللك فيصل

 
 رئيسة جلنة الرتبية العملية يف كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل  14

 هـ4/2/1432

 
 رئيسة كنرتول االختبارات النهائية لكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل  15

 هـ1432

 
 عضو جلنة كنرتول إلختبارات التعليم عن بعد جبامعة امللك فيصل  16

 هـ1432

 
/2/2-27/2/1431 عضوه يف الوفد الزائر للجامعات الرتكية لإلعداد لتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة امللك فيصل  17

 هـ1431

 
 عضو يف جلنة التأديب ألقسام الطالبات جبامعة امللك فيصل 18

 هـ1431

 
 جامعة امللك فيصلمرئيات اجملتمع حول اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة( يف تنظيم ورشة العمل )جلنة إعداد و   19

 هـ1431

 هـ1430-1429 جلنة أتكيد اجلودة يف كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل  20 

 
   التقومي جبامعة امللك فيصلختبارات القدرات ملركز القياس و عضو جلنة كنرتول إل  21

 هـ1430

 
  خدمة اجملتمع 

 
 التاريخ النشاط 
 

 تقدمي )برانمج املنهج النبوي يف التعليم( بدعوة من إدارة التعليم لفئة املوجهات ومعلمات التعليم العام 
هـ1439/ 8/ 20  

 
1 

التعليم املقامة من  طين املرجعي العام ملعايري مناهجورشة العمل املوسعة ملناقشة اإلطار الو  املشاركة يف
هـ12/1436/ 28 قبل هيئة تقومي التعليم العام  

 
 املشاركة يف ورشة العمل )األمن الفكري مطلب إسالمي ووطين( يف جامعة امللك فيصل 2

هـ1433 -1431  

هـ26/6/1433 التقومييف مدارس جوااث ملركز القياس و  التقوميرئيسة مركز القياس و  3   

 
4 

التطوير( املنعقد يف مقر  ةوعاملياً: مواكب حضور امللتقى الثاين لقيادات مؤسسات التعليم العايل )التميز حملياً 
 وزارة التعليم العايل ابلرايض

هـ1431/ 5/ 20  

هـ1430/  81/7 املشاركة إبلقاء ندوة عن اإلبتسامة يف مركز التأخي 5   

هـ1430 املشاركة إبلقاء حماضرة يف أمانة االحساء بعنوان املواطنة بدعوة من مركز التآخي 6   

هـ12/1436/ 28 مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واالبداع-انئبة الرئيس يف برانمج موهبة  7   

 

 


