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 دكتور   أستاذ  الرتبة الوظيفية:

 سعودية  الجنسية:

 عضو هيئة تدريس  الوظيفة الحالية:

 امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنجال  -كلية التربية -أصول التربية  قسم  الوظيفة:جهة  

Princess Nourah bint Abdulrahman University  

 الرياض -اململكة العربية السعوديةالدولة: 

 التربية  التخصص العام:

 بية اإلسالميةأصول التر   التخصص الدقيق:
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 املؤهالت العلمية: 

 كلياتمعات، وطباعتها على نفقة وكالة  مع التوصيييييييية بلبادل الرسيييييييالة مع الجا الفلسففففففففة بي التربية  دكتوراه

 م.2003  ه/ 1423  عام ،جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ، قسم التربية وعلم النفس،البنات

قسييييييييييييم   ،وكالة كليات البناتالتوصييييييييييييية بطبع الرسييييييييييييالة على نفقة    مع  ،بتقدير عام ممتاز التربية  ماجسفففففففففففتير 

 م.1998  ه/ 1419  عام، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  التربية وعلم النفس،

بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشييييييييييييرس، قسييييييييييييم الدراسييييييييييييات اإلسييييييييييييالمية، جامعة   والتربية  بكالوريوس اآلداب

 م.1992  ه/ 1413  األميرة نورة بنت عبدالرحمن، عام
 

 التدرج الوظيفي:

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  ،لدرجة أسففففففففففففتاذ التميز عند الترقيةدرجة  الحصيييييييييييييول على مع    أسففففففففففففتاذ

 م.2015/  7/  23ه، املوافق ي1436/ 10/ 7  بتاريخ

 م.2010  ه/ 1431 ، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، عامأستاذ مشارك •

 م.2003  ه/ 1424 ، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، عامأستاذ مساعد •

 م.1998  ه/ 1419  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، عام محاضر، •

 .1992  ه/ 1413  ، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، عاممعيد •
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 عضوية اللجان واملناصب اإلدارية:

 م.1993 عام  وكيلة مكتب التربية العملية في كلية التربية للبنات بالرياض •

   م.2001 عام  في كلية التربية  سوكيلة النشاط االجتماعي بقسم التربية وعلم النف •

 .م2002  عام في كلية التربية  بوكيلة رصد االنلسا •

  زلت.  الم و 2003منذ عام    في كلية التربية  التربيةعضو مجلس قسم أصول  •

 م.2005  عام في كلية التربية  اعضو لجنة معادالت الدراسات العلي •

 م.2006عام بقسم التربية وعلم النفس    ستير والدكتوراهعضو لجنة وضع دليل كتابة رسائل املاج •

 .م2007  –  2006  عاميل  صص التربية اإلسالميةوكيلة قسم التربية وعلم النفس لتخ •

 م.2007  –  2006عامي  لفي كلية التربية   اعضو اللجنة الدائمة للدراسات العلي •

   م.2007عام    لم النفسعضو لجنة معادالت قسم التربية وع •

 . م2007  عامفي كلية التربية   اعضو لجنة القبول لطالبات الدراسات العلي •

 .  م2008عام   بقسم التربية وعلم النفس ل عضو لجنة الجداو  •

 .م2008عام  وفق الهيكلة الجديدة لجامعة األميرة نورةتوصيف برنامج الدبلوم العام في التربية عضو لجنة   •

 م.2009 عامبقسم التربية وعلم النفس    فعضو اللجنة الدائمة لتقييم املتقدمات للوظائ •

 م.2009  عامفي كلية التربية  عضو اللجنة االسلشارية للدراسات العليا والبحث العلمي •

 من   •
ً
 .م2010/  04/  09رئيسة قسم أصول التربية ملدة عامين اعتبارا

 .م2011-2010  كلية التربية ملدة عامينعضو مجلس   •

دوة العاملية  نسييييييييييئولية االجتماعية ،  عضييييييييييو اللجنة العلمية للميتمر العاملي الحادي عشيييييييييير  الشييييييييييباب وامل •

 م.2010إندونيسيا، عام   ،جاكرتاللشباب اإلسالمي،  

 .م2011لعام   تأديب الطالبات بكلية التربيةعضو لجنة   •

عضييييو في الفريق البحشي ملشييييرول بحث  الشييييذوذ الجنايييي،ي األسييييباب، ا، ار، الوقاية، العال ، االحلسيييياب،  •

ليه كراييييييييييييي،ي األمير نيايف بن عبيدالعزيز ليدر  اسيييييييييييييات األمر بياملعروس والن ي عن املنكر، االتجياهيات  اليذي مو 

 م.2011الجامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، عام  

 م.2012عضو لجنة استقطاب الكفاءات املتميزة بقسم أصول التربية في جامعة األميرة نورة عام  •

 م.2013بمكتب التربية العربي لدول الخليج في عام   لبرنامج التربية األسرية عضو لجنة تحكيم •

عضيييييييييييو اللجنة العلمية للميتمر العاملي اللابي عشييييييييييير  الشيييييييييييباب في عالم مت ير ، الندوة العاملية للشيييييييييييباب   •

 م.2015اإلسالمي، مراكش، امل رب، عام  

 .منذ تاريخ التعيين في كلية التربية  رئاسة وعضوية العديد من لجان السير والرصد •
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في فترات متفرقة    أصيول التربيةمقررات  و   الكتبتوصييف عدد من  تأليف و وعضيوية لجان  وتنسييق  رئاسية   •

 .من الخدمة

في فترات   للتوظيف في قسييم أصييول التربية  واملحاضييرات التخصييصييية  املقابالت الشييخصيييةرئاسيية وعضييوية لجان  •

 .متفرقة من الخدمة

 . إيافرا   عضو جمعية بحوث املستقبليات املصرية العربية •

  جستن .  التربوية والنفسيةعضو الجمعية السعودية للعلوم  •

 . سابًقا   عضو مساند بالندوة العاملية للشباب اإلسالمي •

في جامعة األميرة   عضيييييييييييو اللجنة العلمية الفرعية للميتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العا ي •

 .ه1435  -1434  نورة بنت عبدالرحمن

 . ه1435عام  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنعضو لجنة تقويم املحاضرات للمتقدمات للتعيين في  •

 عضو مساند بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام  إبسان . •

 الخيرية النسائية للتنمية األسرية.  بنيان عضو مساند بجمعية   •

 .ه1439منذ عضو اللجنة االسلشارية بقسم أصول التربية في جامعة األميرة نورة   •

 .ه1439  عام  منذ  رجعية لبرامج الدراسات العليا بقسم أصول التربيةعضو لجنة املقارنات امل •

 .1441  -1437مابين   رئيسة لجنة متابعة املبتعلات الخارجيات بقسم أصول التربية •

 .م2019عام  نذ مبقسم أصول التربية،  والبحث العلمي وكيلة الدراسات العليا  •

 .م  2019عام  منذ   تعزيز القيم والهويةمديرة برنامج ماجستير أصول التربية مسار   •

مركز البحوث التربوية والنفسييييييييييييية، وزارة التعليم   هيئة تحرير مجلة البحوث التربوية والنفسييييييييييييية،عضييييييييييييو  •

 م والزلت.2019عام  العا ي والبحث العلمي، جامعة ب داد،

 م والزلت.2020عضو هيئة تحرير مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلبسانية، عام   •

 وملدة عام. 1441/ 2/ 1من تاريخ  اللجنة الدائمة لتأديب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، عضو  •

 .ه1442/  7/  23  "اللجنة العامة لجائزة كلية التربية "مميزونعضو  •

   املؤلفات واألبحاث:

 .2014،  2ط، طفولةالفي مرحلة    كتاب الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة املسلمة .1

 .2014،  2طاملراهقة،  في مرحلة    كتاب الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة املسلمة .2

 م.2006،  3ط  ، مشترك كتاب الفكر التربوي مدارسه واتجاهات تطوره،  .3

 م.2006  ،1ط   ،كتاب القيم الجمالية وتنميتها بين الفكر اإلسالمي والفكر ال ربي  منظور تربوي  .4

 م.2008 ،1ط ، مشترك اإلخرا  ،   –التو يق  -كتاب دليل كتابة رسائل املاجستير والدكتوراه  الخطة .5

 .م2018  ،1 ، طمشترك  ،كتاب مقدمة في أصول التربية االبتدائية .6

 .  م2021،  5ط كتاب مقدمة في التربية االبتدائية، .7



 

 5من  4الصفحة  
 

 ،ميار   ، 7السييييييييييييينية    ، 21   عيالم التربيية، لمجلية  ،   تربيية الطفيل املسيييييييييييييلم عنيد اإلميام أبي حياميد ال زا ي  .8

 ، جمهورية مصر العربية.م2007

،  فية منظور تربوي إسييييييييييالمي  دور األسييييييييييرة في تربية أوالدها تربية إعالمية في ضييييييييييوء مت يرات العوملة اللقا .9

 م.  2009عام    ،305   مركز بحوث كلية التربية، جامعة امللك سعود،

امليتمر  مجلد ،  مع السييييييعودي لدى الشييييييباب دراسيييييية و ائقية من املجت   اإلنترنت اسييييييتخدامادها وتداعيادها .10

املركز العربي للتعليم والتنمية  بية رؤى واسيتراتيجيات ،  السينوي الرابع  املعلوماتية وقضيايا التنمية العر 

 م.2010، عام  بالتعاون مع جامعة سيناء بالقاهرة

  ينياير ،  17، مج  61  سيييييييييييييتقبيل التربيية العربيية، للية ممج  ،ث وتطبيقياتيه التربويية  أسيييييييييييييلوب التربيية بياألحيدا .11

 .جمهورية مصر العربية -القاهرة   –مصر الجديدة  –روكا،ي ،  عشر  املجلد السابع،  م2010

التربوية والنفسييية، مكة  مجلة جامعة أم القرى للعلوم  ،  بناء على خلق العفو  دور الوالدين في تنشييئة األ  .12

 م.2010عام  ،2، ل2مج ،اململكة العربية السعوديةاملكرمة،  

الشيييييييييييييبياب امليتمر العياملي الحيادي عشييييييييييييير  مجليد ،  الجتمياعيية ليدى الشيييييييييييييبياب دور اإلعالم في تعزيز املسييييييييييييييوليية ا  .13

 م.2010، 3  جاكرتا،دوة العاملية للشباب اإلسالمي، النالذي نظمته واملسئولية االجتماعية ، 

ل من   .14 مو   الشيييذوذ الجناييي،يا األسيييباب، ا، ار، الوقاية، العال ، االحلسييياب، االتجاهات  بحث منشيييور، وم 

كراييييييييييييي،ي األمير نييايف بن عبييدالعزيز لييدراسييييييييييييييات األمر بيياملعروس والن ي عن املنكر، الجييامعيية اإلسيييييييييييييالمييية،  

 .  ه1433  -1432  / م2011املدينة املنورة، عام 

، مجلة التربية، العال   دراسة تربوية إسالمية    أسباب جنوح الفتاة نحو الشذوذ الجنا،ي املللي وطرائق .15

 م.2014، عام  3،  159كلية التربية، جامعة األزهر، ل 

دالرحمن  بنت عب درجة ممارسييييييية عضيييييييوات الهيئة اإلدارية لقيمة اإلحسيييييييان في كلية التربية بجامعة األميرة نورة    .16

 م.2015، عام 4،  39، املجلة التربوية، كلية التربية، جامعة عين شمس، ل من وجهة نظرهن 

، مجلة البحوث  منظور تربوي إسيييييييييييالمي  تنشيييييييييييئة الطفل على فضييييييييييييلة شيييييييييييكر ا،خرين على معروفهم من   .17

 .2015، عام 47، ل 12املجلد التربوية والنفسية، مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة ب داد، 

 أ ر الحوار بين أتبيييال األدييييان واللقيييافيييات في تحقيق اسيييييييييييييتقرار املجتمعيييات اإلبسيييييييييييييييانيييية من وجهييية نظر   .18

  مجلة ميتة للبحوث والدراسيات،   ،الرحمن ،  مشيترك طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد  

 م.2016 ، العام 1العدد   ،  31، املجلد  اململكة األردنية الهاشمية، جامعة ميتة

مجلة  ، وجهة نظر خبراء الوقف فيها  دور أوقاس الجامعات السييييييييييعودية في دعم بناء مجتمع املعرفة من    .19

 .2016/ ديسمبر  1438، صفر 4، العدد 17املجلد   ،جامعة البحرينسية،  العلوم التربوية والنف

بحيث مقبول  دراسييييييييييييية تربويية إسيييييييييييييالميية ،     رعيايية املسييييييييييييينين وتفعييل دورهم في تعزيز التنميية املسيييييييييييييتيدامية  .20

 .2019 عامأبريل  للنشر، مجلة العلوم التربوية، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة،  
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  في اململكة العربية السعودية جامعةطلبة الأ ر مواقع التواصل االجتماعي على املنظومة القيمية لدى   .21

The Impact of Social Media on the Value System among University Students in 

Saudi Arabia    ،  مجلةابحث منشيور في  International journal of education and practice  

 .2019/ أغسطس/ SCOPUS ،7املصنفة في قاعدة بيانات  

األميرة نورة بنييت عبييدالرحمن في ضيييييييييييييوء رؤييية اململكيية الوعي بلقييافيية ريييادة األعمييال لييدى طييالبييات جييامعيية    .22

بحيث منشيييييييييييييور في مجلية جيامعية األنبيار للعلوم     دراسييييييييييييية تربويية تيأصييييييييييييييليية ،  2030العربيية السيييييييييييييعوديية  

 ه.1441م/  2019، ديسمبر  2، مج3اإلبسانية، العراق، ل

جلية التربيية بكليية بحيث مقبول للنشييييييييييييير في م   التمكين االقتصيييييييييييييادي للمرأة "وفق رؤيية تربويية إسيييييييييييييالميية   .23

 م.2020يناير  ، 185 ، لالدراسات العليا بجامعة األزهر -التربية

   األوقاس الجامعية ودورها في تحقيق التنمية املستدامة .  بحث .24

بحيث في طور اإلعيداد عنا  درجية تمكين املرأة من وجهية نظر عضيييييييييييييوات هيئية التيدريس في جيامع ي األميرة   .25

 .والعلوم اإلسالمية املاليزيةا الواقع واملأمول، وفق رؤية تربوية إسالمية نورة بنت عبدالرحمن  

 خبرات عامة:

حياصيييييييييييييلية على الزميالية البريطيانيية في جودة املميارسيييييييييييييات املهنيية بيالتعليم العيا ي في تخصيييييييييييييص أصيييييييييييييول التربيية من   •

 Higher Education Academy (HEA)أكاديمية التعليم العا ي ببريطانيا 

 من املقررات التربوية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.تدريس عدد  •

 .ورشة عمل، ودورة تدريبية، وحلقة تطبيقية تسعين، وحضور أكثر من ورش عملتقديم   •

 .حاصلة على شهادة دورة تدريب املدربين •

ة  ، والعيييدييييد من األطروحيييات الجيييامعييي منييياقشييييييييييييييية عيييدد كبير من خطت البحوث ملرحل ي املييياجسيييييييييييييتير واليييدكتوراه •

 . املاجستير، والدكتوراه 

، وأبحاث الترقية، واألبحاث املنشيييييييورة في والكتب ،واألدلة ،والبرامج  ،تحكيم العديد من أدوات البحثعضيييييييو في  •

 املجالت العلمية املحكمة.

 م.2013 ، عامجامعة سلمان بن عبدالعزيزول التطويري  نحو فلسفة تربوية ،  مسلشارة تربوية في املشر  •

سيييييييييلمان بن   والعشيييييييييرين  جامعةعلم في القرن الحادي  مسيييييييييلشيييييييييارة تربوية في املشيييييييييرول التطويري   فاق إعداد امل •

 م.2014 عام عبدالعزيز

 .هي.1437مسلشارة في دراسات مشرول اململكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي  •

 .1437 -1436 جامعة أم القرى  متعاونة مع معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي في •

   .والندواتواملنتديات املشاركة بعدد من البحوث، وبالحضور، وفي لجان عدد من امليتمرات وامللتقيات  •

 استحداث برامج الدراسات العليا.مجال خبرة في  •

 .عن بعداإللكتروبي  والتعلم م  يالتعل ةنظمأ التعليم والتعلم عبر خبرة في  •

 والتقدير.حاصلة على العديد من الدرول وخطابات وشهادات الشكر   •


