
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      
      

 

      

             
 ، اململكة العربية السعودية

 السيرة الذاتية
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  ستاذ مشاركأالمرتبة العلمية المتقدم لها: 
   التربية وعلم النفس القســم: 

 ة يالترب : الكليــة
   9930985         رقم الموظف: 

 
 
 
 

 

 
    فاألقدم(المؤهالت الدراسية )األحدث   2

 
 
 
 

 
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك فيصل
 الـمـجلس العلـمـي

  نموذج ) أ ( بيانات المتقدم  البيانات الشخصية  1

 الهام فاروق علي محمد االســـــــــــم  

 مصرية  الجنسيــــــــــة  

 القاهرة     1963-9-28 تاريخ ومكان الميـــــالد  

 متزوجة  الحالة االجتــماعـيـــة  
 

 التاريخ عنوان الجهة المانحة  الجهة المانحة لها الدرجة العلمية  
بني  –القاهرة  )جامعةكلية التربية بالقاهرة  دكتوراه  

 سويف(
 م1999 سويف( )بنيالقاهرة 

 م1994 حلوان( )عينالقاهرة   حلوان( )جامعةكلية التربية بالقاهرة  ماجستير  
 م1987 حلوان(  )عينالقاهرة  حلوان( )جامعةالتربية بالقاهرة كلية  دبلوم خاص في التربية   
مصر  – )الميرغنيالقاهرة  شمس(عين  )جامعةكلية البنات بالقاهرة  ليسانس آداب وتربية   

  الجديدة(
 م1984

 السرية الذاتية للمتقدمني للرتقية من أعضاء هيئة التدريس
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3  
 ردي ورشيد رضا التربية السياسية في التراث اإلسالمي دراسة تحليلية مقارنة آلراء الماو  عنوان رسالة الدكتوراه

 
 أصول التربية  التخصص العام  

 أصول التربية  التخصص الدقيق  

 
  فاألقدم( )األحدثالتدرج الوظيفي   4
 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة  

 هـ1421 جامعة الملك فيصل أستاذ مساعد   

 م1994 كلية التربية للبنات باإلحساء  محاضر   
 م1985 ة بالقاهرة جامعة حلوان كلية التربي معيدة   
 

  المهارات اللغوية  5
 
 ا وكتابة اللغة العربية تحدث    
 وكتابة  اإلنجليزية تحدث االلغة   

 نموذج ) ب ( اإلنتاج العلمي

 
 خطا  تحت أسم المتقدم للترقية ( )ضعاألبحاث العلمية المحكمة المنشورة مرتبة زمنيا  األحدث فاألقدم   1
 

 الناشر وتاريخ النشر عنوان البحث )الباحثين(اسم الباحث  رقم

 الهام فاروق علي محمد  1
لمواجهة تربوية وقائية  استراتيجية

األطفال بمصر في ضوء  عمالة
 متطلبات التنمية الشاملة

العدد بنها،  التربية، جامعةمجلة كلية 
م  2013يوليو  الثاني،( الجزء 95)

 (287 -209) ص، ( 25المجلد )
 

 الهام فاروق علي محمد -2

تطوير برامج تدريب القيادات 
اإلدارية في التعليم قبل الجامعي 

بالمملكة العربية السعودية في ضوء 
متطلبات الجودة الشاملة " دراسة 

 مطبقة على محافظة اإلحساء "

جامعة بني سويف، مجلة كلية التربية، 
الحادي عشر، الجزء األول،  العدد
 .(340-199ص) م،2008أبريل 
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 الناشر وتاريخ النشر عنوان البحث )الباحثين(اسم الباحث  رقم

 الهام فاروق علي محمد -3

رؤية مقترحة لتنمية أساليب التفكير 
اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة 

االبتدائية في ضوء أهداف التربية 
 اإلسالمية.

 مجلة التربية، جامعة األزهر، العدد 
(، الجزء الثالث، أكتوبر 137)

 .(162-67ص)م، 2008
 

 الهام فاروق علي محمد، محمد عبد الحميد  -4

المتغيرات المعاصرة وانعكاساتها 
قيات المعلم بمصر وبعض على أخال

الدول في ضوء المبادئ اإلسالمية 
والدستور األخالقي للمهنة " دراسة 

 تحليلية مقارنه "

القاهرة، مجلة كلية التربية، جامعة 
 م.2004يوليو،  14 األول، العدد

 .( 294- 165)األول، ص المجلد 
 

 
 

 للترقية(خطا  تحت أسم المتقدم  )ضعاألبحاث العلمية المحكمة المقبولة للنشر مع إرفاق وثيقة قبول النشر   2
 

 الناشر وتاريخ قبول النشر عنوان البحث )الباحثين(اسم الباحث  رقم

    
 

3 
ان البحث نشر كامال  أو موجزا  أو مقبوال ما إذا ك )يذكراألبحاث العلمية المقدمة لمؤتمرات وندوات علمية متخصصة محكمة  

 ضع خطا  تحت أسم المتقدم للترقية  للنشر(
 
 

 الناشر وتاريخ قبول النشر عنوان البحث الباحثين()اسم الباحث  رقم

 الهام فاروق علي محمد  -5

تصور مقترح لنظام تقويم 
شامل ألداء عضو هيئة 

 تالتدريس بالجامعا
المصرية في ضوء خبرات 

 الدول.ض بع

 المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر للجمعية

 الثاني، المجلد التعليمية، المصرية للتربية المقارنة واإلدارة 
 (، " اتجاهات معاصرة في تطوير التعليم818-677)ص 

جامعة بني  –في الوطن العربي بالتعاون مع كلية التربية 
  2010فبراير -7-6سويف في الفترة من 

 
 

 
 النشرقبول الناشر وتاريخ  باحث عنوان ال )الباحثين(الباحث اسم  رقم

    

 خطا  تحت اسم المتقدم للترقية ( )ضعاحاث العلمية المقدمة للمؤتمرات العلمية والندوات غير المحكمة األب  4
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5 
ومات .. الخ . . (  ضع المؤلفات العلمية المنشورة ) كتب مؤلفة وتراجم وفصول في كتب وتحقيق مخطوطات وتجميع ومعل 

 خطا  تحت أسم المتقدم للترقية
 

 وتاريخ النشرالناشر  عنوان المرجع ( )المؤلفيناسم المؤلف  رقم

    
    

 
 

 مشروعات منجزة ) ضع خطا  تحت أسم المتقدم للترقية (  6
 

ر 
ق
 م

 تاريخ األعداد عنوان المشروع اسم معد ) معدي المشروع (

 محمد  الهام فاروق علي 1

تصور مقترح لتطوير البرامج 
األكاديمية في كليات التربية 

بالجامعات السعودية على ضوء 
المعايير الدولية لوكالة ضمان الجودة 

بالمملكة المتحدة  qaaواالعتماد 
دراسة حالة على كليات التربية للبنات 

األقسام األدبية باألحساء بجامعة 
 الملك فيصل 

 م2010

 علي محمدالهام فاروق  2

تقويم مخرجات كلية التربية بجامعة 
الملك فيصل ومدى توافقها مع 

الكفايات المطلوبة في سوق العمل في 
 ظل معايير الجودة والتميز 

 م2011

 الهام فاروق علي محمد  3

آليات مقترحة لدعم وتطوير الشراكة 
المجتمعية بين جامعة الملك فيصل 
وقطاع االعمال في مجال البحث 

 مي.العل

2012 

 الهام فاروق على محمد  4
واقع البحث العلمي ومعوقاته بكلية 

التربية جامعة الملك فيصل من وجهة 
  انظر أعضاء هيئة التدريس به

 م2013
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 للترقية(خطا  تحت أسم المتقدم  )ضعتقارير علمية واستشارات وأعمال مهنية   7
 

 ريخالمكان والتا عنوان العمل اسم القائمين رقم

تصميم الهيكل التنظيمي لجنة متابعة  الهام فاروق على محمد  1
 الخريجات 

 كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل
 ه1435

تدريس مقرري مهارات التعلم والتفكير،  الهام فاروق على محمد  2
 ومناهج البحث

 مركز التنمية األسرية بالهفوف
 ه1433ـ  31

    
    

 
 بحوث جارية  8
 

 أسماء الباحثين المشاركين اسم الباحث  رقم

 محمد أمين ل _ د. منافاروق علي محمد      مد. الها د. إبراهيم كاظم 

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية  9
 

مدى  مكان وتاريخ انعقاده أسم المؤتـمــــر  رقم
 المشاركة

 حضور  م 2005/ 1/ 30-29 ة،القاهر  المؤسسات التعليميةاالعتماد وضمان جودة  -1

2- 
الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي 

بمصر ومتطلبات تطبيقه في ضوء االتجاهات العالمية 
 المعاصرة 

 
 
 
 
 

بمركز  م2010/ 2/  7-6 سويف( )بنيالقاهرة 
 المؤتمرات

 تقديم بحث 

 يو ليو 9جامعة عين شمس بدار الضيافة القاهرة  التعليم والتنمية البشرية في دول قارة إفريقيا  -3
 م  2011

 حضور

 حضور م2012يوليو 7جامعة عين شمس بدار الضيافة   االتعليم والتقدم في دول آسيا وأسترالي -4

5- 
التعليمية  تالبحوث التربوية وتوظيفها في صنع السياسا
 في مجلس التعاون الخليجي 

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان 
 م2013ارس م 17-18

 حضور
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  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية  10
 

 جستن  –عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية  -

 بالقاهرة.عضو الجمعية المصرية للتربية المقارنة  -

 
  المنح والجوائز  11

 
 التاريخ مكان الحصول عليها   أسم الجائزة 

   

 

 نموذج ) ج ( األنشطة التدريسية

 
 على المقررات التي يشارك فيها أعضاء هيئة تدريس آخرين ( x األنشطة التدريسية ) مع وضع عالمة   1
 

 أ
 

 المقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها
 المرحلة 
 الجامعية

 الدراسات 
 العليا

 ×   رمهارات التعلم والتفكي  
 ×  تربوي مهارات البحث ال  
 ×  مبادئ التربية   
 ×  مبادئ علم االجتماع   
 ×  تطور الفكر التربوي   
 ×  التربية اإلسالمية   
 ××  تاريخ الفكر االجتماعي   
 ×  علم االجتماع التربوي  

          ×  إدارة وتخطيط   

          ×  سياسة ونظام التعليم في المملكة   

 ×           مشكالت التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي   

 

 ج
 األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 

 دكتوراه ماجستير
 التاريخ عنوان الرسالة
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 األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة المجتمع )د(نموذج 
 فاألقدم( )األحدث

 
  األعمال اإلدارية  1
 
 مسمى العمل اإلداري  

 
 التاريخ

 هـ1436-1433 (األقسام األدبية والعلمية)مسماها سابقا للبنات الرتبية منسقة املقررات الرتبوية بكلية  -  
 هـ1434/ 1433 الطالبات  التربية. أقسامالجودة واالعتماد األكاديمي بكلية  -  
د " المؤتمر الرابع لطالب وطالبات منسقة عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بع -  

 المكرمة ةالتعليم العالي بمك
 هـ1434

األشراف على الجداول الدراسية ومراجعتها ووضع القواعد العامة إلعداد الجدول  -  
 الدراسي وتوزيع القاعات الدراسية ......

 هـ1433/ 1430

 الطالبات،مع  صل)التوامنسقة مقرر تطور الفكر التربوي لطالبات كلية التربية  -  
ورصد  األبجدي،القاعات وفقا للترتيب  لالختبار، وتوزيعوتنظيم لجنة السير 

 األعذار(، واختبار على البنرالدرجات 

 هـ1431

 هـ1433إلى  1419 اللغة العربية )الفرقة الثالثة والرابعة( –مسؤولة مكتب التربية العملية لقسم التاريخ  -  
 
 

 عضوية اللجان  2

 
 خدمة المجتمع  3

 

 التاريخ النشاط
 م 2014 –ه 1435 حضور ورشة التطور االحترافي بين جامعة اوهايو وجامعة الملك فيصل 

  
 
 

 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة المجتمع

 هـ1435-1434 التربية وعلم النفس   مسق  فيعضو لجنة الخطة االستراتيجية   
 هـ1436-1434 سم التربية وعلم النفسفي ق عضو لجنة تطوير البرامج الدراسية  
 هـ1436-1434 في قسم التربية وعلم النفس عضو لجنة االعتماد والجودة   
 هـ1434 قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية بالجامعة  عضو لجنة مقابلة المعيدات في    
 هـ1431-1427  قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية للبنات عضو لجنة مقابلة المعيدات في    
  

 
 هـ1431 -1424 قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية للبنات رئيسة كنترول بكلية التربية للبنات
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 التاريخ النشاط
 هـ1434/ 13/1-12 .بعنوان " أساسيات البحث التربوي " وحدة التوجيه واإلرشادإلقاء محاضرة 

 ه1434/ 21/5 .جودة تقييم الطالبحضور دورة عن 

 ه1434/ 18/2 ثقافة الجودة ومعايير الجودة ومعايير الهيئة الوطنيةحضور دورة عن 

 ه 1434/ 13/1 إجراءات وتقر ير الدراسة الذاتية للمؤسسةحضور دورة عن 
 هـ1433/  28/12-27 القيام بدورة بعنوان " رخصة قيادة الذات "لإلداريات، عمادة تطوير التعليم الجامعي.

 ه26/11/1432-25 .هندسة التفكير المدمج في المقررات الدراسيةعن  حضور دورة
 "هـ1432 " صباحيم 2011/  7/ 28-26 حضور دورة عن نظم االمتحانات وتقويم الطالب

  هـ "1432    م" مسائي"2011/  7/ 28-26 حضور دورة عن مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة
 هـ1432ه صباحي   " 2011/  7/  25-23 المعتمدة حضور دورة عن نظم الساعات

 هـ1432م صباحي    " 7/2011-20-18 حضور دورة عن " النشر العلمي "

 هـ1432م مسائي    " 7/2011-20-18 حضور دورة عن استخدام التكنولوجيا في التدريس.
 هـ1432"  م مسائي        7/2011-12 حضور دورة عن سلوكيات المهنة في العمل الجماعي

 هـ14/6/1432 .االستراتيجيالدراسة الذاتية والتخطيط حضور دورة عن 
 هـ12/6/1432-11 " تدريب المتدربين "حضور دورة عن 

 هـ7/6/1432 حضور محاضرة بعنوان " أساليب التقويم الشامل "
 هـ15/5/1432 . استراتيجيات التدريسحضور دورة عن 
 هـ21/4/1432 التعليمية "قياس المخرجات  حضور دورة عن

 هـ17/4/1432 .الدعم األكاديمي والخدمات الطالبيةحضور دورة عن 

 هـ10/4/1432 المعيار الرابع " التعلم والتعليمحضور دورة عن 
 هـ29/1/1432-28 تصميم الحقائب التعليمية اإللكترونية ".حضور دورة عن 
 هـ28/1/1432 ملف المقرر.حضور دورة عن 

 هـ21/1/1432 .مفاهيم الجودة واالعتماددورة عن حضور 

 هـ14/1/1432 .توصيف المقررحضور دورة عن 
 هـ26/1431-24 " مفاتيح النجاح "حضور دورة عن 

ضمن خطة تطوير وتنمية أعضاء هيئة web ctالتدريب في مجال الحاسب اآللي 
 في الفصل األولpanerالتدريس مع نظام 

 هـ1430

نظرية بنائية المعرفة وبعض االستراتيجيات التدريسية المنبثقة عنها حضور محاضرات: 
. الفصل vخريطة الشكل  ةاستراتيجية التعليم المتمركز حول المشكالت واستراتيجي

 الدراسي الثاني

 هـ1430

إلقاء محاضرة بعنوان " عناية المؤسسات    الحكومية واألهلية بتأهيل المعاقين في 
لتعليم في المملكة " ضمن فاعليات نشاط القسم " الرعاية ضوء أهداف وسياسة ا

 هـ1430
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 التاريخ النشاط
 المقدمة للطفل ذوي االحتياجات الخاصة " لطالبات جامعة الملك فيصل.     

أصول  تحكيم أدوات ومقاييس عشرات من طلبة الدراسات العليا في تخصصات
 التربية، واإلدارة التربوية، وعلم النفس

 هـ 1436_ 30

الحديثة للتدريس إلدماج مقرر مهارات التفكير ضمن  تلى االستراتيجياالتدريب ع
 تطوير كليات البنات ةالمقررات الدراسية ضمن خط

 هـ29-3/1/1428

للخطة الدراسية الجديدة ة زملال" دورة الوسائل التعليمية والمستحدثات التكنولوجية ا
 لكليات البنات "

 هـ1428/ 29-30/1

اتجيات التدريس الالزمة لتنفيذ الخطة الدراسية الجديدة لكليات " دورة مهارات واستر 
 التربية للبنات "

 هـ1427/ 10/ 20-30
 

 هـ1426 "كيف تنسجمين مع اآلخرين"إلقاء محاضرة بعنوان 
 هـ1425 .التدريب على إعداد االختبارات الموضوعية " ضمن خطة النشاط الطالبي

 هـ23/1/1422 محافظة اإلحساء      سرورية " ألقيت في بعض مدار إلقاء محاضرة بعنوان " التوعية الم
إلقاء محاضرة بعنوان " طرق التعليم والتعلم "؟ ألقيت على المديرات والموجهات في 

 المتوسطة الخامسة عشر بالهفوف.
 هـ1417

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 الطلب: اسم وتوقيع صاحب 

 
 وتوقيع رئيس الــقســم : اسم
 

 ـية :اسم وتوقيع عميـــد الكــل
 

 :ممثل الكلية بالمجلس العلمي 
 

  االسم
 فاروق علي محمد م. الهاد

 
  أحمد النعيمد. عبد الحميد بن 
 

 د. السميحان بن ناصر الرشيدي
 
  بن جواد المطرعبد الحكيم  د.

 التوقيع
………………… 

 
………………… 

 
………………… 

 
…….…………… 

 خالتاري
.......................... 

 
…………………… 

 
…………………… 

 
...............................
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