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الملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة طيبة – كلية التربية
قسم تقنيات التعليم
الرمز (039)
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السيرة الذاتية
أ. د. ليلى بنت سعيد بن سويلم الجهني
أستاذ تقنيات التعليم
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المعلومات الشخصية
	الجنسية | سعودية.
	مكان الميلاد | تبوك.
	الكلية | التربية.
	القسم | تقنيات التعليم.
	المرتبة العلمية | أستاذ.
	رقم البطاقة الجامعية | 1157
	البريد الرسمي | ljhohani@taibahu.edu.sa
	البريد الشخصي | ljtechno@hotmail.co.uk 












المؤهلات العلمية
م
المؤهل
تاريخه
الدولة
الجامعة
التخصص
التقدير والمعدل
1
الدكتوراه
1430هـ
السعودية
كلية التربية– جامعة طيبة بالمدينة المنورة
التربية [الوسائل وتقنيات التعليم]
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى (98%)
2
الماجستير
1420هـ
السعودية
كلية التربية – شطر جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة
التربية [الوسائل التعليمية]
ممتاز
(4.54 من 5)
3
البكالوريوس
1416هـ
السعودية
كلية التربية – شطر جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة
اللغة الإنجليزية
ممتاز
(4 من 5)

عنوان رسالتا الماجستير والدكتوراه
م
المرحلة
العنوان
1
الدكتوراه
أسس تصميم الرسوم المتحركة وتوظيفها في تنفيذ فيلم قصير لتعليم طفل مرحلة ما قبل المدرسة بعض المفاهيم
2
الماجستير
أثر استخدام الرسوم المتحركة في ترسيخ بعض القيم العامة لدى أطفال المرحلة التمهيدية في المدينة المنورة

التدرج الوظيفي
م
المرتبة
مكان وجهة العمل
التاريخ



من
إلى
1
أستاذ
قسم: تقنيات التعليم - كلية: التربية
06/05/1441هـ
حتى الآن
2
أستاذ مشارك
قسم: تقنيات التعليم - كلية: التربية
11/05/1436هـ
05/05/1441هـ
3
أستاذ مساعد
قسم: تقنيات التعليم - كلية: التربية
25/12/1431ه
10/05/1436هـ
4
محاضر
قسم: التربية وعلم النفس - كلية: التربية للبنات
27/03/1423هـ
24/12/1431ه
5
معيد
قسم: التربية وعلم النفس - كلية: التربية للبنات
25/05/1422هـ
26/03/1423هـ




الخبرات التدريسية
أولاً - البكالوريوس
م
اسم المقرر ورمزه ورقمه
العام الجامعي
الفصل الدراسي



الأول
الثاني
1
تكنولوجيا التعليم
1423/1424هـ
-

2
1425/1426هـ

-

1426/1427هـ

-

1427/1428هـ

-

1428/1429هـ

-

1429/1430هـ

-

1430/1431هـ

-

1431/1432هـ

-
3
الوسائل وتكنولوجيا التعليم (2)
(EDTC3102)
1425/1426هـ
-



1426/1427هـ
-



1427/1428هـ
-



1428/1429هـ
-



1429/1430هـ
-



1430/1431هـ
-



1431/1432هـ
-

4
الوسائل التعليمية
(EDCT346)
1432/1433ه

-


1435/1436هـ
-

5
التعليم الإلكتروني (قسم دراسات الطفولة – كلية علوم الأسرة) (CHTC369) 
1432/1433ه

-
6
إنتاج المواد التعليمية (EDCT366)
1432/1433ه
-

7
تطبيقات تقنيات التعليم في التربية الخاصة
(EDCT356)
1434/1435هـ
-



1435/1436ه
-

8
تقنيات التعليم (الدبلوم التربوي) (EDTE311)
1438/1439هـ
-

9
مهارات الحياة الجامعية (GS151)
1441هـ


ثانياً – الدراسات العليا

الخبرات الإدارية واللجان

الدورات التدريبية
	متدربة:


	مدربة:

م
عنوان الدورة التدريبية
جهة المقدمة لها
التاريخ
1
تصميم القصة الرقمية
المدرسة الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم للبنات بالمدينة المنورة
الخميس:
23/03/1438هـ
2
تصميم القصة الرقمية
الروضة الحادية عشرة بالمدينة المنورة
الاثنين – الأربعاء
20 -22/06/1440هـ

الدراسات العلمية
	الدراسات المنشورة



	الدراسات المقبولة للنشر

م
عنوان الدراسة
طبيعة الدراسة
جهة النشر


منفردة
مشتركة

1
فاعلية حزمة من تطبيقات الويب 2.0 في تنمية كفاءة إنشاء المحتوى الرقمي لدى طالبات كليتي العلوم والمجتمع بجامعة طيبة


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت
ISSN: 1560-5248
2
أفضل تقنيات التعليم الرقمية والعوامل المؤثرة في استمرارها خلال الفترة من (2007) حتى (2019) في ضوء نظرية نشر الابتكار


مجلة العلوم الإنسانية
جامعة حائل
ISSN: 1658-788X

	الدراسات المترجمة

م
عنوان الدراسة
جهة النشر
التاريخ والعدد والصفحات
1
اشتقاق تصنيف لتقنيات الويب (2.0) التعليمية، مات باور (Dr. Matt Bower)
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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني
(ISSN: 2074-5656, EISSN: 2520-5692)
2019
7(13)
84 – 97 

الكتب
م
عنوان الكتاب
طبيعة التأليف
التاريخ
الناشر


منفرد
مشترك


1
مقياس نمو مهارات الإدراك البصري لدى طفل ما قبل المدرسة


(2011)
مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة
2
تقنيات وتطبيقات الجيل الثاني من التعليم الإلكتروني (2,0)
(مُحَكَّم وفق القرار رقم: 4، في اجتماع المجلس العلمي رقم: 24، في العام الجامعي 1434/1435هـ، المنعقد في: 09/04/1435هـ)


(2013)
الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت
3
موجز في التعليم الإلكتروني


(2013)
الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض
4
الرسوم المتحركة وطفل ما قبل المدرسة


(2014)
دار المسيلة للنشر، الكويت
5
دراسات في التعليم المتنقل


(2016)
دار المسيلة للنشر، الكويت
6
تصميم المواد البصرية: تقنيات وتطبيقات


(2018)
العبيكان للنشر، الرياض
7
البرمجة في التعليم: دليل موجز


(2019)
تكوين العالمية للنشر والتوزيع، جدة

المؤتمرات والندوات

الإشراف العلمي والمناقشات
	الإشراف (رسائل علمية)


	المناقشة


عضوية الجمعيات العلمية
م
اسم الجمعية
طبيعتها
نوع العضوية


محلية
عربية
دولية

1
الجمعية السعودية للتنمية المهنية في التعليم (SSPDE)

-

عضو عامل
2
الجمعية الأمريكية للإشراف وتطوير المناهج (ASCD)
-
-

عضو
3
الجمعية الأمريكية لتعزيز الحوسبة في التعليم (AACE)
-
-

عضو
4
الجمعية الأمريكية للاتصالات والتقنيات التربوية (AECT)
-
-

عضو
5
الجمعية الدولية للتقنية في التعليم (ISTE)
-
-

عضو
6
الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA)
-
-

عضو


التحكيم
م
الجهة
المهمة
التاريخ
1
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
تحكيم مشروعات بحثية
1436-1437هـ
2
مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية
محكم
اعتباراً من تاريخ:
20/ 06/ 1437هـ حتى تاريخه
3
مجلة رسالة الخليج العربي
محكم
اعتباراً من تاريخ:
01/03 / 1438هـ
4
مجلة العلوم التربوية – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
تحكيم عدد من الأبحاث
18/06/1439هـ
5
المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
تحكيم أبحاث ترقية
بناءً على خطاب سعادة أمين المجلس العلمي رقم (128325) وفي تاريخ: 05/09/1439هـ
6
المجلس العلمي بجامعة القصيم
تحكيم كتاب مترجم بعنوان: التقنيات الرقمية التعليمية الحديثة (المفاهيم التعليمية الاحترافية للتربويين)
بناءً على خطاب سعادة أمين المجلس العلمي رقم (40199) وفي تاريخ: 23/06/1440هـ
7
المجلس العلمي بجامعة الملك خالد
تحكيم أبحاث ترقية
بناءً على خطاب سعادة أمين المجلس العلمي في تاريخ: 02/11/2020م
8
عدد من الجامعات السعودية والعربية والأجنبية
تحكيم عدد كبير من أدوات دراسات طلاب وطالبات مرحلتي الماجستير والدكتوراه
1435هـ حتى تاريخه



الشكر والتقدير

الاهتمامات البحثية
	تقنيات التعليم والتعلم الرقمية وتطبيقاتها.
	تطبيقات أجيال الإنترنت (Web 2.0/ Web 3.0/ Web 4.0).


