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  اخلربات الوظيفية 

 التاريخ  جهة العمل المسمى الوظيفي 

قسم المناهج وطرق التدريس، كلية  أستاذ مساعد
 التربية، جامعة بنها،

 م، حتى تاريخه٢٨/٦/٢٠١٥

 أستاذ مشارك.
 

كلية التربية، جامعة ،  ةقسم التربية الخاص
 الملك سعود،

 ه٢٩/٨/١٤٣٦هـ، حتى ٧/١٠/١٤٣٢من 

 أستاذ مشارك
 

قسم المناهج وطرق التدريس، كلية 
 المعلمين، جامعة الملك سعود

 هـ.٦/١٠/١٤٣٢هـ ، حتى ١٤٣٠/ ١٩/٢من 

قسم المناهج وطرق التدريس، كلية  أستاذ مساعد.
 جامعة الملك سعود –المعلمين بالرياض 

 هـ١٤٣٠م١٨/٢م، حتى ٧/٩/٢٠٠٣ من

 أستاذ مساعد
 

قسم المناهج وطرق التدريس، كلية 
 التربية، جامعة بنها،

 م٨/٩/٢٠٠٣م، حتى  ٢٧/١١/٢٠٠١من 

قسم المناهج وطرق التدريس، كلية  مدرس مساعد
 التربية، جامعة بنها

 م٢٦/١١/٢٠٠١م ، حتى ١٠/٢/١٩٩٨من 

 معيد
 

ة قسم المناهج وطرق التدريس، كلي
 التربية، جامعة  بنها

 م.٩/٢/١٩٩٨م، حتى ٩/٢/١٩٩٤من 

 

 لمقررات ية لخربات التدريس
 اسم الجامعة / الكلية  المقررات التي تم تدريسها م
 جامعة بنها –كلية التربية  طرق تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية ١

 امعة بنهاج –كلية التربية  حلقة بحث  (دبلوم خاص في التربية) ٢

 جامعة بنها –كلية التربية  االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية ( مقرر دكتوراه) ٣

 جامعة بنها –كلية التربية  طرق تدريس اللغة العربية لذوي االحتياجات الخاصة ٤

 جامعة الملك سعود –كلية التربية  )١( استراتيجيات التدريس في مجال اإلعاقة الفكرية ٥
 جامعة الملك سعود –كلية التربية  طرق التدريس لذوي اإلعاقة الفكرية ٦
 جامعة الملك سعود –كلية التربية  مناهج غير العاديين وأسس بنائها ٧
 جامعة الملك سعود –كلية التربية  تربية القابلين للتعلم من المتخلفين عقلياً  ٨
 جامعة الملك سعود –كلية التربية  تربية القابلين للتدريب من المتخلفين عقلياً  ٩

 جامعة الملك سعود –كلية التربية  )٢( استراتيجيات التدريس في مجال اإلعاقة الفكرية ١٠
 وزارة التربية والتعليم -البعثة الداخلية مقدمة في التربية لذوي االحتياجات الخاصة ١١
 وزارة التربية والتعليم -اخليةالبعثة الد مناهج وطرق التدريس لذوي االحتياجات الخاصة ١٢
 جامعة الملك سعود –كلية المعلمين  )١طرائق تدريس اللغة العربية للمسار( ١٣
 جامعة الملك سعود –كلية المعلمين  )٢طرائق تدريس اللغة العربية للمسار( ١٤



٣ 
 

 اسم الجامعة / الكلية  المقررات التي تم تدريسها م
 جامعة الملك سعود –كلية المعلمين  طرائق تدريس اللغة العربية  ١٥
 جامعة الملك سعود –كلية التربية  لذوي اإلعاقة الفكريةطرق التدريس  ١٦
 جامعة الملك سعود –كلية التربية  مناهج غير العاديين، وأسس بنائها ١٧
 جامعة الملك سعود –كلية المعلمين  مناهج التعليم االبتدائي ١٨
 جامعة الملك سعود –كلية المعلمين  مناهج التعليم فوق االبتدائي ١٩
 جامعة الملك سعود –كلية المعلمين  التدريس العامة طرائق ٢٠
 جامعة بنها –كلية التربية  مناهج البحث التربوي  ٢١
 جامعة بنها –كلية التربية  حلقة بحث  ٢٢
 جامعة بنها –كلية التربية  أساليب التدريس ٢٣
 جامعة بنها –كلية التربية  تطبيقات التدريس ٢٤
 جامعة بنها –كلية التربية  وي االحتياجات الخاصةمناهج وطرق التدريس لذ ٢٥
 جامعة بنها –كلية التربية  طرائق تدريس اللغة العربية ٢٦
 جامعة بنها –كلية التربية  طرائق تدريس اللغة العربية ٢٧
 جامعة بنها –كلية التربية  قراءة تحليلية ٢٨
 بنها جامعة –كلية التربية  تعليم قراءة وكتابة وتطبيقاته ٢٩
 جامعة بنها –كلية التربية  الوسائل التعليمية ٣٠
 جامعة بنها –كلية التربية النوعية   تعليم القراءة والكتابة في رياض األطفال ٣١
 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  أدب الطفل ٣٢
 جامعة الملك سعود –كلية التربية  التدريب الميداني  ٣٣

 

 ة واالدارية املناصب العلميخربات 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
 أستاذ مشارك. كلية التربية، جامعة الملك سعود، أستاذ مشارك. ١

قسم المناهج وطرق التدريس، كلية المعلمين، جامعة  أستاذ مشارك ٢
 الملك سعود

 أستاذ مشارك

 –قسم المناهج وطرق التدريس، كلية المعلمين بالرياض  أستاذ مساعد. ٣
 عة الملك سعودجام

 أستاذ مساعد.

 أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة بنها، أستاذ مساعد ٤

 مدرس مساعد قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة بنها مدرس مساعد ٥

 معيد قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة  بنها معيد ٦



 

 ج العلمي واملؤلفات اإلنتا
 نوع االنتاج  العنوان م

بحث علمي ، (
، أوراق  كتاب

 ) عمل

 سنة النشر  اسم المجلة

فعالية برنامج قائم على نموذج التعلم البنائي الخماسي في تنمية  ١
مهارات الكتابة الهجائية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة 

 ٠العربية السعودية

فـي المنـاهج  دراسات علمي بحث
 وطرق التدريس

 م٢٠٠٨

فاعلية إستراتيجية الخريطة الداللية في تنمية مهارات القراءة  ٢
 ٠الناقدة لدى طالب المرحلة الثانوية

دراســــــــــــــات فــــــــــــــي  بحث علمي
ـــــــــاهج وطـــــــــرق  المن

 التدريس

 م٢٠٠٧

فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني الجمعي  ٣
ة مهارات الفهم في تنمي (K – W- L)وإستراتيجية 

القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمملكة 
 ٠العربية السعودية

مجلة القراءة  بحث علمي
 والمعرفة

 م٢٠٠٨

فاعلية برنامج قائم على التعلم المنظم ذاتياً في تنمية مهارات  ٤
 ٠الكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية

ــــــة كليــــــة التربيــــــة  بحث علمي مجل
 بنهاب

 م٢٠٠٦

المستويات المعيارية للتحدث وتقويم أداء تالميذ المرحلة  ٥
 ٠االبتدائية في ضوئها

ــــــة كليــــــة التربيــــــة  بحث علمي مجل
 بدمياط

 

"تطوير مناهج اللغة العربية للصفوف األولية من المرحلة  ٦
العربية، وء المستويات المعيارية للغة االبتدائية في ض

مها بالمملكة العربية واالتجاهات الحديثة لتعلي
 السعودية."

مجلة الثقافـة والتنميـة  بحث علمي
 بسوهاج

 م٢٠١١

 م٢٠٠١  كتاب "تعليم اللغة العربية في التعليم العام "فنياته ومداخله" ٧
 م٢٠٠٣  كتاب "ثقافة الطفل" ٨
 م٢٠١٢  حقيبة تدريبية " استراتيجيات التدريس المتمركزة حول المتعلم". ٩

 م٢٠١١  حقيبة تدريبية وطرق التدريس". "أساليب ١٠
 م٢٠٠٨  كتاب " تعليم العربية لذوي االحتياجات الخاصة" ١١
االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الفكرية، الالزمة  ١٢

التعليم اإللكتروني في تدريس اللغة العربية الستخدامهم 
 بمعاهد وبرامج التربية الفكرية.

 م٢٠١٣ ببهامجلة كلية التربية  بحث

 م٢٠٠٣  كتاب " المناهج وطرق التدريس لذوي اإلعاقة العقلية". ١٣
وحدة مقترحة لتكوين المفاهيم الدينية اإلسالمية لدى تالميذ  ١٤

 المرحلة االبتدائية بمعاهد وبرامج التربية الفكرية.
دراسات فـي المنـاهج  بحث علمي

 وطرق التدريس
 مقبول لنشر

ــــــة كليــــــة التربيــــــة  بحث علميلتنمية بعض مهارات القراءة والكتابة لدى  استراتيجية مقترحة ١٥ مقبـــــــــــــــــــــــول مجل



٥ 
 

 نوع االنتاج  العنوان م
بحث علمي ، (

، أوراق  كتاب
 ) عمل

 سنة النشر  اسم المجلة

 للنشر ببنها التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بالمرحلة االبتدائية
   حقيبة تدريبية "استراتيجيات التعلم النشط" ١٦
ـــدريس التبـــادلي فـــي تـــدريس  ١٧ ـــة اســـتخدام إســـتراتيجية الت "فعالي

مية مهارات التذوق األدبي، ومهـارات النصوص األدبية لتن
 التفكير الناقد لدي طالب الصف األول الثانوي العام".

مجلـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــراءة  علمي بحث
 والمعرفة 

 م٢٠١٤

 

 الرسائل العلمية املشاركة يف 
 م

 الرسائل العلمية عنوان 
 نوع المشاركة (إشراف ،

  مناقشة مشرف مساعد، 
 ( 

األوليــة بمعاهــد وبــرامج التربيــة الفكريــة فــي ضــوء المية للصــفوف التربيــة االســتحليــل محتــوى كتــب  ١
 المفاهيم الدينية المناسبة للتالميذ

 مشرف رئيس

فعالية الخطة التربوية الفردية في تنمية بعض المفاهيم اإلسـالمية الفقهيـة الالزمـة لتلميـذات اإلعاقـة  ٢
 الفكرية البسيطة بالمدينة المنورة

 مناقش

يجية الـتعلم التعـاوني فـي تنميـة القـراءة الناقـدة لـدى طالبـات الصـف الثالـث المتوسـط فاعلية إسترات ٣
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، الرياض. –بمدينة ينبع البحر". كلية التربية 

 مشرف رئيس

"  فاعليــة وحــدة دراســية مقترحــة قائمــة علــى التكامــل بــين البالغــة والنصــوص فــي تنميــة اســتخدام  ٤
اليب البالغيــة فــي الكتابــة لــدى طالبــات الصــف الثــاني الثــانوي بالمملكــة العربيــة الســعودية".   األســ

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، الرياض. –كلية التربية 

 مشرف رئيس

تقـــويم محتـــوى كتـــاب اللغـــة العربيـــة للمســـتوى األول بمعهـــد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لغيـــر النـــاطقين بهـــا " ٥
 جامعة طيبة –إلسالمية بالمدينة المنورة في ضوء مهارات اللغوي".  كلية التربية بالجامعة ا

 مناقش 

دراســة  –" مهــارات الكتابــة الالزمــة فــي كتــاب القــراءة العربيــة ومهاراتهــا لطــالب المرحلــة المتوســطة  ٦
 جامعة طيبة –تقويمية".  كلية التربية 

 مناقش

ية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصـف الثـاني "فاعلية مدخل عمليات الكتابة في تنم ٧
 جامعة طيبة  –متوسط بالمدينة المنورة".  كلية التربية 

 مناقش

" أثر اسـتخدام األشـكال المنظمـة فـي تـدريس قواعـد اللغـة العربيـة علـى تنميـة المفـاهيم النحويـة نحـو  ٨
 جامعة الطائف –بية المادة لدى طالب الصف الثالث المتوسط".  كلية التر 

 مناقش

" تقويم أداء معلمات اللغة العربية في ضوء المهارات الالزمة لتدريس البالغة والنقد بالمرحلة الثانوية  ٩
 جامعة الطائف –".  كلية التربية 

 مناقش

 



 

 التقدير وشهادات ، البحثية واملنح ، العلمية اجلوائز
 مصدرها يهاتاريخ الحصول عل المناسبة نوع الجائزة م
شـــــــــهادة تقـــــــــدير،  ١

 ودرع
ـــــــدريس للعـــــــام   التميـــــــز فـــــــي الت

-١٤٣٠الجــــــــــــــــــــــــــــــــامعي 
 هـ١٤٣١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  / ٢٦/٣الثالث
هـ،  الموافق ١٤٣٢

 م ١/٣/٣٠١١

 كلية المعلمين، جامعة الملك سعود

 

 التنمية املهنية (احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات واحملاضرات والدورات وورش العمل  

 
 م

 العنوان
تمر/ندوة/ مؤ 

 ورشة
 الجهة المنظمة المكان التاريخ

١ 

 "جودة المخرجات التعليمية هدفنا"
ورشـــــــــــــــــــــة 

 عمل

٣٠/١/
١٤٣٥  

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 
٣/١٢/

 م٢٠١٢

جامعـــــــــــــــــــة 
الملـــــــــــــــــك 

 سعود

 كلية التربية

٢ 

" إعــــداد برنــــامج الــــدكتوراه فــــي مجــــال 
 التربية الخاصة"

ورشـــــــــــــــــــــة 
 عمل

٢٩/٧/
ه ١٤٣٤

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 
٨/٦/٢٠١٣
 م

جامعـــــــــــــــــــة 
الملـــــــــــــــــك 

 سعود

ســـــــــم التربيـــــــــة الخاصـــــــــة ق
 بجامعة الملك سعود

٣ 

" تطوير أقسام التربية الخاصة بجامعات 
المملكــة، قســم التربيــة الخاصــة بجامعــة 
الملك سعود نموذًجا" المنعقدة  خـالل 

 الفترة 

ورشـــــــــــــــــــــة 
 عمل

-٢٥مـــــــــــــــــــن 
٢٧/٣/

هـــــــــــــــــــــ ١٤٣٢
الموافــــــــــــــــــــــــــــق 

٢٨/٢- 
٢/٣/٢٠١١
 م

جامعـــــــــــــــــــة 
الملـــــــــــــــــك 

 سعود

قســـــــــم التربيـــــــــة الخاصـــــــــة 
 ودبجامعة الملك سع

٤ 
" ما المعارف التي نقدمها لتالميذنا في   

كتــــب القــــراءة بمراحــــل التعلــــيم العــــام؟ 
وكيـــــــف نقـــــــدمها؟ أبالســـــــرد أم الحـــــــوار 

 والقصة".  

مــــــــــــــــــؤتمر 
 علمي

٢٣-٢١ 
يوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 م٢٠١٠

بــــــــــــــــــــــــــدار  
الضـــــــــــــيافة 
جامعـــــــــــــــــــة 
عـــــــــــــــــــــــــــين 

   ٠شمس

الجمعيـــة المصـــرية للقـــراءة 
 والمعرفة

 جامعة بنها –كلية التربية بقاعــــــــــــــــــــــة  ٢٢ -٢١مــــــــــــــــــؤتمر  " التربية في مجتمع ما بعد الحداثة".    ٥



٧ 
 

 م
 العنوان

تمر/ندوة/ مؤ 
 ورشة

 الجهة المنظمة المكان التاريخ

المؤتمرات  م٢٠١٠يوليه  علمي 
جامعــــــــة  –

 بنها.
٦ 

" اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع 
 والمأمول" . 

 

مــــــــــــــــــؤتمر 
 علمي

المنعقـــــــد فـــــــي 
 -١٤الفتـــــــــرة 

ـــــــــــــــــــو  ١٥ يولي
 م٢٠١٠

بقاعــــــــــــــــــــــة 
المؤتمرات 

جامعــــــــة  –
 بنها.

 جامعة بنها –كلية التربية 

٧ 
وتقريـــــر المقـــــرر وفـــــق نظـــــام " توصـــــيف 

ــــــــة للتقــــــــويم واالعتمــــــــاد  ــــــــة الوطني الهيئ
 األكاديمي" 

 

ورشـــــــــــــــــــــة 
 عمل

االثنـــــــــــــــــــــــــــــــين 
الموافــــــــــــــــــــــــــــق 

٢/١١ /
 م.٢٠٠٩

كليـــــــــــــــــــــــــة 
المعلمــــــــين 

جامعــــــــة  -
الملـــــــــــــــــك 

 سعود  

ـــة المعلمـــين  جامعـــة  -كلي
 الملك سعود

 -" إصـــالح التعلـــيم فـــي الـــدول العربيـــة ٨
 المملكة العربية السعودية أنموذجًا". 

 

ورشـــــــــــــــــــــة 
 ملع

  ١١- 
١٣/١٠ /

 م.٢٠٠٩

جامعـــــــــــــــــــة 
الملـــــــــــــــــك 

 سعود

جامعــــــــة  –كليـــــــة التربيـــــــة 
 الملك سعود

٩ 

"تطــوير المنــاهج الدراســية بــين األصــالة 
 والمعاصرة " 

 

مــــــــــــــــــؤتمر 
 علمي

  ٢٩-٢٨ 
يوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 م، ٢٠٠٩

دار  
الضـــــــــــــيافة 
جامعـــــــــــــــــــة 
عـــــــــــــــــــــــــــين 

   ٠شمس

الجمعية المصرية للمنـاهج 
 وطرق التدريس

ات " الجــــــودة وتطبيقاتهــــــا فــــــي مؤسســــــ ١٠
 التعليم العالي" 

 

ورشـــــــــــــــــــــة 
 عمل

  ٢٥-
٢٦/٥/

 م.٢٠٠٩

جامعــــــــــــة   
الملـــــــــــــــــك 

 سعود

 جامعة الملك سعود

١١ 

ــــــــث لإلعاقــــــــة  ــــــــدولي الثال "المــــــــؤتمر ال
البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال  -والتأهيـــل
 اإلعاقة" 

مــــــــــــــــــؤتمر 
 علمي

٢٨ -٢٥ 
ــــــــــــــــع األول  ربي

هـــــــــــــــــــــ  ١٤٣٠
 -٢٢الموافق 

٣/ ٢٥ /
 م،  ٢٠٠٩

فنـــــــــــــــــــدف 
الكونتننتال 

 بالرياض.

ــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــعودية الهي   ئ
 للتخصصات الصحية

١٢ 
المــؤتمر الــدولي األول للــتعلم االلكترونــي "

والتعليم عن بعد تحت شعار( صناعة تعلم 
 مؤتمر علمي

ــرة   -٢٠فــي الفت
ربيـــــــع األول  ٢١

هــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٣٠

فــــــــــي مبنــــــــــى 
الفيصــــــــــــــــــلية 

 بالرياض.

المركـــــــــز الـــــــــوطني للـــــــــتعلم  
 يم عن بعدااللكتروني والتعل



 م
 العنوان

تمر/ندوة/ مؤ 
 ورشة

 الجهة المنظمة المكان التاريخ

 المستقبل) 

 

-١٧الموافــــــــــق 
١٨/٣ /

 م ٢٠٠٩
١٣ 

" تطــــوير البــــرامج ( األقســــام) األكاديميــــة 
 وتهيئتها لالعتماد األكاديمي

 

ورشـــــــــــــــــــــة 
 عمل

/ ٦/٢-٥الفتـــرة 
هــــــــــــــــــــــــــ. ١٤٣٠

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
١/٢ -٣١/١ /

 م.٢٠٠٩

ــــــــــــــــــــــــــــة  جامع
 الملك سعود

ـــــــــي عقـــــــــدتها عمـــــــــادة  ". الت
ــــة  –الجــــودة والتطــــوير  جامع

 الملك سعود 

١٤ 
المــــؤتمر العلمــــي التاســــع عشــــر للجمعيــــة 

ـــــــــدريس المصـــــــــري ـــــــــاهج وطـــــــــرق الت ة للمن
وموضوعه: "تطوير مناهج التعليم في ضوء 

  ٠معايير الجودة الشاملة"

 مؤتمر علمي

المنعقـــــــــــد فــــــــــــي 
يوليــــــو  ٢٦-٢٥

 م، ٢٠٠٧

دار الضــــــيافة       
بجامعـــة عـــين 

 ٠شمس

ــــاهج ا ــــة المصــــرية للمن لجمعي
 وطرق التدريس

 

 خدمة اتمعيف  املشاركة
 م

 المكان اتاريخه المشاركة
نوع 

 المشاركة
 دةيالجهة المستف

١ 
ـــــدريب  ـــــي ت منســـــوي المشـــــاركة ف

ـــــوطني ـــــى  الحـــــرس ال ـــــة : عل حقيب
 تدريب المدربين " 

خالل شهر صفر لعام 
 هـ١٤٣٥

مركز خدمة المجتمع 
بكلية المعلمين 

 بجامعة الملك سعود

منسوبو الحرس  تدريب
 الوطني

٢ 
ـــــدريب  ـــــي ت منســـــوي المشـــــاركة ف

ـــــوطني ـــــى  الحـــــرس ال ـــــة : حقعل يب
 تدريب المدربين " 

خالل شهر محرم لعام 
 هـ١٤٣٥

مركز خدمة المجتمع 
بكلية المعلمين 

 بجامعة الملك سعود

منسوبو الحرس  تدريب
 الوطني

٣ 
ـــــدريب  ـــــي ت منســـــوي المشـــــاركة ف

ـــــوطني ـــــى  الحـــــرس ال ـــــة : عل حقيب
 تدريب المدربين " 

خالل شهر ذي القعدة 
 هـ١٤٣٤لعام 

مركز خدمة المجتمع 
لمين بكلية المع

 بجامعة الملك سعود

منسوبو الحرس  تدريب
 الوطني

٤ 
ـــــدريب  ـــــي ت منســـــوي المشـــــاركة ف

ـــــوطني ـــــى  الحـــــرس ال ـــــة : عل حقيب
 تدريب المدربين " 

خالل شهر ذي الحجة 
 هـ١٤٣٤لعام 

مركز خدمة المجتمع 
بكلية المعلمين 

 بجامعة الملك سعود

منسوبو الحرس  تدريب
 الوطني

٥ 
ـــــدريب  ـــــي ت منســـــوي المشـــــاركة ف

ـــــة  حـــــرس ـــــى حقيب الحـــــدود :  عل
خالل شهر  جمادى 

 هـ١٤٣٤اآلخرة 
مركز خدمة المجتمع 

بكلية المعلمين 
منسوبو حرس  تدريب

 الحدود



٩ 
 

 م
 المكان اتاريخه المشاركة

نوع 
 المشاركة

 دةيالجهة المستف

 بجامعة الملك سعود استراتيجيات التدريس الفعالة " 
٦ 

ـــــدريب  ـــــي ت منســـــوي المشـــــاركة ف
األمــن العــام :  علــى حقيبــة  طــرق 

 التدريس العامة" 

خالل شهر  جمادى 
 هـ١٤٣٤ األولى

مركز خدمة المجتمع 
بكلية المعلمين 

 بجامعة الملك سعود

 منسوبو األمن العام تدريب

٧ 
المشـــاركة فـــي تـــدريب الخـــريجين 
خـــالل "برنـــامج تأهيـــل الخـــريجين 

  ألداء اختبار المعلمين" 
 

/ ٤ -٨/١١الفترة بـين 
 هـ١٤٣١/ ١٢

ــــــــة المعلمــــــــين   –كلي
 جامعة الملك سعود،

 تدريب
 –كليـــــــــة المعلمــــــــــين 

امعــة الملــك ســعود، ج
بالمشـــاركة مـــع جامعـــة 

 الملك فيصل
٨ 

المشــــاركة فــــي تــــدريب المعلمــــين 
 على إستراتيجيات التدريس العامة   

/ ٢٧/١٢الفترة بين 
-هـ ١٤٣٠

 هـ٢٧/١/١٤٣١

مركز خدمة المجتمع 
بكلية المعلمين 

 بجامعة الملك سعود

المعلمون والمدربون  تدريب
 في األمن العام

 

  اللجان

 الجهة نوع العضوية التاريخ اللجنةاسم  م
١ 

ه ١٤٣٥منذ عام  عضو لجنة دراسة التقديرات الجامعية 
 حتى تاريخه

عضوا وممثال لقسم 
 التربية الخاصة

 جامعة الملك سعود – التربيةكلية 

٢ 
عضو لجنة الجودة واالعتماد األكـاديمي 

 بكلية التربية ، جامعة الملك سعود
ه ١٤٣٤منذ عام 

 حتى تاريخه
عضوا وممثال لقسم 

 التربية الخاصة
 جامعة الملك سعود – التربيةكلية 

٣ 
ه ١٤٣٢منذ عام  مقرر لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي

 حتى تاريخه
 التربيــةكليــة قســم التربيــة الخاصــة    مقرر اللجنة

 جامعة الملك سعود –
٤ 

ــــــة بقســــــم  ــــــة العلمي عضــــــو ومقــــــرر اللجن
معلمـين المناهج وطرق التدريس بكليـة ال

 ، جامعة الملك سعود 

هـ ١٤٢٨منذ عام 
 هـ.١٤٣٢ -

 –كلية المعلمين 
 جامعة الملك سعود

عضــو ومقــرر اللجنــة العلميــة بقســم 
المنـــــاهج وطـــــرق التـــــدريس بكليـــــة 

 المعلمين ، جامعة الملك سعود 
٥ 

عضو لجنة حلقات النقاش العلمي بقسم 
المنـــــــــــاهج وطـــــــــــرق التـــــــــــدريس بكليـــــــــــة 

 سعود  المعلمين، جامعة الملك

 -١٤٢٧منذ عام 
 هـ.١٤٣٢

 –كلية المعلمين 
 جامعة الملك سعود

عضو لجنة حلقات النقاش العلمـي 
بقســـــم المنـــــاهج وطـــــرق التـــــدريس 
بكليـــــة المعلمـــــين، جامعـــــة الملـــــك 



 الجهة نوع العضوية التاريخ اللجنةاسم  م
 سعود 

٦ 
عضو لجنة إعداد التقريـر السـنوي لقسـم 
المناهج وطرق التدريس بكليـة المعلمـين 

 ، جامعة الملك سعود 

هـ ١٤٣٠ منذ عام
 هـ١٤٣٢ -

 –كلية المعلمين 
 جامعة الملك سعود

عضــو لجنــة إعــداد التقريــر الســنوي 
لقســـــم المنـــــاهج وطـــــرق التـــــدريس 
بكليــــة المعلمــــين ، جامعــــة الملــــك 

 سعود 
٧ 

عضو لجنة الجودة بكلية التربية ، جامعة 
 الملك سعود 

منذ عام 
حتى  -هـ١٤٣٣
 تاريخه.

جامعة  –كلية التربية 
 الملك سعود

و لجنة الجـودة بكليـة التربيـة ، عض
 جامعة الملك سعود 

٨ 
عضـــــو لجنـــــة الخطـــــط والبـــــرامج بقســـــم 
التربيــــة الخاصــــة بكليــــة التربيــــة ، جامعــــة 

 الملك سعود 

منذ عام 
حتى  -هـ١٤٣٣
 تاريخه.

جامعة  –كلية التربية 
 الملك سعود

عضو لجنة الخطط والبرامج بقسم 
التربيــــــة الخاصــــــة بكليــــــة التربيــــــة ، 

 لملك سعود جامعة ا
٩ 

عضــو لجنــة المعيــدين والمبتعثــين بكليــة  
 التربية ، جامعة الملك سعود 

منذ عام 
حتى  -هـ١٤٣٣
 تاريخه.

جامعة  –كلية التربية 
 الملك سعود

عضـــو لجنـــة المعيـــدين والمبتعثـــين  
 بكلية التربية ، جامعة الملك سعود 

 
  العضويات العلمية واملهنية

 
 لجهةا التاريخ مسمى العضوية م

١ 
م حتى ١٩٩٥منذ عام  عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بالقاهرة 

 تاريخه.  
الجمعية المصرية للمناهج 

 وطرق التدريس
٢ 

، حتى ٢٠٠٠منذ عام  عضو الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة بالقاهرة 
 تاريخه

الجمعية المصرية للقراءة 
 والمعرفة

٣ 
جامعة  –كلية التربية  م٢٠١٢ للعلوم التربوية والنفسية ( جستن)عضو الجمعية السعودية 

 الملك سعود
٤ 

جامعة  –كلية التربية  م٢٠١٣ عضو الجمعية السعودية للتربية الخاصة ( جستر)
 الملك سعود

٥ 
عضــو اللجنــة العلميــة للمنــاهج وطــرق التــدريس وتقنيــات التعلــيم 

ــة وزارة التعلــيم العــالي لكليــات المعلمــ ين بالمملكــة العربيــة بوكال
هـ حتى ١٤٢٨منذ عام 

 هـ١٤٢٩عام 
جامعة  –كلية المعلمين 

 الملك سعود



١١ 
 

 لجهةا التاريخ مسمى العضوية م

 السعودية 
٦ 

عضو ومقرر اللجنة العلمية بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية 
 المعلمين ، جامعة الملك سعود 

 -هـ ١٤٢٨منذ عام 
 هـ.١٤٣٢

جامعة  –كلية المعلمين 
 الملك سعود

٧ 
ــــا ــــة حلق ــــاهج وطــــرق عضــــو لجن ت النقــــاش العلمــــي بقســــم المن

 التدريس بكلية المعلمين، جامعة الملك سعود 
 -١٤٢٧منذ عام 
 هـ.١٤٣٢

جامعة  –كلية المعلمين 
 الملك سعود

٨ 
عضو لجنة إعداد التقرير السنوي لقسم المناهج وطرق التدريس 

 بكلية المعلمين ، جامعة الملك سعود 
 -هـ ١٤٣٠منذ عام 
 هـ١٤٣٢

جامعة  –معلمين كلية ال
 الملك سعود

٩ 
حتى  -هـ١٤٣٣منذ عام  عضو لجنة الجودة بكلية التربية ، جامعة الملك سعود 

 تاريخه.
جامعة  –كلية التربية 

 الملك سعود
١٠ 

عضو لجنة الخطط والبرامج بقسم التربيـة الخاصـة بكليـة التربيـة 
 ، جامعة الملك سعود 

حتى  -هـ١٤٣٣منذ عام 
 تاريخه.

جامعة  –تربية كلية ال
 الملك سعود

١١ 
عضــو لجنــة المعيــدين والمبتعثــين بكليــة التربيــة ، جامعــة الملــك  

 سعود 
حتى  -هـ١٤٣٣منذ عام 
 تاريخه.

جامعة  –كلية التربية 
 الملك سعود

١٢ 
عضو لجنة الكتب والمراجع بقسم التربية الخاصة ، كلية التربيـة 

 ، جامعة الملك سعود 
حتى  -هـ١٤٣٣منذ عام 
 تاريخه.

جامعة  –كلية التربية 
 الملك سعود
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