
 سيرة ذاتية موجزة 
 

 . الدكتوراهالمؤهل:  الجهني. بنت سعيد ليلى االسم:
 التربية. التخصص العام: .سور(ي )برف أستاذ الدرجة العلمية:

 السعوديةالمملكة العربية ، المدينة المنورة، طيبة الجامعة: تقنيات التعليم. التخصص الدقيق:
 .تقنيات التعليم القسم: التربية. الكلية:

   

 :المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية – عضو هيئة تدريس بقسم تقنيات التعليم بكلية التربية جامعة طيبة العمل الحالي. 
 :الخبرات اإلدارية   
 .هـ حتى تاريخه07/05/1442من:       بدءا  ، تقنيات التعليم، كلية التربية، جامعة طيبةرئيس قسم  −
 حتى تاريخه. هـ08/01/1443                                               عضو المجلس العلمي بجامعة طيبة، بدءا  من تاريخ:  −
 .حتى تاريخه هـ01/05/1442                  ، بدءا  من تاريخ: عضو لجنة الترقيات العلمية "التخصصات النظرية" في المجلس العلمي بجامعة طيبة −
 .هـ06/05/1442هـ حتى 10/02/1441من:       بدءا  ، ، كلية التربية، جامعة طيبةنائب رئيس قسم تقنيات التعليم −
 .هـ24/03/1437: تىح هـ25/02/1436من:       بدءا  بة، معة طي عد، جاب م عن وكيلة عمادة التعلي  −
 .هـ03/01/1436هـ حتى 28/06/1435من:       بدءا  فرع الجامعة السعودية اإللكترونية بالمدينة المنورة   المشرفة على شطر الطالبات في −
 .ـه23/7/1434هـ، حتى: 1/6/1430: من      بدءا   ، جامعة طيبة،وكيلة كلية علوم األسرة للبنات −
 .(ـه1428 – 1426) :األعوامخالل  وكيلة كلية التربية للبنات لشؤون الطالبات المنتسبات −
 ثية:االهتمامات البح   
 فولة المبكرة.تقنيات تعليم الط/  تقنيات التعليم الرقمية/  تقنيات التعليم المتنقل −
 :الدراسات والكتب المنشورة 

  الدراسات: -أ
المؤتمر الدولي الثاني لكلية   (،2010المدرسة ) البصري لدى طفل مرحلة ما قبلدراك إلرات افاعلية وحدة تعليمية محوسبة في تنمية مها −

  .مايو 6 –  4، ، جامعة القاهرةالرياض األطف 
ندوة التعليم الجامعي في  (، 2011ببعض العوامل ) نات على استخدام التعليم المتنقل وعالقتهامحددات إقبال طالبات كلية علوم األسرة للب  −

 .يونيو 1 –مايو 30 ، جامعة طيبة،دياتالتطلعات والتح -ماتية و المعلعصر 
، (2013) سات الطفولة ائل القصيرة في تدريس بعض مفاهيم التعليم اإللكتروني وموضوعاته لطالبات درافاعلية التعلم المتنقل عبر الرس −

 الوطني للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد، الرياض، كزوالمر  يالعالوزارة التعليم ، المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد
 .فبراير 7 – 4

المؤسسة العربية   ،لة عالم التربيةجم(، 2014ات التعليمية المستخدمة عبر الهواتف المتنقلة والحواسيب اللوحية )قي أسس تصميم التطب  −
 . 104 - 66 ،(1)46، الحديثةتربية لبطة الالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع را

المركز العربي  ،مجلة مستقبل التربية(، 2014مستقبلية ) –سة ببليومترية ار االتجاهات المنهجية في دراسات تقنيات التعليم المتنقل: د −
 .80 - 11 ،(92)21 ،عليم والتنميةللت 

، (2014) اء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعوديةظر أعضن وجهة التعليم المتنقل في مرحلة التعليم العالي: فرصه وتحدياته من  −
 .143 – 105(، 36) ،جامعة اإلمارات المتحدة /يةو بالمجلة الدولية لألبحاث التر 

 . 19 – 13 ،(1)1، المجلة السعودية ألبحاث تكنولوجيا التعليم(، 2015) المتنقل التعليم في وتطبيقاتها تداءلالر  القابلة التقنيات آفاق −
مركز اإلمارات   ،مجلة رؤى استراتيجية ،(2015) العالي التعليم مؤسسات في االجتماعية الشبكات مواقع استخدام لسياسة  مقترح نموذج −

 .137 – 114 ،(11)3 ،للدراسات والبحوث االستراتيجية
مجلة ، (2016) سعودية في ضوء بعض العوامللامعات في الجا تقنيات التعليم الناشئة: مدى استخدامها ودوافعه لدى أعضاء هيئة التدريس −

 .242 – 207 ،(2)30 ،ب )العلوم اإلنسانية( –جامعة النجاح لألبحاث 
 التقنية قبول نموذج باستخدام         مستقبال   التعليمية Edmodo ادمودو ةمنص  استخدام في السلوكية العليا الدراسات طالبات نوايا تقصي −

 .90 – 68 ،28 ،بابل جامعة - ساسيةاأل التربية كلية مجلة ،(2016)



 لدى التعلم عن والرضا الرقمية القصة  رواية مهارات تنمية في( Blackboard) بالكبورد التعلم إدارة نظام عبر اإللكترونية األنشطة  أثر −
 .)مشترك( 405 – 379 ،(3)28 سعود،  الملك جامعة - التربوية العلوم مجلة ،(2016) طيبة جامعة طالبات

  االتحاد  ،أعلم مجلة ،(2016) ليعاال التعليم وطالبات طالب      ق ب ل من اإللكترونية المصادر استخدام بأخالقيات الوعي لتنمية تطبيق ممي تص −
 .44 – 15، (17، )والمعلومات للمكتبات العربي

 ،(2017) 2015 إلى 2005 خالل عربيةال الدوريات بعض في  المنشورة الدراسات لنتائج البعدي التحليل ضوء في اإللكتروني التعليم كفاءة −
 .33-17 ،(7)6 المتخصصة، التربوية الدولية المجلة

 مجلة ،(2017)        ذاتيا   المنظم التعلم ياتواستراتيج الدافعية دعم في ودورها( MOOCs) االنتشار واسعة المفتوحة كترونيةلاإل المقررات −
 .257 – 228 ،(4)25 والنفسية، التربوية للدراسات  اإلسالمية الجامعة

 اقتصاد  إلى الطريق" المدمج للتعليم الدولي ؤتمرالم أبحاث ضمن ،(2017) المتنقلة األجهزة  عبر المقدم المدمج التعليم محتوى بناء معايير −
 .م2017 نوفمبر 23 – 21 لـ الموافق هـ1439 األول ربيع 5 – 3 من الفترة في الرياض، اإللكترونية، السعودية الجامعة ،"المعرفة

 – 84(، 13)7 ،اإللكتروني والتعلم حفتو الم للتعليم الفلسطينية المجلة)مترجم(.  ،(2019) التعليمية( 2.0) الويب لتقنيات تصنيف اشتقاق −
97. 

  ةاإلنساني للعلوم تبوك جامعة مجلة ،(2019) المقبلة الخمسة األعوام خالل العالي التعليم في شئةالنا التعليم تقنيات مستقبل استشراف −
 .)مشترك( ،122 – 97(، 06)، واالجتماعية

  العلوم  مجلة ،(2020) طيبة جامعة طالبات لدى معها واالنسجام الرقمية المواطنة بعناصر الوعي تنمية في مقترحة متنقلة تعلم بيئة فاعلية −
 .، )مشترك(168 – 91(، 3)20، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة ،ربويةالت

  المعلومات  نظام نجاح نموذج ضوء في بعد عن الطارئ تدريسهن في  واستخدامه بالكبورد نظام عن العليا  دراساتال طالبات رضا درجة  −
 .303 -261، (4)3، التربوية العلوم في للبحوث  الدولية المجلة(، 2020) ومكلين لديلون

 االبتكار نشر نظرية ضوء في( 2019) حتى( 2007) من الفترة خالل ااستمراره في المؤثرة والعوامل الرقمية التعليم تقنيات أفضل  −
 )مشترك(.، 165-141، 8حائل، ، جامعة مجلة العلوم اإلنسانية، (2021)

حوليات  ، طيبة بجامعة والمجتمع لعلوما كليتي طالبات لدى الرقمي المحتوى إنشاء كفاءة تنمية يف 2،0 الويب تطبيقات من حزمة فاعلية −
 )مقبول للنشر(. مجلس النشر العلمي، جامعة الكويتاالجتماعية،  اآلداب والعلوم

 الكتب:   -ب
 رية.مص(، القاهرة، األنجلو ال2011) مقياس مهارات اإلدراك البصري لدى طفل مرحلة ما قبل المدرسة −
 .         )م ح ك م( رون، بيروتالدار العربية للعلوم ناش م(،2013/ـه1434( )2،0) نيرو ليم اإللكتالثاني من التعنيات وتطبيقات الجيل تق −
 دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض.، (2013) رونيموجز في التعليم اإللكت −
 ويت.لك(، دار المسيلة، ا2015)الرسوم المتحركة وطفل ما قبل المدرسة  −
 لكويت.ا ر المسيلة،دا، (2016)نقل اسات في التعليم المتدر  −
 .الرياض للنشر، العبيكان ،(2018) وتطبيقات تقنيات: البصرية المواد تصميم −
 (، تكوين العالمية للنشر والتوزيع، جدة.2019)م: دليل موجز البرمجة في التعلي −
 :البريد اإللكتروني  .edu.saljohani@taibahu 
 :السعودية -41471 ة المنورةالمدين  3420 ص.ب   
 :00966503695150 رقم الجوال 
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