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 بيانات شخصية

 : د / سامية حسين محمد جودة الاســــم

 م 2099/  20/ 20:       امليالدتاريخ 

 :بنها / قليوبية / جمهورية مصر العربية.   محل امليـالد

 .ة: مصري الجنسيـــة

 : مسلمة.  الديــــانة

 متزوجة الحالة الاجتماعية:

 املؤهالت العلمية: 

  م 69/0/0929  -مصر  –جامعة بنها  –دكتوراه في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات، كلية التربية

عنوان الرسالة " فاعلية برنامج مقترح في الهندسة الفراغية قائم على معايير تعليم الرياضيات وبرمجيات  -

 الجافا في تنمية بعض مهارات الحس املكاني لدى طالب املرحلة الثانوية.

 بع الرسالة على نفقة ماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس"رياضيات"بتقدير "ممتاز مع التوصية بط

م  09/0/0999مصر ، في -جامعة بنها   - الجامعة وتداولها مع الجامعات ومراكز البحوث بمصر" ،كلية التربية 

عنوان رسالة املاجستير "فاعلية استخدام مدخل إلانشاءات الهندسية في تنمية بعض مهارات التواصل في 

 الرياضيات لدى تالميذ املرحلة إلاعدادية". 

 مصر. –جامعة بنها  –م كلية التربية  0992-بلوم مهنية في التربية تخصص " مناهج وطرق تدريس الرياضيات" د 

  من 0990دبلوم خاص في التربية تخصص " مناهج وطرق تدريس الرياضيات" دور سبتمبر "
ً
م ،بتقدير "جيد جدا

 مصر. -كلية التربية ببنها 

  كلية التربية  -م بتقدير "ممتاز مع مرتبة الشرف" 2000الرياضيات دور مايو بكالوريوس في العلوم والتربية شعبة

 مصر.–جامعة الزقازيق فرع بنها -

 التدرج الوظيفي

 اعتبارا من  – وتكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد )مشارك( بقسم املناهج وطرق تدريس الرياضيات

 وحتى تاريخه. جمهورية مصر العربية. –جامعة بنها  –كلية التربية  – 00/22/0926

  م وحتى تاريخه29/0/0929اململكة العربية السعودية اعتبارا من  -جامعة تبوك  –أستاذ مشارك 

 م0929/ 0/ 0م وحتى 29/6/0922اململكة العربية السعودية اعتبارا من  –جامعة تبوك  –أستاذ مساعد . 

  جامعة بنها  –كلية التربية  -م  0929/  29/  06مدرس بقسم املناهج وطرق تدريس الرياضيات اعتبار من– 

 جمهورية مصر العربية.
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  جامعة بنها  –كلية التربية  -م 06/6/0999مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق تدريس الرياضيات اعتبارمن– 

 جمهورية مصر العربية.

 جمهورية –جامعة بنها  –كلية التربية  -م00/9/0999ملناهج وطرق تدريس الرياضيات اعتبار من معيدة بقسم ا

 مصر العربية.

 الخبرات إلادارية:

 حتى تاريخه. م0925جامعة تبوك ،  –الكلية الجامعية بأملج  – التطوير والجودة شطر الطالبات مشرفة*

 حتى تاريخه. م 0920 -جامعة تبوك  -الكلية الجامعية بأملج-*مشرفة وحدة القياس والتقويم شطر الطالبات  

 .م 0929-م 0925-جامعة تبوك  –الكلية الجامعية بأملج  -مشرفة وحدة خدمة املجتمع  

 .م0926-جامعة تبوك  –الكلية الجامعية بأملج  –وكالة التطوير والجودة  –مشرفة وحدة البحث العلمي *

 من  -جامعة تبوك  -الجامعية بأملج  الكلية-*مشرفة قسم الرياضيات 
ً
 م.0920/ 2/  29هـ املوافق 2066/ 0/  26اعتبارا

  - 26/20/0926جامعة تبوك  اعتبارا من  -الكلية الجامعية بأملج / شطر الطالبات  -*مشرفة الدبلوم العام في التربية 

 هـ .20/0/2066

 م 0920 -جامعية بأملج الكلية ال-وحدة الجودة  -*منسقة لجنة التقويم الذاتي 

 م . 0920 –الكلية الجامعية بأملج -وحدة الجودة  -*منسقة لجنة البحث العلمي 

/  والفصل الدراس ي ألاول  0920-0926الفصل الدراس ي ألاول   –جامعة تبوك  –*رئيس كنترول الكلية الجامعية بأملج 

 م.0920-0926

  :البحوث والدراسات العلمية املنشورة

 :
ً

 حتى تاريخه –م  0925/ 0926البحوث املنشورة من أوال

رقم 

 البحث
 عنوان البحث

سنة  تاريخ قبول النشر

 النشر
 نوع البحث جهة ومكان النشر

2.  

استخدام الفصل املقلوب" املعكوس" في 

تدريس الرياضيات املتقطعة وتنمية بعض 

مهارات التفكير املتشعب ومستويات تجهيز 

الرياضيات املعلومات لدى طالبات قسم 

 بجامعة تبوك.

لنشر  تاريخ قبول ا

 م2/0/0925
-يونيو 

 م0929

 جامعة الكويت  -املجلة التربوية

الجزء  -209العدد  – 60مجلد 

 م.0929يونيو  -الثاني

 

 فردي

مدعم من 

 جامعة تبوك

0.  

استخدام الواقع املعزز في تنمية مهارات حل 

املشكالت الحسابية والذكاء الانفعالي لدى 

تالميذ املرحلة إلابتدائية ذوي صعوبات تعلم 

 الرياضيات باململكة العربية السعودية

 تاريخ  املؤتمر

يومي الاربعاء 

/ 26-20والخميس 

املوافق   2069/ 9

 م0929/ 6/  29-22
 م0929

تم املشاركة ونشر  ملخص 

البحث  في مؤتمر التميز في تعليم 

وتعلم العلوم 

 - التطور املنهي"  والرياضيات

واملنعقد في  "آفاق مستقبلية

مركز   رحاب جامعة امللك سعود

التميز البحثي للتطوير تعلم 

 العلوم والرياضيات

 فردي

 م0/9/0929
مارس 

 م0929

راسات عربية في التربية مجلة د 

رابطة التربويين  –وعلم النفس 

 العرب

6.  

استخدام املنصة التعليمية ادمودو 

Edmodo  في تدريسMATLAB  وتنمية

القدرات الابتكارية املعرفية والوجدانية 

والتحصيل لدى طالبات قسم الرياضيات 

 بجامعة تبوك.

 م 00/0/0929

 
مجلة العلوم التربوية 

 والنفسية، جامعة البحرين.

 فردي

مدعم من 

 جامعة تبوك

    التطور املنهي ملعلمي الرياضيات بمنطقة   .0
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رقم 

 البحث
 عنوان البحث

سنة  تاريخ قبول النشر

 النشر
 نوع البحث جهة ومكان النشر

وعالقته  0969تبوك في ضوء رؤية 

باملمارسات التأملية وفعالية الذات 

 التدريسية

6.       

5.       

9.       

9.       

 

 
ً

 أستاذ مشارك( لدرجة م )قائمة التقديم للترقية 0926 – 0929: البحوث املنشورة من ثانيا
رقم 

 البحث
 عنوان البحث

سنة 

 النشر
 جهة ومكان النشر

نوع 

 البحث

2 

الفراكتال قائم على  العصف فاعلية برنامج إثرائي في هندسة 

في تنمية بعض مهارات الحل إلابداعي  إلالكتروني الذهني

 للمشكالت لدى طالب كلية التربية شعبة الرياضيات

0922 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية املصرية 

لتربويات الرياضيات، املجلد الرابع عشر، 

 .206 – 60م ، ص ص 0922يوليو، 

 فردي

0 

التعلم املدمج في تنمية بعض مهارات التفكير العليا فاعلية 

ومهارات رسم الدوال باستخدام الحاسوب لدى  الطالبات 

 املعلمات بقسم الرياضيات

0920 

رابطة  –راسات عربية في التربية وعلم النفس د

 –العدد الحادي والثالثون  -التربويين العرب 

 – 02ص ص  -م0920-نوفمبر  -الجزء الثالث

260. 

 فردي

6 

فاعلية برنامج قائم على التعلم املستند للدماغ  في تنمية بعض 

عادات العقل ومفهوم الذات ألاكاديمي لدى الطالب ذوي 

 صعوبات تعلم الرياضيات باملرحلة الابتدائية

0920 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية املصرية 

-لتربويات الرياضيات، املجلد السابع عشر

م  0920أكتوبر ،  -الجزء الثالث -العدد الثامن

. 

 

 فردي

0 

فاعلية استخدام بعض أنشطة جافا إلالكترونية من خالل 

الانترنت في تنمية بعض مهارات التفكير الاستداللي في الهندسة 

والتحصيل لدى طالبات املرحلة املتوسطة باململكة العربية 

 السعودية

0920 

النشر مجلس -جامعة الكويت –املجلة التربوية 

الجزء الثاني -00مجلد  – 226العدد  –العلمي 

 ،.002-656ص ص .  - 0920 ديسمبر –

 

 فردي

مدعم 

من 

جامعة 

 تبوك

6 

فاعلية برنامج قائم على صفحات الويب في ضوء نموذج 

مارزانو ألبعاد التعلم في تنمية بعض مهارات التفكير إلابتكاري 

 تبوك والتحصيل لدى طالبات قسم الرياضيات بجامعة

0920 

مقبول للنشر، مجلة العلوم التربوية  

والنفسية، جامعة البحرين.)تاريخ القبول 

 م( 0920/ أكتوبر/ 25 -للنشر 

 

 فردي

مدعم 

من 

جامعة 

 تبوك

5 

 (Web Quests)فاعلية استخدام الرحالت املعرفية عبر الويب 

في تنمية بعض مهارات التفكير املنطقي والدافعية لالنجاز 

 ألاكاديمي لدى طالبات قسم الرياضيات بجامعة تبوك

0926 

مقبول للنشر، مجلة العلوم التربوية 

والنفسية، جامعة البحرين. تاريخ قبول النشر 

9/0/0926. 

 

 فردي

مدعم 

من 

جامعة 

 تبوك

9 

 في تنمية فاعلية إستخدام استراتيجيات التعلم ا
ً
ملنظم ذاتيا

ألاداء التدريس ي وفعالية الذات لدى معلمات الرياضيات قبل 

 الخدمة

0926 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية املصرية  

،  0العدد  29لتربويات الرياضيات، املجلد 

 م . 0926

 

 فردي
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 (:2ورقة بحثية )

معايير تعليم الرياضيات في تنمية بعض مهارات الحس املكاني * فاعلية وحدة مقترحة في الهندسة الفراغية قائمة على 

، ورقة بحثية مشتقة من رسالة الدكتوراه ومنشورة بمجلة تربويات الرياضيات املجلد الثالث لدى طالب املرحلة الثانوية

 .099 – 206ص ص  –م 0929أبريل   –عشر 

 (:0ورقة بحثية )

الجافا في تدريس الهندسة الفراغية لطالب املرحلة الثانوية في ضوء قدرتهم * فاعلية وحدة مقترحة قائمة على برمجيات 

أبريل    –، ورقة بحثية مشتقة من رسالة الدكتوراه ومنشورة بمجلة تربويات الرياضيات املجلد الثالث عشر املكانية

 .620 – 099ص ص  –م 0929

 

 

 الكتب العلمية املؤلفة واملنشورة

 

  ، اململكة العربية  –الرياض  –، دار الزهراء للنشر والتوزيع  ه 2060/م 0929صعوبات التعلم ألاكاديمية

 .السعودية

 الندوات واملؤتمرات 

 

 شاركاتامل -

  " استخدام الواقع املعزز في تنمية مهارات حل املشكالت الحسابية والذكاء املشاركة  بورقة علمية بعنوان

في مؤتمر   تالميذ املرحلة إلابتدائية ذوي صعوبات تعلم الرياضيات باململكة العربية السعودية"الانفعالي لدى 

واملنعقد في رحاب جامعة امللك  "آفاق مستقبلية -التطور املنهي "  التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات

املوافق   2069/ 9/ 26-20مركز التميز البحثي للتطوير تعلم العلوم والرياضيات يومي الاربعاء والخميس   سعود

 م.0929/ 6/  29-22

  الكلية الجامعية باملج  –أسسه ومعايير كتابة تقرير البحث"  –إعداد وتقديم ندوة عن " منهجية البحث العلمي

 م.0920 –

 ملصق علمي -

 ي بعنوان:بملصق علم  املشاركة 
Using Edmodo in Teaching MATLAB for Developing Cognitive and Affective Creative Abilities among Mathematics Department 

Students at Tabuk University. 

 م0929-جامعة تبوك  –عمادة البحث العلمي 

 املعكـوس" فـي تـدريس الرياضـيات املتقطعـة فـي تنميـة اسـتخدام الفصـل املقلـوب" :بملصق علمي بعنوان  املشاركة

عمــادة  بعـض مهــارات التفكيـر املتشــعب ومســتويات تجهيـز املعلومــات لــدى طالبـات قســم الرياضــيات بجامعـة تبــوك.

 .م0925 -جامعة تبوك  –البحث العلمي 

 حضور  -

 بحضــــــــور املــــــــؤتمر العلمــــــــي الســــــــنوي الســــــــادس عشــــــــر) الــــــــدولي ألاول(  " الجمعيــــــــة املصــــــــرية لتربويــــــــات  املشــــــــاركة

 م " تطوير تعليم وتعلم الرياضيات لتحقيق ثقافة الجودة". 9/0929/ 20( / 25الرياضيات"  )
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 (  "05املشاركة بحضور املؤتمر الدولي الخامس  " الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس )-م "  0/9/0929-6

 مناهج التعليم في العالم العربي وتحديات الهوية".

   وحدة القياس والتقويم  -املشاركة في حضور ندوة القياس والتقويم في الجامعات بين النظرية والتطبيق– 

 م  6/6/0926-0 –جامعة تبوك 

 . املشاركة في حضور مؤتمرات الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 

  في حضور مؤتمرات الجمعية املصرية لتربويات الرياضيات.املشاركة 

  حضور مناقشات ندوة "املناهج الدراسية وتعليم القيم " التي أقامتها الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس

 م.02/6/0992بالتعاون مع كلية التربية ببنها في 

 الجان والجمعيات العلمية عضوية

 

 اللجان

  م . 0929بمؤتمر التعليم بمحافظة أملج  عضو لجنة تقييم 

  م  0926/0925جامعة تبوك منذ  –مقرر وعضو  ومنسق لجنة إعداد التقرير السنوي للكلية الجامعية بأملج

 وحتى تاريخه.

  جامعة تبوك  –للكلية الجامعية بأملج  وصياغة الخطة الاستراتيجية الثانية مقرر وعضو  ومنسق لجنة إعداد

 .م 0929

   م 0929التحليل البيئئ(  –) التقويم الذاتي   لجان الاعتماد املؤسس يعضو 

  م  0926منذ  -  جامعة تبوك –الكلية الجامعية بأملج  -وكالة التطوير والجودة –عضو لجنة املراجعة الداخلية

 وحتى تاريخه.

  م0922 –جامعة تبوك  –عضو اللجنة الدائمة بالكلية الجامعية بأملج. 

 م 0920وحتى  0922-جامعة تبوك  –الكلية الجامعية أملج  –الرياضيات  رئيس مجلس قسم 

   وحتى تاريخه. 0920 –جامعة تبوك  –الكلية الجامعية أملج  –عضو مجلس قسم الرياضيات 

  م 0920 –جامعة تبوك  –الكلية الجامعية بأملج  –عضو لجنة تحكيم امللتقى العلمي الرابع 

 الجمعيات العلمية

  م وحتى تاريخه.0996بالجمعية املصرية لتربويات الرياضيات  اعتبارا من عضو 

  م وحتى تاريخه.0925 –عضو رابطة التربويون العرب 

  من 
َ
 م وحتى تاريخه.0996عضو بالجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس اعتبارا

 

  ألانشطة العلمية

 الجاهزة  املشاركة بمنصة شمس بمقرر الرياضيات والبرمجيات MATH333 

  م 0929 –جامعة تبوك  –وكالة التطوير والجودة بالكلية الجامعية بأملج ل املوقع الالكترونيتحرير 

  تحت شعار   0929تنظيم فعاليات برنامج اليوم العاملي للجودةEveryday Leadership & Professional 

Quality  وتنظيم معرض مصاحب مدعم بتنقنية الواقع املعزز& Qr code 

  جامعة تبوك –أملج  -وكالة التطوير والجودة –ه  2060- 0929إعداد دليل الخريجين 

 التقرير –ة بأملج : )الصورة الرقمية للكلية الجامعيهـ 2060-2069 إعداد مجموعة من الكتيبات التعريفية

التقرير السنوي  – ه 2060مؤشرات البحث العلمي  –دليل ارشادي لوكالة التطويروالجودة  –السنوي للكلية

 (للوكالة التطوير والجودة
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 .إعداد مجموعة من النماذج )باستخدام اكسل( لعمل تحليل إحصائي تلقائي الستبانات التقويم البرامجي 

  باستخدام نماذج تحويل استبانات التقويم البرامجي إلى استبانات إلكترونيةGoogle 

  م. 0929-جامعة تبوك  –والجودة بأملج  إعداد كتيب" دليل  إرشادي" عن وكالة التطوير 

 جامعة تبوك  وتفعيل كل كتل  –الكلية الجامعية بأملج  –وحدة القياس والتقويم الصفحة الالكترونية ل تحرير

 املوقع  ورفع كل الاعمال والدورات والبرامج وامللفات على املوقع.

  وكالة  –وحدة البحث العلمي  –حياء إعداد كتيب " دليل إرشادي" لبحوث خريجات قسمي الرياضيات وألا

 0926 –جامعة تبوك  –الكلية الجامعية بأملج  –الكلية للتطوير والجودة 

  الكلية الجامعية بأملج  –وكالة التطوير والجودة  –إعداد كتيب " دليل إرشادي" عن وحدة البحث العلمي– 

 م.0926جامعة تبوك، 

 م. 0926-جامعة تبوك  –س والتقويم الجامعي بأملج إعداد كتيب" دليل  إرشادي" عن وحدة القيا 

 .إعداد تقرير سنوي إحصائي عن أعمال وحدة القياس والتقويم 

  0920-0926جامعة تبوك  –الكلية الجامعية بأملج  –إعداد كتيب "دليل إرشادي " عن قسم الرياضيات. 

   م. 0926-إعداد تصور مقترح  عن تقييم  أداء عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك 

  الاشراف واملشاركة ضمن فعاليات نشاط قسم الرياضيات وإعداد يوم كامل عن التعليم إلالكتروني وتعليم

 م . 0926-0-02 –الثالثاء  –الكلية الجامعية بأملج  -الرياضيات  

  0926م /  0926-0920 –ية الجامعية بأملج الكل -الدبلوم العام في التربية  –إلاشراف على التربية امليدانية-

 م0925

  إلاشراف على بحث بعنوان " الرياضيات وعالقتها بالحاسوب" تم ترشيحه للمشاركة بامللتقى العلمي الرابع

 .0920-0926بجامعة تبوك 

 خدمة املجتمع

 الجزء الكمي " ومهارات –برنامج تدريبي " تهيئة طالبات املرحلة الثانوية الختبار القدرات العامة  تقديم

منطقة –محافظة أملج  – الثانيةاملدرسة الثانوية  –م  0929/ 0/ 05 –واستراتيجيات التعامل مع الاختبار 

 اململكة العربية السعودية. –تبوك 

 الجزء الكمي " ومهارات –برنامج تدريبي " تهيئة طالبات املرحلة الثانوية الختبار القدرات العامة  تقديم

منطقة –محافظة أملج  –ة ثاملدرسة الثانوية الثال –م  0929/ 0/ 09 –واستراتيجيات التعامل مع الاختبار 

 اململكة العربية السعودية. –تبوك 

 دور  –جمعة تحفيظ القرآن الكريم بأملج بيدي( في حفظ سورة الرحمن،مي خذي في مسابقة ) أ املشاركة

 م 0929الشامخات النسائية.

  تقديم محاضرة علمية عن صعوبات تعلم الرياضيات أسبابها وعالجها، شرائح مختلفة من املجتمع املحلي– 

 م0929/ 6-5-دار ألابطال لرعاية ألايتام  –مركز شعاع ألامل للرعاية النهارية 

  تقديم ورشة عمل عن " التحليل البيئيSWOT  "– جامعة تبوك  -منسوبي الكلية الجامعية بمحافظة الوجه-

 م، بواقع ست ساعات. 20/0925/ 09-09يومي الثالثاء وألاربعاء  

  باستخدام لدرجات الطالبات  تقديم دورة تدريبية عن " التحليل إلاحصائيSPSS  "–  لقائدات مدارس محافظة

 م بواقع ست ساعات . 0925/  22/  06- 00يومي الثالثاء وألاربعاء  –أملج 

  الفئة املستهدفة معلمات محافظة أملج  يوم  –تقديم دورة تدريبية عن" اتقويم الواقعي بين النظرية والتطبيق

 .م  0925/ 22/0الاثنين 
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 ملدة يومين الاحد  -الفئة املستهدفة  معلمات محافظة أملج –تقويم ،إعداد وتنفيذ برنامج عن الاختبارات وال– 

 م.0925/ 0/ 29ه .  2069/ 0/9-6 –الاثنين 

  2066/ 5/  06-00 –ملدة يومين الثالثاء والاربعاء  الاشراف واملشاركة ضمن فعاليات نشاط قسم الرياضيات  

-0926ه /  2066-2060وزيارة إلى دار املعاقين بأملج بالعام الدراس ي  عن "ارتقاء روح " وتطوعي سر سعادتي" 

 . م 0920

 فريق عمل إلعداد معرض علمي عن الرياضيات وأهميتها. الكلية الجامعية بأملج  إلاشراف واملشاركة مع– 

 .0920-0926جامعة تبوك 

 0926 -0920بجامعة تبوك  ادس والس إلاشراف على ألاعمال التالية ومشاركتها في امللتقى العلمي الخامس  /

0926-0925 . 

*خدمة مجتمعية بعنوان" برنامج توعوي قائم على املدونات إلالكترونية وشبكات التواصل إلاجتماعي 

 لتكوين الرأي العام ونشر الوعي تجاه وهم املخدرات الرقمية.

ترنت وفاعليته في تنمية *بحث بعنوان " تصميم موقع تعليمي عبر تطبيقات جوجل  من خالل شبكة الان

 بعض مهارات البحث العلمي لدى طالبات الكلية الجامعية بأملج.

 *بحث بعنوان " واقع استخدام معلمات الرياضيات للحاسوب والانترنت بمحافظة أملج"

 *بحث بعنوان " تصميم موقع لحجز موعد باملستشفى وإدارتها عبر الانترنت بمنطقة تبوك.

 وم ببرنامج " ألام الزائرة" في روضة امللك عبد هللا التابعة للجنة التنمية إلاجتماعية ألاهلية املشاركة في تقديم ي

 م . 0926 –ه 2066بأملج  تحت عنوان " فيديو تعليمي عن الحواس الخمسة والنظافة"  عام 

 

 الدورات التدريبية )املشاركة كمدرب(

 الصف الاقتراض ي  ورشة عمل بعنوان تقديم "BigBlueButoon   "وحدة التعليم إلالكتروني  -بجامعة تبوك

 ساعات 6بواقع  م 0929/  29/ 20 –ه  2009/ 0/ 6جامعة تبوك  –والتعلم عن بعد 

 التعليم املساند واملنصات التعليمية " منصة شمس + منصة  ورشة عمل بعنوان تقديم "EDMODO   "- 

 ساعات 6بواقع  م 0929/  29/ 25 –ه  2009/ 0/ 9جامعة تبوك  –وحدة التعليم إلالكتروني والتعلم عن بعد 

 ورشة عمل  بعنوان "نواتج التعلم  تقديمLearning Outcomes “   -  الكلية الجامعية  –وحدة القياس والتقويم

 ساعات. 0م بواقع  0929/  0/ 20-22جامعة تبوك ،  –بأملح 

 م0929خريجات الكلية الجامعية بأملج.  –محاضرة علمية " منهجية البحث العلمي وتقنياته"  تقديم 

 استهدفت خريجات قسم الرياضيات وقسم علوم –ورشة عمل " مهارات استخدام املكتبة الرقمية"  تقديم

 م0929وكالة التطوير والجودة. -وحدة التدريب وتنمية املهارات –الحاسب 

 " الكلية الجامعية  -وحدة القياس والتقويم  –بنوك ألاسئلة وبرمجية كاي برو مايسلتون"  تقديم ورشة عمل

 م.0929/ 0/ 02 –جامعة تبوك  –باملج 

  09 –جامعة تبوك  –الكلية الجامعية باملج  –تقديم ورشة عمل " املقارنات املرجعية"  وكالة التطوير والجودة 

 م.0929/ 0/

 "إدارة الجودة الشاملة  تقديم برنامج تدريبي بعنوانTQM الفئة املستهدفه  –" والتحسين املستمر منهجية كايزن

-29جامعة تبوك. ملدة يومين  -الكلية الجامعية بأملج –وكالة الكلية للتطوير والجودة  –الكادر إلاداري 

 ه .29/2/2069

   تقديم ورشة عمل بعنوان التحليل إلاحصائي باستخدامSpss    9 /20  /0926  م وحدة القياس والتقويم– 

 9جامعة تبوك. –الكلية الجامعية بأملج 
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  6/ 26 –الكلية الجامعية بأملج   -وحدة القياس والتقويم  –تقديم دورة تدريبية عن " ألاهداف التعليمية ومجاالت تصنيفها /

 ه. 2069

   "الكلية الجامعية بأملج   -وحدة القياس والتقويم  -ه  2069/ 6/  25 – 20إعداد وتنفيذ برنامج عن " أدورات القياس والتقويم

 جامعة تبوك.

   وحدة  –م  بواقع  ثالثة أيام 20/0926/  9-6إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي عن الاختبارات وبنوك ألاسئلة من

 جامعة تبوك. –الكلية الجامعية بأملج  –القياس والتقويم 

  وكالة التطوير والجودة  –م  22/0926/  02-09" باحثات املستقبل " ملدة يومين  تقديم دورة تدريبية بعنوان– 

 جامعة تبوك. –الكلية الجامعية بأملج   -وحدة البحث العلمي 

  وحدة  –م بواقع ستة أيام  29/0926/  29 – 22إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي عن التقييم من أجل التطوير  من

 جامعة تبوك. –الجامعية بأملج  الكلية –القياس والتقويم 

   "الكلية الجامعية  –وحدة القياس والتقويم  –تقديم دورة تدريبية بعنوان " أدوات التقييم من أجل التعلم

 م.20/29/0926 –جامعة تبوك  –بأملج 

  "الكلية  –م  0926/  29/ 09تقديم محاضرة علمية بعنوان" توجيهات وإرشادات حول التربية امليدانية

 جامعة تبوك. –لجامعية بأملج ا

  م  0/0926/ 26-20إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي عن تقييم آداء عضو هيئة التدريس وقياس نواتج التعلم من

 جامعة تبوك. –الكلية الجامعية بأملج  –وحدة القياس والتقويم  –بواقع أربعة أيام 

 وحدة القياس والتقويم  –س بين النظرية والتطبيق تقديم دورة تدريبية بعنوان " تقييم آداء عضو هيئة التدري

 م.20/0/0926 –جامعة تبوك  –الكلية الجامعية بأملج  –

  تقديم دورة تدريبية بعنوان " تقييم آداء عضو هيئة التدريس بين النظرية والتطبيق وتجربة الجامعات املصرية

 م.26/0/0926 –جامعة تبوك  –لج الكلية الجامعية بأم –وحدة القياس والتقويم  –في هذا إلاطار 

   " الكلية الجامعية بأملج  –وحدة إلارشاد ألاكاديمي  –تقديم محاضرة علمية  بعنوان "صعوبات التعلم– 

  م.0926/  0/ 20 –جامعة تبوك 

  وحدة القياس  -م بواقع خمسة أيام   0926/ 6/ 20-9إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي عن تطوير الذات من

 جامعة تبوك. –الكلية  الجامعية بأملج  -والتقويم 

  الكلية الجامعية بأملج  –تقديم دورة تدريبية  بعنوان " عادات العقل"  وحدة القياس والتقويم الجامعي  - 

 .22/6/0926جامعة تبوك. 

  ملدة   –م  0920-20-29م إلى  0920 -20-26إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي عن الاختبارات والتقويم الواقعي من

 جامعة تبوك.  -الكلية الجامعية بأملج   –أربعة أيام بوحدة القياس  والتقويم الجامعي 

  تقديم دورة تدريبية  بعنوان " سبل تطوير أساليب التقويم الجامعي: التقويم الواقعي"  وحدة القياس والتقويم

 .29/20/0920الكلية الجامعية بأملج . يوم  –الجامعي 

  ورشة عمل عن " توجيهات وإرشادات عن كتابة خطة املقرر  " وفقا لنموذج خطة املقرر بوحدة إعداد وتقديم

-0920جامعة تبوك  –وحدة القياس والتقويم الجامعية  –القياس والتقويم الجامعي"  الكلية الجامعية باملج 

0926. 

  البرامج التدريبية للتحضير إعداد وتقديم دورة تدريبية عن " أسس البحث العلمي ومنهجيته  " ضمن إطار

 .0926-0920–الكلية الجامعية باملج   -للملتقى العلمي الخامس بجامعة تبوك

  إعداد وتقديم دورة تدريبية عن " مهارات كتابة تقرير بحث علمي  " ضمن إطار البرامج التدريبية للتحضير

 0926-0920–باملج sالكلية الجامعية   -للملتقى العلمي الخامس بجامعة تبوك
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  إعداد وتقديم دورة تدريبية عن " أسس البحث العلمي ومنهجيته  " ضمن إطار البرامج التدريبية للتحضير

 .0920-0926–الكلية الجامعية باملج   -للملتقى العلمي الخامس بجامعة تبوك

 املقرر" الكلية  إعداد وتقديم ورشة عمل عن " برنامج اكسل  وتطبيقاته في التحليل إلاحصائي الستبانة تقويم

 م2014-2013جامعة تبوك ،   -وحدة الجودة  -الجامعية بأملج  

  املشاركة)كعضو فريق تنفيذ املشروع( في مشروع تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية

شروع ببرامجه جامعة بنها في مجال التكنولوجيا الحديثة لعرض وإنتاج املواد التعليمية في بعض أنشطة امل

 م 0995/ 0996التدريبية الثالثة وذلك خالل املرحلة ألاولى للمشروع عام 

 متدرب(كالدورات التدريبية ) املشاركة 
 

  الحصول على دورةTOT –  م0929املركز الكندي للتنمية البشرية معتمدة من جامعة عين شمس، أغسطس. 

  م0929 القاهرة:للتنمية البشرية، املركز الكندي –حصول على دبلومة التنمية البشرية. 

  م 0929/ 0/ 0 –جامعة تبوك  للفروع" ورشة عمل " الاعتماد املؤسس ي  حضور 

  وزارة  –"علـــى دورة تدريبيـــة " كيفيـــة اســـتخدام الطـــرق إلاحصـــائية إلســـتخالص النتـــائج مـــن بـــين ألارقـــام  الحصـــول

 م  0929/ 6/ 2املكتبة الرقمية السعودية،  –التعليم العالي 

  علــى دورة تدريبيــة  الحصــول "Google Apps For Education & Evaluation "–   وحــدة القيــاس والتقــويم– 

 م  0929/ 0/ 25الكلية الجامعية بأملج، 

  املكتبــــة  –وزارة التعلــــيم العــــالي  –" مهــــارات النشــــر فــــي املجــــالت العربيــــة وألاجنبيــــة" علــــى دورة تدريبيــــة  الحصــــول

 م  0929/ 0/ 25الرقمية السعودية، 

  كيف تنشر مععلى دورة تدريبية  الحصول " Emerald"–  26املكتبة الرقمية السعودية،  –وزارة التعليم العالي /

 م  0929/ 0

  املكتبـــــة  –وزارة التعلـــــيم العــــالي  –علــــى دورة تدريبيـــــة " املعــــايير العامليـــــة فــــي تحكــــيم البحـــــوث العلميــــة" الحصــــول

 م  0929/ 0/ 0الرقمية السعودية، 

  وزارة التعلــــيم  –"إلاحصــــائي باســـتخدام برنــــامج اكســـل  علـــى دورة تدريبيــــة "تطبيقـــات عمليــــة  للتحليـــل الحصـــول

 م  0929/ 0/ 9 املكتبة الرقمية السعودية، –العالي 

  املكتبــة الرقميــة الســعودية،  –وزارة التعلــيم العــالي  –"علــى دورة تدريبيــة " مهــارات الاتصــال ألاكــاديمي  الحصــول

  م  0929/ 0/ 6

  وزارة التعلـــيم العـــالي  –"علـــى دورة تدريبيـــة " آليـــة البحـــث فـــي مجـــالت تـــايلور انـــد فرانســـيس العلميـــة  الحصـــول– 

  م  0929/ 0/ 0املكتبة الرقمية السعودية، 

  املكتبة الرقمية السـعودية،  –وزارة التعليم العالي  –"على دورة تدريبية " مهارات النشر العلمي الدولي  الحصول

  م  0929/ 0/ 2

  علـى دورة تدريبيـة " مهـارات إنجـاز إلاسـتبيان إلالكترونـي بمسـتخدام الحصول Surveymonkey" "–  وزارة التعلـيم

  م  0929/ 6/ 20املكتبة الرقمية السعودية،  –العالي 

  املكتبة  –وزارة التعليم العالي  –على دورة تدريبية " كيفية النشر على قواعد اسك زاد الرقمية "  الحصول

  م 0929/ 0/ 09ة السعودية، الرقمي

  على دورة تدريبية " آلية البحث في قاعدة  الحصولProQuest Ebook Central  "–  وزارة التعليم العالي– 

  م 0929/ 0/ 05املكتبة الرقمية السعودية، 
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  02املكتبة الرقمية السعودية،  –وزارة التعليم العالي  –على دورة تدريبية " تقنية البحث العلمي "  الحصول /

  م  0929/ 0

  على دورة تدريبية " آلية البحث في املوسوعة ألاكاديمية  الحصولBritannica  "–  املكتبة  –وزارة التعليم العالي

  م  0929/ 2/ 19الرقمية السعودية، 

  املكتبة الرقمية السعودية،  –وزارة التعليم العالي  –على دورة تدريبية " تقنيات البحث العلمي"  الحصول

 م.0929

  "املكتبة الرقمية السعودية،  –وزارة التعليم العالي  –الحصول على دورة تدريبية " تحليل البيانات النوعية

 .م0929

  "املكتبة  –وزارة التعليم العالي  –الحصول على دورة تدريبية " مهارات استخدام محركات أوعية البيانات

 .م20/20/0929الرقمية السعودية، 

  مهارات استخدام برنامج الوورد"الحصول على دورة تدريبية(Microsoft Word)  وزارة  – " في كتابة البحث

 .م20/0929/ 29املكتبة الرقمية السعودية،  –التعليم العالي 

  "املكتبة  –وزارة التعليم العالي  –الحصول على دورة تدريبية " مهارات ألاجهزة الذكية والتطبيقات في البحث

 .م0929/ 5/20الرقمية السعودية، 

  الحصول على دورة تدريبية الكترونية  " قاعدة العلوم التربوية والاجتماعيةEdu Search "–  وزارة التعليم

 .م0929املكتبة الرقمية السعودية،  –العالي 

  "املكتبة الرقمية السعودية،  –وزارة التعليم العالي  –الحصول على دورة تدريبية الكترونية  " الاقتباس العلمي

0929. 

 املكتبة الرقمية  –وزارة التعليم العالي  –" املنصة التعليمية أدومودو"   الكترونية ول على دورة تدريبيةالحص

 .م0925السعودية، 

 املكتبة  –وزارة التعليم العالي  –" التحليل إلاحصائي لالستبانات"   الكترونية الحصول على دورة تدريبية

 .م0925الرقمية السعودية، 

 باستخدام برنامج  العلمية " توثيق البحوث واملقترحات الكترونية تدريبية الحصول على دورةRefworks”   وزارة

 .م0925املكتبة الرقمية السعودية،  –التعليم العالي 

 املكتبة الرقمية  –وزارة التعليم العالي " قواعد معلومات دار املنظومة " الكترونية الحصول على دورة تدريبية

 .م0925السعودية، 

 املهارات واملعايير العاملية -التحكيم الالكتروني للبحوث العلمية ""  الكترونية الحصول على دورة تدريبية  /

IThenticate"" م0925املكتبة الرقمية السعودية،  –التعليم العالي  وزارة. 

  اللجنة  – والتقنية مدينة امللك عبد العزيز للعلوم –" البحوث الحيويةالحصول على دورة تدريبية  " أخالقيات

 .م0925،  الوطنية لألخالقيات الحيوية

  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب    الحصول علىICDL 

م من كلية الحاسبات 0999إلاصدار الرابع عام /IT / WINDOWS/ WORD /EXCEL/ ACCESS/POWER POINT/INTERNET"في برامج 

 .واملعلومات بشبين الكوم جامعة املنوفية

  الحصول على دورة تدريبية في الحاسب آلالي فيWINDOWS/ WORD/ EXCEL  من مركز "املجموعة العربية للكمبيوتر

 مصر -بنها  - م0995م و 0996واللغات"عام 

  الحصول على دورة تدريبية في الحاسب آلالي فيWINDOS/ WORD/ Presentation  املجلس  –من وزارة التعليم العالي

 مصر. -م 0990وحدة التدريب عام  –ت ألاعلى للجامعا

https://sdl.edu.sa/training/admin/E-Training/CreateTraning.aspx?id=696
https://sdl.edu.sa/training/admin/E-Training/CreateTraning.aspx?id=696
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  الحصول على دورة تدريبية في الحاسب آلالي فيAdvanced Word املجلس ألاعلى  –من وزارة التعليم العالي

 مصر. - 2015وحدة التدريب عام  –للجامعات 

  0925الكلية الجامعية بأملج، جامعة تبوك،  –جودة التدريس الجامعي في ضوء مفاهية التعلم السريع. 

  0925جامعة تبوك،  –الكلية الجامعية بأملج  –تجويد املشاريع البحثية الطالبية 

  الحصول على دورة تدريبية " إلادارة الجامعية " ضمن  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 .ساعة( 26م بواقع )29/5/0926وحتى .م25/5/0926بجامعة بنها وذلك في الفترة من  (FLDP)والقيادات"

  الحصول على دورة تدريبية " إدارة املواقع إلالكترونية " ضمن  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 .( ساعة26م بواقع )29/5/0926وحتى .م25/5/0926بجامعة بنها وذلك في الفترة من  (FLDP)والقيادات"

  ع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الحصول على دورة تدريبية " الجوانب املالية وإلادارية " ضمن  مشرو

 .( ساعة26م بواقع )06/5/0926وحتى .م06/5/0926بجامعة بنها وذلك في الفترة من  (FLDP)والقيادات"

  الحصول على دورة تدريبية " التقييم الذاتي واملراجعة الخارجية " ضمن  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

( 26م بواقع )25/6/0926وحتى .م06/5/0926وذلك في الفترة من  بجامعة بنها (FLDP)التدريس والقيادات"

 .ساعة

  الحصول على دورة تدريبية " التحليل إلاحصائي " ضمن  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 .( ساعة26م بواقع )6/9/0926وحتى .م69/5/0926بجامعة بنها وذلك في الفترة من  (FLDP)والقيادات"

  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  "تدريبية في برنامج معايير الجودة في العملية التدريسية فيالحصول على دورة

 .م05/9/0990م وحتى 00/9/0990بجامعة بنها وذلك في الفترة من  (FLDP)التدريس والقيادات"

 الحصول على دورة تدريبية في مهارات اللغة إلانجليزية(TOEFL)  من مركز اللغة إلانجليزية بجامعة الزقازيق في

 م.9/9/0996م وحتى 00/6/0996الفترة من 

 الحصول على دورة تدريبية في مهارات اللغة إلانجليزية(TOEFL)Local TOFEL Test  من مركز الخدمة العامة

 .م00/2/0929م وحتى 0929 0/2في الفترة من -جامعة بنها  –واللغات ألاجنبية 

  على دورة تدريبية في برنامج " التدريس الفعال"الحصول(T1)  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  "في

( 09م )26/0/0990م وحتى 22/0/0990فرع بنها وذلك في الفترة من  -جامعة الزقازيق  (FLDP)والقيادات"

 .ساعة

 "الحصول على دورة تدريبية في برنامج " اساليب البحث العلمي(T4)  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  "في

م 20/0/0990م وحتى 18/0/0990فرع بنها وذلك في الفترة من  -جامعة الزقازيق  (FLDP)التدريس والقيادات"

 .( ساعة24)

 "الحصول على دورة تدريبية في برنامج "مهارات الاتصال الفعال(I2)  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  "في

م 23/0/0990م وحتى 21/0/0990فرع بنها وذلك في الفترة من  -جامعة الزقازيق  (FLDP)التدريس والقيادات"

 .( ساعة24)

 "الحصول على دورة تدريبية في برنامج "مهارات التفكير(P1)  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  "في

( 24م )27/0/0990 م وحتى25/0/0990فرع بنها وذلك في الفترة من  -جامعة الزقازيق  (FLDP)والقيادات"

 .ساعة

 "الحصول على دورة تدريبية في برنامج "إخالقيات وآداب املهنة(P4)  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  "في

م 30/0/0990م وحتى 29/0/0990فرع بنها وذلك في الفترة من  -جامعة الزقازيق  (FLDP)التدريس والقيادات"

 .( ساعة16)
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  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  "برنامج مهارات الاتصال الفعال فيالحصول على دورة تدريبية في

 م.6/20/0990م وحتى 2/20/0990بجامعة بنها وذلك في الفترة من  (FLDP)والقيادات"

 مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  "الحصول على دورة تدريبية في برنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس في

 .م0/20/0990م وحتى 9/20/0990بجامعة بنها وذلك في الفترة من  (FLDP)ادات"التدريس والقي

 إنتاج املواد التعليمية  -الحصول على دورة تدريبية في برامج )استخدام أجهزة العرض التعليمية وصيانتها– 

ا في مجال تصميم املواقف التعليمية( في "مشروع تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بنه

 0995وذلك خالل تسعة أيام من شهر فبراير لسنة "(BEN2)التكنولوجيا الحديثة لعرض وإنتاج املواد التعليمية

 .م

 الحصول على دورة تدريبية فيIntel Teach Essential Course for Master Trainers  منIntel Teach Program 

( Certificate of Completion)  بنها.  جامعة –م 0929عام 

  عمادة الجودة والتطوير  –الحصول على دورة تدريبية  عن "إعداد وتنفيذ التقويم الذاتي " جامعة تبوك

 0926ألاكاديمي , 

  عمادة  –الحصول على دورة تدريبية  عن " ورشة عمل املهارات الحديثة للتعامل مع الطالب " جامعة تبوك

 ( ساعة تدريبية 26بواقع )  0926/ 2/  6 -6هـ     0/2/2066 -هـ2060/ 20/ 00الجودة والتطوير ألاكاديمي ,    

  جامعة  –حضور ورشة عمل عن "  دورة تعريفية عن كيفية التعامل مع موقع الجامعة" الكلية الجامعية بأملج

 .0920عمادة الجودة والتطوير ألاكاديمي.  –تبوك 

  حضور دورة تدريبية بعنوان“ Exam Questions: Types, Characteristics and Suggestions”  -  وحدة

 م.0920-20-20 –كلية أملج الجامعية  –القياس والتقويم الجامعي 

 "الكلية الجامعية  –وحدة القياس والتقويم الجامعي –حضور دورة تدريبية بعنوان " بناء وتصميم الاختبارات

 م.0920-20-26بأملج 

  الكلية  –وحدة القياس والتقويم الجامعي  -يبية بعنوان" فن التعامل مع أزمة الاختبارات" حضور دورة تدر

 م.0920-20-25الجامعية بأملج 

  حضور دورة تدريبية عن : تقييم أداء عضو هيئة التدريس بين النظرية والتطبيق وتجربة الجامعة ألاردنية في

 .0920ديسمبر  –  06-00ميسيومي ألاربعاء والخ –جامعة تبوك  –هذا إلاطار" 

  الكلية الجامعية بأملج   –حضور دورة تدريبية عن " مهارات التواصل الفعال " وحدة القياس والتقويم- 

 . 9/6/0926 –جامعة تبوك 

  الكلية الجامعية بأملج   –حضور دورة تدريبية عن " تنمية الذات من منظور إسالمي " وحدة القياس والتقويم

 . 0/6/0926 –جامعة تبوك  -

  جامعة  -الكلية الجامعية بأملج   –حضور دورة تدريبية عن " مفهوم الذات ألاكاديمي " وحدة القياس والتقويم

 . 0/6/0926 –تبوك 

  الكلية الجامعية بأملج   –حضور دورة تدريبية عن " القبعات الست للتفكير الفعال " وحدة القياس والتقويم- 

 . 29/6/0926 –جامعة تبوك 

  " حضور دورة تدريبية عنNew Strategies for your Academic Success  الكلية  –" وحدة القياس والتقويم

 . 20/6/0926 –جامعة تبوك  -الجامعية بأملج  

  الكلية الجامعية بأملج   –حضور دورة تدريبية عن " مصطلحات القياس والتقويم " وحدة القياس والتقويم- 

  20/0/0926 –جامعة تبوك 
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  جامعة  -الكلية الجامعية بأملج   –حضور دورة تدريبية عن " قياس نواتج التعلم " وحدة القياس والتقويم

 . 26/0/0926 –تبوك 

  جامعة تبوك  -الكلية الجامعية بأملج   –حضور دورة تدريبية عن " التقوي الذاتي " وحدة القياس والتقويم– 

22/29/0926 . 

  حضور دورة تدريبية عن "Student Self -Assessment  الكلية الجامعية بأملج   –" وحدة القياس والتقويم- 

 . 13/29/0926 –جامعة تبوك 

  خطواته(" وحدة القياس والتقويم  –أنواعه  –خصائصه  –حضور دورة تدريبية عن " التقويم : )مفهومه– 

 . 20/29/0926 –جامعة تبوك  -الكلية الجامعية بأملج  

 الكلية الجامعية  –تدريبية عن " التقييم والتطوير من منظور اسالمي " وحدة القياس والتقويم  حضور دورة

 . 26/29/0926 –جامعة تبوك  -بأملج  

  جامعة  –الكلية الجامعية بأملج  –حضور دورة تدريبية عن " معايير بناء الاختبارات " وحدة القياس والتقويم

 م 6/20/0926 –تبوك 

  جامعة تبوك  –الكلية الجامعية بأملج  –يبية عن " بنوك ألاسئلة " وحدة القياس والتقويم حضور دورة تدر– 

 م 5/20/0926

  "وكالة  -وحدة ضمان الجودة –حضور دورة تدريبية عن " املقارنات املرجعية مدخل لتقييم آلاداء الجامعي

 0926جامعة تبوك.  –الكلية الجامعية بأملج   -الكلية للتطوير والجودة 

 شهادات التقدير والجوائز

 مقدم من سعادة وكيلة الكلية الجامعية  –في الاشراف على وكالة التطوير والجودة  املتميزة عن الجهود  درع

 م.0929جامعة تبوك   –بأملج 

 مقدم من سعادة وكيلة الكلية الجامعية  –عن الجهود املبذولة في الاشراف على وحدة القياس والتقويم  درع

 م.0929جامعة تبوك   –ج بأمل

  مقدم من سعادة  –شكر وتقدير عن الجهود املبذولة في أنشطة قسم الرياضيات والعملية التعليمية   شهادة

 م.0929جامعة تبوك   –وكيلة الكلية الجامعية بأملج 

  عميد الكلية مقدم من سعادة  –درع وشهادة شكر وتقدير عن الجهود املبذولة في الاشراف على التطوير والجودة

 .م0929جامعة تبوك   –الجامعية بأملج 

 مقدم من سعادة  -وكالة التطوير والجودة –وتقدير عن الاشراف على وحدة البحث العلمي   درع وشهادة شكر

 م.0925جامعة تبوك.  –عميد الكلية الجامعية بأملج 

  من سعادة عميد الكلية الجامعية مقدم  –درع وشهادة شكر وتقدير عن إلاشراف على وحدة القياس والتقويم

 .م0925جامعة تبوك ،  –بأملج 

  خطاب شكر وتقدير من سعادة عميد الكلية عن إلاشراف على أعمال بحثية تم مشاركتها بامللتقى العلمي

 م.0925جامعة تبوك،  –السادس 

  متابعة إنجاز عن إعداد وتصميم وطباعة و  –خطاب شكر وتقدير من سعادة عميد الكلية الجامعية بأملج

م كعضو ومقرر ومنسق في لجنة إعداد التقرير السنوي  0926 -0920التقرير السنوي للكلية للعام الدراس ي 

 للكلية.

  جامعة تبوك  عن إلاشراف على وحدة  –درع وشهادة تقدير مقدم من سعادة عميد الكلية الجامعية بأملج

 م0926القياس والتقويم .
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 عميد الكلية الجامعية بأملج عن املشاركة في التحكيم وإلاشراف على ألاعمال  شهادة تقدير مقدم من سعادة– 

 .2015-جامعة تبوك  –بامللتقى العلمي الخامس 

  شهادة تقدير مقدمه من سعادة عميد الكلية الجامعية بأملج عن املشاركة في التحكيم وإلاشراف على ألاعمال– 

 .0920-جامعة تبوك  –بامللتقى العلمي الرابع 

  جامعة تبوك عن الجهود املبذولة في  –درع وشهادة تقدير مقدم من سعادة عميد الكلية الجامعية بأملج

 .0920إلاشراف على قسم الرياضيات، 

   جامعة تبوك عن الجهود املبذولة في  -درع وشهادة تقدير مقدم من سعادة عميد الكلية الجامعية بأملج

 .0926إلاشراف على قسم الرياضيات، 

  جامعة تبوك  عن الجهود املبذولة في إلاشراف  –شهادة تقدير مقدمة من سعادة عميد الكلية الجامعية بأملج

 .0920على قسم الرياضيات، 
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 جامعة تبوك –بقسم الرياضيات  إلاشراف على بحوث الخريجات )مشروع بحثي(  
 

 عنوان البحث سنة إلاشراف اسم الطالبة م

2.  

 حصيبان  بن عياد الجنهيأميره  بنت 

 عطوى  بنت جميل  بن بن سليم الجنهي

 ريم  بنت عواده  بن قبل الجنهى

 م0929

 

Comparison of some Statistical method to test the 

Significance of the difference between the two averages. 

0.  

 ساميه  بنت عيد  بن منور الجنهى

 حماد الجنهيأمال  بنت جمعه  بن 

 خلود  بنت سالمه  بن حريبي العلوني

 م0929
The Use  of Statistical method in determining the best 

function of production of economic in Saudi Arabia 

6.  

 نشميه  بنت راشد  بن حمد الجنهي

 ساره  بنت عبدالرحمن  بن صالح الذويب

 الجنهيعهود  بنت ساعد  بن مساعد 

 ريم  بنت عطيت  هللا  بن عيد الحمدي

 Financial mathematics and its applications م0929

0.  
 بشائر  بنت حمدي  بن محمد السليهيبي

 ازهار  بنت علي  بن مرزوق الجنهي
 Application of Discrete mathematics م0929

6.  

 ابتسام  بنت مسعد  بن حمدان املرواني

 بن داغر املرواني غدير  بنت لويفي 

 نوره  بنت حميد  بن سالم العلوني

 نداء  بنت ضيف  هللا  بن مساعد العرفي

 Chemical applications of Group Theory م0929

5.  

Amjad Jemaa Al Jahani/Ghadir Madani Al-

Brahimi/Iman Masoud Al-Jahani/ Maryam Attieh al-

Shathiwani/Maryam Ayad Al-Juhani/Sarah 

Mohammed Al-Juhani 

 Laplace Transform م0929ه /2060

9.  

Reem Selem Al-Hujori /      Yousra Woseel Al-Somari/      

Ahlam Yahia Al-Hafizi/    Majjda Salih Al-Onani 

Zainab Daif-allah Al-Homaidi 

 Vector Spaces م0929ه /2060

9.  
 إسراء عبد الرحمن الفايدي

 أمل غضيان الجنهي
 نظرية الزمرة م0929ه /2060

 م 0925-ه  2069 منال الجنهي  .0
الواقع املعزز وتدريس الرياضيات لذوي صعوبات تتتعلم 

 الرياضيات

29.  
هديبة موس ى عويضه + حنان حمدي حميد الجنهي+رنا 

 راشد الحمدي +أروى دخيل هللا العلواني
 Application of Mathematics in Medicine هـ 2069

 Introduction in Statistics هـ 2069 أمل مسعود سعد الحمدي + بيان عبدالرحمن العلي  .22

20.  

أسماء كامل مفض ي الحمدي + نوره مساعد سويعد 

السميري + رهام سعود الحافظي + جوهرة عطاهللا 

 محمد السميري + خميسة حاتم الغموي 

 Application of Calculus هـ 2069

 Application of Mathematics Matrix هـ 2069 الفايدي + عبير راشد الفايديهدى مهنا   .26

 Linear :Vector Spaces ه 2066 هيفاء بنت عوض سليمان الجنهي +بشائر سالم الحمدي  .20

 Differential Equations ه 2066 نجود سليم الفايدي + رشا أحمد الجنهي  .26

 ه 2066 الحمديعائشة عبدهللا الحبيش ي + نوال حامد   .25

Design an educational site using Google applications and its 

impact in the development of some scientific research skills 

among students 

 Application of Mathematics in Medicine ه 2066 أروى عبدهللا القوفي + سارة تركي القوفي  .29

 Using Matrices to Solve Problems in Real Life ه 2066 الحبيش يرشا مرزوق عطيوي   .29

 Application of Mathematics in Our Life ه 2066 سارة جابر عواده السناني + بيان عيد الجنهي  .20

 Volterra's Integral Equations هـ 2066 وداد سالم حسين الجنهي + هاجر صميدان  الجنهي  .09

 Laplace applications 1433 عبدالحميد الصيدالنيأمل بنت محمد بن   .02

 Fredholm's Integral Equations 1433 عهود بنت متعب بن صبيان الرقيق  .00
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 عنوان البحث سنة إلاشراف اسم الطالبة م

 فاطمه بنت صغير بن سلمي الجنهي 

 Calculus 2066 أبرار بنت سعد بن عبدهللا املرواني+ منال الجنهي  .06

 Special Functions and applications 1433 عائشه بنت عبدالرحمن بن فريج الجيعاني  .00
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 الخبرات التدريسية 

 الخبرات التدريسية
 )تم التدريس والاختبارات باللغة الانجليزية( م0929- 0929اململكة العربية السعودية من عام  –جامعة تبوك  –قسم الرياضيات  

 م عنوان املقرر  رمز املقرر  املستوى  الفصل الدراس ي العام الدراس ي

 Linear Algebra 2 -جبر خطي MATH 241 الرابع ألاول  ه2066- 2060

 ه 2066 – 2060

 ه2060 -2066

 ه 2060-2066

 MATH 203 الرابع الاول + الثاني
 تفاضل وتكامل متقدم 

Advanced Calculus 
0 

 MATH 346 مادة اختيارية الثاني ه 2066 – 2060
 نظرية ألاعداد

Number Theory 
6 

 ه 2066 – 2060

 ه 2060 -2066
 Math 427 مادة اختيارية الثاني

 دوال خاصة

Special Function 
0 

 -2060ه +  2060- 2066

 ه2066

 ه2066-2065

 ه2065-2069

 ه2069-2069

 ه2060 -2069

 ه2009- 2060

 MATH333 السابع الاول+الثاني

 الرياضيات والبرمجيات الجاهزة

Mathematics and Package 

Program 

6 

 ه2066-2060

2060-2066 

2066-2065 

2065-2069 

2069-2069 

 MATH408 السابع ألاول والثاني
 معادالت تكاملية

Integral Equations 
5 

 MATH251 الثالث الثاني ه2066-2060
 أسس الرياضيات

Basic of Mathematics 
9 

 ه 2066-2060

 ه 2060-2066
 MATH 406 السادس الثاني

 جزئيةمعادالت تفاضلية 

Partial Differential Equations 
9 

 ه2060 -2066

2060-2066 

2065-2069 

2069-2060 

 ه2009 – 2060

 MATH 491 ثامن الثاني + ألاول 

 مشروع بحثي

Research Project 

 

0 

 ه2066- 2060

 ه2065-2069

 ه 2069-2069

 MATH 462 الثامن ألاول + الثاني
 رياضيات متقطعة

Discrete Mathematics 
29 

 ه2060-2066

 ه2069-2060
 22 مبادئ رياضيات MATH106 ألاول  الثاني+ الاول 

 20 مقدمة في الاحصاء STAT101 ألاول  ألاول  ه  2069-2069

 MATH 334 السادس الثاني ه2069-2069

 مقدمة في التحليل العددي

Introduction Of Numerical 

Analysis 

26 

 م )الكلية الجامعية بأملج(0929- 0929العربية السعودية من عام اململكة  –جامعة تبوك 

 م عنوان املقرر  رمز املقرر  املستوى  الفصل الدراس ي العام الدراس ي

 2 مهارات الاتصال COM001 ألاول  الثاني ه2069-2060

 0 والبحثمهارات التعلم والتفكير LTS001 ألاول  ألاول  ه2060-2009
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 الخبرات التدريسية

 م 0925م الى عام 0926جامعة تبوك من عام  –الدبلوم العام في التربية  –املواد التربوية 

 العام الدراس ي
الفصل 

 الدراس ي

 املستوى 
 م عنوان املقرر  رمز املقرر 

 ه 2060-2066

 ه2065 -2066

 ه 2069-2069

 الثاني

 ألاول 

 ألاول 

DTED605 2 مدخل التدريس 

 ه2060-2066

 ه2066-2065

 ه2069-2069

 الثاني

 

 ألاول 

  ألاول 

DTED609 

 

 0 املناهج وطرق التدريس

 ه 2066-2065

 ه2065-2069

 ه 2069-2069

 ألاول 

 الثاني

 الثاني
 

DTED611 
 6 طرق التدريس الخاصة

 ه2066-2065

 ه 2069-2069
 ألاول 

 DTED 616 الثاني

 

التربية امليدانية في 

 التخصصات
0 

 6 مبادئ التربية لغير العاديين DTED613 الثاني ألاول  ه2065-2069

 

 الخبرات التدريسية 

 م 0929 –م  0999مصر من عام  –جامعة بنها  –كلية التربية 
 املقرر 

Courses 

 الفرقة

Academic Year 

 الدولة Universityالجامعة 

State 

الثانية )شعبة الرياضيات( +  Microteaching Labمعمل التدريس املصغر  

 العام الدبلوم

 Egyptمصر   Benhaبنها 

الثانية ت.أ )شعبة  Microteaching Labمعمل التدريس املصغر 

 الرياضيات(

  Egyptمصر  Benhaبنها  

  Egyptمصر  Benhaبنها  الثالثة )شعبة الرياضيات( Laboratory teaching aidsمعمل الوسائل التعليمية 

 Egyptمصر  Benhaبنها  الدبلوم العام  Laboratory teaching aidsمعمل الوسائل التعليمية 

 معمل تكنولوجيا التعليم + حاسب آلي في التخصص

Educational Technology & Computer lab 

 بنها الثالثة)شعبة الرياضيات(

Benha 

 مصر

Egypt 

 معمل تكنولوجيا التعليم + حاسب آلي في التخصص

Educational Technology & Computer lab 

الثالثة ت.أ )شعبة 

 الرياضيات(

 بنها

Benha 

 مصر

Egypt 

معمل الحاسب آلالى )برنامج وورد + برنامج بور بوينت + برنامج إكسل 

 + برنامج فرونت بيج(

Computer lab: (word +PowerPoint +Excel+ front page) 

 بنها الثانية + الثالثة + الرابعة

Benha 

 مصر

Egypt 

 آلالىمعمل الحاسب 

Computer lab:: (word +PowerPoint +Excel+ front page) 

الثانية ت.أ + الثالثة ت.أ + 

 الرابعة ت. أ 

 بنها

Benha 

 مصر

Egypt 

 تدريب الطالب على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

Training students to ICDL 

 الثانية

Second Year 

 بنها

Benha 

 مصر

Egypt 

 Egyptمصر  Benhaبنها  رابعة  + ثالثة )رياضيات( Teaching methodsطرق تدريس

 Egyptمصر Benhaبنها  ثالثة )رياضيات(    Curriculumمناهج

  


