
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 السيرة الذاتية
 لعضو هيئة التدريس

 د/ حصة جمعان الهاللي الزهراني



 معلومات عامة  
 

 د/حصه بنت جمعان بن محمد الهاللي الزهراني االسم:
 الجنسية: سعودية

 الوظيفة الحالية: أستاذ 
 الرياض جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنجهة الوظيفة: 

  قسم: التاريخ
 اآلدابكلية : 

 + التدريب العمل الفعلي الذي تمارسه حالياً: التدريس
 هـ1412تاريخ بداية الخدمة في العمل الحالي:

 وسيلة االتصال: 
 0505248243 الجوال:

 hjalzahrani@pnu.edu.saالبريد اإللكتروني:
 
 المؤهالت العلمية: 
 

 اسم الجامعة منهااسم الكلية التي تخرجت  تاريخ التخرج المؤهل العلمي
التخصص 

 العام
 التخصص الدقيق

 معاصر حديث تاريخ  كلية التربية 1412 بكالوريوس

 معاصر حديث تاريخ  كلية التربية 1423 ماجستير

 معاصر حديث تاريخ  كلية التربية 1425 دكتوراه

 معاصر حديث تاريخ  كلية التربية 1432 أستاذ مشارك

 معاصر تاريخ حديث  اآلدابكلية  1436 استاذ

 
 الدورات التدريبية 
 

 مدة الدورة الجهة المنفذة للدورة مسمى الدورة

 يوما   60 أكاديمية الفيصل العالمية  ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي .1

 3 معهد اإلدارة تنمية مهارات االتصال اإلداري. .2

 3 معهد اإلدارة اإلدارة تحت ضغوط العمل. .3

 3 جامعة الملك فيصل التدريس لطالب الجامعة. استراتيجيات .4

 2 كلية التربية/ جامعة نورة تنمية مهارات التفكير اإلبداعي. .5

  كلية التربية/ جامعة نورة أخالقيات المهنة. .6

 1 المركز الوطني للتعليم االلكتروني التقنيات الحديثة في التعليم. .7

 3 للتعليم االلكترونيالمركز الوطني  (LMSنظام جسور إلدارة التعلم) .8

 2 المركز الوطني للتعليم االلكتروني مقدمة في التعلم المتنقل. .9

 2 المركز الوطني للتعليم االلكتروني أدوات التقويم االلكتروني. .10

 2 كلية التربية األقسام العلمية/ جامعة نورة تصميم المقرر االلكتروني. .11

 1 كلية التربية األقسام العلمية/ جامعة نورةسبل حصول األقسام التعليمية على االعتماد  .12



 األكاديمي.

تصميم عروض تقديمية فعالة في التعلم االلكتروني  .13
 باستخدام البوربوينت.

 2 المركز الوطني للتعليم االلكتروني

 2 المركز الوطني للتعليم االلكتروني أدوات وتطبيقات بناء االختبارات. .14

 1 التربية األقسام العلمية/ جامعة نورةكلية  تصميم المقرر االلكتروني. .15

 2 ةكلية االقتصاد المنزلي جامعة نور فن إدارة الحوار .16

 2 المركز الوطني للتعليم االلكتروني المدونات والويكي في التعليم  .17

  أكاديمية ادم دورة فن اإللقاء وقوة التأثير  .18

البرنامج التدريبي في األساليب واألنشطة وتقويم  .19
 التدريب

  أكاديمية ادم للتدريب واالستشارات

  أكاديمية ادم للتدريب واالستشارات دورة مبادئ التدريب .20

 ساعة 70 أكاديمية ادم للتدريب واالستشارات دورة إعداد المدرب االلكتروني .21

 ساعة 70 أكاديمية ادم للتدريب واالستشارات دورة إعداد المدرب المحترف .22

 ساعات 10 أكاديمية ادم للتدريب واالستشارات دورة صفات المدرب الناجح .23

 اسبوع جامعة نورة شهادة مدرب في اعداد الحقائب معتمدة من كندا .24

 اسبوع جامعة نورة HEA الزمالة البريطانية .25

 المهنيين الموجهينإعداد المرشدين و حضور برنامج   .26
  جامعة نورة 

 
 األبحاث العلمية المنشورة في مجالت محكمة:  
 

  المشاركة ببحث بعنوان)تأسيس الدولة وكيانها السياسي( وهو ضمن مشروع موسوعة المملكة العربية السعودية، المقدم

 من قبل مكتبة الملك عبدا لعزيز، تم نشرة.

  (1840/1891هـ( )1256/1309الحياة االجتماعية واالقتصادية في الدولة السعودية الثانية)رسالة الماجستير تم  م ،

 هـ، الرياض.1425، عاممن قبل دارة الملك عبدا لعزيزنشرها 

 ( دراسة 1953/1964هـ()1373/1384التعليم في المملكة العربية السعودية في عهد الملك سعود بن عبدا لعزيز )م

 هـ، الرياض.1427، عامتاريخية وثائقية، رسالة الدكتوراه والتي تم نشرها من قبل دارة الملك عبدا لعزيز

 بن عبدا لعزيز )بحوث ودراسات( ضمن سلسلة أصدرتها دارة الملك عبدالعزيز. الملك سعود 

 م، جامعة أسيوط2007،اكتوبر24المجلة العلمية ،كلية اآلداب، العدد ،تطور النظام النقدي خالل العهد السعودي 

 م، مصر.2007كتوبر،ا24دور المرأة السياسي  في العالم العربي في العصر الحديث: العلمية ،كلية اآلداب، العدد 

 تطور المسجد النبوي خالل العهد السعودي، نشر في مجلة الجمعية التاريخية السعودية 

 العادات والتقاليد في عسير وأثر السياحة فيها: تم نشرة في مجلة الدرعية 

  المشاركة بثالثة أبحاث  في موسوعة الحج تنظمه دارة الملك عبدالعزيز. 

 رأة الخليجية وأثرة على التعاون االقليمي بين دول الخليج العربي، مصر بحث  منشور بعنوان دور الم 



 بحث  الفكر السياسي للملك فهد بن عبدا لعزيز رحمة هللا من خالل خطبه 

 وآثاره على المنطقة العربي النفوذ البرتغالي في الخليج. 

 نتائج االستعمار البريطاني لجنوب الجزيرة العربية. 

  الخدمات التطوعية في الحج والعمرةمصادر وسبل تمويل 

 

 النشاط العلمي ) تحكيم رسائل ماجستير، دكتوراه، المشاركة في وضع المناهج العلمية وتطويرها  -

  هـ1432ماجستير للعام ال عدد من طالبات مناقشة   -

  هـ1427-1426التعليميةعضو في لجنة تطوير وتعديل المناهج لمرحلة البكالوريوس بالوكالة المساعدة للشؤون  -

 هـ1432/1433للعام  المحكمات للمؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكةعضو في لجنة  -

 بالجامعة الحقائب التدريبية إعدادعضو في لجنة  -

 التحكيم:

 تم تحكيم العديد من الكتب واألبحاث لجامعة الباحة وجامعة االمام  وجامعة سلطان .

 
 والمنشورة:الكتب المحكمة 

 

 تاريخ النشر دار النشر مسمى الكتاب 

 الحياة االجتماعية واالقتصادية في الدولة السعودية الثانية .
 

 1425 الدارة

 المملكة العربية السعودية في عهد الملك سعود .التعليم في 
 

 1427 الدارة

 توظيف التقنية في دراسة التاريخ
 
 

مدار الوطن 
 للنشر

 هـ1438

 دراسات في مصادر التاريخ المرئي 
 بين الحقيقة التاريخية واألساطير ةالتاريخيالدراما 

 

مدار الوطن 
 للنشر

 هـ1439

 
 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية  

 

 عنوان المؤتمر أو الندوة  م
الجهة المنظمة 
 للمؤتمر أو الندوة 

عنوان 
 الجهة 

 نوع المشاركة 

عنوان البحث الذي شارك به العضو في 
حضور  المؤتمر أو الندوة 

 فقط

حضور 
ومشاركة  
 ببحث 



1 
ندوة عن التطور الحضاري فيي عهيد 

 الملك فهد 
 التعليم في عهد الملك فهد √  الرياض كلية التربية

 سعودالتعليم في عهد الملك  √  لرياض الدارة الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود 2

3 
تطييور المسييجد النبيييوي خييالل العهيييد 

 السعودي 
 تطور المسجد النبوي خالل العهد السعودي  √  لرياض الجمعية التاريخية

4 
واالجتماعية  اإلنسانيةندوة الجوانب 

 تاريخ الملك عبدالعزيز في
 

 √  الرياض جامعة الملك سعود 
مكانة المرأة لدى المؤسس الملك 

 عبدالعزيز بن عبدالرحم

5 
الدورة الثامنة لمؤتمر المخطوطات 

 اإلسالمية

هيئة  مؤتمر

المخطوطات 

اإلسالمية بالتعاون 

  مع كلية كوين

   √ ببريطانيا

 
المؤتمر الدولي لتنمية السياحة في 

 األعمال والعلوم
    بوسطن جامعة هارفارد

 
 

      عدد من اللقاءات الداخلية والندوات

 
 عضوية اللجان المشكلة

 

 مسمى اللجنة  م

1.  
 لجنة المقابالت الشخصية للبكالوريوس 

2.  
 لجنة المقابالت الشخصية للدراسات العليا 

3.  
  االمتحاناتلجنة سير 

4.  
 لجنة المعادلة

5.  
 لجنة الحمل والمعادلة

6.  
 لجنة تعديل المناهج

 مسئولة الجودة في القسم،  .7
 وعضوا من أعضاء مكتب الجودة بالكلية 

8.  
تطييوير وتعييديل المنيياهج لمرحليية البكييالوريوس بالوكاليية المسيياعدة للشييؤون  عضييو فييي لجنيية -

 التعليمية .

 رئيسة لجنة الدراسات العليا بالقسم  .9

 اإلرشاد األكاديمي      .10



 مسئولة عن لجان النشاط بالقسم.)فترة الرئاسة(  .11

 لجان المراقبة   .12

 لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي   .13

 لجنة الخطة االستراتيجية   .14

 الهيكلة للقسم إعادةلجنة    .15

 اإللكترونيرئاسة مكتب شؤون الخريجات   .16

 اإللكترونيرئيسة مكتب االنتساب   .17

 عضو باللجنة االستشارية بالقسم   .18

  اإللكترونيمسؤولة القسم عن التعليم   .19

 سفيرة في مركز التعلم والتعليم بالجامعة  .20

 الحقائب التدريبية بالجامعة أعدادفي  أخصائي  .21

 قائدة من قائدات التعليم اإللكتروني بالجامعة    .22

 الشبكة السعودية للموارد التعليمية المفتوحة .–عضو معتمد في منصة شمس   .23

 رئيسة مجتمعات التعلم األكاديمية  .24

 
 

 أنشطة العضو داخل الكلية  وخارجها:
 

  رئيسة قسم لعامين 

  وكيلة قسم لفترتين رئاسيتين 

  رئيسة مجتمعات التعلم بعمادة التطوير 

 1 اإلشراف الكامل على جميع أنشطة القسم الثقافية واالجتماعية والفنية لكوني رئيسة قسم التاريخ والحضارة لمدة )

 ووكيلة قسم لفترتين مختلفتين عامين كاملين.

 2)( المشاركة في العديد من اللجان )سبق ذكرها 

 رئيسة لجنة المشتركة للشراكة مع كلية التصاميم 



 رئيسة اللجنة العلمية المؤتمر السابع للطالبات 

 رئيسة لجنة الملتقى  األبحاث بين الطالب واألستاذ 

  عضوة في لجنة إعداد وتقييم الحقائب التدريبية 

  عضو في لجنة السفيرات لمركز التميز 

 عضو في لجنة الدراسات العليا بالقسم 

 وة في مجلس عمادة التطوير األكاديميعض 

 عضوة في لجنة رخصة التميز 

 عضو في مجلس القسم 

     :مسؤولة المكاتب االلكترونية بالقسم مثل 

 الموقع االلكتروني الخاص باالنتساب 

 الموقع االلكتروني الخاص بالخريجات 

 عضو في مجلس عمادة التطوير األكاديمي 

  األكاديميةرئيسة وحدة مجتمعات التعلم  

  ،تم حضور العديد من اللقاءات  والندوات داخل الكلية و خارجها مثل مؤسسة مكة الخيرية ، وجمعية النهضة النسائية
نشر بعض المقاالت الهادفة العلمية واالجتماعية من خالل بعض الصحف  وكذلك مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم .

 والمجالت.

  النسائية الخيريةعضو فاعل في جمعية النهضة. 

 مدرب معتمد داخل وخارج الجامعة. -

 اقامة العديد من الدورات التدريبية للطالبات واالعضاء واالداريات 

 اسم عضو هيئة التدريس 
 الزهراني حصة جمعان الهالليد/ 

 أستاذ 
 بنت عبدالرحمن  جامعة األميرة نورة

 الرياض

   

 


