
د.أحالم عبدالكريم الجهني

تاريخ الميالد:    1408/10/24
 

العنوان:الرياض
 

المهارات والكفاءات

تطبيقات الحاسب االلي وبرامج واالوفيس.
أنظمة التعلم عن بعد.

تصميم االنفوجرافيك والملصقات العلمية.
تصميم الحقائب التدريبية وإعداد البرامج التدريبية. 

مهارات االتصال الفعال والعمل الجماعي.
مهارات التدريب الفعال.

مهارات القيادة والتفكير

حاصلة على الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص مناهج
وطرق تدريس من جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية 

وخبرة في االشراف التربوي كمتعاونة مدة فصل دراسي
لطالبات التربية العملية ، و تدريب المعلمات في برامج
التطوير المهني متمكنة من مهارات استخدام التقنية
وبرامجها في التعليم، ومهتمة بالبحث العلمي التطوير

المهني للمعلم، تدريس العلوم، تقنيات التعليم والتدريب.
واتطلع للعمل في مجال:

1. التدريس في المؤسسات التعليمية للتعليم العالي.
2. االستشارات  في التعليم.

3. المناهج تصميمها وتقويمها وتطويرها.
4. التدريب والتطوير المهني.

 

نبذة عني

•عضو في الجمعية السعودية للعلوم التربوية
والنفسية (جستن).

•عضو في الجمعية السعودية العلمية
للمعلم(جسم).

•عضو  في جمعية معلمي العلوم في الواليات
.NSTA المتحدة األمريكية

•عضو خبير في مرصد الخبراء الخليجيين.
 

العضويات

0598438329

ahlam.a.aljuhani@gmail.com

دورة أساسيات االدارة
دورة مهارة القيادة

دورة مهارة صناعة الحقيبة التدريبية
"TOT" دورة مهارات التدريب واعداد المدربين

دورة مهارات االتصال في الحوار
دورة التفكير اإلبداعي 

دورة التخزين السحابي والمشاركة االلكترونية
"Google Sheets"دورة التعامل مع جداول البيانات 

دورة تدريس مناهج التربية على المواطنة وفق إستراتيجية التعلم المبني على المشروعات
دورة كتابة البحوث اإلجرائية

دورة التعلم المدمج في التعليم العالي
دورة مهارات التعلم في القرن 21

دورة االنفوجرافيك في التعليم
دورة السبورة الفنلندية

دورة التلعيب في التعليم
دورة التصميم باستخدام البوربوينت

دورة إدارة الصف عن بعد
دورة مجاالت الذكاء االصطناعي: تطبيقات وأفكار

دورة استخدام التقنية في التعليم
دورة كالس بوينت

دورة التعلم الذكي
دورة كيف ندمج مهارات التفكير في المقررات الدراسية

دورة الحوسبة السحابية وأثرها على المؤسسات التعليمية والمكتبات
دورة الفهم القرائي

دورة طرق حديثة لجمع وتحليل البيانات الرقمية في البحوث النوعية
دورة التخطيط العكسي للوحدات والمناهج الدراسية

دورة مقدمة في الذكاء االصطناعي
دورة قيادة التطوير المهني الفعال من خالل نموذج بحث الدرس

دورة تطبيقات نظريات التعلم في التدريس
دورة قيادة التدريس االحترافي 

دورة الخارطة الذهنية

دورة ضوابط ومعايير الكتابة االكاديمية والنقد العلمي والمناقشات العلمية
دورة أسس نقد الرسائل والمخططات العلمية

دورة برامج كشف االقتباس العلمي
دورة تحليل البيانات في البحوث الكيفية

مهار القراءة البحثية
دورة تقديم البحوث والملصقات في المؤتمرات

دورة تطبيقات األساليب اإلحصائية في البحوث الكمية 
دورة مهارة كتابة الخطة البحثية

في االدارة والعمل:

في التطوير المهني التعليمي:

في البحث العلمي:

 
 

الدورات وورش العمل

 
•دكتوراه -1443/11/23

 مناهج وطرق التدريس - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بتقدير  ممتاز 
ومعدل 4.98 من 5  

 
•ماجستير - 1438/5/17 

مناهج وطرق تدريس - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  مع مرتبة الشرف األولى
-بتقدير ممتاز ومعدل 4.75 من 5 

 
•دبلوم عام -1434/8/1

 تربوي- جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بتقدير  ممتاز ومعدل  4.82 من 5 
 

•بكالوريوس-  1433/2/24
 نبات وأحياء دقيقة جامعة الملك سعود  .بتقدير  جيدجدًا  ومعدل 4.08 من 5 

 

المؤهالت العلمية

تنظيم استقبال طالبات كلية التربية بجامعة
االمام محمد بن سعود اإلسالمية وفق

االجراءات االحترازية .
المبادرات المجتمعية .

 

األعمال التطوعية



لقاء تنمية مهارات المعلمين في تعزيز بيئات التعلم االمنة
لقاء البحوث اإلجرائية ودورها في التنمية المهنية للمعلمين

لقاء دور معلم المستقبل في ضوء رؤية 2030
لقاء األدوات والتطبيقات الرقمية لتفعيل الحصة الدراسية في القاعة االفتراضية

لقاء مدخل تصميم الفيديو التفاعلي في العملية التعليمية
لقاء فاعلية برامج التدريب المدمج في التنمية المهنية للمعلمين في ضوء معايير الرخصة المهنية

لقاء تعزيز المواطنة الرقمية في التعليم المدمج
لقاء التجديد في الخطط الدراسية وثقافة التنفيذ

لقاء تطوير الخطط والمناهج الدراسية
لقاء االشراف التربوي االفتراضي "التعليم عن بعد وتحسين النواتج"     

لقاء  التعلم االلكتروني وبناء اقتصاد المعرفة (نموذج مقترح) 
لقاء بعنوان تعليمنا إلى أين؟ حقائق وتحديات تطبيق مشروع التعليم الرقمي في مدارسنا 

حلقة نقاش النماذج الذهنية في الفهم القرائي
حلقة نقاش األخطاء الشائعة في البحث

حلقة نقاش استعراض االدب البحثي في الدراسات السابقة
حلقة نقاش الكتابة النقدية

مؤتمر المعلم متطلبات التنمية وطموح المستقبل 
م العلوم والرياضيات الثاني: "التطور المهني - آفاق مستقبلية"  في المؤتمر الدولي معلم المستقبل إعداده وتطويره ز في تعليم وتعل� مؤتمر التمي�

ورشة علمية مدخل إلى المنهج المزجي في البحوث
(STEM) ورشة عمل تصميم وتنفيذ دروس وفق منحى توجه تكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

 
 

اللقاءات وحلقات النقاش والمؤتمرات وورش العمل

بحث بعنوان فاعلية استخدام استراتيجية تقصي الويب لتدريس االحياء في تنمية التفكير التوليدي واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الثاني
ثانوي (المجلة التربوية الدولية المتخصصة).

مقال بعنوان تدرس االحياء وتنمية التفكير التوليدي الواقع والمأمول (مكتب التربية العربي لدول الخليج-مقاالت ورؤى).
مقال بعنوان المستحدثات التقنية ودورها في رفع كفاءة تدريس االحياء (مجلة آفاق التربوية-جمعية جستن للعلوم التربوية والنفسية).

مقال بعنوان قراءات في فلسفة التربية (مجلة آفاق التربوية-جمعية جستن للعلوم التربوية والنفسية).
مقال بعنوان المناهج وغياب فلسفة التطوير (مجلة آفاق التربوية-جمعية جستن للعلوم التربوية والنفسية).

ورقة علمية مقدمة في المؤتمر األول للجمعية السعودية للمعلم" المعلم متطلبات التنمية وطموح المستقبل" بعنوان " واقع مجتمعات
التعلم المهنية عبر االنترنت لمعلمات االحياء في مدينة الرياض"(مشترك).

بحث بعنوان مدى وعي معلمات العلوم بالقياس المبني على المنهج في ضوء العمليات المعرفية لمتطلبات التوجهات الدولية لدراسة
الرياضيات والعلوم(TIMSS) (مشترك)(المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية).

ملصق علمي مقدم في المؤتمر العشرون للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية دور المؤسسات التربوية والنفسية في تنمية
القدرات البشرية، بعنوان"فاعلية برنامج تدريبي قائم على نموذج أوليفر وهيب وهوفمان في تنمية التدريس االستراتيجي والكفاءة

االجتماعية لدى معلمات االحياء"(مشترك).

 

 
 

المنشورات


