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مسمى الوظيفة

التدرج الوظيفي
الوظيفي
التدرج
الجهة

أستاذ مشارك

كلية التربية بأبها

أستاذ مساعد

كلية التربية بأبها

محاضر

كلية التربية بأبها

معيدة

كلية التربية بأبها

من – إلى
 1439/05/12هـ  -حتى اآلن
 1429هـ 1439/05/11 -هـ

 1427هـ  1428 -هـ
 1419هـ  1427 -هـ

األعمال التي كلفت بها
01
02
03
04
05
06
07

وكيلة عمادة التطوير األكاديمي والجودة لكليات البنات من  1434هـ  -حتى اآلن.
وكيلة كليتي اآلداب والتربية للشؤون الفنية.
رئيسة لقسم أصول التربية والمناهج.
وكيلة لكلية المجتمع.
وكيلة لكلية التربية للشؤون األكاديمية واإلدارية والمالية.
رئيسة للنشاط الطالبي بالكلية.
وكيلة قسم التربية وعلم النفس.

األعمال األخرى
 01رئيسة لسير االختبارات بكلية التربية للعام 1425-1424هـ.
 02رئيسة لسير اختبارات االنتساب للعام 1426هـ.
 03أعمال المراقبة والكونترول.
 04االشراف على التعلم االلكتروني بقسم التربية.
 05عضوة في لجان المقابالت لتعيين المعيدات والمحاضرات واعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.
 06عضو في لجنة االختبارات لمركز قياس وموهبة من عام 1431هـ حتى 1435هـ.
 07تحكيم ادوات االبحاث لطالبات الدراسات العليا والباحثين.
 08رئيسة للجنة المنظمة لحفل التخرج لكليات البنات لعام 1434هـ.
 09رئيسة للجنة النسائية المنظمة لحفل جائزة التميز بجامعة الملك خالد لألعوام (-1438-1437-1436-1435-1434
1439هـ).
 10االشراف على مشاريع االستثمار بكليتي اآلداب والتربية ومتابعتها 1434-1433هـ.
 11االشراف والتنسيق للدورات وورش العمل والملتقيات التي تقيمها عمادة التطوير األكاديمي والجودة ألعضاء هيئة
التدريس (نساء) داخل المملكة وخارجها من عام 1434هـ حتى اآلن.
 12االشراف والمراجعة لمبادرات عمادة التطوير والجودة.
 13االشراف واالدارة لبرنامج تأهيل المراجعين الداخليين والمنفذ بكليات البنات.
 14مراجعة العرض الفني لعدد من الدراسات المقدمة الى مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم بالتعاون
مع مركز عاصم عرب لالستشارات.
 15مراجعة العديد من الخطط للبرامج القائمة المطورة والجديدة بجامعة الملك خالد وفق نماذج المركز الوطني للتقويم
واالعتماد واالطار الوطني للمؤهالت.
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األبحاث والدراسات
 01بحث منشور بعنوان (برنامج تدريبي مقترح لمعلمات المرحلة الثانوية بمنطقة عسير).
 02المشاركة في مشروع بحثي ممول بعنوان (فاعلية استخدام استراتيجية الجيجستو في التربية الفنية لتحقيق أثر العنف
األسري لدى أطفال مدينة أبها – مشترك).
 03المشاركة في مشروع بحثي ممول بعنوان (فاعلية برنامج مقترح لتنمية االنتماء والمواطنة لدى عينة من أطفال مدينة
أبها).
 04بحث منشور بعنوان(معايير جودة االختبارات اإللكترونية من منظور اعضاء هيئه التدريس والطالبات في كليات
البنات بجامعه الملك خالد).
 05بحث منشور مشترك بعنوان (جودة برنامج الدبلوم العام في التربية بكلية التربية للبنات بأبها .بجامعه الملك خالد).
 06بحث منشور في المؤتمر الدولي الثاني :اإلعالم واإلرهاب (الوسائل واالستراتيجيات) المنعقد خالل الفترة من – 15
17صفر  438جامعة الملك خالد بعنوان (فعالية برنامج للدراما اإلبداعية لتنمية الوعي ضد اإلرهاب لدى طالب المرحلة
االبتدائية) مشترك.
 07بحث منشور بعنوان (أثر استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب في التحصيل الدراسي وتنمية المهارات الحياتية
وتكوين االتجاهات االيجابية نحو البيئة لدى طالبات الدبلوم التربوي بجامعة الملك خالد).
 08بحث منشور بعنوان:
(The Measurent Tools Utilized in the Evaluation of Learning Outcomes for the Courses of
Geography Program in King Khalid University: Analytical Study).
 09بحث منشور بعنوان (أثر التدريس باستراتيجية الذكاءات المتعددة لمادة االجتماعيات بالصف الثاني المتوسط على
تنمية التفكير االبتكاري واالتجاه نحو المادة).
 10بحث منشور بعنوان (فاعلية برنامج تدريبي قائم على المهارات التشاركية عبر الويب لتحسين االداء التدريسي لدى
معلمات االجتماعيات بمنطقة عسير).
 11بحث منشور بعنوان
(Using Generative Learning Model on the Development of Creative Thinking in the
Subject of Social Studies among Intermediate School Students).
 12بحث منشور بعنوان
(Training Needs in Light of the Digital Revolution to Develop the Skills of Social Studies
Female Teachers ).
 13بحث مقبول للنشر بعنوان (أثر التعلم التحويلي في تنمية مهارات المعالجة الذهنية المعرفية واإلستقالل الذاتي لدي
طالبات كلية التربية بجامعة الملك خالد).

الدراسات العليا
 01االرشاد العلمي لطالبات الدراسات العليا.
 02االشراف على رسالة الماجستير للطالبة زهراء االسمري بعنوان" أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في
تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل وتنمية التفكير التأملي لدى طالبات الصف االول متوسط .
 03التحكيم ألدوات أبحاث طالبات الدراسات العلمية .
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ج

الدورات وورش العمل الخارجية

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عنوان الدورة
تنمية مهارات البحث العلمي
ادارة االقسام االكاديمية
التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة االداء المتوازن
تحليل وادارة المبادرات االستراتيجية
مهارات التيسير الفعال
الجودة االعتماد األكاديمي في التعليم العالي
القيادة واالدارة االستراتيجية في التعليم العالي
القيادة االستراتيجية
نهج عملي في تصميم عمليات إدارة الجودة في مؤسسات
التعليم العالي مع تطبيقه لعملية إدارة البرنامج األكاديمي
حسب معايير االعتماد

.10

تصميم الخطط والبرامج الدراسية

.11

مهارات القيادة األكاديمية في القرن ()21

.12

معايير جودة التدريس الجامعي وآليات تفعيلها

.13

القيادة االستراتيجية في التعليم العالي

.14

الموائمة بين خطة الجامعة ورؤية2030

.9

الدولة
االمارات العربية المتحدة
ماليزيا
تركيا
االمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة
تركيا
بريطانيا
االمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة
ماليزيا
االمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة

العام
2012
2013
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017

الدورات وورش العمل التي تم تقديمها
الموضوع

م
مهارات التدريس الفعال
.1
ادارة ضمان الجودة
.2
الجودة من التنظير إلى التطبيق بمركز االمير مشارى للجودة
.3
وتحسين االداء
ضمان الجودة
.4
خطوات نحو االعتماد
.5
بناء وتطوير الخطط والبرامج االكاديمية القائمة والجديدة
.6
لمسؤوالت الجودة بالجامعة
متطلبات االعتماد البرامجي لمنسوبات البرامج االكاديمية
.7
تطبيقات الجودة لكليات الفروع بالجامعة
.8
التخطيط وإدارة االولويات
.9
استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم الحديثة لتنمية مهارات
.10
القرن 21
 .11بناء وتطوير خطط العمل
 .12استراتيجيات التدريس الحديثة

العام
1437
1436

الفئة المستهدفة
اعضاء هيئة التدريس
القيادات االكاديمية
منسوبات القطاع الحكومي
والخاص بالباحة
رئيسات االقسام االكاديمية
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

1439
1438

مسؤوالت الجودة بالجامعة

1439

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
منسوبات جامعة نجران

1439
1439
1440

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

1440

قيادات الصف الثاني بالجامعة

1440

معلمات وخريجات منطقة عسير
بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع

1440

1436
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الدورات وورش العمل الداخلية
الجهة

العام

عنوان الدورة

م
.13

مهارات االتصال

معهد االدارة

1427

.14

تنظيم االجتماعات

معهد االدارة

1427

.15

استخدام االحصاء في البحوث العلمية والتربوية باستخدام spss

كلية التربية

1428

.16

مهارات التعامل مع االخرين

التعليم الفني والتدريب المهني

1429

.17

دورة إلعداد المدربات في تنمية مهارات التفكير

كلية التربية  -الرياض

2006

.18

دورة متقدمة إلعداد المدربات في تنمية مهارات التفكير

كلية التربية  -الرياض

2007

.19

الحل االبتكاري للمشكالت ()TRIZ

أبها

1430

.20

استراتيجيات التدريس لطالب الجامعة

جامعة الملك فيصل

1430

.21

كيف تصبح متميزا

أبها

2006

.22

الضغوط وطرق السيطرة عليها

أبها

2006

.23

تنمية مهارات االتصال في الحوار

.24

تنمية مهارات البحث العلمي واتقانها ألعضاء هيئة التدريس

.25

Developing research Abilities :Idea formulation and
research Management

.26

المراءة والقيادة في التعليم العالي

.27

القيادة االكاديمية

.28

مخرجات التعلم للبرامج والمقررات

مركز الحوار الوطني

2009

جامعة طيبة

2009

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية

2013

مركز القيادة

2014

عمادة التطوير

1433

عمادة التطوير والجودة

1434

.29

البرنامج المكثف في التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية ،تقرير
المقرر والبرنامج

عمادة التطوير

1434

.30

مؤشرات االداء والمقارنات المرجعية

عمادة التطوير

1434

.31

التخطيط االستراتيجي للكليات

عمادة التطوير

.32

قضايا بيئية تتطلب حلول رئيسية

.33

العرض الفعال في التدريس

.34

ضمان الجودة والتقويم البرامجي

.35

تنمية قدرات الطالب الموهبين والمبدعين

جمعية البيئة السعودية
عمادة التطوير
هيئة تقويم التعليم
عمادة التطوير

1434
1434
1435
1435
1435
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.36

آليات التغذية الراجعة في بيئات التعلم المختلفة

عمادة التطوير

.37

تقويم النظير لألداء التدريس

عمادة التطوير

.38

Closing the Assessment Loop

عمادة التطوير

.39

الجودة واالعتماد األكاديمي

عمادة التطوير

.40

دورة تدريبية ( )60ساعة مدرب معتمد للوقاية من ادمان المخدرات
والمؤثرات العقلية

وزارة الداخلية

.41

الموائمة بين خطة التعليم العالي – آفاق  -ورؤية 2030

.42

إعداد المتطوعين في جميع القطاعات (ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية
منها)

.43

معايير تقييم المقررات المدمجة والكاملة في التعلم االلكتروني

.44

الحضور والغياب االلكتروني باستخدام teacher kit

عمادة التطوير

.45

برامج التقييم واالعتماد االلكتروني

عمادة التطوير

.46

جودة االعمال االدارية في مؤسسات التعليم العالي

.47

الرسوم المتحركة في التعليم باستخدام go animate

عمادة التطوير

.48

البيئة الجديدة للمواقع االلكترونية بالجامعة والخدمات االلكترونية،
موقعي-مستودع االبحاث االلكتروني-دليل االتصال

تقنية المعلومات

جامعة االميرة نورة
وزارة الداخلية
عمادة التعلم االلكتروني

هيئة تقويم التعليم

1435
1436
1436
1436
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1438

.49

نظام االدارة المتكامل (االيزو)

التعليم الفني والتدريب المهني

1438

.50

دورة اعداد المدربين (مدرب معتمد)

التعليم الفني والتدريب المهني

1438

.51

التعلم النشط

عمادة التطوير والجودة

1439

.52

تحديث الخطة االستراتيجية

ادارة الخطة االستراتيجية

1439

.53

الخطط التشغيلية وصياغة مؤشرات االداء

مركز تقويم التعليم

1439

.54

مهارات اعداد المبادرات وصياغة الخطط التنفيذية

ادارة الخطة االستراتيجية

1439

.55

قياس مخرجات التعلم

عمادة التطوير

1439

.56

تطبيقات نماذج التحسن المستمر لألداء االستراتيجي

عمادة التطوير

1439

.57

توصيف الخبرة الميدانية

عمادة التطوير

1439

.58

عمليات ادارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي

ادارة الخطة االستراتيجية

1439

.59

برنامج تأهيل المراجعين الداخليين ( 11برنامج تدريبي)

عمادة التطوير

1439

.60

قيادة التحوالت االستراتيجية

مركز اعداد القادة

1439

.61

برنامج تأهيل المراجع الخارجي

مركز تقويم التعليم

1439

.62

ادارة المشاريع االحترافية

ادارة الخطة االستراتيجية

1439

.63

تطبيقات متقدمة في مؤشرات االداء

المركز الوطني لقياس أداء األجهزة
العامة

1439
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.64

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

استشاري نظام إدارة الجودة

1440

المؤتمرات والملتقيات والندوات
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

الموضوع
اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري (التعليم الواقع وسبل التطوير)
حضور ملتقى (الهوية واالدب) المقام بالنادي االدبي بأبها
ندوة االنتماء الوطني  ،ضمن برامج الصيف بأبها
اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري" حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية
الملتقى االول لرئيسات االندية االدبية بالمملكة العربية السعودية ،الذي اقامة
نادي أبها االدبي
الملتقى االدبي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي المقام في مدينة أبها
المؤتمر الدولي الرابع للتعليم العالي بالرياض
ندوة آليات تحقيق جودة االداء بالجامعات الناشئة على ضوء الخبرات المتبادلة
بجامعة الباحة
ندوة بعنوان (ادب الطفل واثرة على التفكير االبداعي)
المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم ما فوق الثانوي بالدمام
المؤتمر السعودي األول للنشر العلمي
االسبوع الوطني السابع للجودة المتزامن مع اليوم العالمي للجودة  ،والذي
يقيمه المجلس السعودي للجودة
ندوة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة العاملة بمنطقة عسير  ،المقامة
بالغرفة التجارية
يوم البحث العلمي العاشر لعمادة البحث العلمي
اللقاء التنسيقي السابع للمكتب التنفيذي للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي آفاق
بجامعة الدمام
فعاليات المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي والذي
عقد في رحاب جامعه الشارقة دوله االمارات العربية المتحدة
المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير بجامعة االميرة نورة
ندوة (بين الحزم واالمل) المقامة في النادي االدبي المشاركة بتقديم ورقة عمل
بعنوان(:دور المناهج التربوية في تعزيز االنتماء الوطني) مقدمة (المنتدى
الثقافي النسائي) بمدينة أبها يوم الثالثاء الموافق 1436/7/23هـ.
الملتقى التعريفي النسائي الثامن للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات
(نبراس)
ندوة مالمح الوحدة الوطنية بنادي أبها االدبي
ندوة الجودة والتميز التي اقامتها وكالة الجامعة للتطوير والجودة
المؤتمر الدولي الثاني "االعالم واالرهاب :الوسائل واالستراتيجيات" .بجامعة
المالك خالد
ندوة رؤية  2030المستقبلية للمملكة العربية السعودية بجامعة الملك خالد
Imex Frankfurt 2017
حضور لقاء لعرض ومناقشة النسخة المطورة من معايير االعتماد المؤسسي
والبرامجي الصادرة من مركز تقويم التعليم بالرياض

نوع المشاركة
حضور
حضور
ورقة عمل
حضور
المشاركة في
التنظيم
ادارة حوار
حضور

2009
2013

حضور

2014

ورقة عمل
حضور
حضور

2014
2014
2014

ورقة عمل

2014

ورقة عمل

2015

ادارة جلسة

1435

حضور

2015

حضور

2015

حضور

2015

ورقة عمل

2015

حضور

2016

ورقة عمل
ورقة عمل

2016
2016

ورقة عمل

2016

ورقة عمل
حضور ورش
العمل
والمعرض

2017

حضور ومشاركة

العام
2006
1436
2008
2009
2009

2017
2018
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أستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك

كلية التربية  -جامعة الملك خالد

اللجان والعضويات
 01عضو في اللجنة العلمية لكرسي الملك خالد لألبحاث من 1436-1434هـ.
 02عضو في االمانة العامة لجائزة التميز بجامعة الملك خالد من .1438 -1435
 03عضو في لجنة جائزة أبها للتميز من عام 1432ـ. 1434
 04عضو في لجنة التقويم المؤسسي و االعتماد األكاديمي بالجامعة.1434
 05عضو في الجمعية البيئية السعودية لعامي .1435 -1434
 06عضو في اللجنة التنظيمية لجائزة أبها .1434
 07عضو في اللجنة النسائية بالنادي االدبي بأبها.
 08عضو متطوعة في جمعيه الجنوب الخيرية.
 09عضو في لجنة تخطيط المناهج بالقسم.
 10عضو في اللجنة الثقافية لجائزة أبها لعام.1435
 11عضو في لجنة المقابالت لتعيين المعيدات والمحاضرات واعضاء هيئة التدريس بكلية التربية – قسم
(علم النفس – رياض االطفال – المناهج وطرق التدريس).
 12عضو في لجنه الجامعة لضمان الجودة واالعتماد االكاديمي للعام .1434
 13عضو في لجنه تطوير شعار الجامعة للعام .1436
 14عضو في لجنه فحص الخطط والبرامج بعمادة التطوير األكاديمي والجودة للعام الجامعي من عام
1438 -1435هـ.
 15عضو في االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
 16عضو في المجلس السعودي للجودة.
 17عضو في لجنة رعاية المركز االيوائي لرعاية المعاقين.
 18عضو في لجنة تراحم لرعاية السجناء واسرهم والمفرج عنهم.
 19عضو في مجلس منطقة عسير التعليمي للعام .1439-1438
 20عضو في اللجنة الدائمة لمراجعة الخطط والمناهج بجامعة الملك خالد من -1438حتى االن.
 21لجنة اعداد الدراسة الذاتية (معيار التعليم والتعلم – ضمان الجودة) .1438 – 1434
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األعمال التطوعية وخطابات الشكر
م.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

البند
شهادة شكر من صاحب السمو الملكي االمير خالد الفيصل للمشاركة في انجاح فعاليات
جائزة أبها للتعليم العالي
شهادة شكر من عميدة كليتي اآلداب والتربية للمشاركة الفاعلة في احياء االحتفال
بالجنادرية
شهادة شكر من عميدة كليتي اآلداب والتربية في انجاح واالشراف على حفل تخريج
الطالبات
شهادة شكر وتقدير من سعادة عميدة كليتي اآلداب والتربية على الجهود المبذولة خالل
رئاسة قسم اصول التربية والمناهج
شهادة شكر وتقدير من عمادة التعلم االلكتروني على الجهود المبذولة في نشر ثقافة
التعلم االلكتروني في مدارس وزارة التربية والتعليم
شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي االمير فيصل بن خالد على الجهود
المبذولة في اعمال (جائزة أبها).
شهادة شكر من عميدة كليتي اآلداب والتربية على تفعيل مقرر التربية البيئية وتوظيفه
في المناشط الحيوية بالكلية
شهادة شكر من رئيس مجلس ادارة النادي االدبي للمشاركة والتعاون مع النادي االدبي
في االحتفاء بالذكرى ( )84لليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية.
شهادة شكر وتقدير من عميدة كلية اآلداب والتربية لتقديم اللقاء التعريفي بنظام ادارة
التعلم ) (B bلجامعة الملك خالد في مجمع بني مازن .
شهادة شكر من عميدة كلية اآلداب والتربية على اقامة اللقاء التعريفي بنظام B b
لجامعة الملك خالد في متوسطة وثانوية ال سرحان
شهادة شكر من ادارة متوسطة وثانوية بني مازن على اقامة اللقاء التعريفي لنشر ثقافة
الجودة
شهادة شكر وتقدير من مدير عام التعليم بمنطقة عسير للمشاركة في تحكيم ومتابعة
األبحاث العلمية لطالبات التعليم العام بدعوة من إدارة نشاط الطالبات بمنطقة عسير
لمشاركة الطالبات بالمؤتمر العلمي التنافسي للبحث العلمي بالرياض لعام-1436
1437هـ.
شكر من رئيس كرسي الملك خالد لألبحاث لبتحكيم عدد من االبحاث المقدمة للكرسي.
لمشاركة (كمنسقة للقاعة النسائية) في الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي المعلم وعصر
المعرفة :الفرص والتحديات تحت شعار (معلم متجدد لعالم متغير) تنظيم كلية التربية
بجامعة الملك خالد بأبها المنعقد بقصر أبها .
شكر من ادارة التربية والتعليم بمنطقة عسير على المشاركة بورقة عمل في برنامج
تأثير االعالم الرقمي على فكر الطالب.
شكر من مركز االمير مشاري للجودة وتحسين االداء على تقديم ورشة عمل بالمركز
بعنوان (الجودة بين التنظير والتطبيق).
خطاب شكر من عميد التطوير والجودة لتقديم ورشة عمل بعنوان ( نحو االعتماد)
لمسؤوالت الجودة بجامعة الملك خالد
خطاب شكر من مدير ادارة تعليم منطقة عسير للمشاركة بورقة عمل بعنوان (مخرجات
التعلم ومهارات القرن الحادي والعشرين)
شهادة شكر من عميد التطوير والجودة على تقديم برنامج تدريبي بعنوان بناء وتطوير
الخطط والبرامج االكاديمية لمسؤوالت الجودة بالجامعة
خطاب شكر من سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة للمساهمة في انجاح برنامج قيادة
التحوالت االستراتيجية والمقام ضمن برامج مركز اعداد القادة االداريين

العام
1426-1425هـ
1423هـ
1433-1432هـ
1433-1432هـ
1435-1434هـ
1434-1-13هـ
1434-1-28هـ
1435هـ
1435هـ
1436هـ
1435هـ
1437هـ
 1436هـ
1438هـ
1439هـ
1439هـ
1439هـ
1439هـ
1439هـ
1439هـ
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خطاب شكر من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لمراجعة عدد من الخطط
 .21والبرامج في الجامعة والمساهمة في انجاح اعمال اللجنة الدائمة لمراجعة جودة البرامج
والخطط

1439هـ
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