
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                   المملكة العربية السعوديـة 
                                                                                                                                     وزارة التعليم العايل          

 جامعة امللك فيصل         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 البيانات الشخصية :أوالً:       
 

 بطاقة تعريف  
 السعودايت أعضاء هيئة التدريس 

  يف أقسام كليات البنات



 متزوجة احلالة االجتماعية  علي حجازي بن عبدالرمحن بنت د. اعتدال  اسم العضو رابعيا  
 أصول تربية  الدقيقالتخصص  الرتبية و علم النفس  التخصص العام الرتبية وعلم النفس القسم

 هـ13/11/1418 اتريخ االلتحاق هبا املدينه اجلامعيه ابهلفوف مقرها  جبامعة امللك فيصل لرتبيةا الكلية التابعة هلا

 
  اللقب العلمي

 
 الوظيفة احلالية أستاذ 

وكيلة كلية الرتبية جبامعة 
 عنوان العمل امللك فيصل

 جامعة امللك فيصل
 ابألحساء الرتبيةكلية 

 املدينة اجلامعية
 55012ص.ب 

 31982الرمز الربيدي 
 األحساء–املدينة:اهلفوف 
 كرتوين :الربيد ال

E_hejazy2006@yahoo.com 

ehejazy@kfu.edu.sa 
Fax No 013-5812421 

 5898222-013الهاتف)عمل(:

 Mobile :0503930429 الجوال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤهالت العلمية  :ثانياً :    
 

 مصدره اتريخ احلصول عليه املؤهل
 جامعة أم القرى مبكة املكرمة –كلية الدعوة وأصول الدين  هـ17/8/1411 البكالوريوس

mailto:E_hejazy2006@yahoo.com
mailto:ehejazy@kfu.edu.sa


 كة املكرمةكلية الرتبية جامعة أم القرى مب هـ 25/11/1413 الدبلوم العام 
 كلية الرتبية جامعة أم القرى مبكة املكرمة هـ 9/9/1418 املاجستري
 كلية الرتبية للبنات ابلرايض " األقسام األدبية " هـ29/3/1423 الدكتوراه

 

 الدرجات العلمية  :ثالثاً :    
 

 مصدره اتريخ احلصول عليه الدرجة العلمية
 فيصل ابألحساءجامعة امللك  هـ28/4/1429 أستاذ مشارك

 جامعة امللك فيصل ابألحساء 27/06/1438 أستاذ
 

 
 بيانات اإلنتاج العلمي  :رابعاً :      

 املاجستري والدكتوراه :  أ :     
 

 النظرية الرتبوية العلمية التفسريية دراسة انقدة من وجهة نظر الرتبية اإلسالمية عنوان رسالة املاجستري
 فاعلية الدور الرتبوي للمدرسة االبتدائية يف تنمية القيم األخالقية ) مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ( عنوان رسالة الدكتوراه

 

 
 

 
 
 
 

  اإلنتاج العلمي )املنشور( :ب : 
 

 بيــــاانت النشر عنوان اإلنتاج العلمي م



اتريخ 
 النشر

رقم  اسم الدورية
 الدورية

جهة 
 النشر

مكان 
 النشر

نوع 
 املنشور*

 لباحثةموقف ا
 نوع الدعم جهة الدعم لغة اإلنتاج

 مشرتك منفرد

 م2006 ضعف التحصيل يف كليات البنات 1
جملة دراسات يف 
املناهج وطرق 

 التدريس
 - - العربية  ✓ حبث مصر  

2 

اإلعداد املهين للمعلمة بكلية الرتبية للبنات 
ابململكة العربية السعودية دراسة ميدانية 

 ت الرتبية ابألحساءعلى كليا
 

 50 اجمللة العلمية م2006
جامعة 
 - - العربية  ✓ حبث القاهرة املنصورة

3 

الرقمية يف  التكنولوجياتطبيق جماالت 
التعليم اجلامعي استطالع آراء اهليئة 

التعليمية جبامعة امللك فيصل ابململكة 
 العربية السعودية

2008 
 28-26م

 اكتوبر

جملة املؤمتر 
فاق اخلامس آل

البحث العلمي 
يف التطوير 

التكنولوجي يف 
 الوطن العريب

 

 جملة املؤمتر

املؤسسة 
العربية 
 للعلوم 

 والتكنو
 ليجيا

 فاس  –املغرب 
 

   الجنليزيها  ✓ حبث

4 
استخدام اسلوب اجلودة الشاملة لتفعيل 

دور املدرسة يف تعزيز االنتماء لدى 
 طالبات املرحلة الثانوية

 م2009
 لرتبيةجملة عامل ا

ألسنه التاسعة 
 مارس

رابطة الرتبيه  (27العدد )
 احلديثه

   العربيه  ✓ حبث القاهره

اداب العامل واملتعلم عند االمام الزرنوجي  5
 وجهوده يف الرتبية

م 2009
 أكتوبر/

جملة كلية الرتبية 
 جامعة الزقازيق

 

العدد 
( اجلزء 65)

 الثاين

جامعة 
 الزقازيق

   العربية  ✓ حبث القاهره

حنو اسرتاتيجية للحد من ظاهرة العمل  6
 املبكر للصبية بدراسة احتياجاهتم الرتبوية

 م2010

جملةكلية الرتبية 
جبامعة الريموك. 

 إربد
 

20-22 
 ابريل

العدد الثامن 
خاص 
 ابملؤمتر 

جامعة 
 الريموك

   العربية  ✓ حبث االردن اربد

إطار تصويري مقرتح لتعزيز حقوق طفل  7
 م2010 ل ابململكة العربية السعودية رايض األطفا

جملة املؤمتر 
 العلمي األول 

حقوق 
الطفل 

مجعية 
   العربيه  ✓ حبث القاهرهانسان 



العريب يف   
جمتمع 

التكنومعلوما
 تية 

6-7-
 مارس 
 

 املستقبل

 التكنوجليا الرقميه يف التعليم العايل 8
 _7من 
مارس 9

 م.2011

(IATED) 
 ةجملة الرابط
 نميةالدولية للت

 والتكنولوجيا

Interna

tional 

of 

Associ

ation 

Develo

pment 

 

جامعة 
 فينكس

 مدريد
   االجنليزيه  ✓ حبث اسبانيا

اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل الدور املدرسي  9
 للحد من احلوادث املرورية

  جملة عامل الرتبية م2011

العدد 
(36 )

ألسنه الثانية 
 عشر أكتوبر

رابطة الرتبيه 
 احلديثه

   العربية  ✓ حبث القاهره

10 
التدريب التحويلي يف احلد من ظاهرة  اثر

البطالة بني خرجيات الكليات العلمية يف 
 اململكة العربية السعودية

 م يناير2012
 لة كلية الرتبية جم

 جامعة املنصورة 

اجمللد 
اجلزء 78

 الثالث

جامعة 
   العربية  ✓ حبث القاهرة املنصوره

11 
تعليم العايل يف مواجهة دور مؤسسات ال

مشكلة التطرف دراسة ميدانية على طلبة  
 كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل

2013 

معهد جملة 
البحوث 

واالستشارات 
 االجتماعية

  SCRلندن 

 
 

جملة املؤمتر 
 الثاين

 للمعهد
 جامعة زايد 

االمارات العربية 
   العربيه  ✓ حبث املتحدة 

ية اإلنسانية جامعة اجلامعات وتفعيلها للتنم 12
 م2013 امللك فيصل منوذجاً . دراسة ميدانية

 جملة
مستقبل الرتبية 

 العربية

العدد 
(86   ) 

املركز العريب 
للتعليم 
 والتنمية

   العربية  ✓ حبث القاهره



13 

أتثري الفضائيات التلفزيونية األجنبية يف 
شباب جامعة امللك فيصل. دراسة ميدانية 

 بية على طلبة كلية الرت 
                                                                                                                         

 م2014
جملة كلية الرتبيه 
جبامعة امللك 

 فيصل
 16اجمللد 

جامعة 
امللك 
 فيصل

   العربية ✓  حبث السعودية

14 

A Proposed Conceptual 

Framework to Increase  

the Capacity of Saudi 

Universities 

 

2014 

October 

 

5th 

World 

Conferenc

e 

on 

Learning, 

Teaching 

and 

Education

al 

Leadershi

p 

, 

 

جامعة  
 التشييك

Prague 

--‐ 
Czech 

 
   االجنليزية  ✓ حبث

تعزيز حقوق طفل رايض االطفال يف  15
 اململكه العربية السعوديه

 م2014
جملة جامعة 
املدينه العامليه 

 احملكمة 

 (/9العدد )
 مايو

جامعة 
املدينة 
 العاملية

   العربية  ✓ حبث ماليزاي

16 
جهود مؤسسة األمري سلطان بن عبد 

اخلريية يف رعاية ذوي االحتياجات  زالعزي
 اخلاصة   

جملة عامل الرتبية  م2004
 - - العربية  ✓ حبث مصر القاهرة 13 احلديثة

 
 
 

 

 
  اإلنتاج العلمي:د : 

 

 موقف الباحثة لغة اإلنتاج جهة تقدميه عنوان اإلنتاج العلمي م



 مشرتك منفرد

 ظاهرة الغش يف االختبارات  1
املؤمتر القومي السنوي الثالث 

  ✓ العربية عشر

 إعداد خطة تربوية للتعليم الفين والتدريب املهين للبنات  2
سعودي املؤمتر واملعرض التقين ال

 الرابع
  ✓ العربية 

  ✓ العربية املؤمتر العلمي األول بسوهاج أمهية الرتبية الوقائية يف املدرسة االبتدائية 3
  ✓ العربية  املؤمتر الوطين للبيئة والتلوث  دور طالبات كليات البنات يف محاية البيئة وتنميتها  4

5 
 ابألحساء اإلعداد املهين للمعلمني بكلية الرتبية للبنات 

 ابململكة العربية السعودية
املؤمتر العلمي اخلامس للكلية 

 مبصر.
 العربية

✓  

 العربية املؤمتر الدويل الرابع جبامعة املنيا آداب العام واملتعلم 6
✓  

7 
جماالت تطبيق التكنولوجيا الرقمية يف التعليم اجلامعي جبامعة امللك 

 فيصل
املؤمتر اخلامس آلفاق البحث 

 مي ابملغربالعل
 العربية

✓  

 دور اجلامعة يف تفعيل التنمية اإلنسانية   8
إدارة املوارد يف الدول 

 واجملتمعات اإلسالمية مباليزاي
 العربية

✓  

 اطار تصوري مقرتح لزايدة الطاقة االستيعابية 9
التقارب العريب يف برامج التعليم 

 اجلامعي
 لعربيةا

✓  

10      

  
 العلمية:الكتب و المؤلفات 

 

 واتريخ النشرالناشر  عنوان املرجع )املؤلفني(اسم املؤلف 



 أ.د مصطفى عبد القادر زايدة 
  بنت عبد الرمحن حجازي واعتدال

 
 مبادئ الرتبية

 مكتبة الرشد 
 الرايض السعودية

 هـ1434م/2013
 

 اعتدال بنت عبد الرمحن حجازي
 و أ.د لورانس بسطا زكري

ابه ونتائجه الغش يف االمتحاانت أسب
 ومقرتحات للحد منه

 املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البشرية.
 املكتب اجلامعي احلديث ابالسكندرية،

 هـ.1434م/2012القاهرة 

حممد بيومي، ود/ عصام توفيق قمر،  عبد هللا /د، و اعتدال بنت عبد الرمحن حجازي
 ودم وليد كمال القفاص

سية للوقاية من املشكالت التدابري املدر 
 السلوكية

املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البشرية املكتب اجلامعي 
 احلديث ابالسكندرية،

 هـ.1433م /2012القاهرة 
 

 :  الدوراتحضور ببيانات : خامسا      
 

 انــاملك الفرتة العنوان
 الرتبية ابلرايض األقسام األدبيةكلية  هـ8/4/1427 دورة تنمية مهارات التفكري

 معهد اإلدارة العامة ، الفرع النسوي ابلرايض هـ15/4/1427 دورة التحقيق اإلداري
 كلية الرتبية ابلرايض األقسام األدبية هـ28/4/1428 دورة إعداد مدرب مهارات التفكري ألعضاء هيئة التعليمية ابجلامعات

 الفرع النسوي -معهد اإلدارة العامة ابلرايض  هـ22/2/1428 إدارة النزاع يف بيئة العمل
 الفرع النسوي -معهد اإلدارة العامة ابلرايض  هـ4/5/1428 تقومي األداء الوظيفي للعاملني

 الفرع النسوي جبدة -معهد اإلدارة العامة  هـ8/3/1429 التخطيط االسرتاتيجي
 الفرع النسوي -العامة ابلرايض  معهد اإلدارة هـ22/4/1429 القيادة واإلبداع اإلداري
 الفرع النسوي -معهد اإلدارة العامة ابلرايض  هـ22/1/1430 مهارات العرض واإللقاء

 الفرع النسوي -معهد اإلدارة العامة ابلرايض  هـ23/5/1430 إدارة اجلودة الكلية
 امعة امللك فيصلعمادة التطوير اجلامعي جب هـ26/5/1431-24 الربانمج التدرييب مفاتيح النجاح



 هـ20/1/1432-19 التدريس الفعال
 م25-26/12/2010

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل

 هـ30/4/1432-29 الربانمج التدرييب للفرق التنفيذية لربامج موهبة اإلثرائية الصيفية احمللية
 م3-4/4/2010

 اع . الرايض .الرايض / مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبه واإلبد

Community Engagement 6-7/6/2011عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل م 
Recruiting Developing and Retaining aFaculty For The Twenty 

First Century 
 اخلرب -مركز القيادة األكادميية بوزارة التعليم العايل  م15-16/10/2011

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل هـ21/4/1432 قياس املخرجات التعليمية
 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل هـ26/11/1432-25 هندسة التفكري املدمج يف املقررات الدراسية

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل هـ18/4/1433-17 اإلسعافات األولية
 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل هـ18/1/1434-17 إعداد برامج تنمية اجملتمع

Recruiting Developing and Retaining aFaculty For The Twenty 
First Century 

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل م2-3/12/2012

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل  فن االتكيت الوظيفي
 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل  كادمييفن االتكيت األ

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل ه30/1/1435-29 ديناميكية التميز
 

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل  إدارة األزمات وضغوط العمل
 الصحة النفسية  اللجنة الوطنية لتعزيز هـ16/01/1438 دورة اإلسعافات النفسية األولية 

  هـ28/07/1438 ورشة عمل إعداد معايري تقومي أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية جبامعات اململكة 
 جلنة اللقاءات العلمية أبقسام الطالبات هـ04/02/1439 ورشة عمل قياس مؤشرات األداء وآلياته يف اجلامعات بني الواقع واملأمول 

 جلنة ضمان اجلودة بكلية الرتبية  هـ09/06/1439 تعليم ورشة عمل جودة التعلم وال
 عمادة التطور وضمان اجلودة )ضمن فعاليات الربانمج االثرائي ألعضاء هيئة التدريس( هـ17/11/1439 املهارات األساسية للقيادة واإلدارة )عضو هيئة التدريس كقائد واداري(

 عمادة التطور وضمان اجلودة )ضمن فعاليات الربانمج االثرائي ألعضاء هيئة التدريس( هـ18/11/1439 بناء االختبارات التحصيلية وفقا للمعايري العاملية 
 عمادة التطور وضمان اجلودة )ضمن فعاليات الربانمج االثرائي ألعضاء هيئة التدريس( هـ23/11/1439 مهارات التقومي الناجح 
 عمادة التطور وضمان اجلودة )ضمن فعاليات الربانمج االثرائي ألعضاء هيئة التدريس( هـ24/11/1439 أمناط التعلم لدى الطلبة 

          : لقاء دورات تدريبيةا
 



                                           
      القاء دورات تدريبية

-15عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل  املواصفات الفنية يف الواجبات اجلامعيه  ورة تدريبية ألعضاء اهليئة اإلداريةد ذتنفيذ دورة تدريبية للطالبات تنفي 1
 هـ.16/5/1435

 ديناميكية التميز  اهليئة التدريسية ءتنفيذ دورة تدريبية ألعضا 2
-29عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل

30/1/1435 

 إدارة األزمات وضغوط العمل ورة تدريبية ألعضاء اهليئة التدريسيةتنفيذ د 3
 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل

23_24/1/ 1435 

 فن اإلتكيت األكادميي تنفيذ دورة تدريبية للطالبات 4
عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك 

 20/3/1433_19فيصل

 14عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل فن اإلتكيت الوظيفي اإلداريةدورة تدريبية ألعضاء اهليئة  ذتنفي 5
_15/6/1433 

6 
 
 

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل مهارات النجاح األكادميي تنفيذ دورة تدريبية للطالبات
27_28/11/1433 

 دورة تدريبية ألعضاء اهليئة اإلدارية ذتنفي 7
 هوية املوظف املميز

 
 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل

 هـ1437

 بروتوكول بيئة العمل دورة تدريبية ألعضاء اهليئة اإلدارية ذتنفي 8
 

 عمادة التطوير اجلامعي جبامعة امللك فيصل
 هـ1437

 سلوكيات بيئة العمل االجيابية دورة تدريبية ألعضاء اهليئة اإلدارية ذتنفي 9
 

 ي جبامعة امللك فيصلعمادة التطوير اجلامع
 هـ1437

 هـ1437عمادة التطوير اجلامعي  صناعة التغري األكادميي تنفيذ دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس  10



                                 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 واملؤمترات
 

 التاريخ اململكةخارج  م التاريخ داخل اململكه 

1 
مشاركة وحضور املؤمتر الدويل لصعوابت التعليم 

 الرايض يفاملنعقد يف مدينة  )حنو غد مشرق(
 م2006نوفمرب  22_19الفرتة من 

 1 هـ1427
مشاركة وحضور مؤمتر الرتبية الوقائية وتنمية اجملتمع يف ظل 

 ابلقاهره العوملة
 م18/3/2006

 االتيكيت يف بيئة العمل  تنفيذ دورة يف وزارة التعليم قسم الشئون التعليمية 11
-13الشؤون التعليمية )التعليم العام(   بتاريخ 

 ـه15/05/1439

 االتيكيت يف بيئة العمل  تنفيذ دورة يف التدريب الرتبوي واالبتعاث  12
-13إدارة التدريب الرتبوي واالبتعاث بتاريخ 

 هـ 15/05/1439

إدارة التعليم قسم التدريب الرتبوي واالبتعاث بتاريخ  صناعة التغيري  تنفيذ دورة يف التدريب الرتبوي قسم الشئون التعليمية  13
 هـ11-13/06/1439

  تخامسا: الندوا

 تنفيذ ندوة لطالبات املرحلة اجلامعية 1
 عمادة شؤون الطالب  االسرتجال )مظاهره وأسبابه وعالجه(

 أقسام الطالبات وحدة
 ـه1434التوجيه واالرشاد النفسي



2 
ر التقين مشاركة وحضور املعرض واملؤمت

 السعودي الرابع
 هـ11/11/1427

2 

مشــــاركة وحضــــور املــــؤمتر العلمــــي الســــنوي اخلــــامس 
ـــة  ـــني ا لي ـــدول العربيـــة ب للكليـــة بعنـــوان ) تطـــوير التعلـــيم يف ال

 جبامعة القاهره والعاملية(.
.املشـــــــاركة يف ورشـــــــة عمـــــــل يف "التعامـــــــل مـــــــع 3

 هـ(.1426اآلخرين" , كلية الرتبية ابإلحساء )
األول لكليـــة الرتبيـــة  يركة يف مـــؤمتر العلمـــ.املشـــا4

بســـوهاج ببحـــث بعنـــوان الرتبيـــة الوقائيـــة وتنميـــة اجملتمـــع يف 
 م  .2006ابريل  19-18ظل العوملة املنعقد يف الفرتة 

ـــــة اإلســـــالمية جبامعـــــة 5 .املشـــــاركة يف نـــــدوة الثقاف
 هـ(.1427امللك فيصل ابإلحساء )

)حنـــو .حضـــور املـــؤمتر الـــدويل لصـــعوابت التعلـــيم 6
غــــــد مشــــــرق( املنعقــــــد يف مدينــــــة الــــــرايض  يف الفــــــرتة مــــــن 

 م 2006نوفمرب  22_19
.املشـــاركة يف املـــؤمتر واملعـــرض التقـــين الســـعودي 7
ـــع.  ـــوان "إعـــداد خطـــة 11/11/1427الراب هــــ ببحـــث بعن

 تربوية للتعليم الفين للفتيات" املنعقد يف الرايض.
.املشـاركة يف املـؤمتر السـنوي الثالـث عشـر الــذي 8
عقـــده مركـــز تطـــوير التعلـــيم اجلـــامعي جبامعـــة عـــني ي

م بـدار 2006نوفمرب  27-26مشس يف الفرتة من
 الضيافة حتت 

عنـــــــوان : اجلامعـــــــات العربيـــــــة يف القـــــــرن احلـــــــادي 

مارس  24-25
 م2007

3 

مشاركة وحضـور املـؤمتر الـوطين للبيئـة بـني 
احلمايــة والتلــوث حتــت عنــوان )دور طالبــات كليــات 

 البنات ف
.املشـــــاركة يف ورشـــــة عمـــــل يف "التعامـــــل مـــــع 

إلحســـــــــــــاء اآلخــــــــــــرين" , كليـــــــــــــة الرتبيــــــــــــة اب
 هـ(.1426)

 ي محاية البيئة وتنميتها ( دراسة ميدانية

إىل   30/10مابني 
 هـ2/11/1427



 ةالقــــــاهرة بدراســــــ –والعشــــــرين, الواقــــــع والــــــر ى 
بعنــــــوان ظــــــاهرة الغــــــش يف االختبــــــارات املدرســــــية 

ــــــات الكليــــــة األدب ــــــة علــــــي طالب ــــــة دراســــــة ميداني ي
 والعلمية بكليات البنات

.املشـــاركة يف املـــؤمتر الـــوطين للبيئـــة بـــني احلمايـــة  9
 26_25والتلـــــــــــوث املنعقـــــــــــد يف الفـــــــــــرتة مـــــــــــن 

م بكلية العلوم جبامعة القصـيم ببحـث 2007فرباير
بعنــوان دور طالبــات كليــات الرتبيــة يف محايــة البيئــة 
ـــــات  وتنميتهـــــا دراســـــة ميدانيـــــه علـــــي طالبـــــات كلي

 ة الشرقية البنات ابملنطق
.املشـــاركة يف املـــؤمتر الـــدويل الرابـــع املنعقـــد يف   10

ــــة  ــــوان  الثقاف ــــوم ابلقــــاهرة حتــــت عن ــــة دار العل كلي
العربيــة االســ مية  الوحــدة والتنــوع  ببحــث بعنــوان  

ــــــوج  يأداب العــــــاع واملــــــتعلم عنــــــد اإلمــــــام الــــــزر ن
 م 2008مارس 11_9واملنعقد يف الفرتة 

لتطــــوير  ؤمتر الثــــاين.املشــــاركة ابحلضــــور يف املــــ 11
التعليم والبحـث العلمـي يف البلـدان العربيـة املنعقـد 
يف جامعـــة امللـــك فهـــد للبـــرتول واملعـــادن ابلظهـــران  

 يف الفرتة
 م 2008فرباير 27_24من    
ــــــؤمتر اخلــــــام12 ــــــاق البحــــــث  س.املشــــــاركة امل ألف



ـــوجي املقـــام يف املؤسســـة  العلمـــي والتطـــوير التكنول
وجيـــا عـــرب واملقـــام مبدينـــة العربيـــة للعلـــوم والتكنول

ـــــمس ابململكـــــة املغربيـــــة                املنعقـــــد يف  ف
 م 2008أكتوبر  28_26الفرتة من 

. املشـاركة ابحلضـور يف املــؤمتر السـنوي الســابع 13
 ةاملصــــرية للرتبيــــة املقارنــــة وإال دار  ةعشــــر للجمعيــــ

التعليمية املنعقـد يف دار الضـيافة جبامعـة عـني مشـس 
يف  بعنــــوان  2009فربايـــر 1ينـــاير_31يف الفـــرتة  

 التعليم يف العاع اإلسالمي املؤتلف واملختلف
ا ملـــــؤمتر العـــــاملي إدارة املـــــوارد  . املشـــــاركة يف 14

البشــــرية ابجلامعــــة العامليــــة  اإلســــالمية بكوألمبـــــور 
أغســـــــطس  14_11املنعقـــــــد يف الفـــــــرتة  مبـــــــاليزاي
م  ببحــث بعنــوان    دور اجلامعــة يف تفعيــل 2009

يـــــة اإلنســـــانية دراســـــة تقومييـــــة جلامعـــــة امللـــــك التنم
 فيصل ابململكة العربية السعودية  

.املشــاركة يف مــؤمتر املعلوماتيــة وقضــااي التنميــة  15
العربية ر ى واسرتاجتيات  الذي عقـد يف الفـرتة مـن 

م املقــام يف املركــز العــريب 2009مــارس   24_22
 للتعليم
بعنـوان جمـاالت تطبيـق والتنمية ابلقاهرة ببحث               

ــة  ــا الرقميــة دراســة اســتطالعيه علــي أعضــاء اهليئ التكنولوجي



 التدريسية جبامعة امللك فيصل
 ابململكة العربية السعودية               

.املشاركة يف املؤمتر العلمي  األول جلمعية إنسـان 16       
املســتقبل  املصــرية حقــوق الطفــل العــريب يف جمتمــع  التكنــو 

م املقــام  يف 2010مــارس 7_6ماتيــة  الــذي  عقــد يف معلو 
ابململكـة  القاهرة ببحث بعنوان حقوق طفـل رايض األطفـال

 العربية السعودية إطار تصوري مقرتح
ــــد  17       املشــــاركة يف املــــؤمتر الثــــامن لكليــــة الرتبيــــة  رب

جبامعــة الريمــوك ابململكــة األردنيــة الــذي عقــد يف الفــرتة مــن 
 م  ببحث بعنوان إسرتاتيجية تربوية        2010ابريل  22_20

للحد من ظاهرة عمل الصـبية املبكـر يف اململكـة             
 العربية السعودية بدراسة احتياجاهتم الرتبوية

يف املــؤمتر الــدويل الرابــع للرتبيــة وعلــم حضــور .  18       
نفـــس املقـــام يف جامعـــة نيـــو ســـاوث بســـدين ابســـرتاليا حتـــت 

مليــة للرتبيــة تنبــؤ ابخلــري يف املســتقبل واملنعقــد  يف عنــوان  العا
 م 2010يوليو  11_8الفرتة  من 

 
 

      
      

 

 * الندوات واللقاءات العلمية  :  



 
   التاريخ داخل اململكة م

1 
اللقاء الثاين عشر لقادة العمل الرتبوي املقام يف منطقة 

 مكة املكرمة 
   هـ 26/1/1425-24من 

   هـ27/1/1426-25من  اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي يف منطقة الباحة  2
   هـ 1427 ندوة الثقافية اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابألحساء  3
   هـ28/05/1439 جبامعة امللك فيصل  االحساء( )قياداتلقاء  4

 
  مركز البحث العلمي اليت مت االستفادة منها  : * 

 

 م
 خارج اململكة خل اململكةدا

 نوع االستفادة التاريخ اسم املركز نوع االستفادة التاريخ اسم املركز
 حبوث يف الرتبية هـ1425 املركز القومي للبحوث الرتبوية تصوير كتب هـ1417 مكتبة امللك فهد الوطنية 1
 تصوير كتب هـ1422 مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 2

 حبوث يف القيم هـ1422 البحوث الرتبوية بقطر مركز
االشرتاك يف جملة  هـ1421 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 3

 رسالة املكتب
 

 * األنشطة العلمية األخرى :  
 هـ9/9/1425اريخ "األقسام العلمية" مبناسبة يوم الطفل العريب بت ابإلحساءإلقاء حماضرة ابلندوة املقامة بكلية الرتبية للبنات  -1
 هـ.8/2/1427"األقسام العلمية" مبناسبة يوم املرأة العاملي بتاريخ  ابإلحساءإلقاء حماضرة بعنوان "دور املرأة يف التنمية البشرية " بكلية الرتبية للبنات  -2
  م 5/11/2006_4نطقة الشرقية بعنوان التعليم الواقع وسبل التطوير يف الفرتة اري التحضريي للقاء الوطين السادس للحوار الفكري واملقام يف املاحلو  إلقاء إعمال_املشاركة يف 3
 

 التاريخ الوظيفي واإلسهامات اإلدارية :: سادسا     



                : الوظائف التعليمية 
 

 الكلية التابعة هلا القسم مسمى الوظيفة
 التاريخ

 إىل من
 هـ21/12/1423 هـ15/11/1418 األقسام األدبية –ية للبنات ابألحساء كلية الرتب الرتبية وعلم النفس حماضر

 هـ22/4/1429 هـ22/12/1423 األقسام األدبية –كلية الرتبية للبنات ابألحساء  الرتبية وعلم النفس أستاذ مساعد
 هـ27/06/1438 هـ23/4/1429 جامعة امللك فيصل ابألحساء الرتبية وعلم النفس أستاذ مشارك

 حىت االن ه28/06/1438 جامعة امللك فيصل ابألحساء الرتبية وعلم النفس أستاذ
 

         : الخبرات األكاديمية والمناصب اإلدارية 
 

 الكلية التابعة هلا املسمى اإلداري
 التاريخ

 إىل من
 هـ27/6/1422 هـ27/6/1421  ابإلحساءكلية الرتبية للبنات  رئيسة قسم اللغة العربية ابلكلية األدبية 

 هـ18/7/1423 هـ20/7/1421  ابإلحساءكلية الرتبية للبنات  رئيسة مكتب الرتبية العملية ابلكلية األدبية والعلمية 
 هـ26/1/1423 هـ19/12/1421  ابإلحساءكلية الرتبية للبنات  اإلشراف على مركز الدورات التدريبية )الدبلوم الرتبوي( بكلية الرتبية األدبية 

 هـ26/1/1423 هـ19/12/1421  ابإلحساءكلية الرتبية للبنات  ة جلنة التمديب ابلكلية األدبية رئيس
 هـ22/4/1424 هـ18/7/1423  ابإلحساءكلية الرتبية للبنات  رئيسة شؤون االنتساب ابلكلية األدبية
 هـ15/7/1430 هـ23/4/1424  ابإلحساءكلية الرتبية للبنات  عميدة كلية الرتبية " األقسام العلمية" 
 حىت اترخيه 01/06/1435 جامعة امللك فيصل  وكيلة كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل 

 
 

 : المشاركة في اللجان 



 العضوية في الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية بالرياض . -1

 رابطة التربية الحديثة . -2

 جمعية إنسان المستقبل بالقاهرة . -3

 

 

         امات البحثية :االهتم 
  
 : املرأة السعودية ودورها يف التنمية البشرية .حبث يف  – 1
 حبث يف : أخطار شبكة املعلومات ) االنرتنت ( دراسة ميدانية على طالبات كلية الرتبية للبنات . – 2
 حبث يف : التكامل العلمي واملعريف بني دول اململكة ودول املغرب العريب . – 3

(:ي )تحت النشراإلنتاج العلم 
 

 .جملة العلوم الرتبوية  ابألردن - .مشكالت طالبات الدراسات العليا يف اجلامعات.اعتدال حجازي .1
 ..اعتدال حجازي . جهود دار امللك عبد العزيز يف تنمية الوالء الوطين, الرايض 2

 


