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جامعة اإلمام دمحم بن 
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 ىـ3631
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جامعة اإلمام دمحم بن 
 سعود اإلسالمية

 ه:361

 :الخبزاث الوظيفيت 

 التاريخ  جهة العمل املسمى الوظيفي 
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 :لمقزراث يت لخبزاث الحدريس

 اسم اجلامعة / الكلية  الدرجة العلمية  نوع اجلنس املقررات اليت مت تدريسها م
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 :داريت لإاخبزاث المناصب 

 :الإنحاج العلمي

 كمية المعممين بكالوريوس طالب أصول التربية العامة 3

 كمية المعممين+كمية لتربية بكالوريوس طالب أصول التربية اإلسالمية 4
 كمية المعممين بكالوريوس طالب البحث التربوي)بكالوريوس( 5
دورة مدراء ومشرفو ورواد  تربويون  البحث العممي في النشاط 6

 النشاط
 كمية المعممين

 كمية التربية ماجستير طالب التربية المقارنة 7
 كمية التربية ماجستير طالب والتنمية التربية 8
 كمية التربية ماجستير طالب ندوة وبحث في التربية 9
 كمية التربية ماجستير طالب وطالبات نظام التعميم في دول الخميج :
 كمية التربية دكتوراه طالب وطالبات النظرية في التربية ;
 كمية التربية دكتوراه طالب وطالبات نظم التعميم في البالد اإلسالمية 31
 كمية التربية دكتوراه طالب وطالبات تحميل النظم التعميمية 33
 كمية التربية دكتوراه طالب المتعمم الكبير 34
 كمية التربية دكتوراه طالب قضايا تربوية معاصرة 35
 كمية التربية دكتوراه طالب تصميم وبناء البحوث التربوية 36
 كمية التربية دكتوراه طالب التعميم األساسي 37
 كمية التربية دكتوراه طالب الفكر التربوي اإلسالمي 38
 كمية التربية دكتوراه طالب وطالبات التربية والتغير االجتماعي 17

 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
4 

 كمية المعممين بالرياض النشاط دورات مديرو المدارس والمشرفين التربويين ورواد مدير وحدة 
 ه645/3646

 
2 

 3649و 3648و 3647 مية المعممين بالرياضك أمين سر قسم التربية وعمم النفس

3 
 3649و 3648و 3647 كمية المعممين بالرياض رئيس لجان المقابالت الشخصية لمقبول بكمية المعممين بالرياض

 نوع  العنوان م

 نتاج اإل

 

 لغة اإلنتاج

 

 سنة النشر  اسم المجلة

3 Scientific  supervision trends 
 اتجاىات اإلشراف العممي

مجمة كمية التربية بكفر  العربية ورقة عمل
 الشيخ

4114 

4 The relations between the scientific 
supervisor and the research 

student 
العمميين العالقات التبادلية بين المشرفين 

 والطالب البحث

 4115 غير منشور العربية ممخص

لممرحمة  كتاب مبادئ البحث التربوي  5
 الجامعية

 4116 مكتبة الرشد العربية

6 An Evaluation study of the 
scientific supervision  system in 
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colleges and departments of 
education in the Saudi Uni. 

لنظام اإلشراف العممي بكميات دراسة تقويمية 
 وأقسام التربية بالجامعات السعودية

 4118 المعممين اإلنجميزية ورقة عمل

 بحث مشكالت التدريس الجامعي بكميات المعممين 7
 عممي

مجمة رسالة الخميج  العربية
 العربي

4118 

نماذج القدوة عند الطالب المعمم بالرياض وعوامل  8
 تشكيميا

 

مجمة كمية التربية بكفر  العربية بحث عممي
 الشيخ

4118 

القيم المصاحب لمتفكير العممي لدى طالب كميات  9
 المعممين وعالقتيا ببعض المتغيرات

 بحث
 عممي

مجمة دراسات تربوية  العربية
واجتماعية كمية 
التربية جامعة 

 حموان

4119 

لتالميذ الصف مدى أىمية مفاىيم التربية البيئية  :
السادس االبتدائي بالرياض ومدى تعامميم معيا من 

 وجية نظر معممييم

 بحث
 عممي

مجمة كميات المعممين  العربية
 العموم التربوية–

4119 
 

حقوق طالب الجامعة المتوافرة ومعوقات تفعيميا فـي  ;
 الحياة الجامعية في المممكة العربية السعودية

 بحث
 عممي

كمية التربية مجمة  العربية
 جامعة اإلسكندرية

411; 

مدى استخدام عضو ىيئة التدريس آلداب التربية  31
بالحوار وأساليب تنميتيا من وجية نظر طالب 

 جامعات الرياض

 بحث
 عممي

مجمة مستقبل التربية  العربية
 العربية

411; 

 بحث الخمفية األسرية وعالقتيا بغياب الطالب المعمم 33
 عممي

رسالة التربية وعمم  العربية
 النفس)جستن(

4133 

دور مقترح لألسرة لحماية األبناء من االنحراف  34
 الفكري 

 بحث
 عممي

مجمة رسالة الخميج  العربية
 العربي

4133 

 بحث الصورة الذىنية لعضو ىيئة التدريس لدى طالبو 35
 عممي

مجمة دراسات تربوية  العربية
 واجتماعية

4134 

الجامعية في تخصص أصول توجيات الرسائل  36
-ىـ3633التربية بالجامعات السعودية خالل الفترة)

 ىـ(3655

 بحث
 عممي

مجمة كمية التربية  العربية
 جامعة بنيا

4134 

ميثاق أخالقي مقترح لطالب الجامعة السعودي في  37
 ضوء الفكر التربوي المعاصر

 بحث
 عممي

في مجمة العموم  العربية
التربوية جامعة 

 الكويت

4135 

أساليب المدرسة االبتدائية في مواجية السموك  38
السمبي لمطالب من منظور المعممين في مدينة 

 الرياض بالمممكة العربية السعودية
 

 بحث
 عممي

مجمة العموم التربوية  العربية
والنفسية جامعة 

 البحرين

4135 

مشكالت الطالب الدراسات العميا بقسم السياسات  39
وحموليا المقترحةالتربوية   

 4136 غير منشور العربية مسح استطالعي

خريطة بحثية مقترحة في أصول التربية بالجامعات  :3
 السعودية

 

 بحث
 عممي

مجمة رابطة التربية  العربية
 الحديثة

4137 
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 :الزسائل العلميت المشاركت في 

 الحوافز:

 

لدى عمادة شؤون  العربية ميثاق ميثاق أخالقي لطالب الجامعة ;3
الطالب بجامعة 
 الممك سعود

4139 

لدى عمادة شؤون  العربية دليل دليل حقوق طالب الجامعة 41
الطالب بجامعة 
 الممك سعود

4139 

 بحث المدرسة كما تتصورىا نظرية المعرفة 43
 عممي

مجمة مستقبل التربية  العربية
 العربية

413: 

 4141 مكتبة الرشد العربية كتاب جامعي مبادئ البحث التربوي)طبعة مزيدة ومنقحة( 44

كتاب لمدراسات  المرجع في البحث التربوي  45
 العميا

 4141 مكتبة الرشد العربية

كتاب لمدراسات  البحث التربوي  في كتابةال 46
 العميا

 في طور  مكتبة الرشد العربية
 المراجعة

47 The importance of stupidity in 
scientific research 

 أىمية الغباء في البحث العممي

ترجمة مقالة 
 عممية

 4143 في طور المراجعة العربية

 نوع املشاركة )إشراف ، مشرف مساعد،  مناقشة (  الرسائل العلمية عنوان  م
 أولاً: الإشراف على الزسائل الجامعيت:

ا تاياررة بىررة ا تايررة اخااجر  اا ررتال لتر  ا   رل داخرل س رم ا  را را   ) اج رترا  دبترااا  ا جا عرة ائللردد بيررا  رل ا ا رتم اإلشراا  لىر  
 1441/1441ا داا ي ا ثاني  عام 

 ثانياً: المشاركت في مناقشت رسائل جامعيت:

الثـاني مـن العـام الدراسـي  الدراسـي  الفصـلوال يـزال حتـ   جامعية)دكتوراه+ماجسـتير  داخـل كميـة التربيـة وخارجيـا( شتراك في مناقشـة رسـائلكما تم اال
3663/3664 

 مصدرها تاريخ ال املناسبة نوع اجلائزة م
عضو المجنة التحضيرية لورشة عمل إعداد االختبارات  خطاب شكر 3

 )الفصل الدراسي األول(
رئيس قسم التربية عمم النفس كمية  3648

 المعممين
 عضو المجنة التحضيرية لورشة عمل إعداد االختبارات خطاب شكر 4

 الدراسي الثاني()الفصل 
رئيس قسم التربية عمم النفس كمية  3648

 المعممين
درع الجامعة  5

 الفضي
 جامعة الممك سعود ;364 مسابقة التميز في التدريس

 مدير جامعة الممك سعود ;364 مسابقة التميز في التدريس شيادة تقدير 6
 الممك سعودمدير جامعة  :364 مقالة صحفية في جريدة الجزيرة خطاب شكر 7
 عميد كمية المعممين 3651 تكريم لمترقية لرتبة أستاذ درع تذكاري  8
عضو في المجنة العممية لمؤتمر التكامل ببين التعميم العام  شيادة شكر 9

 والعالي
 رئيس جستن ;365

 عميد كمية التربية 3661 تكريم المتميزين بقسم السياسات التربوية شيادة تقدير :
 عميد كمية التربية 3661 إعداد حمقة نقاش لممجمس الطالبي بالقسم تقديرشيادة  ;
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الحنميت المهنيت )الحضور والمشاركت في المؤجمزاث والندواث والمحاضراث والدوراث وورش 

   :العمل

 اجلهة املنظمة املكان التاريخ العنوان م
 أولاً: المؤجمزاث :

 
المؤتمر العممي الخاص بالحريات األكاديمية في الجامعات  4

 العربية
8-:/33/3648 
9-;/34/4117 

مركــز عمــان لدراســات حقــوق  عمان
 اإلنسان

0 

 :3/4/364-51/3-;4 اإلصالح المدرسي> تحديات وطموحات
39-3;/4/4119 

جامعـــــــة اإلمـــــــارات العربيــــــــة  دبي 
بالتعاون مع جائزة حمدان بـن 
 راشد لألداء التعميمي المتميز

3 
 العنف في الجامعات> أسباب  وحمول

38-3:/7/364; 
43-45/7/411: 

 جامعة الزيتونة الخاصة عمان

1 
 ألمن الفكري بجامعة الممك سعود بالرياضا

ـ ;364الفصل الثاني 
 ىـ3651
 

 سعودجامعة الممك  الرياض

 
 الجودة في التعميم الجامعي

 
45-47/3/3653 
;-33-/3/4131 

المنظمة العربية لمعموم  شرم الشيخ
 اإلدارية

 ثانياً: الندواث:
الرؤية الثقافية اإلسالمية في معالجة قضايا حقوق  3

 اإلنسان
36-38/3/3646 
39-3;/5/4115 

المنظمة اإلسالمية لمتربية  الشارقة
 والثقافة)أسيسكو(والعموم 

 كمية المعممين الرياض 3645/3646الفصل الثاني  األصول العممية لتعميم الكبار 4
5 

 التكامل التربوي بين التعميم العام والعالي
 الفصل الثاني

3658/3659 
 جامعة الممك سعود الرياض

 جامعة الممك سعود الرياض ىـ3654 36/31-35 35التدريس الجامعي  6
 مسرح وزارة التعميم الرياض 51/7/3661-;4 التعميم المستمر األولممتق   7

 ثالثاً: ورش العمل:
4 

 التقويم واالختبارات
 الفصل األول

3647/3648 
مركز التدريب وخدمة  الرياض

 المجتمع كمية المعممين
0 

 التقويم واالختبارات
 الفصل الثاني

 ه3647/3648
مركز التدريب وخدمة  الرياض

 بكمية المعممينالمجتمع 
 
 الثاني الفصل الجمعيات العممية بالجامعات السعودية 3

1429 -51 14 
 جامعة الممك سعود الرياض

4 

 41/8/3661 حمقة نقاشية بعنوان االختبار الشامل 
قاعة اجتماع قسم السياسات  الرياض

التربوية كمية التربية جامعة 
 الممك سعود

 الجامعيالتعميم القائم عم  النواتج  1
 

 ه41/7/3653-;3
 

 جامعة الممك سعود الرياض

 مركز البحوث كمية التربية 3661 نشر بحث بعنوان المدرسة كما تتصورىا نظرية المعرفة مكافأة نشر عممي 31
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حمقة نقاشية بعنوان الدراسة الدولية تيمز  ا7
Timss2015مركز التميز البحثي كمية  الرياض 15/3/1438 والسياسات التعميمية في دول الخميج

 التربية جامعة الممك سعود
 ZOOMعبر منصة  الرياض 33/9/3664 المرشد في االختبار الشامل 1

 :رابعاً: الدوراث الحدريبيت

:4 
 دورات عدة من عمادة تطوير الميارات

 العام
411;-4131 

 جامعة الممك سعود الرياض

0 
 العام الدراسي والعممية برنامج تطوير الميارات المغوية

4131/4133 
 جامعة الممك سعود أمريكا

 :خدمت المجحمعالمشاركت في 

 دةياجلهة املستف نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م
خمتلفة)تربوية، وطنية( جتاوزت  صحيفة اجلزيرة عديدة مقاالت صحفية 4

 مقالة422
 اجملتمع+ وزارة التعليم+ الشباب

 وزارة التعليم تربوية جملة اليمامة عديدة حتقيقات صحفية 0
مقابالت  3

 تلفزيونية وإذاعية
التعليم+ راعية الشباب+ وزارة الشؤون وزارة  تربوية قناة اإلخبارية عديدة

 االجتماعية
  :اللجان

 اجلهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م
1 

 لجنة كنترول القسم
3646/3647 
 مقرر 3647/3648

قسم التربية وعمم النفس كمية المعممين 
 بالرياض

4 
 لجنة الجودة والتطوير

3648/3649 
 مقرر :3649/364

النفس كمية المعممين قسم التربية وعمم 
 بالرياض

5 
 المجنة العممية

364:/364; 
 مقرر

قسم التربية وعمم النفس كمية المعممين 
 بالرياض

 كمية التربية-قسم السياسات التربوية مقرر ه3656/3657 لجنة الدراسات العميا 6
 التربيةكمية -قسم السياسات التربوية مقرر ه3657/3658 لجنة أخالقيات البحث التربوي  7
 كمية التربية-قسم السياسات التربوية مقرر ه3658/3659 لجنة االختبار الشامل 8
 كمية التربية-قسم السياسات التربوية مقرر :3659/365 لجنة االختبار الشامل 9
وكالة كمية التربية لمدراسات العميا والبحث  عضو ه3658/3659 لجنة االختبار الشامل :

 العممي 
; 

 لجنة الدراسات العميا 
وكالة كمية التربية لمدراسات العميا والبحث  عضو ه3656/3657

 العممي 
 كمية التربية-قسم السياسات التربوية عضو ه3658/3659 لجنة الدراسات العميا 31
وكالة كمية التربية لمدراسات العميا والبحث  عضو :3659/365 لجنة الدراسات العميا 33

 العممي 
وكالة كمية التربية لمدراسات العميا والبحث  عضو ;365/:365 لجنة الخطط والبرامج األكاديمية 34

 العممي 
ممثل قسم السياسات  ;365/:365 فريق الييكمة والحوكمة 35

 وكالة كمية التربية لمجودة  التربوية في الفريق
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  :العلميت والمهنيت عضويت اللجان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ممثل قسم السياسات  3661/3663 مجمس مركز البحوث  36
المجمس التربوية في  مركز البحوث كمية التربية 

 املقر مسمى العضوية م
 كمية التربية جامعة الممك سعود الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية)جستن( 3
 المانيا-ميونخ المجمع العربي لمممكية الفكرية 4
 كمية التربية جامعة عين شمس واإلدارة التعميميةالجمعية المصرية لمتربية المقارنة  5
 المغرب-دار الشباب بوزان جمعية البحث والتكوين التربوي  6
 بنيا-مصر A.A.Eرابطة التربويين العرب 7


