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 م.1966 \10\15 -سوراي -درعا :مكان واتريخ الوالدة

 حماضرة يف قسم املناهج وطرق التدريس. العمل احلايل:

 حماضرة على درجة املاجستري. الرتبة العلمية:

 قسم املناهج وطرق التدريس فيصل. كلية الرتبية /: جامعة امللك مكان العمل

 املؤهالت العلمية:

 م.1997قسم املناهج وطرق التدريس املاجستري يف الرتبية: إعداد املعلم  -1

 [.1997] فاعلية برانمج لتدريب املعلم الوحيد ومعلم الصفوف اجملمعة....دراسة ميدانية يف ريف حلب  عنوان البحث:

 م.1991يا ) قسم املناهج وطرق التدريس(: دبلوم الدراسات العل -2

 م.1990دبلوم التأهيل الرتبوي:    عام -3

 م.1989إجازة يف الرتبية:          عام -4

لطلبة املعلمني مقرتح لتطوير الكفاايت التعليمية لدى ا بعنوان: ] برانمج حبث لنيل درجة الدكتوراه يف الرتبية إجنازمت  -5

ظروف السياسية بسبب ال لكن مل تتم مناقشتهاختصص معلم صف ...دراسة ميدانية يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق[. 

 يف سوراي.

 البندرية/ جانب مسجد األمري ابن جلوي.  -األحساء - : اململكة العربية السعوديةالعنوان احلايل

 .     0502803255 جوال

 . احلي الشمايل –قرية جباب  –رعا د - سورايالعنوان الدائم: 



 0096315 -863289    هاتف

 األحباث اليت قمت هبا:

لة كلية الرتبية  جم يف كلية الرتبية جبامعة امللك فيصلللللللل. كفاايت استتتتتتادائ األستتتتت لة اللتتتتتفية لدل الطالبات  املعلمات   -1
 م.2011الثالث واألربعون، اجلزء الثاين، النصف الثاين من عام ، العدد جامعة طنطا

ن وجهة نظر ميف كلية الرتبية جبامعة امللك فيصللللل  لدل الطالب املعلمنيواقع الكفاايت التدريستتتية ومدل احلاجة إليها  -2
جمللد الثاين والعشلللللللرون، ا االستتتتتكندرية جملة كلية الرتبية  جامعة  واملعلمني املتعاونني الرتبويني شلللللللرفنيالطالب أنفسلللللللهم وامل

 م.2012العدد الثالث، 
لة ااحاد ااجامعات جموتعيريها يف حمافظة األحسلللاء.  بناء وتطوير بطارية للكشتتتف عن املوهوبني يف مرحلة رايأل األطفال -1

 العربية للرتبية وعلم النفس.

 أحباث قيد اإلجناز:

 ة لدى الطالب املعلمني يف كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل.فاعلية برانمج مقرتح لتطوير الكفاايت التدريسي -1

 اخلربات والدورات اليت شاركت هبا:

اصة لطالبات ريس خوطرق تد، قسم الرتبية اخلاصةسمي الرتبية الفنية و لق أقوم حالياً بتدريس ماديت تصميم وتطوير الدروس -1

 واإلشراف على طالبات الرتبية العملية ختصص رايض أطفال. ة.قسم الرتبية الفني

املتنوعة:) طرق قررات بتدريس عدداً من املخالهلا قمت  .سنة 21التدريس يف كلية الرتبية يف جامعة امللك فيلل ملدة  -2

ت مبادئ البحث الرتبوي، إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية، اسرتاتيجيا التدريس العامة، أسس املناهج، مدخل إىل الرتبية ،

الرتبية  لتخصصات" الدراسات اإلسالمية، اللغة العربية، الرتبية اخلاصة، تصميم وتطوير الدروس، التدريس، بناء وتطوير املناهج

 .لرتبية الفنية(رايض األطفال، ا واد االجتماعية،امل الرتبية اخلاصة،: )طرق التدريس اخلاصة لتخصصات، الفنية، رايض األطفال

 :بعنوان :معووكالة التدريب وخدمة اجملت إقامة دورات تدريبية ألعضاء هي ة التدريس ابلتعاون مع عمادة التطوير ااجامعي -3

ية، مهارات السلوكجلامعية، هندسة األهداف االختبارات اإعداد أعضاء هيئة التدريس اجلدد يف جامعة امللك فيصل،  هتيئة]

 ية،يف كتابة االختبارات التحصيلية، االختبارات التحصيلية وفقاً للمعايري العلم تدريس اجملموعات الكبرية، ارشادات فنية



الصياغة الفنية لالختبارات املقالية واملوضوعية، كفاايت إعداد املعلمني، نيل الغاايت يف اختبار الكفاايت، اخليارات الذكية يف 

   ة الدافعية، االجتاه حنو جذب االنتباه، أساليب مقرتحة يف جذب االنتباه[ إاثر 

يى املناهج وطرق ملتمشاركة  عن االختبارات،  ملتيى الواقع والتمكني)  كلية الرتبيةل العلمية لتيياتاملاملشاركة يف  -4

 مشاركة عن جذب االنتباه(  التدريس

 يف كلية الرتبية. ورشة معايري إعداد املعلماملشاركة يف  -5

 سنة متتالية.14يف جامعة امللك فيصل ملدة  اجنة الرتبية العمليةعضو يف  -6

 وحىت اآلن. عام 12ملدة  اجنة االختبارات النلفيةعضو  -7

 املسجالت يف كلية الرتبية ملدة ثالثة أعوام اجان امليابالت للطالباتعضو يف  -8

 عام وأكثر. 14ملدة  اجنة حفل التارجعضو يف  -9

 جمموعة من الدورات التدريبية يف عمادة التطوير ااجامعي حملاضرين عرب وأجانب يف املوضوعات التالية: ) حضور -10

مهارة إعداد البحوث ، Community Engagement الشراكة اجملتمعية، TOTإعداد املدرب احملرتف، دورة إعداد املدربني 

،   Improving Teacher and Student Learning Through Course Design Activities تصميم املنهجالرتبوية، 

، التطبيقات SPSS، املهارات اإلحصائية يف املقررات الدراسية املواصفات الفنية للورقة االمتحانية، هندسة التفكري املدمج

 ( ريس، فن القيادة اإلبداعيةة التد، النمو املهين لعضو هيئالرتبوية للنظرية البنائية، البالك بورد

 مثل أساليب التقوميحضور جمموعة من احملاضرات التدريبية ضمن أنشطة الكلية وأنشطة عمادة ضمان ااجودة:  -11

 اسرتاتيجية التعليم املتمايز، اجلودة يف الشراكة اجملتمعية.الشامل، 

ميم التعليمية، معرض أنشطة القسم، معرض لتص)معرض الوسائل إعداد جمموعة من املعارأل واألنشطة يف كلية الرتبية:  -12

 الدروس بعنوان سأتعلم وأعمل ملستقبل أفضل، جمموعة عروض مسرحية حول األجهزة االلكرتونية(

ك ضمن فعاليات أسبوع األنشطة الالصفية للتنمية املستدامة )وإايتيدمي حماضرة بعنوان بناء معارف األنشطة اللفية  -13

 . إلدارة العامة للتعليم ابألحساءارة نشاط الطالبات التابعة ابلتعاون مع إد  نستعني(.



عنوان املواطنة بلتدريب تلميذات املرحلة االبتدائية للمشاركة يف املؤمتر العلمي الثاين للطلبة يف اجلوف تيدمي دورة تدريبية  -14

 .ابألحساءتعليم لالعامة لدارة اإل  يف هل 14/1/1437. يف اتريخ البي ية

تدائي، املشلللللللاركات يف املؤمتر العلمي الثاين للطلبة يف اجلوف للمراحل الثالث )اب الطالبات يف اجنة احكيم أحباثاملشتتتتتاركة  -15
 .ابألحساءتعليم لالعامة لدارة اإليف هل، 1/3/1437متوسط، اثنوي(

 هل.1434يف صيف جامعيت امللك فيصل ابألحساء وجامعة امللك عبد العزيز يف جدة يف تيييم برانمج موهبة الليفي  -16

 م.1993م حىت 1989من مخس سنواتملدة  التدريس يف املدارس املتوسط والثانوية يف دمشق  -17

 . أربع سنواتكلية الرتبية ملدة   - التدريس يف جامعة دمشق -18

 م.1998يف سوراي عام  اجان املؤمتر الثاين لتطوير التعليماملشاركة يف  -19

 سوراي ملدة سنة ونصف. يف وزارة الرتبية يف  بوظيفة عضو حبوثالعمل  -20

 .اجنة إعداد الوسائل التعليمية ملادة اللغة العربية لللف األول االبتدائياملشاركة يف  -21

لى ع إعداد وتنفيذ دورات تدريبية يف الرتبية املهنية للموجهني واملشرفني  الرتبويني يف احملافظات السوريةاملشاركة يف  -22

 مدى عام دراسي كامل ضمن فعاليات الدورات التدريبية اليت كانت تقيمها وزارة الرتبية.

 .دريب املعلمني يف سورايإعداد وت يف ضوء تطوير اجان كلية الرتبية إلعداد الالئحة التوجيهية لكليات الرتبيةاملشاركة يف  -23

 ين االبتدائي يف وزارة الرتبية يف سوراي.احلديث للصف الثا اجنة تيومي منهاج الرايضياتاملشاركة يف  -24

 

 


