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 السرية الذاتية
 عائشة بنت بليهش بن حممد صاحل العمري :االسم

 استاذ مشارك تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية جبامعة طيبةالدرجة العلمية: 
  ومساعدة للمشرفة على ادارة التخطيط االسرتاتيجينائبة قسم تقنيات التعليم الوظيفة احلالية: 

 : متزوجةحلالة االجتماعيةا                     سعودية: اجلنسية
 (8504)حتويلة:   00966148618888    00966569393171      

 ablehsh@hotmail.com 

 http://drablehsh.com/vb/ 

https://plus.google.com/u/0/104556661897766566624/about 

http://www.slideshare.net/drablehsh 

 

https://twitter.com/drablehsh 

 

https://www.facebook.com/drablehsh.alamri 

 

public_profile-edit-edit-settings?trk=prof-profile-https://www.linkedin.com/profile/public 

 

https://www.youtube.com/user/TheAblehsh 

 

https://taibahu.academia.edu/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%D8%A8%D9%84%D9%8A
%D9%87%D8%B4%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A 
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 املؤهالت العلمية
 ( 2015استاذ مشارك: ) المدينة المنورة، جامعة طيبة ،كلية التربية، التعليم تكنولوجيا. 

 مع توصيه بالطباعة والتبادل مع الجامعات في تقدير ممتاز ب ،التعليم تكنولوجيا ( :2008) الدكتـوراه

 .المدينة المنورة، جامعة طيبة ،كلية التربية، العربية

 كلية ، بتقدير ممتاز مع توصيه بالطباعة على نفقة الجامعة ،التعليم تكنولوجيا (:2003) الماجستير

 .الرياض، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، التربية

 جامعة  ،كلية التربية، كيمياءفي ال  بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى (:1998) البكالوريوس

 .المدينة المنورة، طيبة

 يفي التدرج الوظ
 

  2015-  جامعة طيبةمشارك بأستاذ       حاليا  وحتى 

  2008- 2015               جامعة طيبةب أستاذ مساعد 

  2003-2008               جامعة طيبةب محاضر 

  2000-2003                 جامعة طيبةفي  معيد 

 ائف احلاليةالوظ
  اآلنوحتى  1430من نائبة قسم تقنيات التعليم بكلية التربية. 

  اآلنوحتى  1438مساعدة للمشرفة على ادارة التخطيط االستراتيجي من. 

 اآلنوحتى  1435من  في مجلس كلية التربية بجامعة طيبة ة عضو. 

  اآلنوحتى  1435عضوة لجنة تطوير مناهج تقنيات التعليم في قسم تقنيات التعليم من. 

 اآلنوحتى  1436يات التعليم من عضوة لجنة الجودة في تقنيات التعليم في قسم تقن. 

  اآلنوحتى  1430رئيسة لجنة المقابالت الشخصية بشطر الطالبات في قسم تقنيات التعليم من. 

  اآلنوحتى  1428رئيسة اللجنة العلمية والتنظيمية لمهرجان التقنية السنوي بكلية التربية من. 

  السابقة لوظائفالتسلسل الوظيفي ل

  1435وحتى  1433من  عن بُعد بجامعة طيبةوكيلة عمادة التعليم. 

 1433وحتى  1430من  وكيلة كلية التربية للشئون التعليمية بكلية التربية بجامعة طيبة. 

  1430وحتى 1428من رئيسة قسم التربية وعلم النفس. 

  1436عضوة في اللجنة الفنية لخريجات الدفعة الحادية عشر لطالبات جامعة طيبة. 

 1433وحتى  1427من  طالبي بكلية التربيةرئيسة النشاط ال . 

  1433وحتى  1428من رئيسة لمكتب التربية العملية بكلية التربية. 

 1433وحتى  1428من  رئيسة سير وشئون االمتحانات بكلية التربية . 
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 رئيسة فريق التقنية إلعداد وإنتاج المقررات االلكترونية باستخدام بيئة موودل Moodle  بجامعة

 .1430وحتى 1428 طيبة

  رئيسة اللجنة العلمية والتنظيمية للتدريب االلكتروني عن بعد والمباشر لخطط التدريب التقني لتعزيز

 .1435وحتى  1433االداء التقني الجامعي لعضوات هيئة التدريس من 

  1433وحتى 1428رئيسة لجنة الدراسات العليا بكلية التربية بشطر الطالبات بالسالم من. 

  1433وحتى  1428من لجنة الجداول في كلية التربية منسقة. 

 1435وحتى  1433من  عن بعد بجامعة طيبةااللكتروني والتعليم للتعلم  ةالدائم لجنةفي ال ةعضو. 

  1433وحتى 1428عضوة في اللجنة االستشارية الدائمة بشطر الطالبات بالسالم من. 

 1430وحتى 1428م من عضوة في مجلس كلية التربية بشطر الطالبات بالسال. 

 1435وحتى  1433بجميع كليات جامعة طيبة من  التعليم االلكتروني رئيسة وحدات.  

  1430وحتى 1428بشطر الطالبات بالسالم من رئيسة لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي. 

 .رئيسة لجنة توصيف الوظائف بقسم تقنيات التعلم 

  التربية لألقسام األدبية.رئيسة لجان الرصد للمواد المحمولة بكلية 

 .رئيسة لجان الرصد لالنتساب بكلية التربية 

  ،هـ.1435رئيسة لجان اختبارات التعليم عن بُعد بجامعة طيبة 

 هـ.1435اللجنة الدائمة لمتابعة وتنفيذ مشروع القيم الجامعية،  عضوة 

 هـ.1435،  بجامعة طيبةاالستشارية لمنظومة تطوير البحث العلمي  اللجنة ةعضو 

 م.2011اللجنة العلمية بملتقى األبحاث العلمية الثالث لعضوات هيئة التدريس ، بجامعة طيبة،ة عضو 

 م.2010اللجنة العلمية بملتقى األبحاث العلمية الثاني لعضوات هيئة التدريس، بجامعة طيبة،ة عضو 

 و االعتمادات: عضوية اجلمعيات العلمية 

 روني.عضوة في فريق ميثاق للمحتوى االلكت 

 .عضوة في جمعية ابناؤنا الخيرية بالمدينة المنورة 

  عضوة في البرلمان العربي لخبراء التدريبAPFET. 

  جمعية األطفال المعوقينفي عضوة. 

 .عضوة في الجمعية العلمية السعودية للغات والترجمة  

  جمعية تكنولوجيا التعليم المصرية.في عضوة 

  رابطة التربويين العرب.في عضوة 

 رب خبير في البرلمان العربي لخبراء التدريب مدAPFET 

 مدربة معتمدة محترفة وعضوه بأكاديمية العداقي للتدريب واالستشارات AAMS. 

 للتطوير والتدريب مدربة معتمدة محترفة وعضوه باألكاديمية الكندية CGA. 

  مدربة معتمدة محترفة وعضو باألكاديمية العالمية بلندنI-HR. 
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 املهارات
 تصميم برامج التخطيط االستراتيجي التصميم التعليمي التعليم والتدريب ضر ومدرس محا

 تكنولوجيا التعليم تقييم األداء التعلم اإللكتروني إدارة البرامج اإللكترونية إدارة فريق
 مهارات تواصل رائعة. -1

 مهارات إجراء المقابالت. -2

 المهارات التحليلية. -3

مواد )علوم الحاسب والتعليم اإللكتروني واستراتيجيات تفريد التعليم وتكنولوجيا  القدرة على تدريس -4

 التعليم والتقنيات المعاصرة(.

 القدرة على استخدام والتعامل مع بيئات التعلم االلكتروني. -5

 ، والتدريب في مجالEالقدرة على التعامل مع: )برامج تعليمية، مواقع االنترنت، تصميم المناهج  -6

 التكنولوجيا، وبرامج التصميم(.

 المهارات العامة:  -7

     دريمويفر، أدوبي فوتوشوب، برامج التصميم: )ماكروميديا  و أنظمة التشغيلcamtasia  ،استوديو

 فالش بروفيشنال(.، سوني صياغة سليمة، ماكروميديا Autherwareأدوبي 

      أكروبات الفنية، أدوبي أكروبات ريدر(.برامج أخرى: )مايكروسوفت أوفيس ، أدوبي 

 مهارات تطبيقات التواصل االجتماعي في التعليم  -8

     تويتر 

    فيسبوك 

    يوتيوب 

 

 املنشورةاألحباث والدراسات 

شبكات التواصل االجتماعي وسبل اإلفادة من من سلبيات  الفكرأدوات حماية " بحث بعنوان •

المنعقدة في ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي في االسالم لمؤتمر  ". المقدميجابياتهاإ

 11/  23 - 22هـ الموافق 1438/  2/  23 -22في الفترة من الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة 

/2016. 

عبر الويب في " تصور الستخدام بعض انماط المحاكاة االلكترونية والشبكات االجتماعية  بحث بعنوان •

 اكساب معلمات ذوي صعوبات التعلم مهارات التطور المهني المتجدد والشراكة المجتمعية ". المقدم

معلم  تحت شعار وعصر المعرفة: الفرص والتحديات بعنوان المعلم التربوي الدولي األول للمؤتمر

 هـ.1438/  3/  1 -29في الفترة من  جامعة الملك خالد بأبهافي . متجدد لعالم متغير

نموذج مقترح لتصميم بيئات التعلم باأللعاب الرقمية قائم على الجيل الثالث لنظرية  " بحث بعنوان •

في  -االطفال بين االلعاب االلكترونية والتقليدية-اللعب االول لمؤتمر   ". المقدمضةالنشاط لطفل الرو

 مارس/  3 - 1هـ الموافق 1437/  5/  23 -21في الفترة من رياض بال جامعة الملك سعود

/2016. 
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بحث بعنوان" اثر استخدام التعلم االلكتروني التشاركي عبر الويب على التحصيل المعرفي واالداء  •

المهاري لدى الطالب المعاقين عقليا القابلين للتعلم". مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، العدد االول، 

  .2016الموافق نيسان  1437رجب  ، 11المجلد 

للملتقى السادس  ". المقدميثة في برامج تأهيل وتعليم ذوي االعاقةتوظيف التقنية الحد" بحث بعنوان •

 ابريل/  12 - 10هـ الموافق 1437/  4/ 5 -3في الفترة من  عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة بالقصيم

/2016. 

 تدريس في اإلليكتروني المحتوى وتقديم الرقمية الوسائط عرض تتابع اختالف فاعليةبحث بعنوان"  •

الجزء  -العدد الثاني والخمسون ". عالم التربية واالتجاهات التحصيل تنمية على األسرية ربيةالت مقرر

 .2015أكتوبر  –السنة السادسة عشرة  -الرابع

 The Effectiveness of Blended E-learning Approach  based Continuity بحث بعنوان" •

between Autonomous and Collaborative Learning Models " . المجلة التربوية بجامعة

  م.2015/ مارس/ العلوم والتكنولوجيا بالسودان

 Effective Flexible E-learning Resource Based Cognitive Flexibility بحث بعنوان" •

Hypertext Theory from learners viewpoint للمؤتمر الدولي الرابع للتعلم االلكتروني  ". المقدم

 مارس/  5 - 2هـ الموافق 1436/  5/  14 -11في الفترة من  الرياضالمنعقدة في بعد  والتعليم عن

 م.2015/

بحث بعنوان" اثر التطبيقات المتنقلة في مواقع التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم القران الكريم  •

، 11االول، المجلد لطالبات جامعة طيبة واتجاههن نحوه ". المجلة االردنية في العلوم التربوية، العدد 

2015.  

بحث بعنوان" فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء  •

التقني لدى عضوات هيئة التدريس بجامعة طيبة ". المجلة التربوية الدولية المتخصصة ، العدد الحادي 

 م .2014عشر، المجلد الثالث، تشرين ثاني 

• "THE IMPACT OF WHTSAPP MOBILE SOCIAL LEARNING ON THE 

ACHIEVEMENT AND ATTITUDES OF FEMAIE STUDENTS COMPARED 

WITH FACE TO FACE LEARNING IN THE CLASSROOM". European Scientific 

Journal  August  2014 edition vol.10, No.22  ISSN: 1857 - 7881 

مجلة تعلم القرآن الكريم وتقويمه في ضوء المعايير المحددة". بحث بعنوان" تصميم موقع ويب ل •

 .2014، يناير 21، ، المجلد 88العدد، مستقبل التربية العربية

" أثر استخدام األنشطة التفاعلية المدعمة بالوسائط المتعددة في التعليم عن بُعد على  بحث بعنوان •

، الجزء الثالث، السنة 44عدد لة عالم التربية، التحصيل لدى طالبات كلية التربية بجامعة طيبة". مج

 م.2013أكتوبر، الرابعة عشر، 



 وزارة التعليم 
 جامعة طيبة

 

 

 

 

 العمري صاحل حممد بليهش عائشة للدكتورة الذاتية السرية

 1438،  5  األولى جمادى 

 

 

6 

برنامج تدريبي قائم على االحتياجات المعلوماتية لتنمية مهارات استخدام المصادر بعنوان " بحث  •

يه ،يون 78االلكترونية لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة طيبة"، مجلة مستقبل التربية العربية ، عدد 

 .م2013

بحث منشور بعنوان" تصور مقترح لتقويم مواقع معالم المدينة المنورة على االنترنت في ضوء  •

م، مجلة تطوير األداء الجامعي، جامعة 2012 ، ديسمبر2عايير التربوية والفنية"، العدد الم

 المنصورة، مصر.

المعايير التربوية والفنية " تقويم مواقع معالم المدينة المنورة على االنترنت وفق بحث بعنوان •

 .2013مجلة تطوير األداء الجامعي جامعة المنصورة، العدد الثالث،  والتاريخية".

بحث منشور بعنوان" واقع تأهيل وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في مراكز التأهيل الشامل  في  •

، ديسمبر 32س، العدد ضوء متطلبات مجتمع المعرفة   "، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النف

 ، مكتبة الرشد ناشرون: الرياض.2012

استيعاب البيئة التعليمية السعودية للجامعات االلكترونية". مجلة مستقبل التربية بعنوان " بحث  •

 . 2012، يوليو  79العربية، عدد 

ربية ". بحث بعنوان " تصور مقترح حول معايير االعتماد وضمان جودة التعليم والتعلم بكليات الت •

. مكتبة الرشد  2011المجلد الخامس العدد الثاني مارس مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

 ناشرون : الرياض.

التخطيط للجامعات االلكترونية في تعليم المرأة السعودية في المملكة العربية  بحث منشور بعنوان" •

قع وتطلعات المستقبل، جامعة اإلمام محمد بن سعود السعودية" المقدم إلى مؤتمر المرأة السعودية: الوا

 م.20/10/2010-19هـالموافق 12/11/1431-11اإلسالمية، في الفترة 

بحث بعنوان" تقويم واقع األنشطة الطالبية وتطويرها باستخدام وسائل وتقنيات التعليم ". المقدم لندوة  •

/  1/  20 -18ي جامعة طيبة في الفترة من التعليم العالي للفتاة ..األبعاد و التطلعات المنعقدة ف

 م.2010/ 1/  6 - 4هـ الموافق 1431

بحث بعنوان "واقع استخدام الطالب والطالبات لمقاهي اإلنترنت في المدينة المنورة". مجلة كلية  •

 .2010، األول السنة العاشرة ، العدد كفر الشيخالتربية جامعة 

ماد األكاديمي بكليات التربية". مؤتمر االعتماد األكاديمي بحث منشور بعنوان "دليل الجودة واالعت •

 25-23لكليات التربية في الوطن العربي: رؤى وتجارب " المنعقد في المدينة المنورة 

 .2009هـ.كلية التربية بجامعة طيبة: المدينة المنورة: 5/1430/

ت الدراسات العليا بالجامعات بحث منشور بعنوان "مشكالت ترجمة البحوث األجنبية التي تواجه طالبا •

 . الجمعية العلمية السعودية للغات والترجمة : الرياض.2008(، 2السعودية". مجلة عين، العدد )

بحث منشور بعنوان "تصميم مقترح للحاسب التعليمي لطالبات كليات التربية بالمملكة العربية  •

العربي" المنعقدة في  لتكنولوجي في العالمالسعودية". "الندوة الثالثة آلفاق البحث لعلمي والتطوير ا

 هـ. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: الرياض.1425صفر  24-21الرياض 



 وزارة التعليم 
 جامعة طيبة

 

 

 

 

 العمري صاحل حممد بليهش عائشة للدكتورة الذاتية السرية

 1438،  5  األولى جمادى 

 

 

7 

 الكتب املنشورة
 " مكتبة 2016" معايير الجودة النوعية في التعليم عن بعد والتعلم االلكتروني تأليف كتاب بعنوان ،

 الرشد: الرياض.

 " مكتبة الرشد: الرياض.2014" تقنيات التربوية الحديثة التأليف كتاب بعنوان ، 

 " مكتبة الرشد: الرياض.2014" التقنيات المعاصرة في التعليم واالعالمتأليف كتاب بعنوان ، 

  "مكتبة الرشد: الرياض.2012تأليف كتاب بعنوان "الوسائل والمواد التعليمية ، 

  "مكتبة الرشد: الرياض. 2010تأليف كتاب بعنوان "مستحدثات تقنيات التعليم ، 

  "دار الزمان للنشر والتوزيع: المدينة المنورة.2008تأليف كتاب بعنوان "المدخل إلى تقنيات التعليم ، 

  "المركز  2006تأليف ُكتيب بعنوان " الواقع والمأمول للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية :

 ، الرياض. الوطني للتعلم الكتروني والتعليم عن بعد

 املشاركات يف املؤمترات والندوات:

 الوطني. المبادرات المجتمعية للجامعات السعودية ودورها في تعزيز االنتماءندوة  حضور 

 .م2015/  10/  12الموافق هــ 1436/  12/ 29في  الرياضالمنعقدة في 

  في  الرياضلمنعقدة في االدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  مؤتمرالمشاركة في

 م.2015/ مارس/  5 - 2 هـ الموافق1436/  5/  14 -11الفترة من 

 جامعة طيبة الدولي بعنوان" توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم  مشاركة في مؤتمر

 م.2013/ 12/  25-22هـ الموافق 1435/ 2/ 22-19 خالل الفترةوعلومه" 

 المنعقد لطالب ولطالبات التعليم العالي في المملكة، والسادس امس العلمي الخ مشاركة في المؤتمر

 م.12/2013/ 17-15هـ الموافق 1435/ 2/ 14-12 خالل الفترةجامعة طيبة  في 

 المؤتمر اإلقليمي الثاني للتعلم االلكتروني بعنوان" فاعلية تدريس معلمة المستقبل  مشاركة في

-13" المنعقد في دولة الكويت خالل الفترة الكترونيا  بجامعة طيبة: دراسة تجريبية

 م.27/3/2013-25هـ الموافق 15/5/1434

  مشاركة في ندوة المدينة عاصمة الثقافة اإلسالمية بعنوان" مواقع المدينة المنورة ما لها وما

 هـ.28/3/1434عليها" بجامعة طيبة يوم 

  " تصور مقترح لتقويم مواقع معالم مشاركة في ملتقى العقيق الثقافي )الدورة الخامسة( بعنوان

ضمن فعاليات االحتفال  المدينة المنورة على االنترنت في ضوء المعايير التربوية والفنية"

 هـ.19/3/1434-16بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية ، المدينة المنورة، خالل الفترة 

  " مشاركة في  سلسلة دورات بعنوانStrategic Management Of Institutions Of 

Higher Learning المنعقدة في جامعة ، " UTM  23 -12الماليزية ، خالل الفترة 

 .2010يوليو

 ،م2010مشاركة في اللجنة الوطنية للطفولة بعنوان" اإلعالم والطفل"، الرياض 
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 جامعي مشاركة في برنامج تدريبي بعنوان " تنمية مهارات القيادات اإلدارية" بعمادة  التطوير ال

 هـ.3/11/1430- 28/10خالل الفترة  والجودة النوعية، جامعة أم القرى

  ،مشاركة في فعاليات مؤتمر االعتماد األكاديمي لكليات التربية في الوطن العربي: رؤى وتجارب

  هـ.25/5/1430-23جامعة طيبة، كلية التربية، في الفترة 

 13 المنعقد في دولة الكويت خالل الفترة حضور المؤتمر اإلقليمي الثاني للتعلم االلكتروني-

 م.27/3/2013-25الموافق هـ 15/5/1434

  حضور المؤتمر الدولي الثالث للتعلم االلكتروني والتعليم عن بُعد المنعقد في مدينة الرياض خالل

 هـ.26/3/1434-23الفترة 

  امعة طيبة المنعقد التطلعات والتحديات، ج –حضور ندوة التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية

 .م1/6/2011-30/5 الموافقهـ، 29/6/1432-27في 

 اللغة االنجليزية بالسنة التحضيرية في الجامعات السعودية.. الواقع  حضور مؤتمر

 Conference Programme for TUELC11 Inside the Saudiوالطموح

Preparatory Year English Programme: The Future and Beyond  ،

 هـ9/5/1432-7معة طيبة خالل الفترة بجا

  حضور فعاليات مشروع "تطوير خطة عملية ألقسام اإلدارة التربوية للحصول على االعتماد

 هـ.28/5/1431-26خالل الفترة" متميزة األكاديمي من هيئات دولية

 18فترة حضور فعاليات ندوة "التعليم العالي للفتاة... األبعاد والتطلعات"، جامعة طيبة خالل ال-

 .هـ20/1/1431

  بجامعة طيبة  "االعتماد األكاديمي لكليات التربية في الوطن العربي بكلية التربية"حضور مؤتمر

 هـ.25/5/1430-23في الفترة 

 التدريسية اخلربات 
  ماجستير تقنيات تعليمالتقنيات المعاصرة في التعليم تدريس مقرر(). 

 http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=32 يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:
 

  (في التعليم )ماجستير تقنيات تعليم حاسوبالتدريس مقرر. 
 http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=19 على الرابط:الطالبات يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات 

 

 (تقنيات التعليم االلكتروني )ماجستير مناهج تدريس مقرر 
 p://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=19htt يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:

 

  (الحاسب االلي )دبلوم التربية الخاصةتدريس مقرر 
 forumdisplay.php?f=44p://drablehsh.com/vbhtt/ يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:

 

http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=32
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=32
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=32
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=19
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=19
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=19
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=19
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=44
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=44
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 )تدريس مقرر تقنيات التعليم )الدبلوم التربوي العام 
 ttp://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=24h يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:

 

 بنظام  تدريس مقرر( مهارات الحاسب اآلليLMS )في التعليم عن بعد 
 http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=44 يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:

 

 ام اويسس في السنة التحضيرية(تدريس مقرر مقدمة الحاسب االلي )بنظ 
 http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=44 يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:

 

  (2كنولوجيا التعليم ( و )الوسائل وت1تدريس مقرري )الوسائل وتكنولوجيا التعليم 
 /http://edpsaa.blogspot.com يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:

 

  الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليتدريس  icdl 
 ttp://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=44h يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:

 

 الوسائل التعليمية تدريس مقرر. 
 drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=14ttp:h// يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الرابط:

 

  إنتاج المواد التعليميةتدريس مقرر 
 drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=28http//: ابط:يوجد كامل المقرر بمحاضراته ونماذج واجبات الطالبات على الر

 

 :يف جمال االستشارات والتحكيم اتاخلرب

 لطالب وطالبات التعليم العالي والسادس للمؤتمر العلمي الخامستحكيم االستشارية وجنة عضو الل .

 .2015وحتى  -2013وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، بوثائقية بمسار االفالم ال

  ابداع". بمسار البحث العلمي  لإلبداعالوطني  لألولمبيادعضو تصفية ادارات التربية والتعليم"

 .2015وحتى  -2013بالمملكة العربية السعودية، العلمي بوزارة التربية والتعليم 

 ؤتمر التعليم المستمر وتحديات مجتمع المعرفة " جامعة طيبة، المدينة تحكيم بعض أبحاث " م

 .م8/2/2012-6هـ، 16/3/1433-14المنورة، 

  :عضو لجنة تحكيم لألبحاث العلمية المقدمة إلى ندوة" التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية

 م.2011التطلعات والتحديات" المدينة المنورة: جامعة طيبة، 

 يم " عروض إلقاء أبحاث المؤتمر العلمي الثاني لطالب وطالبات التعليم العالي". عضو لجنة تحك

 م.2011الرياض؛ وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، 

  تحكيم أدوات بحوث الماجستير والدكتوراه لبعض طالب الدراسات العليا في تخصص تقنياات التعلايم

 والتعليم االلكتروني

http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=24
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=44
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=44
http://edpsaa.blogspot.com/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.svu.edu.eg%2Ficdl%2F&ei=-1_nVIXmI8m4aa63gqgL&usg=AFQjCNF_OL1YCm7d5IM5CjsTfaj0EwY0Jg&bvm=bv.86475890,d.d2s
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=44
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=14
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=14
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=14
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=28
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=28
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 ( ةالدورات التدريبية ) مدرب
  سناب العبر " توظيف استخدام التقنية الحديثة لذوي االحتياجات الخاصة بعنوان "  حلقة نقاشتقديم

 هـ25/2/1438، ة لذوي االعاقةزلجمعية عني شات

  الدراسات الجامعية بالتعاون مع مجموعة " عمادة سامحني غشيتكبعنوان "  محاضرة توعويةتقديم

 هـ20/3/1438التطوير الجامعي بجامعة طيبه، تعزيز الصحة النفسية ووكالة 

  " اللجنة الدائمة " حتياجات الخاصة الكترونيامهارات التعامل مع ذوي االتقديم ورشه عمل بعنوان

 هـ20/7/1437، لخدمات الحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة

  شركة تطوير الخدمات لعبر موقع عين انماء " لمبدع المعاصرالتدريس ابعنوان "  حلقة نقاشتقديم

 هـ13/8/1437، التعليمية

  شركة تطوير الخدمات التعليميةلعبر موقع عين انماء " التعليم االفتراضيبعنوان "  حلقة نقاشتقديم ،

 هـ4/8/1437

  شركة تطوير الخدمات التعليميةلعبر موقع عين انماء " المعاصرالتدريس بعنوان "  حلقة نقاشتقديم ،

 هـ12/6/1437

  " هـ5/5/1437بجامعة طيبه،  كلية العلوم" اإللكترونية  ةيالمنصات التعليمتقديم ورشه عمل بعنوان 

 بجامعة  لطالبشؤون ا" عمادة واحترافية  بسرعةكيف تصمم فلم بعنوان " متسلسلة عمل  تقديم ورش

 هـ30/4/1437 -16طيبه، 

  

  " عمادة التطوير الجامعي بجامعة البيئات اإللكترونية في التدريس الجامعيتقديم ورشه عمل بعنوان "

 هـ7/2/1437طيبه، 

  تقديم ورشه عمل بعنوان " تصميم الكتب االلكترونية " عمادة شؤون الطالب لنشاط الطالبات بنادي

 ـه21/1/1436أبعاد بجامعة طيبه، 

  ،تقديم ورشه عمل بعنوان " بيئات التدريس الجامعي المعاصر" عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبه

 هـ29/1/1437

  تقديم ورشه عمل بعنوان " كيف احول ملفاتي المبعثرة لكتب الكترونية تفاعلية" رواق اديبات ومثقفات

 هـ21/1/1437المدينة المنورة، 

 صميم الكتب والمجالت االلكترونية" المركز الوطني للتعلم تقديم ورشه عمل بعنوان "مراحل ت

 هـ16/1/1437االلكتروني والتعليم عن بعد، 

  ،تقديم ورشه عمل بعنوان " الكتب االلكترونية في التعليم المدمج" عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبه

 هـ21/12/1436

 مركز المدرب االول للتدريب فتراضية" تقديم ورشه عمل بعنوان " التعليم االفتراضي والمدارس اال

 هـ11/9/1436، االلكتروني

  " مركز المدرب االول للتدريب  تصميم كتب ومجالت الكترونية تعليميةتقديم ورشه عمل بعنوان "

 هـ9/8/1436االلكتروني، 

 جامعي تقديم ورشه عمل بعنوان " االتجاهات المعاصرة في تقنيات التعليم الجامعي" عمادة التطوير ال

 هـ7/4/1436بجامعة طيبه، 
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  ، تقديم دورة بعنوان "التعلم النقال: االستخدام االمثل في تقنيات التعليم " بكلية التربية بجامعة طيبة

 هـ.5/5/1436

  ،29 -22تقديم دورة بعنوان "مستحدثات تقنيات التعليم في التعليم الجامعي" بكلية التربية بجامعة طيبة /

 هـ1436/ 4

 2/ 24ورة بعنوان "اعداد العروض التقديمية المتميزة" بعمادة شؤون الطالب بجامعة طيبة، تقديم د /
 هـ1436

  2/ 12-9" بعمادة شؤون الطالب بجامعة طيبة،  1/2تقديم دورة بعنوان "اعداد االفالم الوثائقية /
 هـ1436

 بكلية التربية بجامعة طيبة ، لمشاركة في المؤتمرات العلمية " ل ةتقديم دورة بعنوان "الحملة التثقيفي

 هـ.20/1/1436

  ، تقديم دورة بعنوان "المقررات االلكترونية في التدريس الجامعي" بقسم تقنيات التعليم بجامعة طيبة

 هـ.4/12/1435

 الدائمة لخدمات الحج والعمرة بجامعة طيبة  ةتقديم دورة بعنوان "تحليل المشكالت وصنع القرار" باللجن

 .هـ5/11/1435، 

  ، تقديم دورة بعنوان "مهارات التدريس االلكتروني الفعال" بقسم تقنيات التعليم بجامعة طيبة

 هـ.3/2/1435

  هـ.1435تقديم فلم وثائقي "حب الوطن.. عطاء متجدد" ضمن احتفاالت جامعة طيبة باليوم الوطني 

  1/بداية كل شهرطيبة ، السبورة الذكية" بجميع كليات بجامعة استخدام تقديم دورة بعنوان "سلسلة - 
 هـ.7/1435

 6/ 23" ضمن برنامج خدمة المجتمع الخامس، في ة"إعداد األفالم الوثائقية التعليمي بعنوان تقديم دورة /
 هـ.1434

 "18جامعة طيبة، خالل الفترة  -عن بُعد بعمادة التعليم تقديم دورة "المدونات االلكترونية-

 هـ.19/6/1434

 " جامعة  -مهارات تصميم الوسائط المتعددة "فيديو وصوت" بعمادة التعليم عن بُعدتقديم دورة  بعنوان

 هـ.27/5/1434-26طيبة خالل الفترة 

 جامعة طيبة،  -في التعليم الجامعي" بعمادة التطوير الجامعي  تقديم دورة " استخدام الفصول االفتراضية

 هـ.1434/ 4/ 15يوم االثنين الموافق 

  مهارات تصميم الوسائط المتعددة "فيديو وصوت " ضمن برنامج التدريب عن بُعد تقديم دورة  بعنوان"

 هــ.7/4/1434-6عمادة التعليم عن بُعد خالل الفترة -الذي تقيمه جامعة طيبة

  تقديم ورشة عمل مستوى متقدم للمحترفات بعنوان" كيفية استخدام الفصول االفتراضية في التدريب عن

 هـ1434/ 3/ 4جامعة طيبة، يوم  -ن بُعدبُعد" بعمادة التعليم ع

  " والتطوير "، بعمادة التعليم عن بعد استخدام السبورات الذكية التفاعليةتصميم وتقديم برنامج بعنوان

 هـ.6/1433- 5/ 15-14خالل الفترة ، جامعة طيبة-الجامعي
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 ء هيئة التدريس"، التطوير تقديم البرنامج التدريبي "تنمية مهارات استخدام المصادر االلكترونية ألعضا

 هـ.14/4/1433-13الجامعي بجامعة طيبة، خالل الفترة 

  تصميم وتقديم ورشة عمل بعنوان "التعليم التعاوني"، في لقاء الشباب بصاحب السمو الملكي أمير منطقة

 .هـ4/11/1432، يوم جامعة طيبة –المدينة المنورة 

  : هـ 23/6/1432-22"، خالل الفترة  لمنتديات التعليميةاتصميم وتقديم ورشة عمل بعنوان " تصاميم

 جامعة طيبة. -بعمادة التطوير الجامعي 

  ُعد تصميم وتقديم برنامج بعنوان " الوسائط المتعددة في المقررات االلكترونية"، بعمادة التعليم عن ب- 

 هـ.15/5/1432-14خالل الفترة ، جامعة طيبة

 يب الطالبات على تقديم مستوى جيد خالل مرحلة التدريب تصميم وتقديم ورشة عمل بعنوان "تدر

 هـ.30/4/1432-29خالل الفترة ، جامعة طيبة -بكلية التربية بالسالم ، العملي" 

 تصميم وتقديم ورشة عمل بعنوان "التعليم االلكترونيLMS   أنواعه"، بعمادة التطوير  –خصائصه

 ـ.ه8/1/1432-7خالل الفترة ، جامعة طيبة -الجامعي 

  بقسم تقنيات  2011إلى 2007لسبع دورات متتالية من  "مهرجان التقنية السنوي"تصميم وإعداد وتنفيذ

 التعليم بجامعة طيبة.

  تصميم وتقديم ورشة عمل بعنوان "المدونات التعليمية: صممي موقعك الخاص" ، كلية التربية بالسالم-

 هـ.2/5/1431، يوم جامعة طيبة

 بكلية التربية التفاعليةبعنوان " توصيل الحاسب المحمول مع الشاشات  تصميم وتقديم ورشة عمل ،"

 هـ. 22/11/1430خالل الفترة ، جامعة طيبة-بالسالم 

 :عليها  ةالدورات التدريبية احلاصل
  ير والجودة وكالة التطو "، لرسالة جامعة طيبةاالستراتيجي  التخطيطبعنوان"  ورشةوتنظيم حضور

 هـ26/4/1438بجامعة طيبه،  تنظيم ادارة التخطيط االستراتيجي

  يوم  ،بالرياض، ملتقى الوان السعودية الخامس "،  انتاج المحتوى المرئي بالثانيةبعنوان"  ورشةحضور

 هـ.16/3/1438

  يوم  ،بالرياض،  ادارة االختبارات المهنية بمركز قياس"،  فنيات كتابة االسئلةبعنوان"  ورشةحضور

 هـ.15-16/3/1438

  الدراسات الجامعية بالتعاون مع مجموعة تعزيز عمادة  "، ةالسالمة المهنيبعنوان"  محاضرةحضور

 هـ8/3/1438التطوير الجامعي بجامعة طيبه، الصحة النفسية ووكالة 

  بجامعة طيبه،  الجودةعمادة  "، واالجراءات االداريةاسات يالسبعنوان"  محاضرةحضور

 هـ22/3/1438
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  بجامعة طيبه،  وكالة الجودةكلية التربية تنظيم عمادة  "، البحث النوعيبعنوان"  محاضرةحضور

 هـ28/3/1438

 "حضور دورة بعنوان  ( صانع العروضPROSHOW مجال الحاسب"، وحدة التعليم االلكتروني )

 هـ.1435/ 7/ 20بة، يوم بكلية علوم األسرة، جامعة طي

 "فن صناعة الخدع والمؤثرات الخاصة "، وحدة التعليم االلكتروني بكلية علوم  حضور دورة بعنوان

 هـ.1435األسرة، جامعة طيبة، المنعقدة خالل شهر 

  "يوم  "، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، إدارة الوقت باستخدام نظام األجندةحضور دورة بعنوان

 هـ.25/2/1434

  حضور دورة بعنوان" استخدام الفصول االفتراضية "، عمادة التعليم عن بُعد، جامعة طيبة، يوم

 هـ17/2/1434

 حضور دورة بعنوان" العروض التقديمية باستخدام برنامج Prezi ،جامعة طيبة  "،عمادة التعليم عن بُعد

 هـ.11/2/1434 -10 خالل الفترة

 قمي والتكنولوجي"، وحدة التعليم االلكتروني بكلية علوم األسرة، حضور دورة بعنوان "التصوير الر

 هـ.5/2/1434-3جامعة طيبة ، خالل الفترة 

  حضور دورة بعنوان "تصميم كتاب الكترونيAuto play media studio ،عمادة التعليم عن بُعد ،"

 هـ.28/1/1434 -27جامعة طيبة ،  خالل الفترة

 تفاعلي باستخدام برنامج )الكورس الب("، عمادة التطوير الجامعي،  حضور دورة بعنوان " تصميم درس

 هـ.3/1/1434يوم جامعة طيبة،

  ،حضور دورة بعنوان "الوصول لمصادر المعلومات العلمية على االنترنت" ، كلية المجتمع بالحناكية

 هـ. 16/11/1433جامعة طيبة،

 كلية المجتمع ،بالحناكية،  عن بُعد...لماذا جسور؟"، حضور دورة بعنوان "ثقافة التعليم االلكتروني والتعليم

 هـ.16/11/1433جامعة طيبة ، 

  ،هـ.9/10/1433حضور دورة بعنوان " السبورات الذكية"،  عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة 

  ،هـ.21/6/1433حضور دورة بعنوان" السيمنارات العلمية"،  عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة 

  دورة بعنوان "الملتيميدياحضورMultimedia السويش ماكس(" معهد الجزيرة التقني  -)الفوتوشوب

 م. 2012العالي،  المدينة المنورة، 

  ،م.2012حضور دورة  بعنوان" فن الحوار) آداب وثقافة وممارسات(" جامعة طيبة 

 ،م.2012حضور دورة بعنوان "توصيف المقررات"، جامعة طيبة 

 تحليل الشخصية باستخدام مقياس هيرمان"، األكاديمية الدولية للتدريب والتطوير  حضور دورة بعنوان"

(FTTD خالل الفترة ،)م.24/1/2012-21 

  ،"حضور دورة بعنوان "شرح طريقة نظام استضافة المواقع للمنسوبين على الموقع الرسمي لجامعة طيبة

 .2011 هـ22/3/1433طيبة ، يوم  ضمن فعاليات مهرجان المستقبل ..للتعلم االلكتروني ،جامعة
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  حضور برنامج  بعنوان " حضور دورة بعنوان "إعداد المدربات المعتمدة دوليا " عمادة التطوير

 هـ.6/7/1432-2خالل الفترة   جامعة طيبة، -الجامعي

 حضور برنامج بعنوان "خدمة التقنية للسنة النبوية باستخدام موسوعة الحديث" عمادة التطوير الجامعي- 

 هـ.4/6/1432جامعة طيبة، يوم 

  حضور دورة بعنوان " كيف تطور مقررك االلكتروني"، عمادة التعليم عن بُعد، جامعة طيبة ، خالل

 هـ.5/2/1432-4الفترة 

  نجوم" ، األكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، خالل الفترة  5حضور دورة بعنوان " مدرب الكتروني

 م.24-27/12/2011

 بعنوان " المدرب المعتمد حضور دورة  ( المحترفPTM ( )TOTمن ")  األكاديمية العالمية إلعادة

 م.6/6/2011-4لندن، خالل الفترة  -االتزان البشري

  ،م.2011حضور دورة بعنوان "صياغة أهداف المقرر في منظومة التعلم" جامعة طيبة 

 م.2011جامعات"، جامعة طيبة، حضور دورة بعنوان "أخالقيات المهنة ألعضاء هيئة التدريس بال 

 ( حضور دورة بعنوان"ملفات التدريسPortfolio ،جامعة طيبة ، ")م.2011 

 ،م.2011حضور دورة بعنوان "اإلرشاد األكاديمي"، جامعة طيبة 

 م.2011"مهارات التفكير" جامعة طيبة،  حضور دورة بعنوان 

  بالجامعات السعودية"، جامعة حضور دورة بعنوان "األرشفة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس

 م.2011طيبة،

  ،م.2011حضور دورة بعنوان "كفاءة األستاذ الجامعي في بيئة رقمية متفاعلة"، جامعة طيبة 

  حضور دورة بعنوان "أدوات الفصول االفتراضية في جسور"، المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم

 عن بُعد.

 جامعة  -ادة التطوير الجامعي بالتعاون مع كلية العلوم التطبيقيةحضور دورة بعنوان " الفوتوشوب" عم

 هـ.26/6/1431- 23طيبة، خالل الفترة

  حضور دورة البرنامج األول" لمشروع تطوير خطة عملية ألقسام  اإلدارة التربوية للحصول على

التعليم العالي للشئون  االعتماد األكاديمي من هيئات دولية متميزة" جامعة طيبة بالتعاون مع وكالة وزارة

 هـ.28/5/1431-26التعليمية، خالل الفترة 

  حضور دورة بعنوان " الرسم التشكيلي" أكاديمية إل تي آي للتدريب واالستشارات بإشراف الجامعة

 م.13/6/2010 -15/4العربية المفتوحة في شمال أمريكا، خالل الفترة 

 "جامعة طيبة، يوم –عمادة  التطوير الجامعي  حضور دورة بعنوان " إعداد المحاضرة المتميزة

 هـ.26/12/1430

 بقاعة التطوير  "إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ) للقيادات األكاديمية (" بعنوان حضور دورة

 هـ.15/11/1430بجامعة طيبة، يوم الثالثاء الموافق 
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  ( حضور دورة بعنوان" تصميم درس تفاعلي باستخدام برامجArticulate المركز الوطني للتعلم ،")

 هـ.15/6/1430االلكتروني والتعليم عن بُعد، يوم 

  حضور برنامج تدريبي بعنوان" الفعالية الشخصية لعضو الهيئة التدريسية"، بجامعة اإلمام محمد بن

-13معهد األمير نايف للبحوث والخدمات االستشارية، خالل الفترة  –سعود اإلسالمية 

 هـ.15/6/1430

  هـ.23/4/1430حضور دورة  بعنوان" فن كتابة التقارير الرسمية" كلية التربية بجامعة طيبة، يوم 

  عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة، 2حضور دورة بعنوان" التعليم االلكتروني ، "

 هـ.15/4/1430يوم

 نورة، يوم حضور دورة بعنوان" مبادئ اإلدارة"، جمعية طيبة الخيرية النسائية بالمدينة الم

 هـ.27/3/1430

  حضور دورة بعنوان" تصميم وإنتاج المقررات االلكترونية" جامعة طيبة بالتعاون مع شركة أنظمة

 هـ.6/3/1430-4( خالل الفترة ITSالكومبيوتر المتكاملة العالمية )

 طيبة حضور دورة تدريبية بعنوان "نظام جسور للتعلم االلكتروني"، بعمادة التعليم عن بعد بجامعة 

 هـ.20/7/1429-18خالل الفترة 

  جامعة طيبة، خالل الفترة -حضور دورة بعنوان "مهارات التدريس الفعال"، بعمادة التطوير الجامعي

 هـ.16-18/7/1429

 " حضور دورة بعنوانWeb 2.0 ."المفاهيم والخدمات والتطبيقات في مؤسسات المعلومات 

 في البيئة االلكترونية". حضور دورة بعنوان "تنظيم مصادر المعلومات 

 مصادر االلكترونية: رقمنتها وتطبيقاتها". حضور دورة بعنوان" 

 والالبارامترية باستخدام "تجهيز البيانات واالختبارات اإلحصائية البارامترية بعنوان دورة حضور 

SPSS.جامعة طيبة ،" 

 م.2009عود اإلسالمية، حضور دورة بعنوان" تصميم مواقع االنترنت". جامعة اإلمام محمد بن س 

  حضور دورة بعنوان" مكافحة الحريق في المنشأة التعليمية والمستودعات" ، مركز رؤية لإلدارة والتنمية

 هـ.13/8/1427-9البشرية، خالل الفترة 

  ،حضور دورة بعنوان " استراتيجيات التغيير"، مركز السمو واإلبداع للتنمية البشرية، المدينة المنورة

 هـــ.23/12/1424-22ترةخالل الف

  ،حضور دورة بعنوان " دبلوم الحاسب اآللي التطبيقي"، كلية التربية بالتعاون مع بدر المدينة الكومبيوتر

 هـ.22/10/1420هـإلى 4/11/1419خالل الفترة 

  حضور ورشة عمل بعنوان " تطوير المقررات االلكترونية" ، عمادة التعليم عن بُعد، جامعة طيبة، يوم

 هـ1434/ 4/ 10ربعاء الموافق األ

  حضور ورشة تدريبية عن بُعد باستخدام الفصول االفتراضية بعنوان" أسرار البوربوينت" "، جامعة

 هـ.3/4/1434طيبة، يوم 
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  حضور ورشة تدريبية عن بُعد باستخدام الفصول االفتراضية بعنوان" ثقافة التعليم االلكتروني"، جامعة

 هـ. 2/4/1434طيبة، يوم 

 ضور ورشة تدريبية عن بُعد باستخدام الفصول االفتراضية بعنوان" استخدام تويتر في العملية ح

 هـ.1/4/1434 – 29/1التعليمية"، جامعة طيبة، يومي 

  حضور ورشة عمل بعنوان "منخل التدريب"، األكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، المنعقدة خالل الفترة

 م.13-14/12/2012

 ل بعنوان " حضور ورشة عمStrategic Managementجامعة ،"  UTM الماليزية في جامعة

 UTM م.2010يوليو23 -12الماليزية، المنعقدة  خالل الفترة 

  حضور ورشة عمل بعنوان "كورس الب في تصميم الدروس التفاعلية"، جامعة

 هـ.27/6/1432طيبة،يوم

 4معة طيبة، يومي الثالثاء واألربعاء حضور ورشة عمل بعنوان "كيف تطور  مقررك االلكتروني" جا-

 هـ.5/2/1432

  حضور ورشة عمل بعنوان "تنمية مهارات القيادات" مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم العالي

 هـ.20/6/1431بالتعاون مع عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة،  يوم 

 ة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميحضور ورشة عمل بعنوان "توصيف البرامج والمقررات" الهيئ-

 هـ.14/5/1431-13المدينة المنورة، خالل الفترة  -فندق المرديان

  حضور ورشة عمل بعنوان "تنويع التعليم باستخدام األنماط الشخصيةMBTجامعة طيبة،  -" كلية التربية

 هـ.16/3/1431-15خالل الفترة

 لم عن بُعدحضور ورشة عمل بعنوان "تميز العليم والتعWorkshop: Teaching and learning 

Excellence for Distance Education األبعاد  -" ضمن فعاليات ندوة التعليم العالي للفتاة

 هـ.17/1/1431-16والتطلعات، خالل الفترة 

  هـ.24/12/1430جامعة طيبة، يوم  –حضور ورشة عمل بعنوان "فن إدارة الوقت" بكلية التربية 

 جامعة طيبة،  –شة عمل بعنوان "اتخاذ القرار بين الثقة بالنفس والتوتر النفسي" كلية التربية حضور ور

 هـ.20/12/1430يوم 

  جامعة الطيبة، يوم -حضور ورشة عمل بعنوان "صممي سبورة تفاعلية بمئة لاير"، كلية التربية

 هـ.22/11/1430

 دارية" المنعقد في عمادة التطوير الجامعي حضور برنامج تدريبي بعنوان "تنمية مهارات القيادات اإل

 هـ. 3/11/1430 -28/10والجودة النوعية بجامعة أم القرى خالل الفترة  

   حضور ورشة عمل بعنوان "إدارة الجودة الشاملة في التعلم العالي للقيادات" ، جامعة  طيبة ، يوم الثالثاء

 هـ.15/11/1430
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 روني وأدواته"، المنعقدة ضمن فعاليات حلقة النقاش الخامسة حضور ورشة عمل بعنوان" التعلم االلكت

ساعات تدريبية،  8"التعلم االلكتروني في الجامعات السعودية خطوات عملية لنجاح مشترك"، بواقع 

 هـ.21/5/1429أقيمت في 

 ورة "تقنية االتصاالت والمعلومات في التعليم"، مركز المدينة المن حضور ورشة العمل الثانية بعنوان

 هـ.14/1/1427لتنمية المجتمع، يوم

  حضور ورشة العمل األولى بعنوان "لتقنية االتصاالت والمعلومات في التعليم"، بمركز المدينة المنورة

 هـ.15/3/1426يوم  لتنمية المجتمع

 :شهادات التقديرو التكريم والشكر

  من عمادة كلية علوم االسرة  1437للعام بجامعة طيبة  المركز االول في المحتوى االلكتروني درع

 .1437/ 11/7بجامعة طيبة بتاريخ 

  1/7/1437شكر وتقدير من عميد كلية التربية للمشاركة في تنظيم حفل خريجات كلية التربية شهادة. 

  ات تقنية لعضوات هيئة من عميد التطوير الجامعي للمشاركة في تقديم دور تقديرشكر وشهادة

 .1436التدريس جامعة طيبة 

  الحادية عشر  الدفعةحفل خريجات نجاح من عميد كلية التربية للمشاركة في  تقديرشكر وشهادة

 .1436لطالبات جامعة طيبة 

  درع تكريم من مدير الجامعة للمساهمة في نجاح فعاليات المؤتمر العلمي السادس لطالب وطالبات

 .1436ي بالمملكة التعليم العال

  1435عند انتهاء فترة التعيين وكيلة للتعليم عن بعد درع تكريم من عمادة الدراسات الجامعية. 

  1435درع تكريم من عمادة الخدمات التعليمية لتدريب عضوات هيئة التدريس بالسنة التحضيرية. 

 الخامس لطالب وطالبات  درع تكريم من مدير الجامعة للمساهمة في نجاح فعاليات المؤتمر العلمي

 .1435التعليم العالي بالمملكة 

  1434درع تكريم من عمادة التطوير الجامعي للمشاركة في الملتقى التطويري األول. 

  1434درع تكريم من قسم تقنيات التعليم للمساهمة في نجاح مهرجان التقنية التاسع. 

  1432الطالبية درع تكريم من عمادة شؤون الطالب للمساهمة في االنشطة. 

   1432درع تكريم من عمادة التطوير الجامعي للمشاركة في الدورات التطويرية. 

  1431درع تكريم من عمادة شؤون الطالب للمساهمة في االنشطة الطالبية. 

  1430 كعضو هيئة تدريس مميز بجامعة طيبةوشهادة شكر وتقدير من مدير الجامعة درع تكريم. 

  عميد كلية التربية بجامعة طيبة للكفاءات المتميزة  بالجد والجهود الطيبة لخدمة شهادة شكر وتقدير من

 هذا الصرح العلمي واإلسهامات الفاعلة.

 .شهادة تقدير كعضو تدريس مطبق للتعليم االلكتروني ونظام جسور في التعليم الجامعي بجامعة طيبة 

 يات البنات بالمدينة المنورة.شهادة التميز في األنشطة الثقافية والفنية على مستوى كل 

 .)شهادة شكر وتقدير من عميدة كلية التربية بالمدينة المنورة )األقسام األدبية 

 .شهادة الطالبة المثالية على كليات البنات بالمدينة المنورة 
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 .شهادة شكر وتقدير مقدمة من  منتدى "مجموعة براءة  ونزيهة" ، للمشاركة في المنتدى 

 مدير جامعة طيبة للمشاركة بالمؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات  منمقدمة ر شهادة شكر وتقدي

 هـ.1435/ 5/ 5-1خالل الفترة من  التعليم العالي بالمملكة 

  مدير جامعة طيبة لإلشراف على المشاركات الطالبية المقدمة للمؤتمر  مقدمة من شهادة شكر وتقدير

 هـ.1435لعالي بالمملكة، لعام العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم ا

 مدير إدارة تقنية المعلومات  على التعاون في إعداد البرنامج التدريبي  منمقدمة  شهادة شكر وتقدير

 هـ.1435ربيع أول،  1"التعلم االلكتروني وأمن المعلومات" يوم الخميس الموافق 

 ة المنورة ومدير مركز خدمة المجتمع مقدمة من عميد كلية السياحة والفندقة بالمدين شهادة شكر وتقدير

 ." ضمن برنامج خدمة المجتمع الخامسةوالتدريب لتقديم دورة بعنوان" إعداد األفالم الوثائقية التعليمي

   شهادة تقدير مقدمة من عميدة الدراسات الجامعية لتفعيل قيمة المواطنة واالنتماء المنعقدة بجامعة

 .1434، ذو القعدة 22-15طيبة في الفترة من 

  البرنامج التدريبيةشهادة شكر وتقدير مقدمة من عميد التطوير الجامعي بجامعة طيبة عن إعداد وتقديم 

 هـ.1434/ 4/ 29يوم االثنين الموافق " الفصول االفتراضية"

 دورة بعنوان  تقديمشهادة شكر وتقدير مقدمة من وحدة التعليم االلكتروني بكلية علوم األسرة ل

 هـ.5/2/1434-3قمي والتكنولوجي"، خالل الفترة من "التصوير الر

  الجمعية  ة عاملة فيعضوكشهادة شكر وتقدير مقدمة من رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال المعوقين

 هـ.14/11/1433العمومية، بتاريخ 

  شهادة شكر وتقدير مقدمة من عميد التطوير الجامعي بجامعة طيبة عن إعداد وتقديم  سلسلة برامج

 هـ1433لسبورات الذكية" خالل شهري جماد أول و جماد ثاني "ا

  شهادة شكر وتقدير مقدمة من عميد التطوير الجامعي بجامعة طيبة عن إعداد وتقديم  البرنامج

-13التدريبي "تنمية مهارات استخدام المصادر االلكترونية ألعضاء هيئة التدريس" خالل الفترة 

 هـ.14/4/1433

  من عميد عمادة التعليم عن بُعد عن المساهمة الفعالة في دعم فعاليات  مقدمةشهادة شكر وتقدير

 هـ22/3/1433مهرجان التعلم االلكتروني الثاني" المستقبل... للتعلم االلكتروني" الذي أقيم  بتاريخ 

  شهادة شكر وتقدير مقدمة من عميد التطوير الجامعي بجامعة طيبة عن إعداد وتقديم  البرنامج

 هـ.23/5/1432-22بي" تصاميم" خالل الفترة التدري

  شهادة شكر وتقدير مقدمة من عميد التعليم عن بُعد بجامعة طيبة عن إعداد وتقديم  دورة " الوسائط

 هـ.15/5/1432-14المتعددة في المقررات االلكترونية"، التي أقيمت خالل الفترة 

 عة طيبة عن إعداد وتقديم  دورة " التعليم شهادة شكر وتقدير مقدمة من عميد التطوير الجامعي بجام

 هـ.7/1/1432االلكتروني والمدونات"، التي أقيمت يوم االثنين 

 مجمع السالم، مقدمة  -شهادة شكر وتقدير على المشاركة الفعالة في األنشطة الجامعية  بجامعة طيبة

 هـ.1431-1430من وكيلة عمادة شئون الطالب للخدمات الطالبية للعام الجامعي 
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  شهادة شكر وتقدير على المشاركة الفاعلة في "ملتقى األبحاث العلمية الثاني لعضوات هيئة التدريس

-1430بجامعة طيبة"، مقدمة من عميدة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة طيبة،  للعام الجامعي 

 هـ.1431

  هـ.1431شهادة شكر وتقدير مقدمة من مدير جامعة طيبة في يوم التكريم  لعام 

  شهادة شكر وتقدير مقدمة من الرئيسة العامة لسير االمتحانات في اإلدارة العامة لكليات البنات بمنطقة

 هـ.1428-1427المدينة المنورة للعام الجامعي   

  شهادة شكر وتقدير على المشاركة العلمية في "الندوة الثالثة ألفاق البحث العلمي والتطوير

"مقدمة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العربية  عربيالتكنولوجي في العالم ال

 .2004للعلوم والتكنولوجيا، الرياض ، 

  هـ.1434تهنئة مقدمة من نادي المدينة األدبي، للمشاركة في ملتقى العقيق الثقافي في الدورة الخامسة 

 لخدمة القرآن الكريم وعلومه )نور(، تهنئة مقدمة من مركز األبحاث الواعدة في تقنية المعلومات 

 هـ.1433بمناسبة فوز مقترح المشروع البحثي المقدم للمركز، 

  "تهنئة مقدمة من وزارة التربية والتعليم، للمشاركة في اللجنة الوطنية للطفولة "اإلعالم والطفل

2011. 

 ة الحصول على درجة تهنئة مقدمة من عميدة كلية التربية األقسام األدبية بجامعة طيبة بمناسب

مع توصية بالطباعة والتميز في البحث على مستوى طالبات الدكتوراه  الدكتوراه بتقدير ممتاز

2008. 

 واهلل ولى التوفيق


