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بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة ونشرها  مياء"" كي دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص "المناهج وطرق تدريس العلوم" ▪
  م.2012وتبادلها بين الجامعات المصرية عام 

 
ماجستير في التربية تخصص "مناهج وطرق تدريس العلوم" بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة ونشرها وتبادلها بين  ▪

 م.2009الجامعات المصرية عام 

 .م2006عام جامعة بنها  –) ترتيب أول( من كلية التربية  "جيد جدا  "وطرق تدريس" بتقدير دبلوم خاص تخصص "مناهج  ▪

 م.2005عام جامعة بنها  –من كلية التربية )ترتيب أول(  "ممتاز"دبلوم مهني تخصص "تخطيط وتطوير مناهج" بتقدير  ▪

( من كلية التربية  على مستوى الكلية أول ")تريب تبة الشرفس العلوم والتربية تخصص" طبيعة وكيمياء" بتقدير " ممتاز مع مر بكالوريو  ▪
 م.2002جامعة بنها عام  –
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 الوظيفة اجلامعة -الكلية من ىلإ

 كلية التربية جامعة بنها 12/2018/ 8 حتى تاريخه
 
 

بقسم المناهج وطرق  مشاركأستاذ 
 التدريس

عبد ة المير سطام بن كلية التربية جامع 2014/ 11/ 26 تاريخه حتى
 المملكة العربية السعودية -العزيز

 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية  
 (تعاقد)

25 /11 /2014 24 /9 /2012  
 كلية التربية جامعة بنها

 

 مدرس 
 بقسم المناهج وطرق التدريس

23 /9 /2012 22 /8 /2009  
 جامعة بنها كلية التربية

 

 مدرس مساعد
 رق التدريسبقسم المناهج وط

21 /8 /2009 10 /7 /2004  
 كلية التربية جامعة بنها

 

 معيد
 بقسم المناهج وطرق التدريس
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 فرتة التكليف املهام اإلدارية م

سطام بن عبد جامعة المير عضو اللجنة التنفيذية للخطة االستراتيجية بكلية التربية بوادي الدواسر   .1
 ه1441لعام  العزيز

 اسيينعامين در

عضو لجنة إعداد برنامج إعداد معلم الرياضيات والدراسات اإلسالمية بالتعليم المتوسط والثانوي" دراسات    .2
 ه1440لعام  جامعة المير سطام بن عبد العزيز -بوادي الدواسر –بكلية التربية  -عليا"

 فصل دراسي

 –د العزيز جامعة المير سطام بن عب -بوادي الدواسر –ة التربية لميدانية بكليمنسقة وحدة التربية ا  .3
 .ه1441ه، 1440، 1439، 1438، 1437 عواملأل شطر الطالبات

 أعوام  ستة

 

جامعة المير سطام بن عبد  -بوادي الدواسر –الميدانية بكلية التربية منسقة وحدة التعليم اإللكتروني   .4
 ه.1441ه، 1440، 1439للعامين  تشطر الطالبا –العزيز 

 امثالث أعو

جامعة المير سطام بن  –بوادي الدواسر  –بكلية التربيةمنسقة التدريب المهني بلجنة وحدة الخريجات   .5
 .ه1441هـ، 1440، 1439، 1438لألعوام شطر الطالبات  –عبد العزيز 

 ثالثة أعوام

 -الدواسر بوادي –لكلية التربية  " التابععي ومناءوادينا وبمشروع"   عضو لجنة إعداد اإلطار النظري   .6
 .هـ1440، 1439يمعة المير سطام بن عبد العزيز لعامتحت رعاية جا

 عامين دراسيين

 –جامعة المير سطام بن عبد العزيز  –بوادي الدواسر  –عضو لجنة الخطة االستراتيجية بكلية التربية  .7
 .ه1441هـ، 1440، 1439يشطر الطالبات لعام

 عامين دراسيين

جامعة   -ية بكلية التربية بوادي الدواسر) شطر الطالبات(دليل التربية الميدان منسقة فريق لجنة إعداد  .8
 .ه1440لعام  المير سطام بن عبد العزيز

 عام دراسي

 

 –جامعة المير سطام بن عبد العزيز  -بوادي الدواسر –عضو لجنة مراجعة االختبارات بكلية التربية   .9
 ه.1440، 1439، 1438وام لألعطر الطالبات ش

 ثالثة أعوام

جامعة المير سطام  -بوادي الدواسر –منسقة التدريب الميداني لقسم الدراسات االسالمية بكلية التربية   .10
 ه.1440، 1439، 1438لألعوام شطر الطالبات  –بن عبد العزيز 

 ثالثة أعوام

 

 ,Science, Technology)(STEM)والخاص ببرنامج  (TEMPUS)عضو  مشروع   .11
engineering and mathematics)   التابع لالتحاد الوربي، وتحت رعاية الجامعة المريكية

 .م2014لعام  بالقاهرة

 فصل دراسي
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 فرتة التكليف املهام اإلدارية م

12.  
 .م2014لعام  جامعة بنها –عضو كنترول الدبلوم العام بكلية التربية 

 عام دراسي

 

في مرحلة   اآللي والتدريس المصغر التعليم والحاسب عضو لجنة اإلشراف علي معامل تكنولوجيا  .13
 2014، 2013، 2012لألعوام  جامعة بنها –وللدبلوم العام بكلية التربية البكالوريوس 

 ثالثة أعوام

 

14.  
 .م2013لعام  جامعة بنها عن قسم المناهج وطرق التدريس –عضو لجنة المكتبة بكلية التربية 

 عام دراسي

 

الفيزيـاء( بكليـة  -) الكيمياءيوس لشعبتيمقررات برنامج البكالور الكلية في توصيف عضو وحدة الجودة ب  .15
 م2012لعام   QUAPP 2جامعة بنها ضمن متطلبات مشروع  –التربية 

 عام دراسي

 

، 2012للعـامين  جامعـة بنهـا –بكليـة التربيـة  -تعليم أساسي –المشاركة كعضو بكنترول الفرقة الرابعة   .16
 .م2013

 اسيينعامين در

 

: الكيميـاء والفيزيـاء والبيولـوجي ) تعلـيم عـام( ليـة لكليـة التربيـة  شـعبة مراجعة الالئحـة الداخعضو لجن  .17
  م2011لعام  جامعة بنها –بكلية التربية     (MIS) والتابع  لمشروع

 عام دراسي
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 النشــــــــاط  م

علم وبالتعـاو  مـع كاديمية المهنية للممرحلة الثانوية بالي الكيمياء بالالمشاركة في إعداد البرامج التدريبية الخاصة بمعلم  1
 م  حيث تم إعداد البرامج التالية:2013وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية لعام 

 التصورات البديلة للمفاهيم العلمية يف الكيمياء ملعلمي املرحلة الثانوية. .1
 .مياءاألمان املعملي يف خمتربات الكي .2

 "لمي الرتبية اخلاصةم ملعالعلو"  تأيف كتاب بعنوا :  2
 م.2017الرد ، دار المسيرة للطبع والنشر والتوزيع لعام 

 .م2014، 2012،2013الدراسات العليا في التربية العملية عام  الميداني لطالباإلشراف على التدريب   3

المير سطام بن عبـد العزيـز  جامعة –اإلشراف على التدريب الميداني لطالبات قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية   4
 (2020-2015من عام ) 

 .15/1/2013تدريس المصغر( والمنعقدة بتاريخ في برنامج ) الالمشاركة )كمدرب( في دورة إعداد المعلم الجامعي   5

(ةة المشاركة )كمدرب( في دورة تدريب معلمات ريـا  الطفـال   6 فةل الرو يةة لف والمنعقـدة بتـاريخ  ) املفاهيم العلم
10/6/2013. 

لـ  ضـمن دورات " لعضاء هيئة التدريس الجـدد وذاسرتاتيجيات التدريس احلديثةالمشاركة ) كمدرب( في دورة "   7
 جامعة المير سطام بن عبد العزيز. –حدة" التطوير" بكلية التربية و 

صةيليةالمشاركة ) كمـدرب( فـي دورة "   8 بةارات التص من دورات وحـدة" " لعضـاء هيئـة التـدريس، وذلـ  ضـ بناء االخت
 م.2015جامعة المير سطام بن عبد العزيز عام  –" بكلية التربية التطويروالجودة

صةيليةفـي دورة "  كة ) كمـدرب(شار الم  9 بةارات التص " لعضـاء هيئـة التـدريس، وذلـ  ضـمن دورات وحـدة" بناء االخت
 م.2016 جامعة المير سطام بن عبد العزيز عام –التطويروالجودة" بكلية التربية 

شة المشاركة ) كمدرب( فـي دورة "   10   ضـمن دورات " لعضـاء هيئـة التـدريس، وذلـ  تفبيق اسرتاتيجيات التعلم الن
 م.2016جامعة المير سطام بن عبد العزيز عام  –دة" التربية الميدانية" بكلية التربية وح

يةةطام بن عبد العزيز بعنـوا  " تقديم دورة تدريبية بالنادي الصيفي لكلية التربية بجامعة المير س  11 سةعافات األول " اال
 1/9/2015بتاريخ 

فةوير ليـة التربيـة بجامعـة الميـر سـطام بـن عبـد العزيـز بعنـوا  " نـادي الصـيفي لكتقديم دورة تدريبيـة " كمـدرب" بال  12 ت

 .11/9/2015بتاريخ  الذات"
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 النشــــــــاط  م

، وذلـ  لطالبـات الكليـة بالمسـتوى الثـامن" دانيةاحملا(رات التمهيدية للرتبية امليالمشاركة ) كمدرب( فـي دورة "   13
 م.2017طام بن عبد العزيز عام جامعة المير س –" بكلية التربية التربية الميدانيةضمن دورات وحدة" 

" للطالبات وذل  ضمن دورات وحدة" التعليم اإللكترونـي" بكليـة استخدام البالك بوردالمشاركة ) كمدرب( في دورة "   14
 م.2017امعة المير سطام بن عبد العزيز عام ج –التربية 

بةوردرات على شبكة ا" إعداد الواجبات واالختباالمشاركة ) كمـدرب( فـي دورة   15 " لعضـاء هيئـة التـدريس لبالك 
 م.2018جامعة المير سطام بن عبد العزيز عام  –وذل  ضمن دورات وحدة" التعليم اإللكتروني" بكلية التربية 

يةة" درب( في دورة المشاركة ) كم  16 قةررات اإللكرتون " لعضـاء هيئـة التـدريس وذلـ  ضـمن دورات معايري تصميم امل
 م.2018جامعة المير سطام بن عبد العزيز عام  –" بكلية التربية ليم اإللكترونيوحدة" التع

سةالمشاركة ) كمـدرب( فـي دورة   17 لةدداء التدري بالكليـة وذلـ  ضـمن  " لطالبـات التربيـة الميدانيـةي" التأمل الذاتي 
 م.2018ز عام جامعة المير سطام بن عبد العزي –ة" التربية الميدانية" بكلية التربية دورات وحد

" للطالبات وذل  ضمن دورات التدريب والتأهيـل التعليم االلكرتوني والتعليم املدمجالمشاركة ) كمدرب( في دورة "   18
 م.2018جامعة المير سطام بن عبد العزيز عام  –التابعة لوحدة" الخريجين" بكلية التربية 

بكليـة ة التدريس ضمن دورات وحدة" التطـوير" ية" لعضوات هيئالمشاركة) كمدرب( في دورة " بناء االختبارات التحصيل  19
 .م2019جامعة المير سطام بن عبد العزيز عام  –التربية 

" وات هيئة التدريس ضمن دورات وحـدة" التعلـيم االلكترونـيالمشاركة) كمدرب( في دورة " أساسيات البالك بورد" لعض  20
 .م2019لعزيز عام جامعة المير سطام بن عبد ا –بكلية التربية 

بكليـة المشاركة) كمدرب( في دورة " السبورة الذكية" لعضوات هيئة التـدريس ضـمن دورات وحـدة" التعلـيم االلكترونـي"   21
 .م2019عزيز عام جامعة المير سطام بن عبد ال –التربية 

للعـام العزيـز ر سـطام بـن عبـد جامعـة الميـ  –بكليـة التربيـة المشاركة فـي تحكـيم البحـوي فـي الملتقـى العلمـي الثالـث   22
 ه1440-1439الجامعي 

 ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي الثالث لمركز تنمية القدرات بجامعة بنهاالمشاركة ب  23
ســحابية لتفعيــل التــدريب اإللكترونــي بمركــز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة علــى الحوســبة ال تصــور مقتــرئ قــائم" بعنــوا 

 م2019لعام " بجامعة بنها التدريس والقيادات 
المشــاركة) كمــدرب( فــي دورة " معــايير جــودة المقــررات اإللكترونيــة الكــوالتي مــاترز" لعضــوات هيئــة التــدريس ضــمن   24

جامعـة الميـر سـطام بـن عبـد العزيـز  –بكليـة التربيـة هيئة أعضاء هيئة التـدريس دورات وحدة" التعليم االلكتروني" لت
 .م2019عام 
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 الفرتة نوع املشاركة اسم املشاركة م.

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة المشاركة في قافلة 1
 ية التربية كلل

 2010 تطبيق استبيا  الزيادة السكانية

ابعة  لمجتمع وتنمية البيئة التالمشاركة في قافلة خدمة ا 2
 ية التربيةلكل

إلقاء كلمة عن التفكير اإلبداعي وحل 
 المشكالت

2011 

التابع إلدارة حضور فعاليات مهرجا  الجودة الشاملة لعام  3
والمقام بمدرسة متوسطة   التعليم بمحافظة وادي الدواسر

 الخماسين الثانية.

ه24/2/1438 إلقاء كلمة  

صفات  الصدق واألمانة منة حول" المشاركة بحلق 4

" للتلميذات وذل  بمدرسة ابتدائية الخماسين ؤمنامل
 الرابعة بمحافظة وادي الدواسر

هـ1439/ 3/ 19 اإللقاء  

" مدتها أربع  التعليم املتمايزإقامة دورة تدريبية بعنوا "  5
 ساعات

هـ1439/ 5/ 27 دورة تدريبية  

مدتها   التعلم"نظريات " أحدث إقامة دورة تدريبية بعنوا  6
 ع ساعاتأرب

هـ1439/ 5/ 28 دورة تدريبية  

"  تفبيقات التعليم اإللكرتونيإقامة دورة تدريبية بعنوا "  7
 مدتها تسع ساعات

ه14/7/1439 دورة تدريبية  

المشاركة مع إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر في تقييم  8
  ابتدائية بمدرسة  "وذج حبث الدرسمن" ومناقشة تطبيق 
 ة.الخماسين الثاني

ه18/7/1439 ة وتقييممناقش  

المشاركة في مهرجا  الطفل الخامس) اليوم العالمي   9
 بالمشاركة مع إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر   -للطفل

ه18/3/1440 اإلشراف والتنسيق  

المشاركة في دورة" التفكير اإليجابي" بمدرسة متوسطة   10
 ة للطالباتالخماسين الثاني

ه2/8/1440 حضور  

مشاركة في فعاليات ملتقى ومعر " مجتمع رقمي" التابع ال 11
 .دارة التعليم بمحافظة وادي الدواسرإل

تقديم عر  تطبيق حول البالك بورد  
 موبيل لير ، والتعلم النشط

هؤ8/1440/ 4-6  
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 العضوية

 اآل .ى م وحت 2010ية للتربية العلمية منذ عام الجمعية المصر  عضو ▪

 

 

 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

التابعة لوحدة البحث العلمي بكلية التربية  -spssنامج الحزم اإلحصائيةبر ورة " حضور د  .1
/ 7/ 21 -17 مسرئ الكلية جامعة االمير سطام بن عبد العزيز. –بوادي الدواسر 

 ه1440
 Design for“على" التصميم للتعليم المدمج  TOTورة تدريب المدربين ر دحضو   .2

Blended Learning” 
 والتعليم عن بعد بجامعة المير سطام بن عبد العزيز لمعلوماتبعمادة تقنية ا

/ 30-29 عبر الشبكة
 ه5/1440

 Instructional“ “على" التصميم التعليمي TOTحضور دورة تدريب المدربين   .3
Design” 

 بعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بجامعة المير سطام بن عبد العزيز
 ه5/1440/ 28 عبر الشبكة

 Quality “على" جودة المقررات اإللكترونية  TOTورة تدريب المدربين حضور د  .4
Matters” 

 بعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بجامعة المير سطام بن عبد العزيز
/ 5/ 23-21 لشبكةعبر ا

 ه1440

 ”Smart Board“على" استخدام السبورة الذكية TOTحضور دورة تدريب المدربين   .5
 ه1440/ 1/ 22 عبر الشبكة المعلومات والتعليم عن بعد بجامعة المير سطام بن عبد العزيز قنيةدة تبعما

 Blackboard“ على" استخدام نظام البالك بورد TOTحضور دورة تدريب المدربين   .6
Learn” 

 بعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بجامعة المير سطام بن عبد العزيز
 عبر الشبكة

27-30/1 
 ه1440

 على" استخدام المصادر التعليمية المفتوحة" TOTحضور دورة تدريب المدربين   .7
 بعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بجامعة المير سطام بن عبد العزيز

 ه5/2/1440 ر الشبكةبع

ة  مقدم" التصميم وبناء الكائنات التعليمية اإللكترونية:استراتيجيات وأدواتحضور دورة "  1
جامعة المل  عبد العزيزضمن برنامج التعليم اإللكتروني بين الجامعات السعودية.  من

 بواقع أربع ساعات
On Line 10/8/2018م 

 للمكتبة الرقمية السعودية " ب عالميا  أساليب ومهارات تسويق الكتحضور دورة"   2
 On Line 30/10/2018 
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 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

للمكتبة  لعلمية الكاديمية"ملصقات احضور دورة" أساليب ومهارات تصميم وتقديم ال  3
 مOn Line 19/7/2018 الرقمية السعودية 

مركز مشروع التدريب   من جامعة بنها    ”Concept of IT 2010“حضور دورة"   4
على تكنولوجيا 

علومات الم
 واالتصاالت.

 م11/6/2018

مركز تنمية قدرات     "الما  المعلميحضور دورة"   5
أعضاء هيئة  

معة جا -التدريس
 بنها

5- 7 /6 /
 م2018

مركز تنمية قدرات   "التقييم الذاتي والمراجعة الداخليةحضور دورة"   6
أعضاء هيئة  

جامعة  -التدريس
 بنها

5- 7 /6 /
 م2018

لتطوير والجودة " والذي قدمته عمادة اى المشكالتالقائم عل" التعلم حضور برنامج  7
 لمنسوبي الجامعة.

بوادي  –كلية التربية 
 جامعة -رالدواس

المير سطام بن عبد 
 العزيز

 هـ11/7/1439

 " والذي قدمته عمادة التطوير والجودة لمنسوبي" الفصول االفتراضيةحضور برنامج  8
 الجامعة.

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -اسرالدو 

عبد  المير سطام بن
 العزيز

 هـ11/6/1439

 حضور برنامج:  9
 التخطيط االستراتيجي وقياس الداء. ▪
 إلداري وتوصيف الوظائف.تنظيم الا ▪

ــة  ــتراتيجية بالجامعـ ــة االسـ ــذي للخطـ ــب التنفيـ ــه المكتـ ــذي قدمـ ــوير والـ ــة التطـ ــابع لوكالـ والتـ
 والجودة.

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر

مير سطام بن عبد ال
 العزيز

 هـ14/3/1439

توسطة  م والمقام بمدرسة م2016حضور فعاليات مهرجا  الجودة الشاملة لعام   10
 خماسين الثانية.ال

 
 

مدرسة متوسطة  
 الخماسين الثانية

24- 
 هـ28/2/1438
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 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

 حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :  11
 Emerald" on line 15/4/2018 كيف تنشر مع"

 سعودية تحت عنوا :رقمية الحضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة ال  12
 on line 4/12/2017 ""تحليل البيانات الكمية

 حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :  13
 on line 9/4/2018 ير العالمية لكتابة البحوي العلمية"عايالم"

كتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حثية للمحضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات الب  14  
 "فلسفة ومناهج البحث"

on line 14/11/2017 

 ت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تح  15
Introducation to ProQuest Ebook Central”" on line 13/11/2017 

 رات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :ة بالجداحضور الدورة التدريبية الخاص  16
 اختيار موضوع البحث""

on line 7/11/2017 

 ية السعودية تحت عنوا :  حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقم  17
 on line 1/5/2017 "محركات البحث العلمية كأداة إلنجاز البحوي العالمية"

 التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :ورة الد حضور  18
استراتيجية البحث واالسترجاع عن مصادر المعلومات اإللكترونية في شبكة االنترنت "

 on line 24/4/2017 ألغرا  العلمية والبحثيةل

 السعودية تحت عنوا :الرقمية حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة   19
 on line 12/4/2017 االتجاهات الحديثة في طرق الوصول إلى مصادر المعلومات على شبكة االنترنت" "

 ت عنوا : ت البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تححضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارا  20
 "مهارات كتابة البحث العلمي"

on line 12/4/2017 

 التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :ورة الد حضور  21
 On line 11/4/2017 "مهارات ترميز البيانات"

 دية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعو   22
 Humanindex" On line 10/4/2017 قاعدة العلوم االنسانية"

 ور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حض  23
 On line 9/4/2017 ""تصميم االستبانات اإللكترونية
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 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

 حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :  24
“Tips to select the right for your research paper” On line 5/4/2017 

 حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :  25
 Refworks" On line 27/3/2017يق البحوي والمقترحات العلمية باستخدام برنامج "توث

 عودية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية الس  26
“SAGE Journal” On line 19/12/2016 

 السعودية تحت عنوا : حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية  27
“Publishing in academic journals: tips to help you succeed” 

On line 5/12/2016 

 لبحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات ا  28
 On line 6/11/2016 "بناء وتصميم االستبانات"

 ة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاص  29
EBSCO 

On line 6/11/2016 

 مية السعودية تحت عنوا : حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرق   30
 On line 1/11/2016 دراسات اكسفورد الكاديمية على االنترنت""

 بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاصة   31
 ودية: بوابت  لعالم المعرفة""المكتبة الرقمية السع

On line 27/10/206 

 بية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حضور الدورة التدري  32
How to search Wiley Online Libarary Resources”" On line 23/10/2016 

 لرقمية السعودية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة ا  33
“How to use Passport Database” 

On line 19/10/2016 

 حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :   34
 On line 19/10/2016 المنظومة" "قواعد معلومات دار

 ثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البح  35
 On line 13/4/2016 بحث العلمي"القواعد العامة لكتابة ال"

 حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :  36
 On line 10/4/2016 "الصالة العلمية واالستدالل البحثي"

 ة الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبي  37
“Ebrary Academic complete” on line 5/4/2016 

 تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية   38
ProQuest Database”" on line 4/4/2016 



 

 

13 

 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

 اصة بالجدارات البحثية للمكتبة الرقمية السعودية تحت عنوا :حضور الدورة التدريبية الخ  39
“Springer Protoclols- Largest Protocol  

collection” 
on line 29/3/2016 

رة التعليم بمحافظة داه ال1437 -1436حضور فاعليات معر  الجودة الشاملة لعام   40
 .وادي الدواسر

مدرسة ثانوية 
 الخماسين الولى

29-
30/11/2015 

كالة الجامعة للشئو  " من و التعليم المبني على المخرجاتحضور دورة تدريبية بعنوا "   41
 التعليمية والكاديمية.

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر

 المير سطام بن عبد
 ه24/12/1437

" من وكالة الجامعة للشئو  " تخطيط وتصميم المقرر الدراسيدورة تدريبية بعنوا  حضور  42
 التعليمية والكاديمية.

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر

 سطام بن عبد المير
 ه21/11/1437

" من وكالة الجامعة للشئو  استراتيجية التعلم بالمشروعاتحضور دورة تدريبية بعنوا "   43
 والكاديمية. التعليمية

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر

 المير سطام بن عبد
 ه27/11/1437

" من دافعية الذاتية للتعلممهارات تحفيز الطالبات وزيادة التدريبية بعنوا " حضور دورة   44
 .وكالة الجامعة للشئو  التعليمية والكاديمية

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر
 م بن عبدالمير سطا

 ه22/11/1437

الجامعة للشئو  التعليمية  " من وكالةالتدريس بالنشطةحضور دورة تدريبية بعنوا "   45
 والكاديمية.

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -سرالدوا

المير سطام بن عبد 
 العزيز

 ه29/11/1437

" من وكالة  ةتصميم االختبارات وصياغة السئلة الموضوعيحضور دورة تدريبية بعنوا "   46
 الجامعة للشئو  التعليمية والكاديمية. 

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -اسرالدو 

المير سطام بن عبد 
 العزيز

 هـ3/12/1437

" من وكالة الجامعة للشئو  التدريس المتمركز حول الطالببية بعنوا  " حضور دورة تدري  47
 التعليمية والكاديمية.

 
 
 

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -واسرالد

المير سطام بن عبد 
 العزيز

28 /11 /
 هـ1437
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 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

" من وكالة الجامعة للشئو  التدريس باستخدام الخرائط  " حضور دورة تدريبية بعنوا  48
 الكاديمية.التعليمية و 

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر

المير سطام بن عبد 
 العزيز

25/1/2016 

" من وحدة  قرير المقرر الدراسي علي النموذج الجديدتحضور دورة تدريبية بعنوا "   49
 التطوير والجودة بالكلية.

بوادي  –التربية  كلية
جامعة  -الدواسر

المير سطام بن عبد 
 العزيز

3/8/2015 

" من  أساسيات نظام إدارة التعلم االلكتروني ) البالك بورد(حضور دورة تدريبية بعنوا "   50
 ة.وحدة التطوير والجودة بالكلي

 

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر

المير سطام بن عبد 
 العزيز

-18/5من 
19/5/2015. 

" من وحدة هيئة التدريس" تقويم الداء الكاديمي لعضاء حضور دورة تدريبية بعنوا   51
 التطوير والجودة بالكلية.

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر

المير سطام بن عبد 
 العزيز

20/4/2015 

بوادي  –كلية التربية  ودة بالكليةمن وحدة التطوير والج" " االطار الوطني للمؤهالتحضور دورة تدريبية بعنوا   52
جامعة  -الدواسر

د المير سطام بن عب
 العزيز

9/4/2015 

ن وحدة م تقرير المقرر الدراسي وكيفية تحليل االستبيانات"حضور دورة تدريبية بعنوا "   53
 ودة بالكلية.التطوير والج

بوادي  –كلية التربية 
جامعة  -الدواسر

المير سطام بن عبد 
 العزيز

 م1/3/2015

كية بالقاهرة والمنعقد في المشاركة في فاعليات المؤتمر البحثي السنوي للجامعة المري  54
مارس بالجامعة المريكية بالتجمع الخامس بالقاهرة ، تحت عنوا  "  20-19الفترة من 
( ) العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، واآلداب"( لمصر"  STEAMتربويات )

 بجامعة بنها، تحت عنوا :  STEAMء فريق كأحد أعضا
2013 AUC ANNUAL RESEARCH CONFERENCE March 19-20, 

New Cairo Campus.STEAM EDUCATION FOR EGYPT(SCIENCE, 
TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS + THE ART 

الجامعة المريكية  
 بالقاهرة

مارس  19-20
2013 
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 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

من مركز تنمية قـدرات  التقييم الذاتي والمراجعة الخارجية"لبرنامج " اجتياز الدورة التدريبية   55
 جامعة بنها ( ساعة. 15ريس والقيادات بواقع )أعضاء هيئة التد

الفترة من 
إلي  18/9/2012
20/9/2012. 

" من مركز تنميـة قـدرات أعضـاء إدارة الوقت واالجتماعاتيبية لبرنامج " اجتياز الدورة التدر   56
 جامعة بنها ( ساعة. 15س والقيادات بواقع )هيئة التدري

-13الفترة من 
 حتي 3/2012/

15/3/2012. 
من مركز تنمية قدرات  نظم االمتحانات وتقويم الطالب" اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج "   57

 جامعة بنها ( ساعة.15يس والقيادات بواقع )أعضاء هيئة التدر 

الفترة من 
27/12/2011 

إلي 
29/12/2011. 

من مركز تنمية   دريسية"" معايير الجودة في العملية التاجتياز الدورة التدريبية لبرنامج   58
 جامعة بنها ( ساعة.15دريس والقيادات بواقع )قدرات أعضاء هيئة الت

الفترة من 
إلي  6/12/2011
8/12/2011. 

العلمية  التاسع عشر للجمعية المصرية للتربية العلميالمشاركة في فعاليات المؤتمر   59
 "بعنوا  

 " التربية العلمية والتنمية المستدامة" 

 –فة دار الضيا
 2017 جامعة عين شمس 

الثامن عشر للجمعية المصرية للتربية العلمية  العلميالمشاركة في فعاليات المؤتمر   60
 "بعنوا 

 "هج العلوم بين المصرية والعالميةمنا "
 

 –دار الضيافة 
 2016 جامعة عين شمس 

عية المصرية  للجم الثالث والعشرو )الدولي الثاني" العلميركة في فعاليات المؤتمر المشا  61
 :بعنوا  للمناهج وطرق التدريس

 "تطويرالمناهج: رؤى وتوجهات "

 –دار الضيافة 
 جامعة عين شمس 

2015 

السادس عشر للجمعية المصرية للتربية العلمية  العلمي في فعاليات المؤتمر المشاركة   62
 :بعنوا 

 "موجهات التميز "

 –دار الضيافة 
 جامعة عين شمس 

2014 

الخامس عشر للجمعية المصرية للتربية العلمية   العلميفعاليات المؤتمر المشاركة في   63
 :بعنوا 

 "التربية العلمية : فكر جديد لواقع جديد "
 

بالمركز الكشفي 
العربي الدولي 

 بالقاهرة

-6في الفترة من 
 م. 8/9/2011
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 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

لم القائم للمدربين المعتمدين في مجال التع  Intel رنامج التدريبي لشركة انتلاجتياز الب  64
 جامعة بنها    .علي المشروعات

الفترة من 
إلي  20/4/2010
 م. 22/4/2010

" ضمن مشروع تنمية قدرات   "Spreadsheetsج اجتياز الدورة التدريبية الخاصة ببرنام  65
 جامعة بنها ( ساعة.15أعضاء هيئة التدريس والقيادات بواقع )

الفترة من 
إلي  16/3/2010
18/3/2010. 

 "Windowsلدورة التدريبية الخاصة ببرنامج استخدام الكمبيوتر وإعداد الملفات اجتياز ا  66
 جامعة بنها ( ساعة. 15س والقيادات بواقع )دري" ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة الت

الفترة من 
إلي  12/3/2010
14/3/2010. 

"   "Power Pointجتياز الدورة التدريبية الخاصة باستخدام برنامج العرو  التقديمية ا  67
 جامعة بنها ( ساعة. 15دريس والقيادات بواقع )ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة الت

الفترة من 
لي إ 19/2/2010
21/2/2010. 

ت الجنبية  من مركز الخدمة العامة للغا (Local TOFEL )إجتياز اختبار التوفل   68
 ساعة( 60ليزية بواقع )بجامعة بنها ، والمتضمن للتدريب علي مهارات اللغة االنج

 جامعة بنها

الفترة من 
30/12/2008 

إلي 
19/1/2009. 

ريب علي تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إجتياز الدورات التدريبية الخاصة بمشروع التد  69
 :في البرامج التالية

▪ Concept of IT. 
▪ Introduction to PC Maintenance and Protection. 
▪ Using Computers and Managing Files. 
▪ Word Processing. 
▪ Spreadsheets 

 2007 جامعة بنها

 International Computer )الحصول علي شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  70
Driving Licence " ICDL") 

كلية الحاسبات 
 جامعة -والمعلومات

 المنوفية
2007 

ة الخاصة بكلية التربية جامعة بنها المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الول للتربي  71
 تحت عنوا :

 "التربية الخاصة بين الواقع و المأمول" 

جامعة   –كلية التربية 
 2007 بنها

إجتياز الدورات التدريبية الخاصة بمشروع تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس و    72
 2006 جامعة بنهااد التعليمية اوينهم بجامعة بنها في مجال التكنولوجيا الحديثة لعر  و إنتاج المو مع
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 تاريخ االنعقاد مكا  االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل والدورات  م

(BEN2) : في البرامج التالية 
 إستخدام أجهزة العر  التعليمية و صيانتها. ▪
 إنتاج المواد التعليمية. ▪
 مواقف التعليمية.تصميم ال ▪

" الخاص بمشروع تنمية قدرات أعضاء   فكيرمهارات التإجتياز البرنامج التدريبي بعنوا "   73
 2004 معة بنهاجا هيئة التدريس والقيادات.

" الخاص بمشروع تنمية قدرات   I2مهارات اإلتصال الّفعالإجتياز البرنامج التدريبي بعنوا "   74
 تدريس والقيادات.أعضاء هيئة ال

 2004 جامعة بنها

" الخاص بمشروع تنمية قدرات   T4حث العلمي" اساليب البإجتياز البرنامج التدريبي بعنوا   75
 دات.أعضاء هيئة التدريس والقيا

 2004 جامعة بنها

الخاص بمشروع تنمية قدرات  T1" التدريس الّفعالإجتياز البرنامج التدريبي بعنوا "   76
 2004 جامعة بنها دريس والقيادات.أعضاء هيئة الت

تربية والتعليم بمركز التدريب عن بعد تحت إجتياز الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة ال  77
 عنوا 

 ي تدريس العلوم".المدخل المنظومي ف "

مبنى مديرية التربية 
بمحافظة والتعليم 

 القليوبية
2003 
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الجامعة  \الكلية  اسم المقرر  م.  المرحلة  

جامعة بنها –التربية  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ) عملي( 1 الوريوسالبك   

بنها جامعة –التربية  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ) عملي( 2  الدبلوم العام في التربية 

جامعة بنها –التربية  التدريس المصغر) عملي(  3  البكالوريوس 

جامعة بنها –التربية  لعلومطرق تدريس ا 4  البكالوريوس 

جامعة بنها –التربية  العلوم المتكاملة 5 بكالوريوسال   

بنها جامعة –التربية  .تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي في التخصص 6  البكالوريوس 

جامعة بنها –التربية  تدريس مصغر 7  البكالوريوس 

جامعة بنها –التربية  العلوم البيئية 8  البكالوريوس 

جامعة بنها –التربية  طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة 9  البكالوريوس 

جامعة بنها –التربية  المناهج وطرق التدريس 10  البكالوريوس 

جامعة بنها –التربية  تعليميةالوسائل ال 11  البكالوريوس 

12 
(1طرق تدريس اقتصاد منزلي ) المير   جامعة  -بوادي الدواسر –التربية  

 سطام بن عبد العزيز
 البكالوريوس

13 
(2طرق تدريس اقتصاد منزلي ) جامعة المير    -ادي الدواسربو  –التربية  

 سطام بن عبد العزيز
 البكالوريوس

14 
"مة الخاصة " مسار صعوبات التعلعلمي التربيالعلوم لم جامعة المير    -بوادي الدواسر –التربية  

 سطام بن عبد العزيز
كالوريوسالب  

 البكالوريوسجامعة المير    -الدواسربوادي  –التربية  العلوم لمعلمي التربية الخاصة " مسار التربية الفكرية" 15
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الجامعة  \الكلية  اسم المقرر  م.  المرحلة  

 سطام بن عبد العزيز

16 
ريسمدخل إلى التد جامعة المير    -بوادي الدواسر –التربية  

 سطام بن عبد العزيز
 البكالوريوس

17 
جامعة المير    -بوادي الدواسر –التربية  مهارات االتصال

 سطام بن عبد العزيز
 البكالوريوس

18 
 الصحة المدرسية 

جامعة المير    -بوادي الدواسر –ربية الت
 سطام بن عبد العزيز

 البكالوريوس

19 
جامعة المير    -بوادي الدواسر –التربية  التقويم التربوي 

 سطام بن عبد العزيز
 البكالوريوس

20 
ة المناهج العام جامعة المير    -بوادي الدواسر –التربية  

 سطام بن عبد العزيز
يةالدبلوم العام في الترب  

21 
جامعة المير    -بوادي الدواسر –التربية  مشكالت ومواقف تدريسية 

م بن عبد العزيزسطا  
 الدبلوم العام في التربية

22 
  جامعة المير  -بوادي الدواسر –التربية  مباديء البحث العلمي

 سطام بن عبد العزيز
 البكالوريوس

23 
( 1)اإلسالمية طرائق تدريس الدراسات  جامعة المير    -ادي الدواسربو  –التربية  

 سطام بن عبد العزيز
 البكالوريوس

24 
( 2)اإلسالمية طرائق تدريس الدراسات  جامعة المير    -ادي الدواسربو  –التربية  

 سطام بن عبد العزيز
 البكالوريوس
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تم تفعيل جميع المقررات بشكل إلكتروني على شبكة البالك بورد وفق جودة معايير المقررات االلكترونية  
 : QMالكوالتي ماترز 

بية الخاصة بمساري  ها) صعوبات التعلم (1  واالعاقة العقلية(  -العلوم لمعلمي التر
)طرق تدر  (2 لي ز  (1يس اقتصاد متز
3) ( لي ز  (2طرق تدريس اقتصاد متز
 (1) اإلسالميةات طرق تدريس الدراس (4
 (2) اإلسالميةرق تدريس الدراسات ط (5
 

 

 

 الشهادات م

1  
 من مدرسة متوسطة اللدام الثانية للجهود المبذولة خالل فترةوتقدير  شهادة شكر 

 ه 1439ي للعام ميدانالتدريب ال 

مانة من  قديم محاضرة بعنوا " الصدق والمن مدرسة ابتدائية الخماسين الثانية لتوتقدير  شهادة شكر   2
 هـ 1439صفات المؤمن" لعام 

من عمادة شئو  الطالب قسم الطالبات للمشاركة بالنادي الصيفي في تقديم دورتين  وتقدير  شهادة شكر   3
 ه 1437طوير الذات لعام ورة تحول اإلسعافات الولية، ود 

ادي الدواسر كمنسقة  سطام بن عبد العزيز بمحافظة و  من كلية التربية بجامعة المير  وتقدير شهادة شكر  4
 هـ 1437لمكتب التربية الميدانية للعام 

للجهود  من كلية التربية بجامعة المير سطام بن عبد العزيز بمحافظة وادي الدواسر   وتقدير شهادة شكر  5
 ه 1440للعام  يزة في الملتقى العلمي الثالث المتم

عد كمنسقة للعمادة ببرامج التعليم والتعلم تقنية المعلومات والتعليم عن بمن عمادة شهادة شكر وتقدير    6
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 الشهادات م

 ه 1439اإللكتروني، لالرتقاء بالكلية ونقل رسالة العمادة وتنفيذها لعام 

للجهود  سطام بن عبد العزيز بمحافظة وادي الدواسر  لميرمن كلية التربية بجامعة ا  وتقدير شهادة شكر  7
 ه 1440للعام  يم اإللكترونيالمتميزة في وحدة التعل

 

  -دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع  - 2018عام تأليف كتاب بعنوا " العلوم لمعلمي التربية الخاصة" 
 .الرد 

والنشر   دار ديبونو للطباعة -2014العلوم" عام  ي تدريستأليف كتاب بعنوا " التعلم المستند للدماغ ف
 الرد .  -والتوزيع

والنشر   دار ديبونو للطباعة -2010ي تدريس العلوم" عام كتاب بعنوا " قبعات التفكير الست ف تأليف
 الرد .  -والتوزيع

 

 اجلائزة م

1 
بجامعة   -وادي الدواسر -ة التربية مها كلي والتي تقد "  التعليم االلكترونيجائزة "الوحدة المتميزة"  لوحدة 

 . م2019المير سطام بن عبد العزيز لعام 

 
والتي تقدمها عمادة تقنية المعلومات بجامعة المير  "  تقنية المعلومات  جائزة "الوحدة المتميزة"  لوحدة

 م. 2018سطام بن عبد العزيز لعام 
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2 
بجامعة   -وادي الدواسر -تي تقدمها كلية التربية  نية والجائزة "الوحدة المتميزة"  لوحدة التربية الميدا

 م. 2017زيز لعام المير سطام بن عبد الع

3 
ر سليم " لفضل رسالة ماجستير والتي تقدمها الجمعية المصرية للتربية العلمية لعام جائزة "محمد صاب

 م. 2009

 


