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 البيانات الشخصية 
  حياة عبد العزيز محمد نياز االسم:
  متزوجة :االجتماعيةالحالة 

  مدينة جدة: مكان اإلقامة
  أستاذ: الدرجة العلمية

سات العليا في األصول :  العمل ستاذ الدرا أ

اإلسالالالالالالالتميالالالة للتربيالالالة بجالالالامعالالالة أ  ال ر    
و 1441وبجامعة جدة للعامين الدراسالالالالالاليين  

 .هـ ( 1442

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المؤهالت العلمية 
    هـ 1427دكتوراه األصول اإلستمية للتربية بت دير ممتاز  جامعة أ  ال ر 

    هـ 1415ماجستير التربية اإلستمية بت دير ممتاز مع شهادة التفوق  جامعة أ  ال ر 

    هـ 1409بكالوريوس تاريخ مع إعداد تربوي  جامعة أ  ال ر 
 

  الوظيفية  الخبرات
  لجامعة جدة  قسالالال  اإلدارة  عليا في أصالالالول التربية والم ارنة ( الراسالالالات للدأسالالالتاذ ك   مندبه

 هـ1442  هـ 1441للعامين الدراسيين  وأصول التربية 

 هـ 1440عا   منبجامعة أ  ال ر   أستاذ 

  هـ 1439هـ ـ 1435بجامعة أ  ال ر   مشاركأستاذ 

  هـ 1434ـ بجامعة أ  ال ر   1428أستاذ مساعد 

  هـ 1426/1427محاضرة بكلية التربية بالطائف  

  هـ 1425هـ / 1424معيدة بكلية التربية بالطائف 
  هـ  1435ـ 1433منس ة الجودة ب س  التربية اإلستمية والم ارنة 

  هـ 1427ـ 1426وكيلة كلية التربية بالطائف للشؤون اإلدارية والمالية 

  هـ1423ـ1419مديرة مجمع مدارس الجيل األهلية بالطائف  
   هـ 1418ـ 1415معلمة بالتعلي  األهلي من عا 

 األعمال األكاديمية ) التدريس ( 
 

 منها :  بجامعة أ  ال ر  وجامعة جدة قمت بتدريس العديد من الم ررات لمرحلة الماجستير والدكتوراه
                : الماجسالالتير   النيرية التربوية اإلسالالتمية   التربية الم ارنة   التربية الدولية  فلسالالفة التربية أوال       

تاريخ التربية اإلسالالالتمية   عل  التربية اإلسالالالتمية   مناهث البحص في مصالالالادر التشالالالريع اإلسالالالتمي    
 إلستمية وتحديات العصر   حل ة بحص في التربية اإلستمية ( التربية ا

: الدكتوراه   النيرية التربوية اإلسالالالالالالالتمية   نيرية المعرفة في اإلسالالالالالالالت    الفكر التربوي  ثانيا      
اإلسالالالتمي   التوجيه اإلسالالالتمي للعلو  التربوية   التربية في صالالالدر اإلسالالالت    مناهث البحص في العلو  

 ( التربوية 
  

 البرامج التي ساهمت في تحديثها واستحداثها  
  على نيا    مهنياستحداص برنامث دكتوراه أصول التربيةEd.d  هـ ( 1422( بجامعة جدة 

   هـ(1441استحداص برنامث الماجستير المهني األمن الفكري وقي  المواطنة بجامعة جدة  

 هـ(1439أ  ال ر    جامعةللتربية  برنامث ماجستير األصول اإلستمية  تحديص 

    هـ(1438تحديص برنامث التربية الم ارنة بجامعة أ  ال ر 
    هـ ( 1443استحداص بعض برامث الدبلو  التربوي بجامعة ال ر 

 

 اإلنتاج العلمي والجوائز 
 البحوث المنشورة .1
 بحثا في مجال أصول التربية منها :  18نشرت ما ي ارب من   

 اآلخر ية لمبدأ التعايش السلمي مع طتب الجامعات السعود تصور م ترح لزيادة وعي 

  دور أعضالالالاي هيئة التدريس بالجامعات السالالالعودية في نشالالالر الوعي الث افي بين الطالبات
 بتحديات العولمة الث افية وسبل مواجهتها من منيور تربوي إستمي.

 عولمة المفاهي دراسة تحليلية لمفهو  المواطنة في ضوي التأصيل التربوي اإلستمي ل 

 حياة عبد العزيز محمد نياز 
 أستاذ الدراسات العليا في األصول اإلسالمية للتربية 

   جامعة أم القرى 
 
واستحداث برامج وتحديث  والجودة مهتمة بالتعليم األكاديمي والبحث العلمي

 وأتميز في اإلدارة التنفيذية  العليا،الدراسات 

   حي أ  1النخيل جدة  مخطط 
  112فيت  الخير        

053330027930

0279 

hayatcalgary@yahoo.com
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  صالالالالالالالر عواقع دور معلمات المرحلة الثانوية في تنمية الجانب الع لي للطالبات لمواكبة
 اقتصاد المعرفة " تصور م ترح "

   طالبات الجامعات السالالالالعودية ألهداف التربية ااقتصالالالالادية في ااسالالالالت   إدراكمسالالالالتو
 وعتقته بترشيد ااستهتك لديهن

 ل كما يراها طتب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة.رجة تطبيق المدرسة ل يمة العدد 

  التعلي .مد  ت بل معلمات المرحلة الثانوية لمعايير الجودة الشاملة في 
 . دور التربية اإلستمية في مواجهة العنف ضد الزوجة 
 معايير جودة األداي التعليمي للمعل  في يل التحديات التربوية والث افية للعولمة 

  ضالالوي مباد   اإلسالالتمية من العنف األسالالري ضالالد األطفال    دراسالالة فيموقف التربية
 التربية اإلستمية ( 

  م ترح من منيور التربيالة   تصالالالالالالالور لالد  طلبتهالادور الجالامعالة في تنميالة قيمالة العالدل
 . اإلستمية(

 المؤلفات  .2

   الدكتوراه(  رسالةمعال  نيرية التربية اإلستمية في ال رآن الكري  

  سة ميدانية على عينة المشكتت التربوية وااجتماعية الناجمة عن خروج المرأة للعمل " درا
 من العامتت السعوديات بمدينة جدة " رسالة الماجستير( 

  الطبع  تحتالتربية اإلستمية وتحديات العصر) 

  الطبع(  تحتالتعايش السلمي مع اآلخر في ضوي التربية اإلستمية 
 الجوائز  .3

 هـ 1433الحصول على جائزة التميز عن فئة أعضاي هيئة التدريس  
 

 المشاركات اإلعالمية والثقافية 
  ية ية السالالالالالالالعود كة العرب ندوة العمل التطوعي ورؤية الممل نادي الث افي   2030ت دي   في ال

 هـ 1439األدبي بمكة المكرمة 

 كة يةاأللوكة  نشالالالالالالالر بعض الم اات التربوية في شالالالالالالالب فة مكة التربوية العنكبوت   وصالالالالالالالحي
  اإللكترونية.

  رابطة  المسالالالالالالالل  في مجلةال رآن الكري  في تربية ع ل   منهث( م اات بعنوان 3 كتابة عدد
 اإلستمي.العال  

 هـ1429رسالة بجريدة المسلمون عمل حوار صحفي بملحق ال. 
 

 اللغات والمهارات 
  اللغات 
 ـ العربية 1
 جة متوسطة ( .رـ اإلنجليزية   بد2
 التركستانية   بدرجة متوسطة ( ـ 3
  المهارات 
 مهارات ااتصال الفعال ـ 1
 ـ مهارات توييف الت نية في العملية التعليمية 2
 ـ مهارات البحص العلمي 4
  ـ المهارات التدريبية 3
 

  منها:في العديد من اللجان العلمية  ةعضو العلمية:عضوية اللجان 
  هـ1443جامعة أ  ال ر   التربية كلية  اإلستمية رئيسة لجنة المناهث والخطط ب س  التربية 
  هـ  . 1443 اللجنة العلمية ب س  التربية اإلستمية بجامعة أ  ال ر  

  التربية اإلسالالالتمية ( قسالالال    ال ر  بجامعة أ  لجنة اسالالالتحداص وتحديص برامث الدراسالالالات العليا
  هـ1442هـ و1441  قس  اإلدارة وأصول التربية ( وجامعة جدة هـ  ( 1440 /1439

   ال ر .اللجنة العلمية لمؤتمر المعل  الخامس المنع د في جامعة أ  

  لجنة متابعة أعمال الملت ى العلمي الرابع للطتب بجامعة جدة 

  هـ .1435ـ 1434 والنفسيةلجنة هيئة تحرير مجلة جامعة أ  ال ر  للعلو  التربوية 
  هـ1438ـ1437اللجنة ااستشارية ب س  التربية اإلستمية والم ارنة 
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 المؤتمرات واإلشراف العلمي والمناقشات وتحكيم 
 لدولية والمحلية في مجالعديد من األبحاص وأوراق العمل في بال المشالالالالالالالاركة  المؤتمرات ا

 التربية.أصول 
 لعديد من أبحاص الماجسالالتير والدكتوراه في جامعة أ  ال ر   وجامعة جدة ا ت وناقشالالتأشالالرف

خل  وغيرهالا من الجالامعالات  ومحكمالة للعالديالد من األبحالاص العلميالة في المجتت التربويالة دا
 ومحكمة لعدد من الترقيات العلمية.المملكة وخارجها  

 

  الجمعيات العلمية والهيئات والبرامج والمجالس الوطنية والدولية عضوية
   مجلس الجودة 
  مرصد خبراي التربية الخليجيين 

  والفكري.الهيئة الدولية لحماية اإلبداع األدبي 

  العربية.المجلس الدولي للغة   

  .الجمعية السعودية للعلو  التربوية والنفسية 

   ااجتماعية.الجمعية السعودية للعلو  

  لإلدارة.الجمعية العلمية السعودية  

  مركز ديبونو لتعلي  التفكير. 
 

 التدريب وبرامج تطوير الذات 
عداد مدرب معتمد في إشالالهادات تدريب مهنية ك  منها؛دورة تدريبية  80حاصالاللة على ما ي ارب على  

في جامعة أ   التدريبية وقدمت العديد من الدورات تريز ون وبرامث التفكير العالمية كورت المدربي
 وفي المجتمع. جدة وجامعة    ال ر
 

 شهادات الشكر والتقدير 
 الدروع.والعديد من  وتقدير،شهادة شكر  40حاصلة على ما يقارب من 

 
 

 وهللا ولي التوفيق
 

 
 

 


