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    املؤهالت الدراسية )األحدث فاألقدم (  2

 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل
 الـمـجلس العلـمـي

  منوذج ) أ ( بياانت املتقدم  البياانت الشخصية  1

 اهلام فاروق علي حممد االســـــــــــم  

 مصرية  اجلنسيــــــــــة  

 القاهرة     1963-9 -28 اتريخ ومكان امليـــــالد  

 متزوجة  احلالة االجتــماعـيـــة  
 

 التاريخ عنوان اجلهة املاحنة  اجلهة املاحنة هلا الدرجة العلمية  
بين  –كلية الرتبية ابلقاهرة ) جامعة القاهرة  دكتوراه  

 سويف (
 م1999 القاهرة ) بين سويف (

 م1994 ني حلوان (القاهرة ) ع كلية الرتبية ابلقاهرة ) جامعة حلوان (  ماجستري  
 م1987 القاهرة ) عني حلوان(  كلية الرتبية ابلقاهرة ) جامعة حلوان ( دبلوم خاص يف الرتبية   
مصر  – رغينالقاهرة ) امل كلية البنات ابلقاهرة ) جامعة عني مشس ( ليسانس آداب وتربية   

 اجلديدة ( 
 م1984

 السرية الذاتية للمتقدمني للرتقية من أعضاء هيئة التدريس
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3  
 عنوان رسالة الدكتوراه

 يف الرتاث اإلسالمي دراسة حتليلية مقارنة آلراء املاوردي ورشيد رضا  الرتبية السياسية
  

 أصول الرتبية  التخصص العام  

 أصول الرتبية  التخصص الدقيق  

 
 

  فاألقدم ( )األحدثالتدرج الوظيفي   4
 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة  

 ه1421 جامعة امللك فيصل أستاذ مساعد   

 1994 الرتبية للبنات  ابإلحساء  كلية حماضر   
 1985 كلية الرتبية ابلقاهرة جامعة حلوان  معيدة   
 
 

  املهارات اللغوية  5
 
 اللغة العربية حتداث وكتابة   
 حتداث وكتابة   ةاللغة اإلجنليزي  
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 منوذج ) ب ( اإلنتاج العلمي

 
 خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية ( )ضعتبة زمنياً األحدث فاألقدم األحباث العلمية احملكمة املنشورة مر   1

 
 الناشر واتريخ النشر عنوان البحث )الباحثني(اسم الباحث  رقم

 اهلام فاروق علي حممد  1
ملواجهة تربوية وقائية  اسرتاتيجية

األطفال مبصر يف ضوء  عمالة
 متطلبات التنمية الشاملة  

العدد –بنها  جامعة –جملة كلية الرتبية 
( يوليو 25اجمللد ) الثاين،( اجلزء 95)

 م  2013

 اهلام فاروق علي حممد -2

تصور مقرتح لنظام تقومي شامل ألداء 
عضو هيئة التدريس ابجلامعات 
املصرية يف ضوء خربات بعض 

 الدول. 

املؤمتر العلمي السنوي الثامن عشر 
للجمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة 

 ليميةالتع
مع كلية الرتبية جامعة بين  كابالشرتا

 سويف 
التعليم قبل  واالعتماد ملؤسساتاجلودة 

اجلامعي مبصر ومتطلبات تطبيقه يف 
املعاصرة "  العامليةضوء االجتاهات 

 م "| 2010 7-6املنعقد يومي 

 اهلام فاروق علي حممد -3

تطوير برامج تدريب القيادات 
امعي اإلدارية يف التعليم قبل اجل

ابململكة العربية السعودية يف ضوء 
متطلبات اجلودة الشاملة " دراسة 

 مطبقة على حمافظة اإلحساء "

سويف، جامعة بين  الرتبية،جملة كلية 
أبريل  األول،اجلزء  عشر،احلادي  العدد

 م 2008

 اهلام فاروق علي حممد -4

رؤية مقرتحة لتنمية أساليب التفكري 
ملرحلة اإلبداعي لدى تالميذ ا

االبتدائية يف ضوء أهداف الرتبية 
 اإلسالمية.

 العدد  األزهر،جامعة  الرتبية،جملة 
أكتوبر  الثالث،اجلزء  (،137)

 م 2008

 اهلام فاروق علي حممدحممد عبد احلميد،    -5

املتغريات املعاصرة وانعكاساهتا على 
أخلقيات املعلم مبصر وبعض الدول 

الدستور اإلسالمية و يف ضوء املبادئ 
األخالقي للمهنة " دراسة حتليلية 

 مقارنه "

جملة كلية الرتبية، جامعة القاهرة، العدد 
  2004 يوليه، 14، لاألو 
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 األحباث العلمية احملكمة املقبولة للنشر مع إرفاق وثيقة قبول النشر ) ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية (  2
 
 

 الناشر واتريخ قبول النشر ن البحثعنوا اسم الباحث ) الباحثني ( رقم

    
 
 

3 
األحباث العلمية املقدمة ملؤمترات وندوات علمية متخصصة حمكمة ) يذكر ما إذا كان البحث نشر كامالً أو موجزاً أو مقبوال  

 للنشر ( ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية 
 

 بول النشرالناشر واتريخ ق عنوان البحث اسم الباحث ) الباحثني ( رقم

 اهلام فاروق علي حممد  -1

تصور مقرتح لنظام تقومي شامل ألداء 
 تعضو هيئة التدريس ابجلامعا

املصرية يف ضوء خربات بعض الدول 
. 

6/ 7/ 2010 
 )مت النشر (

 
 

 

 ( األحباث العلمية املقدمة للمؤمترات العلمية والندوات غري احملكمة ) ضع خطاً حتت اسم املتقدم للرتقية  4
 

 النشرقبول الناشر واتريخ   باحث عنوان ال الباحث ) الباحثني (اسم  رقم

    
    

 
 

املؤلفات العلمية املنشورة ) كتب مؤلفة وتراجم وفصول يف كتب وحتقيق خمطوطات وجتميع ومعلومات .. اخل . . (  ضع خطاً   5
 حتت أسم املتقدم للرتقية

 
 الناشر واتريخ  النشر وان املرجععن اسم املؤلف ) املؤلفني ( رقم
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 مشروعات منجزة ) ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية (  6
 

ر 
ق
 م

 اتريخ األعداد عنوان املشروع اسم معد ) معدي املشروع (

 اهلام فاروق علي حممد  1

تصور مقرتح لتطوير الربامج األكادميية 
يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية 

لى ضوء املعايري الدولية لوكالة ضمان ع
ابململكة  qaaاجلودة واالعتماد 

املتحدة دراسة حالة على كليات الرتبية 
للبنات األقسام األدبية ابألحساء 

 جبامعة امللك فيصل 

 م2010

 اهلام فاروق علي حممد 2

تقومي خمرجات كلية الرتبية جبامعة امللك 
فيصل ومدى توافقها مع الكفاايت 

طلوبة يف سوق العمل يف ظل معايري امل
 اجلودة والتميز 

 م2011

 اهلام فاروق علي حممد  3
آليات مقرتحة لدعم وتطوير الشراكة 

اجملتمعية بني جامعة امللك فيصل وقطاع 
 االعمال يف جمال البحث العلمي .

2012 

 اهلام فاروق على حممد  4
واقع البحث العلمي ومعوقاته بكلية 

امللك فيصل من وجهة  الرتبية جامعة
  انظر أعضاء هيئة التدريس هب

 م2013

 
 

 تقارير علمية واستشارات وأعمال مهنية ) ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية (  7
 

 املكان والتاريخ عنوان العمل اسم القائمني رقم

    
    
    
    

 
 
 

 حبوث جارية  8
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مدى  مكان واتريخ انعقاده أسم املؤتـمــــر  رقم
 املشاركة

 حضور  م 2005/ 1/ 30 -29لقاهرة ، ا املؤسسات التعليميةاالعتماد وضمان جودة  -1

2- 
اجلودة واالعتماد ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي مبصر 

 املعاصرة ومتطلبات تطبيقه يف ضوء االجتاهات العاملية 
 
 
 
 
 

 مبركز املؤمترات م2010 /2/  7-6 سويف( )بينالقاهرة 
تقدمي 
 حبث 

 م  2011يو ليو 9لقاهرة جامعة عني مشس بدار الضيافة ا التعليم والتنمية البشرية يف دول قارة إفريقيا  -3
 

 حضور
 حضور م2012يوليو 7جامعة عني مشس بدار الضيافة   االتعليم والتقدم يف دول آسيا وأسرتالي -4

5- 
التعليمية  تالبحوث الرتبوية وتوظيفها يف صنع السياسا
 يف جملس التعاون اخلليجي 

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان 
 م2013مارس  17-18

 حضور

 
  العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية  10

 
 جسنت  –عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  -

 ابلقاهرة.عضو اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة  -

 
  املنح واجلوائز  11

 
 التاريخ مكان احلصول عليها   أسم اجلائزة 

   

 شطة التدريسيةمنوذج ) ج ( األن

 
 
 

 كنيأمساء الباحثني املشار  اسم الباحث  رقم

 
 اهلام فاروق علي حممد

 د. إبراهيم كاظم _ د. منال حممد أمني 
  

 د. منال أمني  اهلام فاروق علي حممد

    

1 
 

  املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية 
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 على املقررات اليت يشارك فيها أعضاء هيئة تدريس آخرين ( x األنشطة التدريسية ) مع وضع عالمة   1
 
 

 أ
 

 املقررات التدريسية اليت ساهم يف تدريسها
 املرحلة 
 اجلامعية

 الدراسات 
 العليا

  ✓  ماعةخدمة الفرد واجل  

  ✓  عي العالقات العامة يف اجملال االجتما  

  ✓  دراسة احلالة   

  ✓  مهارات التواصل  

  ✓  قضااي ومشكالت تربوية معاصرة   

   ✓  مهارات التعلم والتفكري  
   ✓ معارات االتصال   
   ✓ مهارات البحث الرتبوي   
   ✓ مبادئ الرتبية   
   ✓ مبادئ علم االجتماع   
   ✓ تطور الفكر الرتبوي   
   ✓ الرتبية اإلسالمية   
   ✓ يخ الفكر االجتماعي اتر   
   ✓ علم االجتماع الرتبوي  

   ✓ إدارة وختطيط   

   ✓ سياسة ونظام التعليم يف اململكة   

  ✓  ✓ مشكالت التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي   

 

 ج
 األشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه 

 دكتوراه ماجستري
 التاريخ عنوان الرسالة

    ❑ ❑ 

 منوذج ) د ( األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة اجملتمع
 فاألقدم ( )األحدث

 
  األعمال اإلدارية  1
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 مسمى العمل اإلداري  
 

 التاريخ

 ه1439 ممثلة القسم والكلية للجودة  -  
 ه1438 رئيسة جلنة حقوق وواجبات الطالب -  
 هـ1437 التنمية.رئيسة جلنة خطة  -  
األدبية  سابقا )األقساممسماها  للبناتالرتبية ات الرتبوية بكلية منسقة املقرر  -  

 والعلمية(.
 هـ1433-1436

 ه 1434 /1433 الرتبية.اجلودة واالعتماد األكادميي بكلية  -  
منسقة عمادة التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد " املؤمتر الرابع لطالب وطالبات التعليم العايل   

 املكرمة ةمبك
 هـ1434        

األشراف على اجلداول الدراسية ومراجعتها ووضع القواعد العامة إلعداد اجلدول الدراسي -  
 وتوزيع القاعات الدراسية ......

 ه1433 /1430

وتنظيم  الطالبات،مع  )التواصلمنسقة مقرر تطور الفكر الرتبوي لطالبات كلية الرتبية  -  
عات وفقا للرتتيب األجبدي ، ورصد الدرجات ، جلنة السري لالختبار،  وتوزيع القا

 واختبار األعذار (

 ه1431           

  هـ1433إىل  1419   والرابعة(الثالثة  )الفرقةاللغة العربية –مسؤولة مكتب الرتبية العملية لقسم التاريخ  -  
 
 

 عضوية اللجان  2

 

  
 
 

 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة اجملتمع

الشخصية  تة املقابالعضو جلن  
 للطالبات اجلدد

 /12-11 قسم الرتبية وعلم النفس 
 ه12/1438

عضو جلنة أعداد مشروع حبثي لبنك   
 الرايض 

 ه1438 الرتبية وعلم النفس   مقس

 ه1438 الرتبية وعلم النفس   مقس عضو جلنة التواصل مع اخلرجيات   
 هـ1435-1434 ية وعلم النفس  الرتب مسق  يفعضو جلنة اخلطة االسرتاتيجية   
 هـ1436-1434 سم الرتبية وعلم النفسق عضو جلنة تطوير الربامج الدراسية  
 هـ1436-1434 قسم الرتبية وعلم النفس  عضو جلنة االعتماد واجلودة   
 ه1434 قسم الرتبية وعلم النفس بكلية الرتبية ابجلامعة  عضو جلنة مقابلة املعيدات يف    
 هـ1431-1427  قسم الرتبية وعلم النفس بكلية الرتبية للبنات ضو جلنة مقابلة املعيدات يفع    
  

 
 هـ1431-1424 قسم الرتبية وعلم النفس بكلية الرتبية للبنات رئيسة كنرتول بكلية الرتبية للبنات
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 خدمة اجملتمع  3
   

 

 

 

 التاريخ النشاط
 2018 /1/8 شاريع حضور دورة " التعليم املرتكز على امل

 2/8/2018 حضور دورة " إدرة الفصول الدراسية النشطة 
 2018 /5/8 حضور دورة " غرس املهارات يف املقررات الدراسية 
 2018 /6/8 حضور دورة: التعليم املرتكز على حل املشكالت 

 11/6/1439 إدارة العمل التطوعي 
يل األبناء ضمن فاعليات برانمج تقدمي دورة بعنوان كيف ينجح جيل اآلابء مع ج

 املتكأ.
2/4/1439 

 ه 23/1439-22 العمل.تقدمي برانمج تدرييب عن أخالقيات وأعراف 
 تقدمي ندوة آليات التعامل مع ضغوط العمل يف ضوء الثقافة التنظيمية للمؤسسة
 ضمن فاعليات اليوم العاملي للصحة النفسية " الصحة النفسية وضغوط العمل "

 ه1438 /23-25/2

 ه1438 /12 /29 وم التهيئة للطالبات اجلدد ندوة للتعريف ابلقسم يف ي
 ه7/1438 /22  ةالبحث مبصادر رقمي تمهارات وتقنيا

 ه1438 /14/7 عن إعداد معايري تقومي الطالب املعلم ورشة عمل
 هـ1438 /6 /29 على البانر  يورشة عمل عن خدمات نظام اإلرشاد األكادمي

 هـ1438 /6 /29 عن فعالية جتربيت مع البحث العلمي كلية الرتبية جامعة امللك فيصل مل عورشة 
 ه22/6/1438 قسام املساندةل لألورشة عمل عن التعريف خبطة رايض األطفا

 ه1438 /3 /29 الصياغة الفنية لالختبارات املقالية واملوضوعية 
For her attendance to the workshop titled 

MERSCOV: The current challenges and the future 

prospective 

15-16 /2/ 2017 

 هـ19/8/1437 والتمكني.الواقع 
 هـ11/7/1437-10 حنتاجها.فرق العمل ثقافة 

 هـ6/5/1437 عن التواصل الفعال بني الطالبات وأعضاء هيئة التدريس . إلقاء حماضرة
 هـ29/5/1437-23 كيفية إعداد اخلطة اإلسرتاجتية

 هـ6/3/1437 للجامعة ووحداهتا .  ةإعداد اخلطة التشغيلي
إلقاء حماضرة بعنوان تقييم بعض املقررات الرتبوية والنفسية من وجهة نظر منسقات 

 املقررات الرتبوية يف ضوء معايري اهليئة الوطنية للجودة واالعتماد األكادميي .

 هـ21/2/1437

Program Approval ( Training to be an Internal 

Reviewer ) 
 م2015 /12 /20
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 م2014 –ه 1435 حضور ورشة التطور االحرتايف بني جامعة اوهايو وجامعة امللك فيصل 
 هـ1434 /13/1-12 .بعنوان " أساسيات البحث الرتبوي " وحدة التوجيه واإلرشادإلقاء حماضرة 

 ه1434 /21/5 .جودة تقييم الطالبحضور دورة عن 

 ه1434 /18/2 ثقافة الجودة ومعايير الجودة ومعايير الهيئة الوطنيةور دورة عن حض

 ه1434 /13/1 إجراءات وتقر ير الدراسة الذاتية للمؤسسةحضور دورة عن 
 هـ1433/  28/12-27 القيام بدورة بعنوان " رخصة قيادة الذات "لإلدارايت، عمادة تطوير التعليم اجلامعي.

 ه26/11/1432-25 .سة التفكري املدمج يف املقررات الدراسيةهندحضور دورة عن 
 ه"1432"   م صباحي2011/  7 /28 -26 حضور دورة عن نظم االمتحاانت وتقومي الطالب

 ه     "1432    م" مسائي"2011/  7 /28-26 حضور دورة عن مهارات االتصال يف أمناط التعليم املختلفة
 

 ه"1432ه صباحي   " 2011/  7/  25-23 عتمدةحضور دورة عن نظم الساعات امل
 ه"1432م صباحي    " 7/2011-20-18 حضور دورة عن " النشر العلمي "

 ه"1432م مسائي    " 7/2011-20-18 حضور دورة عن استخدام التكنولوجيا يف التدريس.
 

 ه"1432 م مسائي         "7/2011-12 حضور دورة عن سلوكيات املهنة يف العمل اجلماعي
 ه14/6/1432 . الدراسة الذاتية والتخطيط االستراتيجيحضور دورة عن 
 ه12/6/1432-11 " تدريب املتدربني "حضور دورة عن 

 ه7/6/1432 حضور حماضرة بعنوان " أساليب التقومي الشامل "
 ه15/5/1432 . استراتيجيات التدريسحضور دورة عن 
 ه21/4/1432 يمية "قياس املخرجات التعل حضور دورة عن
 ه17/4/1432 .الدعم األكاديمي والخدمات الطالبيةحضور دورة عن 

 ه10/4/1432 المعيار الرابع " التعلم والتعليمحضور دورة عن 
 ه29/1/1432-28 تصميم احلقائب التعليمية اإللكرتونية ".حضور دورة عن 
 ه28/1/1432 ملف المقرر.حضور دورة عن 

 ه21/1/1432 .اهيم الجودة واالعتمادمفحضور دورة عن 

 ه14/1/1432 .توصيف المقررحضور دورة عن 
 ه26/1431-24 " مفاتيح النجاح "حضور دورة عن 

ضمن خطة تطوير وتنمية أعضاء هيئة web ctالتدريب يف جمال احلاسب اآليل 
 يف الفصل األولpanerالتدريس مع نظام 

 ه1430

ملعرفة وبعض االسرتاتيجيات التدريسية املنبثقة عنها حضور حماضرات: نظرية بنائية ا
. الفصل vخريطة الشكل  ةاسرتاتيجية التعليم املتمركز حول املشكالت واسرتاتيجي

 الدراسي الثاين

 ه1430
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إلقاء حماضرة بعنوان " عناية املؤسسات    احلكومية واألهلية بتأهيل املعاقني يف ضوء 
كة " ضمن فاعليات نشاط القسم " الرعاية املقدمة أهداف وسياسة التعليم يف اململ

 للطفل ذوي االحتياجات اخلاصة " لطالبات جامعة امللك فيصل.     

 ه1430

احلديثة للتدريس إلدماج مقرر مهارات التفكري ضمن  تالتدريب على االسرتاتيجيا
 تطوير كليات البنات ةاملقررات الدراسية ضمن خط

 ه1428 /29-3/1

للخطة الدراسية اجلديدة ة زملالوسائل التعليمية واملستحداثت التكنولوجية ا" دورة ال
 لكليات البنات "

 ه1428 /29-30/1

" دورة مهارات واسرتاجتيات التدريس الالزمة لتنفيذ اخلطة الدراسية اجلديدة لكليات 
 الرتبية للبنات "

 ه1427/  10 /30 -20

 ه1426 "آلخرينكيف تنسجمني مع ا"إلقاء حماضرة بعنوان 
 ه1425 .التدريب على إعداد االختبارات املوضوعية " ضمن خطة النشاط الطاليب

 ه23/1/1422 حمافظة اإلحساء      سإلقاء حماضرة بعنوان " التوعية املرورية " ألقيت يف بعض مدار 
إلقاء حماضرة بعنوان " طرق التعليم والتعلم "؟ ألقيت على املديرات واملوجهات يف 

 املتوسطة اخلامسة عشر ابهلفوف.
 ه1417

 

 ه1417

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
وتوقيع رئيس  الطلب: اسماسم وتوقيع صاحب 

 الــقســم :
 

 اسم وتوقيع عميـــد الكــلـية :
 

 ممثل الكلية بالمجلس العلمي :
 

  االسم
 فاروق علي حممد مد. اهلا

 
  خليل احلوجييد

 
د. السميحان بن انصر 

 الرشيدي
 

……………… 

 التوقيع
…………………… 

 
…………………… 

 
…………………… 

 
…….……………… 

 التاريخ
…………………… 

 
…………………… 

 
…………………… 

 
…………………… 
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