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 )تحمل بطاقة خضراء  وبطاقة سكن دائم بوالية واشنطن األمريكية( أمريكية/  الجنسية: سودانية
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 drmahasin@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 : أرملة وأم ألثنين )بنت وولد(.:الحالة االجتماعية

 المسمى الوظيفي: أستاذ 

 التدريس(.التربية )المناهج وطرق  التخصص العام:

 التخصص الدقيق: مناهج وطرق تدريس التربية األسرية.

  P06مبنى اإلدارة الرئيسية بوابة رقم  -العنوان: عمادة التطوير وتنمية المهارات 

 جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن 

 العمل اإلداري احلايل:

 مستشارة بعمادة التطوير وتنمية املهارات

 يف التعليم والتعلم املشرفة على مركز التميز

 رئيسة وحدة املبادرات التطويرية وقائدة مبادرة سفريات التميز واجلودة

 املؤهالت العلمية

 .(1994) بريطانيا –كلية التربية   -: دكتوراه التربية من جامعة هلدرجة الدكتوراه

Ph.D. (Education), 1994. University of Hull, UK. 

  .من جامعة هل بريطانيا ( 1995الدكتوراه يف الرتبية )دراسات وأحباث فوق   

Postdoctoral Research Hull University 
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جامعة -ماجستير العلوم في التربية كلية التربية )العلوم األسرية وعلوم المستهلك(  :درجة املاجستري
الواليات المتحدة األمريكية ) –نبراسكا لنكون 1986).  

)الواليات المتحدة األمريكية  –توسان  –جامعة أريزونا  :اإلجنليزية شهادة امتياز يف اللغة 1984) . 

Arizona University – Tucson, Center of  English As A Second Language CESL , USA. 

كلية   –بكالوريوس )التربية والعلوم األسرية وخدمة المجتمع( جامعة الخرطوم  :درجة البكالوريوس
  التربية مرتبة الشرف األولى

 :  التميز األكادميي واإلداري شهادة *

 Riverside University USAشهادة متيز يف البحث العلمي من جامعة ريفرسايد األمريكية √
 الواليات المتحدة  –لوس أنجلس –. اونتاريو 2013أغسطس/ –ي

يف املشاركة يف املؤمتر  شهادة متيز يف البحث العلمي من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا √
 كواالالمبور.    -2008يوليو  16-14 –والتعليم وتدريب املعلمني  العاملي يف الرتبية

شهادة تكريم من معايل مدير جامعة طيبة األستاذ الدكتور منصور بن حممد النزهة  يف التميز األكادميي √
 املدينة املنورة. –جامعة طيبة  -هـ  1429واإلداري بكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية  للعام 

 وظائف استشارية: 

Ω  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن-شارة بعمادة التطوير وتنمية المهارات مست  

حتى تاريخه. 5102فبراير  3  

 2012  Ω ة.مستشارة لمعالي مدير جامعة طيب  

  التدرج الوظيفي

جامعة طيبة  كلية التربية -المناهج وطرق التدريس -أستاذ   

1340قرار رقم  /2012) بتاريخ    (هـــ17/8/1433

جامعة طيبة –كلية التربية –أستاذ مشارك بقسم المناهج  وطرق التدريس  - ▪ 

8254قرار رقم ) -2005 ع بتاريخ -/ت  .(هــ4/3/1424

جامعة طيبة   –كلية التربية -أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ▪ 1418 - 2004. 
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 (.1996-1995 -جامعة الخرطوم –أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية  ▪

 Research Assistant –Hullجامعة هل بالمملكة المتحدة  –باحث علمي مساعد بكلية التربية ▪ 

University, UK.  1993-1995 

الخرطوم )جامعة  –كلية التربية  –محاضرة بقسم التربية و العلوم األسرية   ▪ 1986-1990). 

 1984مساعد تدريس )معيدة( بقسم التربية و العلوم األسرية بكلية التربية جامعة الخرطوم ▪

 

 اخلربات اإلدارية ▲

 المشرفة على مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  هـ0331-0332الموافق  5102 -5102

  قائدة مبادرة سفيرات التميز والجودة 

 2016-2015هــ الموفق 1436-1437

-كلية التربية والعلوم اإلنسانية. ) -جامعة طيبة –نائبة رئيس قسم المناهج وطرق التدريس  -1

1418  هـ . قمت بتأسيس نيابة القسم بشكل منظم(1430 -هـ  

كلية التربية والعلوم  اإلنسانية. ) -جامعة طيبة -المشرفة على وحدة التربية العملية -2 هـ 1418

(. قمت بتأسيس هذه الوحدة التي لم تكن موجودة من األصل. كما قمت بتأسيس برنامج لتدريب 2014

 .مشرفات متعاونات ومعامل للتدريس المصغر

 -جامعة هل –كلية التربية  –منسقة مساعدة لبرنامج التدريب الميداني والتدريب أثناء الخدمة -3

 . Hull University, UK(. 1995-1993بريطانيا )

كلية التربية ) –جامعة الخرطوم  -مشرفة مساعدة في  برنامج التدريب الميداني -4 1982-1984).  

كلية  –مشرفة على برنامج تدريب طالبات العملي في رياض األطفال ومرافق خدمة المجتمع  -5

 . (1984التربية بجامعة الخرطوم )

 يف العالقات واألنشطة  الدوليةخربات ▲ 
 

 وجامعةلبرنامج اإلشراف المشترك بين جامعة طيبة  منسقة ميدانية بالمملكة المتحدة◘ 

 . 2011يوليو / أغسطس /  -بالمملكة المتحدة Manchester. مدينة مانشستر مانشستر

 وجامعة لييدز.ة بالمملكة المتحدة  لبرنامج اإلشراف المشترك بين جامعة طيب منسقة ميدانية◘ 

 .  2011يوليو / أغسطس /  -بالمملكة المتحدةLeedsمدينة لييدز  

وجامعة شفيلد لبرنامج اإلشراف المشترك بين جامعة طيبة  منسقة ميدانية بالمملكة المتحدة◘ 

 .  2011يوليو / أغسطس /  -بالمملكة المتحدة Sheffield. مدينة شيفيلد هاالم –
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وجامعة طيبة.  جامعة ماليزيا للتكنولوجياممثلة لشطر الطالبات في التنسيق في التعاون بين ◘ 

2010/2011. 

بنسلفانيا ممثلة لشطر الطالبات في التنسيق في عالقة التعاون بين جامعة طيبة وجامعة ◘ 

 .2010/2011 األمريكية

ممثلة لشطر الطالبات في التنسيق في عالقة التعاون بين جامعة طيبة وجامعة التكنولوجيا ◘ 

 .2011/2012بماليزيا 

 كتابة الخطط ولتقارير والخطابات والمراسالت الدولية باللفة االنجليزية واللغة العربية.◘ 

 باللغة اإلنجليزية: التعاون مع بعض المنظمات الدولية حيث تم تقديم أوراق العمل المدرجة◘ 

 

 WHO   منظمة الصحة العالمية◘                                                                                                  

One week Workshop (March 1989) 

Topic: Improvement of Child Weaning Practices& Media Production In the 

Sudanese Community. 

Place: Ahfad University for Girls. 

Sponsor: World Health Organization (WHO). 

 

 World Bank  البنك الدولي ◘ 

Workshop (Dec/1988) 

Topic: Integration of Home Economics Curriculum & Population Education for 

Girls' Technical Secondary Schools. 

Place: Faculty of Education, Khartoum University, Sudan. 

Sponsor: World Bank. 

 

  UNESCOومنظمة اليونسك ◘

Joint Workshop between UNESCO & Sudanese Ministry of Education, Dept. Of 

Vocational Education (1987). 

Topic: Development of Vocational Secondary Schools for Girls in Rural Areas. 

(Target Place : Arbaji, Gazera Province). 

Paper Presented by Mahasin Ibrahim Shommo: 

Aims & Objectives of Development of Girls' Vocational Secondary Education. 

Sponsor: UNESCO. 
 

  American Family Planning Association األسرةالجمعية األمريكية لتنظيم    ◘                         

Intensive Course on  Training Rural  Workers (1989) 

Topic: International Family Planning Project 

Sponsor American Home Economics Association (AHEA). 

Papers Presented by Mahasin Shommo: 

1- Reasons for Rejecting Family Planning in Sudanese Community. 

2- Family Planning Rumors. 
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 خربات يف إعداد وتنفيذ برامج  تطويرية وتدريبية متنوعة   ▲

 

 

 لسفيرات الت -ورشة عمل المبادرات وإبداء المرئيات -0

 ورشة عمل البوتفوليو المهني للموظفات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.-2

 .2013 – 2011تاريخ /  -إعداد خطة برنامج اإلشراف املشرتك والتنسيق مع اجلامعات العاملية 2) 

 2013* أنظر قرار كتابة الالئحة

 (.2011جامعة طيبة ) –إعداد خطة كرسي األمري سلطان  لتعليم الفتاة   -2

 * المشروع في مرحلة الدراسة والتنفيذ.

 لعضوات هيئة التدريسل:تطوير  حلقات النقاش العلمية )السيمينارات( إعداد وتقديم دورة تدريبية  -3

 هـ1434ة تاريخ التنفيذ: الفصل األول بجامعة طيبة عمادة التطوير الجامعي

 إعداد وتنفيذ دورة تدريبية لعضوات هيئة يف : (4

 عمادة التطوير الجامعي .عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة. "،إعداد البورتفوليو )ملفات التدريس الوثائقية("
 .تتكرر هذه الدورة سنويا   هـ13/11/1429تاريخ: بجامعة طيبة منذ  

 إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية األوىل للمشرفات املتعاونات بوحدة الرتبية العملية بقسم الطالبات( 5

 هـ3/1428/ 8-6جامعة طيبة  

 .وتنفيذ الدورة التدريبية الثانية  للمشرفات املتعاونات بوحدة الرتبية العملية بقسم الطالباتإعداد  ( 6

 هـ.1429/1430الفصل الدراسي األول  

مشروع املدينة بال أمية برعاية مسو األمري مقرن بن عبد العزيز أمري منطقة  المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقويم -7
 )خطاب شكر من سمو األمير مقرن بن عبد العزيز(.هـ. 1424 -يبةجامعة ط - املدينة املنورة:

 خربات استشارية وعضويات عربية عاملية ▲

 2012/1433عضو ومقررة الهيئة االستشارية لمعالي مدير جامعة طيبة حتى عام  -1                                                                                   

بجامعة طيبة.  قرار بتاريخ لبرنامج اإلشراف المشترك عضو اللجنة الدائمة  -2 23/11/1434 
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جامعة طيبة.)قرار رقم   -اللجنة االستشارية للدراسات العليا عضو  25/1/1426عم. د. عم تاريخ 219   - 3  هـ(

للتدريب العالي في القيادة والمهاراتالمعهد األمريكي األفريقي عضو  -4 .   

The African American Institute: African Training for Leadership and Advanced Training 

UNESCO 

 عضو رابطة التربويين العرب -5 

  عضو منظمة اليونسكو للدول األفريقية -6

                                                                                                        عضو منظمة اليونسيف   -7                                                      47

األمريكيةوعلوم المستهلك جمعية االقتصاد المنزلي عضو  -8    

    American Family Planning Associationجمعية تنظيم األسرة األمريكية  عضو -9

British Council 10- انيعضو المجلس البريط   

 جامعة الخرطوم.  -برامج التدريب أثناء الخدمةعضو لجنة تطوير  -11

جمعية االقتصاد المنزلي المصريةعضو  -12 . 

 

 

 

 اخلربات  األكادميية▲

 تدريس مقررات يف مرحلة البكالوريوس واملاجستري و الدكتوراه 

 ( مستوى البكالوريوس 1

 أسس المناهج * 

 * المناهج والمجتمع

 )جامعتي طيبة و الخرطوم(.مناهج التربية في التعليم *

 )جامعتي طيبة و الخرطوم(.طرق التدريس العامة *
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 جامعتي طيبة و الخرطوم(.طرق تدريس الخاصة  في التربية األسرية )*

 جامعة الخرطوم. – Planning Extension Programs * تخطيط برامج إرشاد المرأة 

 )جامعتي الخرطوم وطيبة(تخطيط وتصميم المناهج  * 

 قراءات باللغة اإلنجليزية في نمو وتطور الطفل *

Readings in Child Development )جامعة الخرطوم( 

 .)جامعة الخرطوم  وجامعة األحفاد للبنات( Parent Education تربية اآلباء  *

 امعة الخرطوم()جتنمية المهارات االجتماعية  والحياتية لألفراد في الحياة األسرية   *

Development Social Skills of Family Life  

 )جامعة الخرطوم وجامعة األحفاد للبنات بالسودان( Education of Child Behaviorتربية سلوك الطفل  *

 جامعة الخرطوم(.مدخل إلى التربية األسرية. ) *

 )جامعة الخرطوم( مصطلحات وقراءات باللغة اإلنجليزية في التربية والدراسات النسوية واألسرية. *

 تاريخه( -1924)( مستوى املاجستري 2

 (.506مناهج البحث في التربية. )نهجت  *

 (551تخطيط مناهج التعليم العام وتطويرها. )نهجت  *   

 (.505االتجاهات المعاصرة في المناهج وطرق التدريس. )نهجت *   

  (550قضايا ومشكالت في مناهج وطرق تدريس التربية األسرية.. )نهجت  * 

 ( 552إعداد المعلمة. )نهجت  *  

 (564. )نهجت  حلقة بحث في المناهج وطرق التدريس *  

 (553. )نهجت  استراتيجيات تدريس التربية األسرية.*  

 (507. )نهجت . التقويم واالختبارات التحصيلية * 
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 ( مستوى الدكتوراه3

 (750)نهجت  قراءات باللغة اإلنجليزية في  المناهج وطرق التدريس.* 

 (751. )نهجت  مناهج التربية  في التعليم الثانوي.*  

 .(850)نهجت  تقويم برامج التربية في المرحلة المتوسطة.*  

 .(851. )نهجت التربية األسرية في التعليم العام.إعداد معلمة *  

 (753. )نهجت  ريب المعلمات أثناء الخدمة.تد. 

 خربات يف البحث العلمي ونشره

 أوال: حبوث علمية منفردة منشورة يف اجملالت العربية و األجنبية▲

(.بعض معوقات البحث العلمي لدى عضوات هيئة 2013( أ. د. محاسن إبراهيم شمو )1
 .  جملة العلوم الرتبوية جبامعة طيبة.التدريس بجامعة طيبة: "الطرح ومقترحات الحلول والتطوير 

Some Obstacles of Scientific Research of Female Teaching Staff(FTS) of 
Taibah University: Presentation and Suggestions for Solutions and 

Development 

 * تم تحكيم هذا البحث وجاري إجراء النشر.  

"أثر استخدام إستراتيجية تدريس الفريق على مستوى . (2012)مارس / ، ( د. محاسن إبراهيم شمو2
التحصيل في وحدة الغذاء والتغذية بمقرر التربية األسرية لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة 

 ".المنورة

The Effect of Team Teaching Strategy on Female Students' Achievement in 

Nutrition Unit in The Family Education Syllabus of First Year Intermediate 

level in Al Madinah Al Monawarah. 

( الجزء 23دد )، رابطة التربويين العرب، العمجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالناشر: 
 .372-343الثاني، ص ص 

3 )DR. Mahasin I. Shommo (2011) " A Proposed Guide for Accreditation of Teacher 

Education (TE) in Developing Countries (A Descriptive Analytical Study), 
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University of , Faculty of Education, Malaysian Journal of Education (mje)

Kepangsaan,  Malaysia, 36 (1), pp. 25-35. 

 

4 )Dr. Mahasin I. Shommo (2010). Authentic Learning Process in Research Forum 

, Authentic Learning Class (RFC) in Family Education (FE) For Master Students 

 –Santa Barbra  -ch Institute15 August 2010San Roque Resear-Conference12

107-. , pp, 97Book-USA, E -California . 

Authentic Learning -Authentilc Learning Symposium ebook  الموقع على اإلنترنت 
symposium.sanroque.net/.../books/Authentilc_Learn...   

Cross Examination of the Core. An Interdisciplinary Focus on Authentic. 
: Publisher. Edited by Phil Fitzsimmons and Edie Lanphar.  Learning

Antonian Publishing. 

"فاعلية خدمة البريد اإللكتروني في إثراء . (2009هـ /مارس 1430)ربيع األول ، د. محاسن إبراهيم شمو (5
 برنامج التدريب الميداني، وحل بعض مشكالته، وتنمية االتجاه نحوه لدى الطالبات بجامعة طيبة"

The Effectiveness of E-Mail Service on Enrichment of Field Training 
Program, Solving Some of Its Problems, and Developing Attitude Towards 

It For Female Student Teachers In the Faculty of Education & Human 
Sciences At Taibah University 

، المجلد العاشر، العدد األول، ص ص جامعة البحرين –مجلة العلوم التربوية والنفسية الناشر: 
116-144. 

هـ(. "واقع تربية اإلبداع في كلية 1429(/ )شوال/ 2008( د. محاسن إبراهيم شمو، )أكتوبر/6

 التربية والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة ومقترح لتفعيله"

The True Situation of Creativity Education in the Faculty of Education & 
Human Sciences in Taibah University and A Suggestion for Its 

Implementation. 

، 131، الكويت، العدد مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، مجلس النشر العلمي  الناشر:
 .190-131(، ص ص 34(، جملد )34السنة )

"حقيبة تعليمية مقترحة كنموذج لتطوير  م(.2006)ديسمبر/ د. محاسن إبراهيم شمو (7

 "التعليم الفردي في التطريز: دراسة وصفية تحليلية

A Proposed Learning Package (LP) as a Model of Developing an 
Individualized Learning in Embroidery: (A Descriptive Analytical Study) 

 .228-193، ص ص 22، العدد مجلة االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان الناشر:

http://symposium.sanroque.net/media/books/Authentilc_Learning_Symposium_ebook.pdf
http://symposium.sanroque.net/media/books/Authentilc_Learning_Symposium_ebook.pdf
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االقتصاد المنزلي بالدول رؤى مستقبلية لتعليم " م(.2006) د. محاسن إبراهيم شمو (8

 العربية في ضوء تطوره التاريخي : دراسة وصفية تحليلية )في أمريكا ومصر والسودان("

Future Views for Home Economics (HE) Education in Arab Countries on the 
Light of Its Historical Development: A Descriptive –Analytical Study          

(in America, Egypt & Sudan) 

 .238-181(، ص ص 20، اجمللد )78الناشر: المجلة التربوية – جامعة الكويت، العدد 

) د. محاسن إبراهيم شمو (9 2004 "دراسة استطالعية آلراء عينة من عضوات هيئة م(. 

)السيمينارات(التدريس بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز حول حلقات النقاش العلمية  " 

Investigating Viewpoints of Female Members of Teaching Staff of the 

Faculty of Education of King Abdul Aziz University of Scientific Seminars. 

( ص  13(،السنة )25الناشر: مجلة مركز البحوث التربوية-  كلية التربية جامعة قطر، العدد)
135ص  - 170 

م(. "بعض مشكالت تدريس التربية األسرية )االقتصاد 2001د. محاسن إبراهيم شمو ) (10

 "المنزلي( في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية آلراء المعلمات

Some Problems of Teaching Family Education(Home Economics) at 
the  Intermediate Stage In Saudi Arabia: An Analytical Study for           

Teachers' Opinions 

 .280-231(، ص ص61الناشر:  المجلة التربوية- جامعة الكويت، العدد )

2001د. محاسن إبراهيم شمو ) (11 "تقويم برنامج التربية العملية: دراسة ميدانية من  .م(

المنورةبالمدينة  واقع وجهات نظر مديرات المدارس المتوسطة " 

Evaluation of Teaching Practice PROGRAMME: An Empirical Study on the 
Views of a Sample of Headteachers of Intermediate Schools in                   

Al Madinah Al Munwarah 

 .47-3(، ص ص 14، جملد )(مجلة جامعة الملك عبد العزيز )العلوم التربويةالناشر: 

2000د. محاسن إبراهيم شمو ) (12 "إعداد أنموذج جديد للتدريس المصغر في ضوء آراء م(. 

 "طالبات كلية التربية )دراسة ميدانية بالمدينة المنورة(

Developing a New Model for Microteaching (MT) for  the Faculty of 
Education Students' Views: An Empirical Study At                                       

Al Madinah Al Munwarah 
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 .348-297(، ص ص 16(، السنة )16الناشر: حولية كلية التربية بجامعة قطر، العدد)

13 )DR. Mahasin I. Shommo (1995) "Teaching Home Economics by A problem 

Solving Approach in Sudanese Secondary Schools for Girls " 

 -, vol. 21, No. 3, pp.319Education service-British Journal of InPublisher: 
329. 

 العربية و األجنبية املؤمترات ثانيًا: حبوث وأوراق علمية منفردة منشورة يف ▲

1 )Professor Mahasin Shomo (August / 2013). "Research Assessment in 

Education in Arab Universities: Problems and Challenges ," 

University of Riverside, USAGlobal Conference on Education. . 

 

"استراتيجيات مقترحة لرعاية األسرة والمؤسسات التربوية لألطفال المبدعين والموهوبين ( 2

 ". بالدول العربية في ضوء الواقع العربي والتجارب العالمية

جامعة األميرة نورة بنت عبد , طفولة آمنة ... ومستقبل واعد(يمه وقبوله لمؤتمر )بحث تم تقد 

 هـ28/4/1432. خطاب قبول الورقة بتاريخ الرحمن

 

 "تصور مقترح لتطوير االعتماد بكليات التربية بالوطن العربي في ضوء بعض التجارب العالمية( "3

بكليات التربية في الوطن العربي: )رؤى مؤتمر االعتماد األكاديمي ورقة عمل قدمت في 

 هـ  1430/ 5/  25 -23 -بجامعة طيبةكلية التربية والعلوم اإلنسانية  (وتجارب

of Teacher Education in the Muslim World " Standardization "4 ) 
  

 بحث قدم في المؤتمر الدولي حول "إعداد المعلم في العالم اإلسالمي القضايا والتحديات" 

 .  2008يوليو  14- 16 -( IIUM) كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بكواال المبو بماليزيا

 

 البحث كتب وقدم باللغة اإلنجليزية ونشر في كتاب المؤتمر. بعنوان: *

Conference on Teacher Education in the Muslim World International 

Addressing Issues and Challenges in the Muslim World  (ICTEM):

Kuala Lumpur, Through Reviving & Revitalizing Teacher Education, 

Malaysia 

 

ظم توكيد اجلودة يف برنامج الرتبية العملية للطالبات املعلمات: ( 5
ُ
  منوذج جامعة طيبة""ن

في  بحث قدم ونشر في )المؤتمر السنوي الثالث في االتجاهات الحديثة لجودة األداء الجامعي(

دولة اإلمارات العربية المتحدة برعاية جامعة الدول  –الشارقة  - 2008 ابريل 17-13الفترة من 

 .العربية
 

 ثالثا: خربات يف كتابة ونشر  األدلة العلمية ▲
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 ليل الدراسة باململكة املتحدةدمؤلف مشترك مع األستاذ الدكتور إبراهيم المحيسن لكتاب  (1

 378,73025ديوي   -(  فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 2012هـ/ 1433تاريخ النشر: )

 . 2006هـ /  1426: جامعة طيبة دليل كتابة الرسائل العلمية الطبعة األوىل جبامعة طيبة:  عضو فريق كتابة(2

 .2007هـ/1427 –جامعة طيبة  دليل كتابة الرسائل العلمية الطبعة الثانية جبامعة طيبة عضو فريق كتابة: (3

 حضور الدورات التدريبية وورش العمل يف أمريكا و بريطانيا▲

1) 15 August 2010-Research Forum Authentic Learning : 12 

San Roque Research Institute-  

USA -California –Barbra Santa   

2) Training Course (July/1997): 

Topic: Coordinating & Supporting Staff Development. 

Coordinator: Mill Warf Consultancy & Training Centre 

Place: Birmingham University, U.K. 

*Certificate Offered 

3) Workshop: (August / 1997): 

Topic: A- Key Skills-General National Vocational Qualification Team Members. 

Coordinator: Mill Warf Consultancy & Training Centre 

 Place: London/Kings Cross, UK. 

4) Conference:  (1985) : 

Sponsor: American Association for Supervision & Curriculum Development 

(ASCD). 

Topic: Staff Development for Effective Development & Higher Achievement 

Place: San Francisco, USA. 

*Certificate Awarded. 

5) Workshop:(1985). 

Topic: Development of Methods of Thinking Skills in Classrooms 
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Sponsor: American Institute of Curriculum Studies 

Place: Omaha-Nebraska, USA . 

*Certificate Awarded. 

 خربات يف جمال اإلشراف على الرسائل العلمية ▲

 الرسائل التي تم إكمال اإلشراف عليها ومناقشتها -أ

 رسائل الدكتوراهأوالً: 

 رسالة الدكتوراه للباحثة: صباح العرفج بعنوان:

قائمة على البنائية  لتنمية بعض املفاهيم واملهارات احلياتية املتعلقة "فاعلية وحدة مقرتحة يف االقتصاد املنزيل 
 بالرتبية  املائية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي".

 2011ه/1432/ 28/11. كلية التربية.  تاريخ المناقشة:جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 :
ً
 رسائل املاجستريثانيًاً

 : نوال رضا مالئكة بعنوان:( رسالة املاجستري للطالبة1

وحدة تعليمية إلكرتونية مقرتحة يف األمن والسالمة يف مقررات االقتصاد املنزيل لتلميذات املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية 
 السعودية

 هـــ20/11/1433تاريخ المناقشة   - جامعة طيبة*  

 بعنوان:( رسالة املاجستري للطالبة: نهلة عبد اهلل العقيب  2

 تصور مقرتح لتصميم مصادر التعلم باملكتبة اإللكرتونية يف الرتبية األسرية بالرحلة املتوسطة باملدينة املنورة

 هــ.6/4/1433تاريخ المناقشة  -*   جامعة طيبة

 ( رسالة املاجستري للطالبة:  جواهر  إبراهيم السحيم بعنوان:3

لطالبات الفرقة الثانية بقسم املالبس    والنسيج بكلية الرتبية وحدة تعليمية مقرتحة يف الصباغة الطبيعية 
 لالقتصاد املنزيل والرتبية الفنية للبنات جبدة. 

 .1430/2009تاريخ المناقشة    - جامعة الملك عبد العزيز، كلية التربية األقسام األدبية

 ( رسالة املاجستري للطالبة:  متاضر حممد عمر طه بعنوان:4
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 ا برنامج مقرتح لتدريب معلمات الرتبية األسرية على إسرتاتيجية البيان العملي من خالل اإلنرتنت." تقويم " 
 2008هــ./ 1428/ 26/10. تاريخ كلية التربية والعلوم اإلنسانية ،*جامعة طيبة

 (  رسالة املاجستري للطالبة: رنا علي احلربي بعنوان:5

 (والتغذية يف املرحلة االبتدائية يف ضوء حركة املعايري : )دراسة وصفية حتليليةتصور مقرتح إلعادة بناء وحدة الغذاء 

 هـ.12/3/1428تاريخ:  –كلية التربية والعلوم اإلنسانية  -* جامعة طيبة

 للطالبة صفاء عبد الوهاب بلقاسم بعنوان : ( رسالة املاجستري 6

وحدة التطريز لطالبات الصف الثاني املتوسط باملدينة أثر إسرتاتيجية التعلم التعاوني يف التحصيل الدراسي يف 
 املنورة

 .هـ21/5/1427تاريخ المناقشة:  –كلية التربية والعلوم اإلنسانية  -* جامعة طيبة

 (  رسالة املاجستري للطالبة إميان صاحل غرير بعنوان:7 

 تلميذات الصف السادس االبتدائي يف جدة.تقويم أداء املهارات يف وحدة التغذية من كتاب االقتصاد املنزيل لدى 

 هـ. 5/1/1425تاريخ المناقشة:  -األقسام األدبية -كلية التربية للبنات-* جامعة الملك عبد العزيز

 ( رسالة املاجستري للطالبة: اجلوهرة حممد الدوسري بعنوان: 8

 نزيل بكليتي الرتبية ببيشة  والطائف.بعض مشكالت الرتبية العملية التي تواجه الطالبات املعلمات باالقتصاد امل

تاريخ  -األقسام األدبية -كلية التربية للبنات-* جامعة الملك عبد العزيز
 هــ..26/3/1423المناقشة:

 الرسائل التي جاري اإلشراف عليها حاليًا -ب

 :رسالة الماجستير للطالبة إيمان محمد جمعة الصبحي بعنوان -1

تقويم األداء التدريسي لمعلمات التربية األسرية بالمملكة العربية السعودية في ضوء بعض المعايير 

 العالمية 

 جاري إجراء المناقشة

 :رسالة الماجستير للطالبة سهام سعد حضرم الجابري بعنوان -2

البات الصف الثاني فاعلية وحدة تعليمية مقترحة لتنمية مفاهيم الثقافة الزوجية واالتجاه نحوها لدى ط

 ثانوي بالمملكة العربية السعودية
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 على وشك المناقشة

 رسالة الماجستير للطالبة ابتهال صادق نياز بعنوان: -3

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية إدارة المشروعات الصغيرة لدى خريجات كلية التربية 

 لالقتصاد المنزلي بالمدينة المنورة

 للطالبة أشواق مساعد سعيد الرحيلي بعنوان:رسالة الماجستير  -4

 فاعلية وحدة مقترحة لتنمية مهارات التطريز لدى الدارسات بمركز تعليم الكبيرات بالمدينة المنورة

 رسالة الماجستير للطالبة أمامة محمد سويد الشنقيطي بعنوان: -5

 متوسطفاعلية خرائط السلوك في تنمية الوعي الغذائي والصحي بالصف الثاني 

 رسالة الماجستير للطالبة دعاء حامد بيك بعنوان: -6

 واقع منهج التربية الصحية والنسوية المطور للمرحلة الثانوية " دراسة تقويمية"

 رسالة الماجستير للطالبة  منال أحمد فالح  الجهني بعنوان: -7

األسرية للمرحلة االبتدائية واقع استخدام تقنيات التعليم المعاصرة في التدريس لدى معلمات التربية 

 واحتياجاتهن التدريبية " دراسة تقويمية"

 رسالة الماجستير للطالبة  منى حميد المرواني بعنوان: -8

 أثر استخدام السبورة التفاعلية على التحصيل الدراسي في مقرر التربية األسرية لطالبات 

 لصف الثاني  متوسط

 

 

 يف املناهج وطرق التدريس  خربات يف مناقشة الرسائل  العلمية▲

 كلية التربية  -جامعة الملك سعود -( مناقشة رسالة الماجستير للطالبة نبيهة على الرجيعي  1

 هـ26/7/1434تاريخ المناقشة 

   جامعة الملك سعود –كلية التربية  -  ( مناقشة رسالة الماجستير للطالبة لينا السالم2

 هــ. 24/4/1434تاريخ المناقشة:  

 جامعة األميرة نورة  -كلية التربية   -(  مناقشة رسالة الماجستير للطالبة أروى األزوري3
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 هـ.22/6/1432المناقشة: تاريخ 

 .جامعة الملك عبد العزيزكلية التربية للبنات للطالبة ابتسام البنيان .  رسالة الدكتوراهمناقشة (4

 هــ.1/2/1432تاريخ المناقشة: 

 بجامعة األميرة نورة كلية التربية  -( مناقشة رسالة املاجستري للطالبة  انتصار  بديوي  5

 2010هــ /1431.تاريخ المناقشة 

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. كلية التربية، مناقشة رسالة املاجستري للطالبة مها الشراري .  (6

 2010تاريخ المناقشة: 

ألقسام   –كلية التربية للبنات  -تري للطالبة نوضاء بنت ضيف اهلل السلمي( مناقشة رسالة املاجس7
 2010/ فرباير  هــ.15/3/1431. تاريخ المناقشة جامعة الملك عبد العزيزاألدبية 

 متاضر بهجت جنيد بعنوان:  ( مناقشة رسالة املاجستري للطالبة:8

حنو مقرر التفصيل واخلياطة لدى طالبات الصف األول  أثر استخدام احلاسب اآليل يف التحصيل وتنمية االجتاهات
 املتوسط باملدينة املنورة

 .  -هـ 1/3/1428 5: تاريخ المناقشة: جامعة طيبة -كلية التربية والعلوم اإلنسانية

 للطالبة مدنية حامد أبو عوف بعنوان: الدكتوراه ( مناقشة رسالة9

السكن والتأثيث لطالبات قسم الرتبية األسرية بكلية الرتبية جبامعة فاعلية استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مقرري 
 )دراسة جتريبية(:  باملدينة املنورة  طيبة

 هـ. 8/1426. تاريخ جامعة طيبة –كلية التربية والعلوم اإلنسانية 

 (  مناقشة رسالة املاجستري للطالبة: أنيسة حممود خان حاجي بعنوان:10

 باململكة العربية السعودية. منهج االقتصاد املنزيل يف املرحلة االبتدائيةدراسة تقوميية ألهداف 

 هـ.1421/ 11/11بالمدينة المنورة. تاريخ المناقشة: ز جامعة الملك عبد العزيـكلية التربية /فرع 

 خربات يف كتابة تقارير عمادة الدراسات العليا يف مناقشة الرسائل العلمية ▲

 التدريسيف املناهج وطرق 
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  هـ.16/7/1430تاريخ :  جامعة طيبةللطالبة حياة بنت محزة العمري .  الدكتوراه ( مقررة ملناقشة رسالة1

  هـ.5/4/1430تاريخ  جامعة طيبة. ه للطالبة : نبيلة طاهر التونسيالدكتورا( مقررة ملناقشة رسالة 2

 عبد اهلل بن مطلق احلربي بعنوان:(  مقررة ملناقشة رسالة املاجستري املقدمة من الطالبة: مها 3

املعامل احملوسبة وأثرها على املستويات العليا لتحصيل طالبات الصف الثاني املتوسط يف مقرر العلوم باململكة 
 العربية السعودية

 هـ     20/1/1429تاريخ :  جامعة طيبة

 : ( مقررة ملناقشة رسالة املاجستري للطالبة عبري املغذوي بعنوان4

 الربجميات يف تعليم العلوم باململكة العربية السعودية تقويم

 هـ .8/10/1428تاريخ:  جامعة طيبة

 مقررة ملناقشة رسالة املاجستري للطالبة حنان حسني عبد اهلل آل فيصل بعنوان:( 5

املرحلة تصور مقرتح لتضمني بعض قضايا التفاعل بني العلم والتقنية واجملتمع يف حمتوى مناهج الفيزياء يف 
 الثانوية باململكة العربية السعودية

 هـ 20/4/1428تاريخ:  جامعة طيبة

 (  مقررة ملناقشة رسالة املاجستري للطالبة هبة احلربي بعنوان:6

فاعلية استخدام نظام التعليم املوجه حنو الفرد يف حتصيل واحتفاظ طالبات الصف الثاني املتوسط يف مقرر العلوم 
 باملدينة املنورة.

 هــ.15/3/1428تاريخ :  جامعة طيبة

 ( مقررة ملناقشة رسالة املاجستري املقدمة من الطالبة روعة بري بعنوان:7

 فاعلية برنامج إثرائي يف االقتصاد املنزيل لتنمية التفكري االبتكاري للموهوبات

 هـ.10/2/1428: تاريخ - جامعة طيبة

 

 خربات يف حتكيم البحوث والرسائل العلمية ▲



 18 

 جامعة الكويت –حمكمة للمجلة الرتبوية بكلية الرتبية  -0

مجعية احلاسبات ،   للمؤمتر  الوطني السادس عشر للحاسب اآليل تحكيم بعض البحوث العلمية -5

م ، الرياض، قاعة امللك فيصل 2001فرباير  7-4هـ /1421ذي القعدة  13-، الرياض، ة السعودي

 للمؤمترات.

املعلوماتية يف خدمة ، "  مؤمتر الوطني  السابع عشر للحاسب اآليللل تحكيم بعض البحوث العلمية -3

هـ 1425صفر  18-15, المدينة المنورة ة , جمعية الحاسبات السعودي,    ضيوف الرمحن" 

 م.2004أبريل  8-5الموافق 

ة,  كلية  العلوم المالية واإلداري،  لندوة حتديات التوطني يف القطاع اخلاص تحكيم بعض البحوث -3

ومنها : املتطلبات املهنية الالزمة خلرجيات ختصص املالبس والنسيج ملمارسة األعمال احلرة والعمل  جامعة طيبة. 
 يف صناعة املالبس اجلاهزة

 

 :جامعة طيبة،   بعض والرسائل العلميةحتكيم  -3

 هــ.   بعنوان1435جامعة طيبة  –رسالة املاجستري للطالب عبد اهلل احملمدي  -أ

    

 (-oPlofProPE فاعلية ملف اإلجناز اإللكرتوني ) 

 .يف اكتساب الطالب للمفاهيم  العلمية يف مادة األحياء للصف الثاني الثانوي باملدينة املنورة
 

 .2007جامعة طيبة، املدينة املنورة، رسالة املاجستري  للطالبة زهور الفايدي،  -ب

 : اجلهين بعنوانللطالبة فاطمة مبرييك رسالة املاجستري   -ج 

فاعلية املختربات احملوسبة يف التحصيل وتنمية بعض املهارات العملية ملقرر الفيزياء لدى طالبات املرحلة الثانوية 
 .2009المدينة المنورة. مايو/ – ,   جامعة طيبةباملدينة املنورة

 

ية واألجنبية.)مثل تحكيم أدوات البحث العلمي لمئات الباحثين والباحثات في الجامعات العرب -4

جامعة األميرة نورة ,وجامعة الملك سعود, وجامعة الملك عبد العزيز, وجامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية(

 خربات يف توصيف  املقررات الدراسية▲

توصيف جميع مقررات الماجستير في تخصص مناهج وطرق تدريس التربية األسرية بقسم  -

جامعة طيبة –كلية التربية  –المناهج وطرق التدريس  . 

توصيف جميع مقررات الدكتوراه في تخصص مناهج وطرق تدريس التربية األسرية بقسم    -

جامعة طيبة –كلية التربية  –المناهج وطرق التدريس  . 

التربية األسرية عام في   الدبلوم التربوي توصيف مقرر 1435 )أنظر القرار(  . 

بكالوريوس  التعليم االبتدائي توصيف مقررات  -  

 .تصميم الكورسات والدورات التدريبية التالية باللغة اإلنجليزية

  -.تخطيط  المشاريع -

 

Course & Training Programs Designer  
1. Initial Training Programs for secondary home sciences teacher-trainees and 

supervising them during their training period in the schools. 

2. Child Education for teacher-trainees to implement in their initial training period in 

the nursery schools and hospitals. 
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3. Research Projects for graduates and undergraduates. 

4.  Courses & Training programs for Diploma students 

5. Divorce and its Impact on Children, Department of Human Development, 

University of Nebraska-Lincoln, 1985. 

6. Communication and Language Development for children , Department of Human 

Development, University of Nebraska-Lincoln, 1985. 

7. Development of Critical Thinking Skills in Nebraska Secondary Schools with 

Implications for Sudanese Secondary Schools for Girls, Department of Agricultural 

Education, 1985. 

 

Projects  
* Revising the Home Science and Child Education Curriculum in Sudanese 

Secondary Schools for Girls With Special Reference to In-Service Teacher Training. 

University of Hull, School of Education. March 1994. 

 *Using a Home Science Education Model to Improve Muslim Women Refugees' 

Involvement in Community-Based Activities: A Rationale and Outline Training 

Program.University of Hull, School of Education & the Department of Psychology, 

 حضور ومشاركات يف الندوات وورش العمل باململكة العربية السعودية▲

 طيبة: احلاضر واملستقبلجامعة حضور ندوة بعنوان: ( 1

املنورة.  –برعاية مسو األمري عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمري منطقة املدينة جامعة طيبة 
 هـ4/6/1429تاريخ:

التوعية حول التعليم املدمج التطبيقي ألعضاء هيئة التدريس يف بناء وإدارة حمتوى عمل حضور ورشة  (2

 هـ20/2/1429 -جامعة طيبة: التعليم اإللكرتوني

 هـ.4/1/1429 -جامعة طيبة ""نظام ومعايري االعتماد وتوكيد اجلودة( حضور ورشة عمل بعنوان: 3

 جامعة طيبة .. التعاون املشرتك بني جامعة طيبة وجامعة بنسلفانيا األمريكية"املشاركة يف لقاء  (4

 هـ.22/12/1428تاريخ 

 هـ.1428/  26/10-25 –تاريخجامعة طيبة.  -االعتماد األكادمييحضور ورشة عمل  (5

 –كلية التربية والعلوم اإلنسانية   – ندوة التحصيل األكادميي للطالب اجلامعي: الواقع والطموححضور  (6
رعاية سمو األمير الملكي عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة  –جامعة طيبة 

  هـ.18/10/1428-17بتاريخ:  المنورة، 
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 – مشروع آفاق -  مشروع اخلطة املستقبلية لتطوير التعليم اجلامعي: فريق عمل تعليم الفتاة( ورشة عمل : 7
Video Conference  –   .هـ .1427 19/4-17كلية الرتبية إلعداد املعلمات باملدينة املنورة 

 هـ. 1426 – المدينة مريديان".  الرقميورشة عمل االقتصاد ( عضو الفريق الممثل لجامعة طيبة في "8

"  العمليف حمور" التعليم اجلامعي ومتطلبات سوق  Focus Groupمجموعة التركيز يف  ( المشاركة9
  ""مشروع اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة: نظام القبول واالستيعاب بعنوان: في ورشة عمل

 هـ.23/8/1427-جامعة طيبة 

يف  Academic Accreditationاالعتماد األكادميي : المشاركة في كتابة توصيات ورشة عمل( 10
 كلية إعداد املعلمات باملدينة املننورة . - مشروع آفاق –اجلامعات السعودية

مشروع املدينة بال أمية برعاية مسو األمري مقرن بن  :مدِربة رئيسية في برنامج الدورات التدريبية (11
)خطاب شكر من سمو األمير مقرن بن عبد هـ. 1424 -جامعة طيبة - عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة:

 العزيز(.

 

 خربات خاصة باللجان العلمية يف املؤمترات ▲

 بال حدود.رئيسة اللجنة العلمية للملتقى األول لتطوير الذات: سقف ( 1

 هــ28/6/1434-27تاريخ :  - جامعة طيبة

 .رئيسة اللجنة العلمية للملتقى العلمي الثالث لعضوات هيئة التدريس جبامعة طيبة( 2

 هـ.13/6/1432-11تاريخ:   – جامعة طيبة 

  عضو اللجنة العلمية ملؤمتر التعليم املستمر وحتديات جمتمع املعرفة.( 3

 هـ.16/3/1433 -14/3/1433تاريخ   – جامعة طيبة

 األبعاد والتطلعات –لندوة التعليم العايل للفتاة عضو اللجنة العلمية ( 4

 6/10/2010-4هـ الموافق 20/1431-18تاريخ:     -جامعة طيبة

 .نائبة رئيسة اللجنة العلمية للملتقى العلمي األول ألحباث عضوات هيئة التدريس جبامعة طيبة( 5

 هـ.29/5/1430-28تاريخ:    - جامعة طيبة
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 بعض االهتمامات املهنية و األكادميية والبحثية▲
 

 البحث العلمي في االتجاهات المعاصرة في التعليم والتدريب ودراسات المرأة. - 

 التخطيط والمشاركة في األنشطة والبرامج التطويرية  في مجال العالقات الدولية.  -  
 لتطويرية والدراسات العلمية الخاصة بالمرأة.تخطيط وتنفيذ البرامج ا -   

كتابة التقارير الموثقة حول البرامج والمشاريع التعليمية والتطويرية والتدريبية وفقاَ للمعايير  -  

 العالمية.

 البحث العلمي في مجال الملكية الفكرية. -    

 عتماد العالمية.تخطيط برامج وأنشطة تدريب المعلمين  وفقا لمعايير الجودة واال -  

 تخطيط المناهج والمقررات التربوية وتطويرها في ضوء المعايير العالمية. -  

 تطوير مشاريع منتجة لدعم األسر والمرأة  بالمجتمع.  -  

 تطوير اإلبداع من خالل المناهج وطرق واستراتيجيات التدريس وبرامج التدريب والتعليم.  -  

المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل العالمية  في مجال التعليم والتدريب والجودة  -  

 واالعتماد والتقنية .

تطوير برامج تدريبية للمعلمات والمديرات والمشرفات أثناء الخدمة  وقطاعات المرأة في ضوء  -  

 االتجاهات المعاصرة ووفقاً للمعايير العالمية.

  رامج واألنشطة للجمعيات الطوعية واألسرية بالمجتمع.تخطيط الب - 

 

 بعض القدرات املهنية اخلاصة:▲

أغدقت عليَّ سنين الدراسة والعمل والبحث العلمي والعيش في مجتمعات شرقية وغربية شملت  -

السودان وأمريكا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والسفر إلى دول أوربية وعربية وآسيوية بأن 

 أكون قادرة على التواصل اإلنساني الجيد مع البشر بمختلف ثقافاتهم.

 إقامة عالقات عمل طيبة مع األفراد واالنسجام مع فرق العمل من المجتمع الدولي. -

كتابة التقارير الموثقة حول الخطط والبرامج والمشاريع التعليمية والتدريبية والتطويرية وفقاً  -

 للمعايير العالمية.

 بحث العلمي على المستويين الشخصي والمؤسسي.إجراء ال -

 العمل واإلنتاج بمستوى جيد وناجح تحت ضغط العمل والزمن. -
 

 مهارات وخربات مهنية وأكادميية متنوعة:▲

 مهارات تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج التطويرية. -

 مهارات التواصل الدولي الجيد. -

 مهارات البحث العلمي. في مساراته المختلفة. -

 العمل في مشاريع عالمية في  التعليم والتطوير والتدريب والتنمية االجتماعية د وتطوير األسرة.  -

 وبخاصة في مجالي التدريب واإلشراف. Leadership Skillsمهارات القيادة  -

 تنظيم قواعد البيانات. -

 SPSSخبرات في برامج اإلحصاء  -

 اهلوايات: ▲

 الحر من المصادر اإللكترونية والورقية باللغتين العربية واإلنجليزية. القراءة واإلطالع -

 تأسيس عالقات دولية في مجال التطوير والتعليم والتدريب و البحث العلمي. -

 تأسيس عالقات توأمة بين الجامعات المحلية والدولية. -

 المشاركة في األنشطة العلمية  والتواصل على المستويين المحلي والدولي. -

 واكبة التطورات المعاصرة في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي.م -

 السفر. -

 الطبخ. -
 

 اللغات:▲
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 العربية: كتابةَ وتحدثاَ اللغة  -1

 اللغة اإلنجليزية: كتابة وتحدثاَ  -2
 

 بعض اخلطط املستقبلية▲

 كعضو هيئة تدريس جامعي على درجة أستاذ أسعى إلى تطوير نفسي في المجاالت التالية:

تطوير الذات والمؤسسة من خالل إقامة عالقات مع بعض مؤسسات التعليم العالي العالمية المرموقة   -

 والعمل في فرق عمل عالمية لالستفادة منها في تحقيق الطموحات واألهداف المحلية المنشودة.

ة والتطويرية تطبيق المعايير الدولية في التخطيط والتدريب والتدريس في البرامج الجامعية التعليمي -

 وبرامج التعليم العالي المختلفة.

 البحث العلمي في التقويم والتخطيط المؤسسي. -

 البحث العلمي في االتجاهات المعاصرة في المناهج وطرق التدريس وتدريب المعلمين.  -

تطوير برامج الدراسات العليا وفقاً لالتجاهات والمعايير العالمية المعاصرة على المستوى المحلي  -

 العالمي..و

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية الكتساب الخبرات وتطوير الذات والمؤسسة.  -

 االهتمام بجانب الجودة في مجال التطوير والتعليم و البحث العلمي، والدراسات العليا، والتدريب. -

-  

 مراجع التعريف▲

 أوال" مراجع التعريف العربية:

 هللا المحيسن ( األستاذ الدكتور إبراهيم عبد1

 وكيل جامعة طيبة )سابقاً(

 قسم المناهج وطرق التدريس

 جامعة طيبةكلية التربية 

 344ص ب 

 المدينة المنورة

 المملكة العربية السعودية.

 0555341010جوال: 

 

 ( الدكتورة ابتسام أبو سلمان2

 وكيلة كلية إدارة األعمال

 جامعة أم القرى.

 0555536300جوال: 
E mail: ibtesam_as@hotmail.com 

 المملكة العربية السعودية.

 

 ( األستاذ الدكتور حاسن بن رافع الشهري3

 وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي

 كلية التربية

 قسم المناهج وطرق التدريس

 المدينة المنورة 344ص ب 

 0505311465جوال: 

mohysin@hotmail.comE mail:  

 

 
 

mailto:mohysin@hotmail.com
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 ثانيا" مراجع التعريف األجنبية:
 

1 )Professor Mike Bottery 

Consultant of Research &Education، 

Hull University, School of Education 

HULL HU6, 7RX  ، 

U.K. 
 

2 )Professor, Gwendolyn Newkirk، 

Department of Education & Consumer Studies ، 

123 Education & Consumer Science  Building، 

University of Nebraska, Lincoln- NE 68583-0801 

USA. 

3 )Dr. Phil  Fitzsimmons 

Director, San Roque Reaearch Institute، 

3214 Calle Cedro 

Santa Barbra , California 

CA 93105 ، 

Ph: (805)6873717 

Fax805) 569-3767. 

USA. 

 


