
بنت دلوه محمد العليويبنت دلوه محمد العليويبنت دلوه محمد العليوي

حاصلة على جائزة التميز في التعليم في دورتها العاشرة على مستوى منطقة الرياض في العام 1439-1440 في فئة المعلم المتميز .

حاصلة على جوائز التميز من مكتب تعليم وسط الرياض لعامين متتالين (1439-1438 ، 1440-1439 ) 

حاصلة على درجات متقدمة في اآلداء الوظيفي في جميع سنوات الخدمة التعليمية

مشاركة في جائزة المعلمة الرقمية في التعليم العام التابع للملتقى التربوي الثاني و المقام في جامعة األميرة نورة بن عبد الرحمن بتقرير عن تفعيل المعلمة تطبيقات األجهزة اللوحية في التعليم .

حاصلة على أكثر من ( 70) شهادة شكر و تقدير  ما بين األعوام (2015 - 2022 ) من الجهات التعليمية .

تنفيذ ثالثة دروس تطبيقية على مستوى منطقة الرياض و  مستوى مكتب وسط الرياض

تنفيذ العديد من الدورات التدريبية على مستوى المنشئات التعليمية التابعة لها  من ضمنها : وحدة العلوم الشرعية بمكتب تعليم وسط.

تنفيذ لقاء ( الطريق إلى التميز ) لقاء تعريفي عن جوائز التميز و االشتراك بها و المفاتيح الذهبية للوصول إليها ، تمت إقامته على مستوى مدينة الرياض . وتم تنفيذه بناء على طلب مكتب تعليم وسط

الرياض و ذلك بالتعاون مع وحدة العلوم الشرعية بمكتب تعليم وسط .

 

المؤلفات و الترجمات

الدراسات العلمية  

نقطة االنطالقنقطة االنطالقنقطة االنطالق      

وسائل التواصلوسائل التواصلوسائل التواصل   

مدى تضمين أبعاد التنمية المستدامة في مقرر الحديث و السيرة للصف الخامس االبتدائي في المملكة العربية السعودية ( قبلت للنشر)

دراسة تحليلية: مدى تضمين قيمة الشَّغف المعرفي في محتوى كتب الدراسات اإلسالمية (المطورة) في المرحلة االبتدائية – الصفوف العليا- في

المملكة العربية السعودية(مشروع التخرج ،وتم أخذ مستل منه وفي طور النشر)

دراسة تقويمية لدرجة الممارسات التدريسية لمعلمات التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة ألبعاد التنمية المستدامة(في طور النشر )  

أبرز مشكالت تدريس العلوم الشرعية أثناء عملية التعلم عن بعد من وجهة نظر المعلمات و أولياء األمور "جائحة كورونا انموذج "(في طور النشر)

تحليل محتوى مقرر الحديث و السيرة للصف السادس اإلبتدائي في ضوء أسس المناهج(في طور النشر )

  

لم يتم نشرها :

تاريخ الميالد : 1993/1/4م

ألن قطاع التعليم أحد القطاعات الحيوية و

المهمة في محاور رؤية المملكة العربية السعودية

(2030) في التعليم ، و انطالقا من أهمية تجويد

مخرجات التعلم في دعم رؤية الوطن الطموح ، و

ألن التعليم حجر األساس لالبن الواعد للمجتمع و

المستقبل ،لذلك و ما بين السطور السابقة تمثل

دوري في خطة التحسين المستقبلي و السعي نحو

 تحقيق الرؤى و التطلعات

0508748787

أهم الخبرات العمليةأهم الخبرات العمليةأهم الخبرات العملية   

معلمة علوم شرعية لمدة خمس سنوات  في

مدارس دور الذكر األهلية لتحفيظ القرآن

الكريم بمدينة الرياض(2019-2015)

 

مدرب تربوي في منصة أعناب التعليمية في

مجال  المناهج وطرق التدريس الدراسات

اإلسالمية(2022)

 

متطوعة في النادي العمي لطالب وطالبات

الدراسات العليا في جامعة الملك سعود

(2022) وذلك في فريقي التصميم

والتنظيم.

 

مشاركة في برنامج الطالب المساعد الصادر

من مركز التميز في التعلم و التعليم في

وكالة جامعة الملك سعود للشؤون

التعليمية و األكاديمية ، و الحصول على

مرتبة الشرف األولى في البرنامج و استكمال

أكثر من 50 ساعة تطوعية فيه 

 

hudaalelaiwi@gmail.com

@hoda_aleliwi

متخرجة من الثانوية الرابعة في الرياض ( مقررات )

- المسار العلمي بمعدل تراكمي 95.6 

بكالوريس( تربوي) : تخصص أصول دين جامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مرتبة الشرف األولى بمعدل 4.94

دبلوم تطبيقات الحاسب من كلية

الحاسب و المعلومات ( من جامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )

بمعدل 264 ساعة، وبنسبة %96 

مدرب معتمد من

المؤسسة العامة لتدريب

التقني والمهني

مدرب دولي معتمد من: 

معهد بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية 

معهد كامبردج البريطاني

ماجستير المناهج و طرق التدريس (علوم شرعية )

من جامعة الملك سعود . 

مرتبة الشرف األولى  بمعدل التراكمي  (5 ) من 5 

2010

2014

20162018
202020182022

(التقييم الذاتي للمتعلم ودوره في تقييم أداء المعلم)

دور المعلم في تحقيق رؤية المملكة 2030

لماذا التعليم في العالم العربي متأخر ؟

!Time out الوقت المستقطع

هل المنهج وثيقة مكتوبة ؟

 

 

 

ترجمة دليل التقييم الذاتي لدكتور / مايكل ويرد ، جامعة دبلن

 إصدار نشرة بعنوان ( التقييم الذاتي للمعلم و المتعلم )

 إصدار نشرة تعليمية بعنوان ( استراتجيات تنمية أنماط التفكير في مقررات العلوم الشرعية )

 

   تصميم وتطوير المناهج وبيئات التعلم       التنمية المهنية للمعلم        التقنيات الرقمية ودورها في تطوير التعليم

 البحث العلمي و مستجداته 

المقاالت

حاصلة على أكثر من ( 100 ) دورة تدريبية ، و بمجموع عدد ساعات أكثر من ( 400) ساعة تدريبية في الفترة ما بين (2014 - 2022 ) ، و ذلك من جهات تربوية و تطويرية عديدة. 

حضور على أكثر من ( 10) مؤتمرات ،  بمجموع عدد ساعات أكثر من ( 32 ) ساعة في الفترة ما بين (2017 - 2022 ) ، و ذلك من جهات تربوية و تطويرية عديدة

حاصلة على عضوية عاملة في ثالث  جمعيات تربوية سعودية 

 

متطوعة كـ مشرفة نشاط لمدة شهر ونصف .. ( في نادي إنسان الصيفي )

المشاركة اإلعالمية (هاتفيا) في برنامج (تحت القبعة ) في قناة المجد الفضائية في حلقة

( االستهالك ثقافة و سلوك )

 

القدرة على العمل ضمن فريق أو بشكل فردي

التواصل الفعال واإليجابي مع اآلخرين

االستقصاء  و البحث 

االبتكار و التفكير خارج الصندوق

السعي نحو التطوير المستمر   

إدارة الوقت مع سرعة االنجاز 

استخدام الحاسوب و التقنيات الرقمية 

التصميم و االخراج االنفوجرافيك 

 

 

الجنسية : سعودية 

المنطقة : الرياض 

جميعها مشتركة مع باحثين آخرين 

تم إصدار فسح وردمك لها : 

مقارنة بين تظريات المنهج التربوية. 

إسقاطات النظرية الموسوعية على المسلسل الكرتوني (سالي) 

كتيب التعلم باللعب في مجال تعليم الدراسات االسالمية.   

2022

مطور اسئلة اختبارات - هيئة

تقويم التعليم والتدريب

huda aleliwi

https://educationmag.net/2022/02/21/time_out/

