أوالً  :معلومات عامة :

االسم :فوزية بنت صاحل بن عبدهللا الشمري
حمل امليالد :اخلرب
اجلنسية :سعودية
الوظيفة احلالية :أستاذ مشــارك /ومديرة مركز االحباث الرتبوية
جهة الوظيفة :جامعة األمةرة وورة بنت عبدالرمن مبنقةة الراض
قسم :اإلدارة والتخقيط الرتبوي /كلية الرتبية.
عدد أفراد األسرة 3 :
عزابء
احلالة االجتماعية:
اجلوال4555501968 :
وسيلة االتصال :املكتب4881101113 :
الربيد اإللكرتوين:
اثنياً :املؤهالت العلمية:
املؤهل العلمي

Shammri-F@hotmail.com
Fsalshammari@pnu.edu.sa
الكلية

اسم اجلامعة

التخصص العام

التخصص الدقيق

بكالوريوس

الرتبية

ج.امللك فيصل

تربية

علم اجتماع وخدمة
اجتماعية(أساسي) وادارة
تعليمية (فرعي)

ماجستةر

الرتبية

ج.امللك سعود

تربية

إدارة مدرسية واشراف
تربوي

دكتوراه

الرتبية

االمةرة ووره بنت
عبدالرمن

تربية

إدارة وختقيط تربوي

عنوان حبث املاجستري:
تةييم الةدرة الةيادية وبعض العوامل املؤثرة فيها لدى مديرات مدارس املرحلة االبتدائية احلكومية يف مدينة الدمام

عنوان حبث الدكتوراه:

تةومي احللةات التقبيةية لتدريب الةيادات النسائية يف كليات البنات .

اثلثاً :الدورات التدريبية اليت حصلت عليها:

اجلهة املنفذة للدورة

مدة الدورة

مالحظات

م

مسمى الدورة

 8يوم

8015/0/11هـ

8

الذكاء الوجداين

مركز حياة للتدريب

8015/84/10هـ

1

جناح بال حدود

مركز حياة للتدريب

 8يوم

3

فن قيادة الذات

مركز حياة للتدريب

 8يوم

8015/88/84هـ

0

التعليم التعاوين

مركز مصادر التعلم بكلية
الرتبية /األدبية

يومني

8015/88/0هـ

5

اإلدارة ابألخالق

مركز حياة للتدريب

 8يوم

8019/0/1هـ

1

9

ودوة العوملة وأولوات الرتبية

الرتبية/جامعة امللك سعود

 3أام

8015/3/8هـ

0

كيفية كتابة الورقة العلمية

مركز التدريب ابلكلية

ا يوم

8019/88/88هـ

1

إدارة الوقت

معهد اإلدارة العامة

 3أام

8019/3/6هـ

6

فاعلية املدير يف مجاعات العمل

معهد اإلدارة العامة

 0أام

8019/88/13هـ

84

اإلدارة التنفيذية يف ظل ثورة املعلومات

األحتاد األعلى للجامعات
العربية  /الةاهرة

 5أام

1440/81/89م

88

ملتةى التدريب أثره وقياسه

جامعة االمام دمحم بن سعود
االسالمية

 1يوم

8016/0/89هـ

81

ورشة عمل تقوير فعالية التدريب

مركز خدمة اجملتمع /جامعة
االمام

 1يوم

8016/0/89هـ

85

أمسية التدريب حول قياس أثر التدريب

اجلمعية السعودية لالدارة

 8يوم

8016/6/80هـ

89

دورة إعداد مدربة حمرتفة

معهد حاسب لتدريب
الكفاءات الفنية

 5أام

1441/6/10م

80

كيف تصنع فريق عمل انجح ابستخدام
برجميات وتةينات إدارة اجلودة الشاملة

مركز التدريب واملعلومات
بكلية الرتبية

 8يوم

8016/81/86هـ

81

ورشة عمل تدريبية
(الصعوابت اليت تواجه تقبيق معايةر
اجلودة الشاملة)

جامعة األمةر سلقان

 8يوم

86

ورشة عمل
(املهارات الةيادية للةيادات العليا
ورئيسات األقسام)

مركز التدريب واملعلومات
بكلية الرتبية

 8يوم

8016/81/19هـ

14

ورشة تدريبية
(التةومي املؤسسي)

كلية الرتبية

 1يوم

8034/0/88هـ

18

ورشة تدريبية
(التةومي الرباجمي)

كلية اآلداب

 3أام

8034/0/1هـ

11

مهارات البحث النوعي

عمادة التقوير األكادميي
جامعة الةصيم

 1أام

ـ8034/0/10-11

8016/81/13هـ

2

ورشة تدريبية
إعداد املدربني ضمن مشروع تنمية
االبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات السعودية

وزارة التعليم العايل
برانمج "االبداع والتميز"

 5أام

8034/5/18هـ

جامعة جازان

يومان

8038/8/14-86هـ

15

التعرف على آليات تنفيذ التةومي الذايت

جامعة االمةرة وورة بنت
عبدالرمن  +اهليئة الوطنية
للتةومي واالعتماد االكادميي

يوم واحد

8038/8/84هـ

19

تةومي الربامج وفةاً ملعايةر وواثئق اهليئة
الوطنية للتةومي واالعتماد االكادميي

اهليئة الوطنية للتةومي واالعتماد
االكادميي

يومان

8038/1/6-1هـ

مشروع اخلقة االسرتاتيجية جلامعة األمةرة
10
وورة بنت عبدالرمن

جامعة االمةرة وورة بنت
عبدالرمن

يومان

8038/1/5-0هـ

11

األعتماد األكادميي والتةومي الذايت األويل

كلية الرتبية
وحدة التدريب والتقوير

يومان

8038/1/8هـ

16

سبل حصول األقسام التعليمية على
االعتماد االكادميي

كلية الرتبية
وحدة التدريب والتقوير

يوم واحد

8038/1/0هـ

34

منهجية البحوث املسحية

كلية الرتبية
وحدة التدريب

يوم واحد

8038/3/11هـ

38

التةومي الذايت للمؤسسات االكادميية

وزارة التعليم العايل
برانمج "االبداع والتميز"

 0أام

8038/0/1-0هـ

31

برانمج تدريب املدربني (حةيبة توصيف
الربامج واعداد التةارير)

اهليئة الوطنية للتةومي واالعتماد
االكادميي

 0أام

8038/0/11-86هـ

33

توصيف الربامج واملةررات

جامعة الدمام  +اهليئه الوطنيه
للتةومي واالعتماد االكادميي

يومان

 8038 /0/3 – 1هـ

اهليئة الوطنية للتةومي واالعتماد
االكادميي+اجمللس الثةايف
الربيقاين

88يوم

1484/0/18-88

35

املفاهيم املتةدمه يف اجلوده الشامله يف
ادارة املكاتب االداريه

مركز  9سيجما للتدريب
والتقوير  -كواالملبور

 88يوم

1484/1/5-0/15

39

مشروع تقوير خقة عملية القسام االدارة
الرتيوية للحصول على االعتماد
االكادميي من هيئاتدولية متميزة

جامعة طيبة

13

 10أتسيس وظام اجلودة والتةومي الذايت األويل

 30زارة مراكز اجلودة يف اململكة املتحدة

3أام

8038/88/10-11
3

30

ضمان اجلودة والتةومي املؤسسي-اخلرب

اهليئة الوطنية للتةومي واالعتماد
االكادميي

يومان

8031/8/6-1

31

ورشة املنظمة املتعلمه

وحدة التدريب/الرتبيه جامعة
األمةره ووره

يومان

8038/88/3

=

 8يوم

8031/8/0

04

ورشة التحليل الرابعي للتخقيط
االسرتاتيجي

=

 8يوم

8031/8/80

08

ورشة ادارة اسرار العمل

=

 8يوم

8031/8/18

01

امللتةى االول ملسؤيل اهليئة الوطنية
ومسؤيل اجلودة يف مؤسسات التعليم
العايل

اهليئة الوطنية للتةومي واالعتماد
االكادميي

 8يوم
0:34-1

8031/9/9

03

تنمية املهارات واالدارية لرؤساء األقسام
التعليمية

جامعة ليدز  -بريقاويا

أسبوعان

1483 /0 /89-1

00

التخقيط االسرتاتيجي ومهارات الةيادة
الفاعلة

شركة خرباء الرتبية ابلتعاون مع
مع جامعة األمةرة وورة بنت
عبدالرمن بفندق الفورسيزون
ابلراض

 8يوم

05

الذكاء االجتماعي

09

العالج ابلفن مع األطفال

وحدة التدريب والتقوير بكلية
الرتبية جامعة األمةرة وورة بنت
عبدالرمن

 8يوم

00

مفاتيح احرتافيتك يف ادائك الوظيفي

مركز االمثل للتدريب

يومان

وحدة التدريب والتقوير
كلية الرتبية
جامعة االمةرة وورة

 8يوم

عمادة التقوير وتنمية املهارات
 +اهليئة الوطنية للتةومي
واالعتماد االكادميي

يومني

ورشة تعريفية ابضقراب التوحد

وحدة التدريب والتقوير
كلية الرتبية
جامعة االمةرة وورة

 8يوم

8033/5/81

االستباانت االلكرتووية تصميمها وحتليل

وحدة التدريب والتقوير

 8يوم

8033/9/0

 36ورشة كيف تتخلصني من ضغوط العمل

احتياجات سوق العمل من التخصصات
01
الرتبوية
06

54

مؤشرات األداء واملةاروة املرجعية

1481/1/1م
8033/0/3هـ
8033/0/5هـ
1483/84/10-13

8033/5/19

8033 /0 / 11-10

4

كلية الرتبية
جامعة االمةرة وورة

58

بياانهتا

51

االختبارات االدراكية

53

آلية حتفيز أعضاء اهليئة التعليمية حلضور
الربامج التدريبية املةامة يف جامعة االمةرة
وورة بنت عبدالرمن

جامعة االمةرة وورة

وحدة التدريب والتقوير
كلية الرتبية
جامعة االمةرة وورة
عمادة التقوير وتنمية املهارات

 8يوم

 8يوم

8033/9/84

8030/1/84

50

التحليل الرابعي للوضع الراهن للجودة
ابجلامعة (سوات) االدارات

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8030 /81 /10-13

55

التخقيط االسرتاتيجي للجودة على
مستوى اجلامعة

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8030 /81 /19-15

59

التخقيط للربامج وصياغة
توصيفاهتاوتةاريرها

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8035 /8 /1-0

50

املدوانت يف التعليم اجلامعي

عمادة التعلم اإللكرتوين
والتعليم عن بعد

يوم

8035 /3 /5

51

إدارة وإعداد الدراسة الذاتية للجامعة
والربامج

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8035 /1 /9-5

56

تفعيل تةنية الباركود يف اجلامعة

عمادة التعلم اإللكرتوين
والتعليم عن بعد

يوم واحد

8035 /3 /88

94

ضمان اجلودة والتةومي الرباجمي

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8035 /1 /10-19

98

توصيف املةررات والتدريب امليداين
وإعداد تةاريرها

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8035 /0 /9-5

91

التخقيط للجودة على مستوى الكليات
والربامج

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8035 /0 /10-19

93

تقبيق معايةر ضمان اجلودة واالعتماد
املؤسسي

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8035 /5 /5-0

90

إقرار الربامج

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يومني

8035 /5 /6-1

95

التدقيق الداخلي

عمادة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي

يوم

8035 /5/88

99

مشروع االسرتاتيجية الوطنية لتعزيز الوالء

مركز أسبار للدراسات

يومني

8039 /3 /85-80
5

90

واالوتماء

والبحوث واالعالم

فنيات كتابة األسئلة

املركز الوطين للةياس والتةومي

عمادة التقوير وتنمية املهارات
جبامعة األمةرة وورة ابلتعاون مع
إعادة تصميم إجراءات العملBPR :
شركة بوزآلني هاميلتون
االستشارية

8039 / 5 / 11-10

يومني
يومني
 84ساعات تدريبية

8039 /5 /80-83

96

أساليب وأدوات أتليف الكتب وبيعها

مركز املثايل للتدريب

 0أام
 14ساعة تدريب

8039 /1 /11-86

04

فن كتابة الرواية

مركز املثايل للتدريب

 3أام
81ساعة تدريبية

8039 /1 /16-10

08

حق االمتياز التجاري
( الفروشايز)

مركز املثايل للتدريب

يومني
 1ساعات

1485 /1 /38-34

91

رابعاً :التدرج الوظيفي:
م

مسمى
الوظيفة

الةسم والكلية
واجلامعة التابع هلا
الوظيفة

8

حماضر

الرتبية وعلم
النفس/كلية إعداد
املعلمات

أستاذ
مساعد

الرتبية وعلم النفس
 /األدبية

مدة العمل فيها
من اتريخ

إىل اتريخ

8081/9هـ

8010هـ

8010هـ

8039

1

3

أستاذ
مشارك

األدارة والتخقيط
الرتبوي /كلية
الرتبية

0/ 89
8039/

البيان

حىت اآلن

* وكيلة قسم الرتبية وعلم النفس
* رئيسة النشاط الثةايف ابلكلية
* رئيسة جلنة رصد االمتحاانت ( )5سنوات
* رئيسة جلنة املعادالت ابلكلية ()1سنة
* رئيسة جلنة رصد االوتساب ()8سنة
* رئيسة قسم الرتبية وعلم النفس (سنتني
ووصف)
* وكيلة كلية الرتبية للتقوير واجلودة من
8016/3/9وملدة  0سنوات
* وكيلة عمادة الةبول والتسجيل للشؤون الفنية ملدة عام كامل.
* وكيلة عمادة الةبول والتسجيل للتقوير واجلودة منذ /88 /9
 8035حىت اآلن ومكلفة ابلشؤون الفنية.
* وكيلة عمادة الةبول والتسجيل للتقوير واجلودة منذ /88 /9
 8035حىت  8039 /88 /9ومكلفة ابلشؤون الفنية.
* استاذ مشارك ابلةسم.
* تفرغ علمي 8031 /8030هـ
6

* مديرة مركز البحوث الرتبوية  8031هـ حىت اآلن
* عضو اللجنة العليا جلودة برامج الدراسات العليا يف اجلامعة.
خامساً  :املقررات اليت قمت بتدريسها:
م

مرحلة البكالوريوس

8

إدارة وختقيط املدرسة اإلبتدائية

1

مةدمة يف العلوم الرتبوية

3

مةدمة يف الرتبية اخلاصة

0

املدرسة االبتدائية

5

سياسة ووظام التعليم يف اململكة العربية السعودية

9

إدارة وختقيط تربوي

0

ادارة وتنظيم مؤسسات الرتبية اخلاصة

1

ادارة مؤسسات راض االطفال

6

مبادئ البحث الرتبوي

84

إدارة مؤسسات تربوية إدت 311

مرحلة الدراسات العليا
دبلوم عايل

متهيدي ماجستري

اإلدارة املدرسية

مبادى االدارة واالشراف الرتبوي

اإلشراف الرتبوي

االدارة واالشراف التقبيةي

التعليم يف اململكة العربية
السعودية

سادساً ( :أ) األحباث العلمية املنشورة يف جمالت علمية حمكمة:
عنوان البحث

دكتوراه

التخقيط الرتبوي
التخقيط االسرتاتيجي إدت 141

موقف البحث
مفرد

مثىن

حتليل مواقف أعضاء اهليئة التعليمية واالدارية من تطبيق إدارة

جهة النشر

اجلودة الشاملة



جملة دراسات
مركز تقوير التعليم اجلامعي جامعة عني مشس
1441م

التغيري التنظيمي يف جامعة األمرية نوره بنت عبدا لرمحن



جملة كلية الرتبية /جامعة االزهر/ديسمرب1488

(املقاومه واسرتاتيجيات التغلب عليها)

مستوى الشفافية اإلدارية يف جامعة األمرية نورة بنت



جملة العلوم الرتبوية والنفسية  ،جامعة

املسار الوظيفي ألعضاء اهليئة اإلدارية يف جامعة األمرية نورة



جملة اإلدارة الرتبوية  ،اجلمعية املصرية للرتبية

عبدالرمحن

بنت عبدالرمحن ابململكة العربية السعودية – دراسة ميدانية

البحرين /مارس 1480

املقارنة واإلدارة التعليمية /ديسمرب 1480
7

التمكني اإلداري للقيادات التعليمية يف جامعة األمرية نورة



بنت عبدالرمحن ( املهارات واملعوقات )

مستوى العدالة التنظيمية اليت متارسها رئيسات األقسام
التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وعالقتها



مبستوى الروح املعنوية لألعضاء

جملة كلية الرتبية"دراسات تربوية واجتماعية" ،

جامعة حلوان /يناير 1485

جملة العلوم الرتبوية ،جامعة اإلمام دمحم بن

سعود اإلسالمية8102 /

(ب) أتليف الكتب ونشرها:
ـ

كتـ ـ ـ ـ ــاب  " :إدارة اجلامعات األملانية بني ديناميات التحول وثقافة التميز " مشرتك  ،وقد صدرت

موافقة اجمللس العلمي جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن على نشر الكتاب على نفقة اجلامعة بناء على القرار

رقم (  0441 /0444 ) 2 / 048هـ .

ـ ـ كتـ ـ ـ ـ ــاب " :تقنيات اإلدارة الرتبوية" مقبول للنشر.
(د) النشاط العلمي ( دراسات،اشـرا ومناقشـات رسـائل ماجسـتري ،دكتـوراه ،املشـاركة يف و ـ الـاام واملنـاه العلميـة

وتطويرها ..
م
8

بياانت عن النشاط العلمي يشمل نوعه واملكان ….اخل
اعداد دراسة ضمن فريق مكلف من وكيل كليات البنات بعنوان " الاام املقرتحة اليت حيتاجها سوق عمل
املرأة السعودية "

اترخيه
8013هـ

1

توصيف مةرر مادة اإلدارة والتخقيط الرتبوي للخقة اجلديدة لكليات البنات

8010هـ

3

توصيف مةرر مادة سياسة ووظام التعليم يف اململكة العربية السعودية للخقة اجلديدة لكليات البنات

8015هـ

0

توصيف مةرر مادة املدرسة االبتدائية للخقة اجلديدة لكليات البنات

8015هـ

5

عضو اللجنة العلمية لتحكيم اعمال القالبات يف املؤمتر العلمي الثالث لقالب التعليم العايل.

 8033هـ

9

مةررة جلنة التةومي املؤسسي جلامعة األمةرة وورة بنت عبدالرمن.

8035هـ

0

عضو جلنة اعداد اخلقة االسرتاتيجية لعمادة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي جامعة االمةرة وورة بنت
عبدالرمن

8039هـ

1

عضو فريق أعداد ] QMSدليل ادارة وظام اجلودة يف جامعة االمةرة وورة بنت عبدالرمن.

8039

6

مناقشة رسالة ماجستةر بعنوان "أساليب اختاذ الةرار يف مواجهة االزمات املدرسية من وجهة وظر مديرات
املدارس االبتدائية مبحافظة اخلرج " للقالبة :أفنان دمحم اخلنني

مناقشة رسالة ماجستةر بعنوان "درجة ممارسة املشرفات الرتبوات إلدارة املعرفة مبكاتب الرتبية والتعليم يف
84
مدينة الراض" للقالبة :لقيفة العمري.
88

مناقشة رسالة ماجستةر بعنوان "االحتياجات التدريبية ملديرات مدارس اثووات املةررات مبنقةة حفر الباطن
التعليمية" للقالبة :هنادي العنزي.

 81مناقشة رسالة ماجستةر بعنوان " متقلبات تقبيق الةيادة الرادية لدى الةيادات املدرسية مبدينة الراض"

8039/0هـ
8039 /9
8030 /8
8030 /5
8

للقالبة :لولوة السيف.
83
80

مناقشة رسالة ماجستةر بعنوان " واقع العدالة التنظيمية لرئيسات األقسام يف كلية الرتبية جبامعة االمةرة وورة
بنت عبدالرمن" للقالبة أمينة العنزي.
مناقشة رسالة ماجستةر بعنوان " التنمية املهنية للمشرفات الرتبوات يف املنقةة الشرقية يف اململكة العربية
السعودية يف ضوء أبعاد التعلم التنظيمي" للقالبة :بدرية املدرع .

االشرا على رسالة ماجستةر بعنوان " االحتياجات التدريبية لةائدات مدارس التعليم العام امللحق هبا برامج
85
الرتبية اخلاصة مبدينة الراض" للقالبة :مي الدحيم.
89
80

االشرا على رسالة ماجستةر بعنوان " دور املشرفات الرتبوات يف التنمية املهنية ملعلمات مدارس املرحلة
الثاووية يف حمافظة حفر الباطن ".للقالبة  :عهود الرشيدي
االشرا على رسالة ماجستةر بعنوان " درجة توافر أبعاد التمكني اإلداري لدى قائدات املدارس مبدينة
الراض يف ضوء الصالحيات املمنوحة هلن " للقالبة  :امل اليوسف

االشرا على رسالة ماجستةر بعنوان " درجة توافر املهارات الةيادية لرئيسات االقسام العلمية يف كلية الرتبية
81
جامعة االمةرة وورة بنت عبدالرمن" للقالبة :اجلازي الةحقاين
86
18

االشرا على رسالة ماجستةر بعنوان " دور االشراف الرتبوي ملواجهة مشكالت معلمات احلاسب اآليل يف
مدارس مدينة الراض " للقالبة  :رمي اجلويعي.
مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان " :التةومي الذايت ألداء املدارس الثاووية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء
اخلربات العاملية" القالبة :مها فراج الدوسري /كلية العلوم االجتماعية /جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية.

عضو اللجنة العليا جلودة برامج الدراسات العليا يف اجلامعة
 14وعضو جلنة الداسات العليا وتوصيف برانمج ماجستةر الةيادة املدرسية
يف قسم االدارة والتخقيط الرتبوي  /كلية الرتبية  /جامعة األمةرة وورة بنت عبدالرمن

8030 /0
8030 /1
8039
8039
8039
8030
8030
8036 /0 /1
حالياً

سابعاً :املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية:
م

عنوان املؤمتر أو
الندوة

املؤمتر الوطين اآلول
8
للجودة
1
3

امللتةى الرتبوي
الثاين

اجلهة املنظمة

للمؤمتر أو الندوة
اجلمعية السعودية
لالدارة
كلية الرتبية
قسم الرتبية

الندوةالعامليةللشباب
ودوة حنن واالوتماء
اإلسالمي

عنوان البحث

نوع املشاركة
عنوان اجلهة
حضور فةط

الذي شارك به

حضور ومشاركة
ببحث

العضو يف املؤمتر
أو الندوة


إدارة امللتةى
إدارة امللتةى

9

0

املؤمتر الوطين الثاين
للجودة
املؤمتر العلمي

5

الثالث – افاق

جديده يف تقومي
التعليم قبل اجلامعي

املؤمتر الوطين األول
9
للجودة

اجلمعية السعودية
لالدارة

حضور

املركز الةومي
لإلمتحاانت
والتةومي الرتبوي

حضور

اجلمعية السعودية
لإلدارة

الةاهرة

 3أام

املؤمتر الثاين
لتخقيط وتقوير
التعليم والبحث
العلمي

جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن

 0اام

1

املؤمتر الدويل األول
للجودة يف التعليم
العام

وزارة الرتبيه
والتعليم

اململكه العربيه
السعوديه

6

املؤمتر الدويل الثاين
للتعليم العايل

وزارة التعليم العايل

اململكة العربية
السعودية

84

مؤمتر استدامة
التعليم لبناء جيل
قادر على قيادة
املستةبل

شركة املرجع

ديب

املؤمتر العلمي الرابع
88
لتنمية املوارد البشرية

االحتاد العريب
لتنمية املوارد
البشرية

اسقنبول

2015
International 81
European

The West
East
Institute

Barcelona

0

8015/3/19هـ

حضور

مشاركة

حضور ومشاركة

مشاركة يف اللجنة
العلميه للمؤمتر
وتةدمي ورشه عمل
قياس جودة التعليم

-0
8031/1/0

حضور ومشاركة
بورشة عمل
-85
8031/5/81

جامعة االمةرة
وورة وتقلعاهتا
للعاملية

حضور

مشاركة

Participated

حبث بعنوان التغيةر
التنظيمي

املةاومة
واسرتاتيجيات
التغلب عليها
يف PNU
January
18- 21
2015
01

Academic
Conference

83

االجتاهات احلديثة
جلودة واعتماد
مؤسسات التعليم
اجلامعي والعام
"املعايةر واآلليات"

املركز العريب للتعليم
والتنمية وجامعة
عني مشس

حضور ومةررة
جلسة

الةاهرة

مةررة جلسة

اثمناً :عضوية اللجان املشكلة:
م

/ 0-5
ديسمرب
1485

فرتة عمل اللجنة

مسمى اللجنة

مهام اللجنة

8

اللجنة الدائمة لتاديب القالبات

عضو

8035/5/13

1

جلنة التدقيق الداخلي لالعتماد االكادميي

عضو

مستمر

مستمر

3

جلنة املدرابت الداخليات لورش أساسيات اجلودة

مدربة داخل اجلامعة

مستمر

مستمر

0

جلنة الدراسات العليا يف الةسم لربانمج ماجستةر
الةيادة املدرسية

اعداد وتوصيف
الربانمج ابلكامل

8039هـ

مستمر

5

رئيسة جلنة جملس مركز احباث كلية الرتبية

رئيس اجمللس

حمرم8036 /

مستمر

9

عضو اللجنة العليا جلودة برامج الدراسات العليا

عضو

ربيع 8036 /1

مستمر

من اتريخ

إىل اتريخ
8039 /88 /88

اتسعا :عضوية اجلمعيات العلمية
م

مسمى اجلمعية

اجلهة التابعة هلا اجلمعية

مقر اجلمعية

8

اجلمعية السعودية لالدارة

جامعة امللك سعود
رقم العضوية ()9811

كلية العلوم االدارية

1

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية

جامعة امللك سعود
رقم العضوية ()3668

كلية الرتبية

3

اجلمعية املصرية للرتبية املةاروة واإلدارة التعليمية

جامعة الةاهرة

الةاهرة

0

مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي (واعي)

وزارة الشؤون االجتماعية

الراض

5

اجلمعية العلمية السعودية للةياس والتةومي

جامعة طيبة

املدينة املنورة

عاشرا :األنشطة اليت قدمتها:
00

أوالً  :داخل اجلامعة

نوع النشاط

عنوان احملا رة

التاريخ

البيان

امللتةى الرتبوي الثاين

ودوة

ابلعمل وصنع احلياة

8019/1/9-3هـ

اللةاء العلمي للموهبة والتفوق العلمي

ملتةى

املوهبة والتفوق العلمي
إدارة امللتةى

8011/5/5هـ

تنفيذ وتنظيم عدد من احملاضرات والورش
التدريبية

حماضرات

أمهية اجلودة الشاملة

الفصل األول8011هـ

دورات تدريبية

تعبئة معايةر اجلودة

الفصل الثاين 8011هـ

اجتماع عميدة الكلية والوكيالت
ورئيسات األقسام

دورة تدريبية

الةيادة اجلامعية الفاعلة

8016/3هـ

مركز التدريب والتقوير يف كلية الرتبية
العلمية

دورة تدريبية

تنمية مهارات التخقيط

8010هـ

مركز التدريب والتقوير يف العلمية

دورة تدريبية

مهارات التخقيط االسرتاتيجي

8011/13-11هـ

مركز التدريب والتقوير يف كلية الرتبية /
االدبية

حماضرة

اجلودة يف االسالم

8034/81/11هـ

مركز التدريب والتقوير يف العلمية

دورة تدريبية

التخقيط االداري وضع األهداف

8038/1/5-0هـ

اعداد التةومي الرباجمي لكلية الرتبية

تقبيةي

اعداد تةرير

8038/9/16

مةررة جلنة التةومي املؤسسي جلامعة االمةرة
وورة بنت عبدالرمن

تقبيةي

اعداد تةرير

8031/1/1

ورشة تدريبية

التةومي الذايت واجلودة

8033/81/10

ورشة تدريبية

كيف تنمني مهاراتك كةارئة

8030/8/1

مركز أحباث كلية الرتبية

دورة تدريبية

معايةر جودة البحث العلمي يف
جمال البحوث االوساوية

8031 /5 /0

مركز أحباث كلية الرتبية

دورة تدريبية

تبسيط خقوات كتابة االحباث
العلمية

8036 /0 /81

وحدة التدريب والتقوير
كلية الرتبية
جامعة االمةرة وورة
النشاط القاليب –عمادة املكتبات

اثنياً  :أنشطة قدمتها خارج اجلامعة
م

نوع النشاط

8

ورقة عمل

مكان إقامة النشاط

اتريخ النشاط

مالحظات

ماذا يريد اجملتمع من الرتبويني

8013/88/14-81هـ

وزارة املعارف
02

وماذا يريد الرتبويني من اجملتمع
الندوة العاملية للشباب
االسالمي
ودوة حنن واالوتماء

8010/0/80-89هـ

اللجنة النسائية

3

عضو اجمللس التنفيذي

مجعية التوعية والتأهيل
االجتماعي

منذ التأسيس 8016هـ حىت
اآلن

وزارة الشئون االجتماعية

0

مةيم خارجي للجودة

جامعة امللك سعود
مركز العلوم والدراسات الصحية

8016

تةومي وتةدمي تةرير

5

عضو اللجنة العلمية
املؤمتر الدويل األول جلودة
التعليم العام

وزارة الرتبية والتعليم

9

اعداد وتةدمي ورشة عمل
كيفية قياس جودة
التعليم

فندق الفور سيزون-الراض

8031/1/0

0

اعداد وتةدمي ورشة عمل
جامعة االمةرة وورة
وتقلعاهتا العاملية

املؤمتر الدويل الثاين للتعليم العايل
 -مركز معارض الراض

8031/5/81

وزارة التعليم العايل

1

صياغة أسئلة كفاات
الةيادة املدرسية

املركز الوطين للةياس والتةومي

8039

وضع اسئلة +حتكيم

6

خبةرة هيئة تةومي التعليم
العام

تةييم عمل ادارات التعليم يف
املناطق التعليمية املختلفة يف
اململكة

8039

مةوم

84

خبةرة هيئة تةومي التعليم
العام

ممتحن للمتةدمني لوظيفة مةوم
مدرسي

8030

مةابالت املتةدمات

88

صياغة أسئلة كفاات
االشراف الرتبوي

املركز الوطين للةياس والتةومي

8030

وضع اسئلة +حتكيم

81

قائد املدرسة مشرف
مةيم

وزارة التعليم

8036

اعداد وتةدمي الدورة ملدة
شهر كامل لةائدات التعليم
العام

1

إدارة الندوة

8031 /1 /0-0

جلنة حتكيم

وزارة الرتبية والتعليم

اسم عضو هيئة التدريس حمرر االستمارة
د  .فوزية بنت صاحل الشمري

14 sep 2018
03

