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أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
كلية التربية
جامعة األميرة نورة بنت الرحمن



أستاذ مشارك " 1437هـ إلى تاريخه" كلية التربية ،جامعة األميرة نورة.



أستاذ مساعد " 1433هـ إلى  "1437كلية التربية ،جامعة األميرة نورة.



محاضر " 1424هـ إلى "1433كلية التربية ،لألقسام العلمية.
معيد" 1419هـ إلى "1424كلية التربية ،لألقسام العلمية.



المناصب اإلدارية:
وكيلة الشئون التعليمية واإلدارية بعمادة خدمة
املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت
عبد الرحمن1434/6/18" .هـ1435/6/18-هـ"

التدريب:









مستشارة تدريب معتمدة.
مدرب معتمد من املركز الكندي
مدرب معتمد من كلية مانشستر
ببريطانيا
مدرب معتمد من املؤسسة العامة
لتدريب املنهي والتقني
زمالة في البورد الدولي للتدريب
والتنمية البشرية.
مدربة في نظرية تريز للحل االبداعي
للمشكالت.
ممارس معتمد للحوار التعليمي.
اخصائية في قياس العائد التدريبي.

العضويات :
• مستشارة وحدة تطوير االعضاء بكلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
لعام 1440/1439هـ .
• منسقة برامج التدريب الصيفي بكلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام
1439/1438هـ .
• عضو في اللجنة التوجيهية لألشراف على املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي في وزارة
التعليم عام 1439-1437هـ .
• عضو في مدربات عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
عام هـ.1439
• مراجع داخلي ومدربة جودة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عام م.2016
• سفيرة التميز والجودة عام 2016م.
• عضو في لجنة الخطة االستراتيجية في كلية التربية عام  1435هـ .
• عضو في لجنة املقابالت الشخصية بالكليات عام 1433هـ .

النشر العلمي:
 -1سارة بدر العتيبي  ،أمامة محمد الشنقيطي ،تقويم برنامج ّ
معلمة الصفوف األولية في
كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من وجهة نظر الخريجات في ضوء
تحليل سوات  ،مجلة التربية جامعة األزهر ،مصر  ،يوليو  ،2014العدد (.)159
 -2ساره بدر العتيبي ،سناء محمد حسن ،أنشطة تعليمية مقترحة لتنمية الذكاء اللغوي
في مقرر العلوم للصف الثالث االبتدائي باململكة العربية السعودية ،مجلة التربية جامعة
األزهر ،يوليو  ،2015العدد(.)164
 -3ساره بدر العتيبي  ،فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات البحث اإلجرائي لدى
معلمات الصفوف األولية قبل الخدمة  ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،
اململكة العربية السعودية ،مقبول للنشر في الخطاب املؤرخ في 2015/6/16م .
 -4ساره بدر العتيبي ،االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء مهارات
التدريس الفعال بكلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،املجلة التربوية
الدولية املتخصصة ،حزيران  ،2015العدد السادس ،املجلد الرابع.
 -5ساره بدر العتيبي ،فاعلية استخدام برنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي في تنمية
الوعي باستراتيجيات التدريس املتمايز لدى أعضاء هيئة تدريس املناهج وطرائق تدريس
العلوم بالجامعات السعودية ،مجلة جامعة األمام محمد بن سعود االسالمية ،العدد
.1439 ،14
 -6ساره بدر العتيبي ،أمل سعيد القحطاني ،فاعلية برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير
الجودة في تنمية وعي االستاذ الجامعي بدوره في تحقيق متطلبات االعتماد االكاديمي،
مجلة مستقبل التربية العربية ،املجلد  ،24العدد .2017،106

املشاريع البحثية:


الجهات التي سبق التدريب فيها:






جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
اململكة العربية السعودية(عمادة
تطوير املهارات ،عمادة خدمة املجتمع
والتعليم املستمر ،كلية التربية ،عمادة
ضمان الجودة ،نادي املتفوقات،
عمادة الدراسات العليا).
جامعة تبوك .اململكة العربية
السعودية.
وزارة التعليم اململكة العربية
السعودية.
الجمعية الخيرية لتحفيظ القران.
اململكة العربية السعودية.
مركز التنمية األسرية (إصالح).



املشاركة كباحث مساعد مع فريق املواءمة لكتابي الكيمياء الصف األول
والثالث ثانوي مع مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات
2014 .2013م.
املشاركة كباحث رئيس في مشروع مدعوم من جامعة األميرة نورة بنت عبد
الرحمن بعنوان فاعلية برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة في تنمية
وعي األستاذ الجامعي بدوه في تحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي.2015

املشاركات:







املؤتمر الخامس في كواالملبور عن جودة التعليم العالي  .2013حضور
امللتقى السادس إلدارات التدريب واملوارد البشرية ،دبي ،2013 ،حضور
املؤتمر الدولي لتعليم  2014eciفي شيكاغو _الواليات املتحدة االمريكية.
حضور
املؤتمر الدولي في دكتوراه التعليم  ،2015،اورالندو كلية التربية بجامعة
وسط فلوريدا  ،الواليات املتحدة األمريكية  ،حضور .
امللتقى التربوي الدوري األول  ،جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن،2015 ،
املشاركة بتقديم ورشة عمل عن التدريس الفعال.
امللتقى األول للتطوير املنهي التعليمي باملركز الوطني عام .2018

دورات تم تقديمها:



















تدريب املدربين.
ادوات التفكر للمعلم.
استخدمي مهارات التفكير ما وراء املعرفي في التخطيط لحياتك .
التدريس الفعال.
كيف تصممي بحثا اجرائيا؟
دور األستاذ الجامعي في تحقيق االعتماد األكاديمي.
املتحدث البارع.
ضمان الجودة والتقويم املؤسس ي.
كيف أدير صفي.
كفاءات التفكير اإلبداعي في البيئة التعليمية والتدريسية مبادرة تنمية اإلبداع واالبتكار في
الجامعات السعودية.
الحلول اإلبداعية لحل املشكالت.
مبادئ االبتكار املنهجي في نظرية تريز.
متعة التدريس.
أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على تشكيل الشخصية.
األداء التدريس ي املتميز ملعلمة القرآن الكريم.
أساليب التعلم النشط.
كيف تقدمي عرضا مميزا.
تأهيل الفتيات املقبالت على الزواج.

