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  د. عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمدأ. االسم : 
 (3ويعول ): متزوج  الحالة االجتماعية
 م 1/10/1973تاريخ الميالد : 

 مصر - قنا –محل الميالد : نجع حمادى 
  م . 10/2000إصدار  27310012701579رقم البطاقة : 
 قسم أصول التربية  –كلية التربية بقنا  – جامعة جنوب الوادى –العنوان : قنا 

 – 0965217209 وفاكس :  عمل التليفون 
 00201092426240واتس :      01092426240ت : 

 abdelrahman.radwan@edu.svu.edu.egبموقع الجامعة  aradwn@yahoo.com : االلكترونيالبريد 

 
 

 
 المؤهل :  -1  
  .مع مرتبة الشرف  شعبة رياضيات بتقدير عام جيد جدا 1995 عام بكالوريوس العلوم والتربية -

 .بتقدير عام جيد جدا  1998 عام  دبلوم خاص فى التربية -

" واقع رياض األطفال بمحافظة قنا فى ضوء بعنوان بتقدير عام ممتاز  2002ماجستير فى التربية عام   -
 بعض االتجاهات المعاصرة )دراسة تقويمية ( .

"دراسة تقويمية لنظام التعليم بالجامعات الخاصة بعنوان  2004/2005دكتوراه الفلسفة فى التربية عام  –  -
 تخصص " تخطيط التعليم".بمصر فى ضوء بعض المتغيرات المعاصرة " 

 جامعة جنوب الوادى . –: كلية التربية بقنا  جهة العمل -2
 . م30/12/2019أستاذ بقسم اصول التربية بقنا منذ :  الحالية الوظيفة -3
 :  ريةواإلدا الوظيفة اإلشرافية -4
وحتبى عببام  2005نائب  مبدير مركبز تنميبة قببدرات أعئباء هيربة التبدريس بجامعبة جنببوب البوادى منبذ عبام -

 م .2019/2020عئو فريق إدارة  – م 2008
سبتمبر حتى  1جامعة جنوب الوادي منذ  –مدير وحدة ضمان الجودة والتأهل لالعتماد لكلية التربية بقنا  -
 م. 30/1/2020
إعداد معلم العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية للتعليم األساسب  )الحلقبة األولب ( والتعلبيم منسق برنامج  -

 م حت  تاريخه . 1/3/2020العام منذ 
 م .30/6/2020م حتى 23/3/2020رئيس قسم أصول التربية  بكلية التربية بقنا منذ  -
 .م 1/7/2020ئيس الجامعة بتاريخ لشرون التعليم والطالب بقرار معال  ر ة يلكلا ليكو  -

 بيانات شخصيةأواًل : 

 وإدارية مهنية : بيانات ثانياً 

mailto:aradwn@yahoo.com
mailto:abdelrahman.radwan@edu.svu.edu.eg
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 .2002/  26/5م إلى  1996/  1/ 16ف  الفترة من أصول التربية معيد بقسم  -
 م.2005/ 9/ 25إلى  2002/ 5/ 27ف  الفترة من   أصول التربيةمدرس مساعد بقسم  -

 م .2005/ 9/  26بداية من  أصول التربيةمدرس بقسم  -

 م . 26/3/2012أستاذ مساعد بقسم أصول التربية من  -

 م . 30/12/2019أستاذ بقسم أصول التربية من  -

 

 
 

 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها كمدرب:  -1
 

 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م
 

 
1 

دورات تدريبية لشباب الخريجين على 
 windowsتكنولوجيا المعلومات  في ) 

, word , power point ,excel , data 

base , internet    ) 

،  2005/2006خالل العام الجامعي 
 م2006/2007

نادي تكنولوجيا 
المعلومات بكلية التربية 

 قناب

 
 مدرب

التفكير التحليلى ضمن مشروع الطرق  2
 المؤدية للتعليم العالى

 2008-2005صيف 
جامعة جنوب الوادى 

 بقنا

 مدرب

حل المشكالت واتخاذ القرار مشروع  3
 الطرق المؤدية للتعليم العالى

 2008-2005صيف 
جامعة جنوب الوادى 

 بقنا

 
 مدرب

إدارة الضغوط بمشروع الطرق المؤدية  4
 للتعليم العالى

 2008-2005صيف 
جامعة جنوب الوادى 

 بقنا

 
 مدرب

تهيئة مدارس التربية والتعليم لالعتماد  5
 والجودة

2-31/8 

 م2008

مدرسة الثانوية للبنات 
 بمحافظة قنا

 مدرب

 معايير الجودة فى العملية التعليمية فى الفترة 7
 2009-2007من 

 

مركز تنمية القدرات 
والقيادات بجامعة 
 جنوب الوادى بقنا

 مدرب

 مركز تنمية القدرات  استخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفترة  8

 التدرج الوظيفى ثالثاً 

 الدورات التدريبية وورش العمل رابعاً 
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 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م
 

 مدرب والقيادات بقنا 2009-2007من 

 ادارة الوقت واالجتماعات فى الفترة 9
 2009-2007من 

مركز تنمية القدرات 
والقيادات بجامعة 
 جنوب الوادى بقنا

 مدرب

 الساعات المعتمدة فى الفترة  10
 2009-2007من 

مركز تنمية القدرات 
والقيادات بجامعة 
 جنوب الوادى بقنا

 مدرب

 الفترة مهارات التخطيط االستراتيجى فى 11
 2009-2007من 

مركز تنمية القدرات 
والقيادات بجامعة 
 جنوب الوادى بقنا

 مدرب

 االدارة الجامعية فى الفترة 12

 م 2009-2007من 

مركز تنمية القدرات 
والقيادات بجامعة 
 جنوب الوادى بقنا

 
 مدرب

االعداد والتنمية المهنية لمعلمى المدارس  13
 التجريبية واللغات

 8-7حتى  21-7
 م2007

 مدرب األقصر

االعداد والتنمية المهنية لمعلمى المدارس  14
 التجريبية واللغات

 2-7حتى 27-1
 م2008

 مدرب كلية التربية بالغردقة

التدريب على االتجاهات الحديثة فى التعليم  15
 المبكر

6-17/4 
 م 2008

مركز التدريب الرئيسى 
 بقنا

 مدرب

16  

 
أغسطس  10- 8في الفترة من  

 م .2008
كلية الفنون الجميلة 

باألقصر بالتعاون مع 
كلية التربية بالبحر 

 األحمر

 مدرب

دورة تدريبية بعنوان " التدريس الفعال "  17
 لمعلمي المدارس الخاصة 

 

/  7/  24 -19في الفترة من 
 م .2008

 مدرب كلية التربية بالغردقة

بعنوان " التقييم الذاتي وتأهيل دورة تدريبية  18
المدارس لالعتماد التربوي" المقدمة لفرق 

العمل في المدارس المتقدمة لالعتماد 
 التربوي .

/  8/  30 -3في الفترة من 
 م .2008

 مدرب محافظة قنا

 المعايير القومية لرياض األطفال فى مصر 19
 

 5-14حتى  4-4
 م2009

 مدرب كلية التربية بقنا

 المعايير القومية لرياض األطفال فى مصر 20
 

 5-14حتى  4-4
 م2009

 مدرب مدينة األقصر
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 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م
 

برنامج تدريبي على " نشر ثقافة  22
المعايير " لمعلمات وموجهات ومديري 

 رياض األطفال 
 

/ 27/12 -25في الفترة من  
2009 . 

 كلية التربية بقنا
بالتعاون مع مشروع 

تحسين التعليم في 
مرحلة الطفولة 

 المبكرة

 مدرب

محاضرة وورشة عمل بعنوان " نشر  24
ين ثقافة الجودة " في إطار التعاون ب

 .قناالتعليم بكلية التربية ومديرية 

إدارة نجع حمادى  م21/12/2008
 التعليمية

 مدرب

 
 الدورات التدريبية التي شارك فيها كمتدرب: -2

 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م
 

 5/6-4 التعليم الفعال 1
 م2005

 متدرب مركز تنمية القدرات بجامعة جنوب الوادى

 8/6-7 االدارة المدرسية الفعالة 2
 م2005

 متدرب مركز تنمية القدرات بجامعة جنوب الوادى

 12/6-11 تفعيل وحدات التدريب والتقويم 3
 م2005

 متدرب مركز تنمية القدرات بجامعة جنوب الوادى

 تقويم أداء الطالب 4

 

18-22/6 
 م2005

 متدرب مركز تنمية القدرات بجامعة جنوب الوادى

 Intelبمشروع   TOTدورة تدريبية  5

Learn Program    والذي عقدته
 Orascomشركة أوراسكوم 

Technology Systems  

بالتعاون مع مشروع  جامعة جنوب الوادى بقنا 2007مايو  11-16
ICTP بجامعة جنوب الوادي 

 متدرب

الخاصة بتنفيذ البرامج   TOTورشة  6
التدريبية للسادة المعنيين برياض 

 األطفال

مارس  17-19
2009 

 متدرب جامعة المنيا-كلية التربية

 TOTورشة عمل تدريب المدربين  7
الخاصة ببرنامج برنامج الطرق 

  Pathwaysالمؤدية للتعليم العالي 

 10 -6في الفترة من 
 م 2008مايو 

  قناكلية التربية ب
 متدرب
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 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م
 

الحصول على الشهادة  حزمة ميكروسوفت  8
 .2008ديسمبر  في

  جامعة جنوب الوادى بقنا
 متدرب

9 
ICDL  الحصول على الشهادة

 17/6/2008فى 

 متدرب الوادى بقناجامعة جنوب 

10 
Go4english.com  متدرب محافظة األقصر م2007ابريل 

 TOTورشة عمل تدريب المدربين  11
الخاصة بمشروع الطرق المؤدية 

  للتعليم العالى 

 ديسمبر 21-26
 م2006

 متدرب مركز تنمية القدرات بجامعة جنوب الوادى

ورشة عمل حول امتحانات كادر  12
 المعلمين

 متدرب المركز القومي لالمتحانات بالقاهرة م21/5/2009

 إعداد القادة بحلوان 13
 

 متدرب القاهرة-معهد إعداد القادة بحلوان م2004

أبحاث العمل المستندة لقرار ضمن  14
 برنامج تطوير التعليم

 محافظة اسوان م 2005أبريل 
 

 متدرب

 متدرب السعودية-تبوكجامعة  هـ 25/1/1432 اتخاذ القرارات الناجحة 15

تطبيقات الجودة فى المجاالت  16
 األكاديمية

22-23/11/1430 
 هـ

 متدرب السعودية-جامعة تبوك-وحدة التطوير والجودة

كتابة حصيلة التعلم للبرامج  17
والمساقات وعالقتها بتعزيز جودة 

 التعلم

مايو  22-23
 م2010

 متدرب السعودية-جامعة تبوك-وحدة التطوير والجودة

االطار المفاهيمى لكلية التربية  18
 واآلداب

منظم  السعودية-جامعة تبوك-وحدة الجودة م2011أبريل 7
 متدربو 

19 Word Processing 17-20/6 
 م2006

 متدرب  ICTCمركز اكتيك  

 Presentation 

Preparation 
23-25/7 

 م2006
 متدرب  ICTCمركز اكتيك  

 Spreadsheets 24-27/6 
 م2006

 متدرب  ICTCمركز اكتيك  

 
 الدورات التدريبية التي شارك فيها كمشرف تنفيذي: -3
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د الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م ا نعق  نوع املشاركة مكان ا
 

" اإلعداد والتنمية المهنية لمعلمي  1
 المدارس التجريبية واللغات " 

 

م 27-1-2008
 م2008-2-7إلى 

 مشرف تنفيذي التربية بالغردقة .بمقر كلية 

 
 

" اإلعداد والتنمية المهنية لمعلمي  2
 المدارس التجريبية واللغات " 

 

م 21-7-2007
 م2007-8-7إلى 

مركز تنمية القدرات بجامعة 
 جنوب الوداى

 مشرف تنفيذي

 
 

مركز تنمية القدرات بجامعة  جميع برامج مصفوفة مركز تنمية القدرات بقنا 
 الوداىجنوب 

 مشرف تنفيذي

 
 
 : الدورات التدريبية التي حصل عليها والمرتبطة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:4
 

 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م
 

1 
 

 TOT 9-13 /12دورة تدريب المتدربين 
 م2007

كلية الطب بالقصر -مركز التعليم الطبى 
 جامعة القاهرة-العينى

 
 متدرب

  7/  31-29 اإلشراف على التربية العملية  2
 م .2006

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  
التدريس والقيادات بجامعة جنوب 

 الوادي بقنا

 متدرب

 إدارة الفريق البحثى 3
 

13- 15  /1 
 م2008

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  
التدريس والقيادات بجامعة جنوب 

 الوادي بقنا

 
 متدرب

 العرض الفعال 4
 

25-27/11 
 م2007

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  
التدريس والقيادات بجامعة جنوب 

 الوادي بقنا

 
 متدرب

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 5
 

13-15/4 
 م2008

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  
التدريس والقيادات بجامعة جنوب 

 الوادي بقنا

 
 متدرب

 تقييم اآلثر البيئى 6
 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة   7-9/6
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 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م
 

التدريس والقيادات بجامعة جنوب  م2008
 الوادي بقنا

 متدرب

 21/7-19 الساعات المعتمدة 7

 م2011

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  
التدريس والقيادات بجامعة جنوب 

 الوادي بقنا

 
 متدرب

 
 
 
 

 

 

 نوع املشاركة مكان انعقاد املؤمتر فرتة انعقاد املؤمتر عنوان املؤمتر م

األول " إعداد معلم  المؤتمر العلمى 1
 المرحلة االبتدائية رؤية مستقبلية

 

2-4/1 
 م1996

جامعة -كلية التربية بقنا
 جنوب الوادى

 لجنة استقبال المؤتمر والحضور

المؤتمر القومي األول لتطوير  2
 منظومة البحث العلمي 

  -28في الفترة من 
 م2005مايو  29

مركز القاهرة الدولي 
 للمؤتمرات .

 الحضور

المؤتمر العلمي الثاني العربي األول "   3
 كليات التربية واإلصالح المدرسي " 

جامعة  -كلية التربية بقنا 2007أبريل  4-5
 جنوب الوادي

بحث بعنوان المشاركة 
المجتمعية فى التعليم فى ضوء 

فكرة مجالس األمناء واآلباء 
 والمعلمين

مؤتمر " تطوير كليات التربية ،  4
 الجهود ، االستمرار " 

 

ديسمبر  16في 
 م 2006

دار الضيافة بكلية التربية 
 جامعة عين شمس 

 
 الحضور

مؤتمر صندوق مشروع تطوير التعليم  5
العالي " تقييم التجربة والرؤية 

 المستقبلية " 

قاعة المؤتمرات الرئيسة  م .2007/ 20/3
 بجامعة األزهر

 الحضور

مؤتمر اللجنة القومية لضمان الجودة  6
واالعتماد بعنوان " المعايير القومية 

 المرجعية للبرامج األكاديمية " 
 

قاعة المؤتمرات الرئيسة  م 15/4/2007
 بجامعة جنوب الوادي

 الحضور

مؤتمر " تكامل التربية والعلوم  8
واآلداب في إعداد معلم القرن الحادي 

فبراير  22-23
 م 2008

كلية التربية بالغردقة جامعة 
 جنوب الوادي

  والحضورالتنظيم 

 خامسا المؤتمرات والندات العلمية
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 نوع املشاركة مكان انعقاد املؤمتر فرتة انعقاد املؤمتر عنوان املؤمتر م

 والعشرين " 

مؤتمر الطفولة العربية الثانى"  9
 العولمة والمحافظة على الهوية"

 يونيو 22-25
 م2009

بحث بعنوان االحتياجات  كلية التربية بالغردقة 
التدريبية للمعلمين الجدد بمدار 

دراسة األمل من وجهة نظرهم 
 ميدانية

 
فبراير  24-23 مؤتمر معًا لمناهضة ختان اإلناث 10

 م2008

مدينة  -متحف التحنيط
 األقصر

ــــــــوان دور  ورقـــــــة عمـــــــل بعن
مؤسســــات المجتمــــع المـــــدني 

 لمناهضة ختان اإلناث.
" التي أقامتها  ختان االناث ندوة "  11

  جمعية كريتاس مصر
 مارس  13-16

2008 

 مشارك القاهرة

 محاضر جامعة جنوب الوادى بقنا 2008أبريل  ختان االناث بكلية اآلداب بقناندوة  12
 محاضر قصر ثقافة نجع حمادى 12/5/2008 ندوة حول التدخين والصحة 13
 محاضر اإلعدادية بنات بقنا 2007مايو  ندوة الحرية بين الواقع والمأمول 14
 محاضر ادارة نجع حمادى التعليمية 2008يناير  ندوة لماذا المعايير القومية للتعليم 15
ورشة عمل حول برنامج قواعد  16

 البيانات لمركز تنمية القدرات
 مشارك  جامعة أسيوط-كلية الهندسة 2008يونيو 

ندوة حول الرؤية والرسالة واألهداف  17
 اإلستراتيجية لكليات التربية النوعية

قاعة المؤتمرات بجامعة  2007فبراير 
 جنوب الوادى

 الحضور 

مؤتمر ومعرض مشروع تطوير نظم  
وتكنولوجيا المعلومات" الحاضر 

 والمستقبل"

مركز القاهرة الدولى  م6/9/2007يوم 
 للمؤتمرات

 الحضور والتنظيم

   
          

 
  قناإنشاء نظام داخلي لضمان الجودة بكلية التربية ب : المشروع اسم -(  1)  

متابعة وتحديث الموقع االلكترونى  – رئيس لجنة توصيف المقررات بالكلية : الوظيفة في المشروع -
 للمشروع .

 أهداف المشروع : -
 نشر ثقافة الجودة بالكلية . -

 سادسا: المشروعات الجامعية
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 تأسيس وحدة لمراقبة الجودة بالكلية . -

 تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية . -

 تقييم المقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي  -

 إعداد تقارير عن مواصفات المقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي . -

 إعداد تقرير سنوي للكلية . -

 تحديد نقاط الضعف والقوة . -

 تطوير خطة التنفيذ . -
 : أهم المخرجات -

ة التدريس والطالب والعاملين بالكلية ومشرف التربية زيادة الوعي بثقافة الجودة ونشرها بين أعضاء هيئ -
 العملية ومدراء المدارس .

 التقييم الشامل لجميع إمكانيات الكلية . -
  .تقييم المقررات الدراسية في ضوء احتياجات سوق العمل  -
 تحديد مواصفات المقررات الدراسية المختلفة . -
تحسين أداء العاملين بالكلية ومشاركة وتدعيم جميع الفئات المستفيدة من المشروع          )أعضاء  -

  .( المجتمع المحلي –الطالب  –هيئة التدريس 
--------------------------------------------------------------------- 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب  : اسم المشروع -(  2) 

 الوادى.
  عضو فريق إدارة بمركز تنمية القدرات : الوظيفة في المشروع -
 : الدور في المشروع -

 . المدربين بمصفوفة البرامج التدريبيةالمساعدة في اختيار  -
 . تنسيق كل األنشطة المرتبطة بتحديد الفئات المستهدفة -
وفقا لخطة المشروع بالتعاون مع  المركزكتابة وإعداد تقارير فنية شهرية وفصلية وسنوية عن أنشطة  -

 . المركز القومى بالقاهرة
 المساعدة في االجراءات المالية وإعداد التقارير المالية مع محاسب المشروع . -
 : أهداف المشروع -

والتنمية  تفعيل المشاركة المجتمعية،   بجامعة جنوب الوادىات أعضاء هيئة التدريس والقيادات تعزيز قدر 
 دريب أعضاء هيئة التدريس والمجتمع الخارجى .تطوير وبناء سياسات مختلفة لت ،   الذاتية المستمرة
 : أهم المخرجات

 رفع القدرات الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادى. -
 .لعاملين فى قطاعات مختلفة خارج نطاق الجامعة المساهمة فى تدريب ا -
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 هناك العديد من األنشطة الجامعية والمجتمعية المتميزة ومنها:
للجـودة واالعتمـاد  رئيس لجنة نظم المعلومات ومتابعة وتحديث موقع مشروع إنشـاء نظـام داخلـى -1

 جامعة جنوب الوادي . -بكلية التربية بقنا 

عضو تقييم معلمى وحدات الجـودة بمـدارس التربيـة والتعلـيم بمحافظـة قنـا بالتعـاون مـع برنـامج   -2
 ERPتطوير التعليم 

عضو بفريـق االدارة بمركـز تنميـة القـدرات والقيـادات بجامعـة جنـوب الـوادى بقنـا فـى الفتـرة مـن  -3
 م.2006-2009

المشـرف التنفيـذى للعديــد مـن مصــفوفة بـرامج التنميـة المهنيــة بمركـز تنميــة القـدرات والقيــادات  -4
 بجامعة جنوب الوادى بقنا.

 م2011جامعة تبوك لعام  –عضو وحدة المتابعة بكلية التربية واآلداب  -5

لعربيـة عضو لجنة توصيف المقررات الدراسية بقسم التربية وعلم النفس بجامعة تبوك بالمملكة ا -6
 م 2010السعودية 

 عضو لجنة االطار المفاهيمى لكلية التربية واآلداب بجامعة تبوك. -7

بالهيئــة الوطنيــة  5،9رئــيس لجنــة التقيــيم الــذاتى لمعــايير الجــودة واالعتمــاد الخاصــة بالمعيــار -8
 السعودية وتطبيقها بالكلية.

 م .2008/2009الجامعى منسق اختبارات كادر المعلم على مستوى جامعة جنوب الوادى للعام  -9

 منسق برنامج التنمية المهنية لمعلمى مدارس اللغات التجريبية بقنا واألقصر . -10

 مدرب رئيسى بمشروع الطرق المؤدية للتعليم العالى . -11

 استشارى ومدرب بمشروع الجودة للعديد من كليات جامعة جنوب الوادى -12

 عضو مجلس قسم أصول التربية بكلية التربية بقنا. -13

 لجنة التقييم والمتابعة بجامعة جنوب الوادي .عضو  -14

 عضو لجنة نظم توكيد الجودة والتأهيل لالعتماد بجامعة جنوب الوادي . -15

 عضو لجنة التخطيط االستراتيجي بجامعة جنوب الوادي . -16

 سابعا: األنشطة الجامعية
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 م2008-2006عضو بمجلس األمناء واآلباء والمعلمين من  -71

 . عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي  -18
مدرب لمعلمي التربية والتعليم بمحافظة قنا للوصول بمدارسهم للجـودة والحصـول علـي االعتمـاد   -19

 األكاديمي.
 مدرب في المركز الرئيسى لتدريب المعلمين بقنا .  -20

 مدرب في مشروع تحسين الطفولة المبكرة لمعلمات رياض األطفال بمحافظة قنا واألقصر .   -21
 التربية بقنا على حزمة ميكروسوفت . المشاركة في تدريب طالب كلية  -22
 رائد لعدد من األسر الطالبية بكلية التربية بقنا.    -23

عضو لجنة اختيـار معلمـى مـدارس التربيـة والتعلـيم بمحافظـة قنـا لوحـدات الجـودة داخـل اإلدارات  -24
 التعليمية.

 مدرب للعاملين بالشركة القابضة للبترول بجنوب الوادى بقنا وأسوان . -25

 في انتخابات اتحاد الطالب بالكلية . المشاركة  -26

 المشاركة في االختبارات الشخصية للطالب المستجدين بالكلية .  -27

 المشاركة في أعمال االمتحانات بمرحلة الليسانس والبكالوريوس .   -28

 المشاركة في أعمال االمتحانات بمرحلة الدراسات العليا .  -29

 محاضر بدورة إعداد المعلم بكلية التربية بقنا.  -30

 
 

     

 
 الفرقة الدراسية املقرر الدراسي م
 الفرقة األولى عام جميع الشعب مبادئ التربية 1

 الفرقة الثالثة عام جميع الشعب والتعليم تاريخ التربية 2

 الفرقة الثالثة عام جميع الشعب األصول االجتماعية للتربية 3

 الفرقة الثالثة عام جميع الشعب التربية ومشكالت المجتمع 4

 الفرقة األولى تعليم ابتدائي تاريخ التعليم االبتدائي في مصر 5

 الفرقة الثانية تعليم ابتدائي نظم التعليم االبتدائي في الدول المختلفة 6

 الفرقة الثالثة تعليم ابتدائي جميع الشعب مهنة التعليم وأدوار المعلم 7

 الفرقة الثالثة تعليم ابتدائي جميع الشعب تعليم الكبار وخدمة البيئة 8

 الفرقة األولى شعبة طفولة التنشئة االجتماعية لألطفال 9

 الدبلوم العامة في التربية أصول التربية 10

 ثامنا: بيان بالمقررات التدريسية
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 الفرقة الدراسية املقرر الدراسي م
 التربيةالدبلوم العامة في  التربية ومشكالت المجتمع 11

 كلية التربية واآلداب مشكالت وقضايا تربوية 12
 أصول التربية العامة 13 جامعة تبوك

 اجتماعيات التربية 14

 تطور الفكر التربوى  15

 أصول التربية اإلسالمية 16

 
 

 
 

الرسالة  االسم  م  عنوان 
الدرجة 
 العلمية

 مالحظات

 غادة عبد الراضى حماده 1
ــال  ــدى األطف ــى ل ــة الـوعى البيئ ــى تنمي ــة ف دور معلمـة الروض

 دراسة ميدانية
منحت  ماجستير

2011 

 ناهد محمد نور الدين 2
ـــوء  ـــى ض ـــر ف ـــيم االبتــدائى بمص ـــب التعل ـــن جوان تطــوير بع

 المتغيرات المعاصرة دراسة ميدانية
 ماجستير

منحت 
2011 

دور الجمعيات األهلية فى تربية أطفال الشوارع بصعيد مصـر  إيمان صالح محمد 3
 دراسة ميدانية .

 --- ماجستير

 رشا عبد الوهاب ابو المجد 4
ـــالمى  ـــى ضــوء الفكــر التربــوى االس تربيــة أطفــال الشــوارع ف

 ماجستير والتشريعات الوضعية.
--- 

ــدائى يثرب محمد مندور 5 ــيم االبت ــل التعل ــى تموي ــة ف ــراكة المجتمعي ــر فــى  الش لمص
 ضوء خبرات بعن الدول دراسة ميدانية 

 ماجستير
---- 

 كرم عبد الشافى احمد 6
احتياجات عضو هيئة التدريس الجامعى فـى ضـوء متطلبـات 

 االعتماد المؤسسى.
 ماجستير

---- 

 ---- ماجستير 17/11/2008تاريخ القيد  ابتسام على يوسف 7
 ---- ماجستير 17/11/2008تاريخ القيد  ليلى محمد محمود 8
 ---- ماجستير 17/11/2008تاريخ القيد  هند حسنى  ابو المجد 9

 ---- ماجستير 21/4/2009تاريخ القيد  سوزان عبده محمود 10

 تاسعا : االشراف على رسائل الماجستير
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 ---- ماجستير 21/4/2009تاريخ القيد  خالد عبد المنعم احمد 11
 ---- ماجستير 21/4/2009تاريخ القيد  ضياء الدين محمد البدرى  12

 

 

 

 

 

لكتاب م لنشر عنوان ا لنشر تاريخ ا ع جهة ا  رقم االيدا

الواقع وتحديات التعليم الجامعى الخاص  1
 المستقبل )النموذج المصرى(

  القاهرة -عالم الكتب م2007

 

 

 
 

ث م لبح اريخ النشر عنوان ا لنشر ت حظات جهة ا  مال

المشاركة المجتمعية فى التعليم فى ضوء  1
-فكرة مجالس األمناء واألباء والمعلمين

 -دراسة ميدانية

المؤتمر العلمي الرابع)الدولى  م2007
األول("جودة كليات التربية و اإلصالح 

 5-4المدرسى،  كلية التربية بقنا الفترة 
 م2007أبريل 

 بحث مشترك

ثقافة الجودة واالعتماد لدى أعضاء هيئة  2
التدريس والعاملين بمؤسسات التعليم 

 -دراسة ميدانية-الجامعى
 

جامعة بنى سويف  -مجلة كلية التربية م2008
، العدد الرابع عشر، الجزء األول، 

  2008سبتمبر 

 بحث مشترك

االحتياجات التدريبية للمعلمين الجدد بمدارس  3
 نظرهم"دراسة ميدانية" األمل من وجهة 

مؤتمر الطفولة العربية الثانى"العولمة  م2009
والمحافظة على الهوية"، الغردقة، البحر 

 2009يونيو  25-22األحمر الفترة 

 بحث مشترك

الوعى األكاديمى لدى طالب وطالبات جامعة  4
 دراسة حالة بكلية التربية واآلدابتبوك 

 جامعة األزهر ، ،مجلة كلية التربية م2011
 م2011مارس  ،145العدد 

 بحث مفرد

دور برامج مركز تنمية القدرات فى التنمية  5
المهنية ألعضاء هيئة التدريس دراسة حالة 

 بجامعة جنوب الوادى

كلية التربية ،  العلوم التربويةمجلة  م2011
 م .2011، 13العدد  بقنا،

 بحث مفرد

بأخالقيات تصور مقترح لتنمية الوعي  6
لكتروني لدي طالب  التواصل االجتماعي اال

 الجامعة دراسة ميدانية

العدد -جامعة طنطا –مجلة كلية التربية  م 2014
 ( أكتوبر.56)-الجزء االول–الرابع 

 بحث مفرد

 عاشرا : بيان بالكت  المنشورة

 حادى عشر : بيان بالبحوث العلمية
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ث م لبح اريخ النشر عنوان ا لنشر ت حظات جهة ا  مال

الكفاية الداخلية النوعية لنظام المقررات  7
في المملكة العربية السعودية  بالتعليم الثانوى 

على ضوء بعن الخبرات المعاصرة دراسة 
 حالة

جامعة المنوفية -مجلة كلية التربية 2016
 العدد الثاني السنة الواحد والثالثون .

 بحث مشترك

المجتمعات االفتراضية ودورها في تنمية القيم  8
األخالقية من وجهة نظر طالبات جامعة 

 القصيم .

جامعة األمير –مجلة العلوم التربوية  2017
-المجلد الثاني –سطام بن عبد العزيز

 2017سبتمبر -العدد الثاني

 بحث مشترك

ةةة  9 ة ةةةة ب  ب ة ةةي  ال  ا ة ة ةةا بة ة ةةتعبيية لت اية ة ةةةة بسة رؤية

ةةةة  ة ةة    ي ة ة ةةةر أع ة ةةة   ة ة ة ةةةن اج ة ةةةوادة بة ةةةوو الة جنة

 التدريس

ج ب ةةة اهر ةةر -ب يةة الرربيةةة ل ةييةةة الرربيةة 2018

  م 2018 -يوليو -179 ال دد
 بحث مفرد

ةةة  ر  10 ة ة ة ةةةن ب ة ة ة ة ةةة بة ة ة ة ةةة ليوب ية ة ة ة ة ةةةة بعررحة ة ة ة ةةة ترقوية ة ة ة رؤية

 -دراسة تحيييية–األل  و اإللكررا ية الحديثة 

ةةةة 2018 ة ةةة الرربية ة ةةة ةيية ة ةةةوي  -ب ية ة ةة  سة ة ةةة بوة ة ج ب ة

 م.2018 -الجا  األال ل أكتوقر 
 بحث مفرد

ةةة  11 ة ة ة ة ةةةد  ب ي ة ة ة ة ةةة لة ة ة ة ة ة ةةةة اي يوب تية ة ة ة ةةة  الثع فة ة ة ة ة ة ايرحية

  الرب ةة  يالث  ويةةة  ةةء اةةو  التحةةول  حةةو الت يةة

 دراسة بيدا ية 

ةةة  م2019 ة ة ةةة الرربية ة ة ةةة ةيية ة ة ةة  ب ية ة ة ةةةة –ببنهة ة ةة            ج ب ة ة ة ة بنهة

 م 2019ين ير  -30ل املجيد 117ال دد 
 بحث مفرد

رحيةةة عةةرر حعةةوس اإلبسةة   ب يدراسةةة تعويميةةة ي 12

 . الرربية ايد يةاو  برتكاات  ء الج ب ية 

 – بعنة  ةييةة الرربيةة -ربويةة  يوم الرال ب ية م2019

 أبريل  -(39ال دد ) -ج ب ة جنوو الوادة
 بحث مشترك

افية رؤيةةةة 13 ةة م  استشةةةر ة ةةي  ال ة ألداار ب يةةة  الت ية

 الت ي  اي نية . او  ب تم  ت  ىبمصر 

ةةة الرربيةةةة جيةةةةامل م2019 ةةة لةيية ةةةو    الرربوية  – بسة

   أغسطس-(64ال دد ) ج ب ة سو    ل
 مفردبحث 

ةةء  14 ة ة ة ةةةو ء  ة ة ة ةةة  النة ة ة ةةةل البحة ة ة ةةتعبيية لتا ية ة ة ة ةةةة بسة ة رؤية

 ب  ل أصول الرربية 

ةةة  12/8 ة ة ة ة ة ةةة ال يمية ة ة ة ة ة ةةةدم ل جنة ة ة ة ة ةةء بعة ة ة ة ة ة ةةة  برج ة ة ة ة بحة

ةة تذة  ة ة ة ة ةة تذة ااألسة ة ة ة ة ةةة ت األسة ة ة ة ةةة لرربية ة ة ة ة الدائمة

 ايس عدين ت صص أصول الرربية

 بحث مرجعي
12/8/2019 
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وال:  باملقررات الىت شارك فى تدريسها بيان أ
  الدكتور /  عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد  األستاذ المشارك بقسم أصول التربية 

 

 دكتوراه ماجستري دبلوم بكالوريوس رقمه ورمزه املقرر الدراسي م

بةةةرا ات  عديةةةةة  ةةةء   ةةةة   

 الت يي 

EDUC727    √ 

 √ EDUC715    الرربية اتنمية املجتمع 1

 EDUC631   √  حيعة البح   ء الرربية 2

 EDUC611   √  بن هج البح   ء الرربية 3

 EDUC621   √  الرربية ايع ر ة 4

 EDUC635   √  ب  ي  ترقوية ب  صرة 5

 EDUC101   √  أصول الرربية 6

 EDUC512   √  تطور الاكر الرربوة  7

 GEDD1356  √   أصول الرربية اإلسالبية 8

ةةةةرا   9 ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة اإلدارة ااإلشة

 الرربوة 

GEDD1101  √   

 EDUC101 √    ايدخل إلى الرربية 10

 BKGN485 √    تطور الاكر الرربوة  11

                                                                                            

الدكتور /  عبد الرمحن أبو اجملد رضوان األستاذ باألنشطة اجلامعية واجملتمعية التي شارك فيها يان ثانيا: ب
 ... املشارك بالقسم
 في العديد من األنشطة الجامعية والمجتمعية المتميزة ومنها: تمت المشاركة

 ع و لجنة توصي  ايعررات الدراسية لبر  بج اي جستير االدكتوراه بعس  أصول الرربية. .1

   2017حت   2012لتوالء بنذ ع م ع و لجنة الجداال ااهختب رات بعس  أصول الرربية يدة خمس أعوام على ا .2

 .ع و فريق لجنة األفة ر االخطط البحثية بعس  أصول الرربية  .3

 ع و تعيي  الخطط البحثية بم يس بس  أصول الرربية . .4

  . ع و لجنة الجودة ااهعتم د ب لعس  اعلى بستو  ةيية الرربية .5

 بعرر لجنة اإلرش د األة دي ي لطالو ا  لب ت الدراس ت ال يي  بعس  أصول الرربية . .6

 بجامعة القصيم اإلعارةثانى عشر: بيان باألنشطة العلمية خالل فترة 
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 .أصول الرربية  العبول ليمتعدبي  لاللتح س ببرابج اي جستير االدكتوراه بعس ع و لجنة  .7

 م. 2017حت  ع م  2012بنسق الدراس ت ال يي  بعس  اصول الرربية يدة خمس اعوام بنذ ع م  .8

 م . 2017حت  ع م  2012بعرر اأبي  لجنة الدراس ت ال يي  على بستو  الةيية  ى الاررة بن  .9

 . البحوث االدراس ت الرربوية بم ية ال يوم الرربوية االناسية ب لةييةع و لجنة تحكي   .10

م حت  2013سنوات بنذ ع م  3بنسق دارة العي دة الرربوية ليعي دات الرربوية ااين عدة بةيية الرربية على بدار  .11

 م .2016ع م 

م 2013سنوات بنذ ع م  3لى بدار بدرو ببر  بج العي دة الرربوية ليعي دات الرربوية ااين عدة بةيية الرربية ع .12

 م .2016حت  ع م 

الدكتور /  عبد الرمحن أبو اجملد رضوان األستاذ بالرسائل العلمية التي أشرف عليها وناقشها يان ثالثا: ب
 املشارك بالقسم

 االسم  م
الرقم 

 اجلامعي
ة   عنوان الرسال

 مالحظات اجلهة 

ن 1  351200023 باسمة بنت سليمان العجال
المملكـة العربيـة فـي  اإلصالح في التعلـيم الثـانوي جهود 

دراسـة   مـن وجهـة نظـر الخبـراء والمختصـين السعودية
 تقويمية .

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

ر ه ا يَّة  اض  ر  ت  االف   ات  ع  م  ت  ج  الم   341200032 جميلة بنت فالح المطيري  2 د و  ي ة   ي  ف   و  م   يَّة  الق  األخ   م ي  الق  ت ن 
ي م  ص  ة  ن ظ ر  ط ال ب ات  ج ام ع ة  الق  ه  ن  و ج   م 

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

تصور مقترح لتوعية طـالب المدرسـة الثانويـة بمشـكلة  331100032 زيد بن جازع الشمري  3
 البطالة من وجهة نظر المعلمين بمدينة حائل

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

يَّة   351100079 سليمان بن نيف النيف 4 ب و  ي م  التَّر  ي ات ه ا ع ل ى الق  ت د اع  ون يَّة  و  ت ر   األ ل ع اب  االلك 

ان يٌَّة" د  ي  ٌة م  ط ة  "د ر اس  سَّ ت و  ح ل ة  الم  ب  الم ر   ل د ى ط الَّ

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

5 
 شمس بنت صالح المطرودي

 

361200008 

 

نتاجية العلمية ألعضاء  ة التدريس هيئ  متطلبات اال
  اقتصاد المعرفةعلى ضوء بجامعة القصيم 

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

ن 6  عبد هللا بن محمد الحجيال
321116871 

 

عوامل التحاق طالب المرحلة الثانوية بالمدارس األهلية 
من وجهة نظر أولياء  منطقة القصيم التعليميةفي 

 األمور والمعلمين

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا
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 321116872 ياسر بن محمد المحسن 7
الدور التربوي للمرشد الطالبي في مدارس التعليم العام 

بمنطقة القصيم من وجهة نظر المديرين "دراسة 
 تقويمية" 

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

 351118174 يوسف بن حليس العنزي  8
البيئة التعليمية ودورها في تحقيق التربية االبداعية 

 االبتدائي بمحافظة حفر الباطنلتالميذ التعليم 

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

 361200119 مارية بنت سليمان السدالن 9
متطلبات توظيف نتائج البحث التربوي فى التعليم العام 

 من وجهة نظر الخبراء والمختصين
كلية التربية جامعة 

 القصيم السعودية
مشرفا 
 ومقررا

 361100347 بن عبد هللا الحامدسليمان  10
دور مصادر المعرفة االلكترونية فى تنمية مهارات 

 البحث التربوي لدي طلبة لدراسات العليا بجامعة القصيم

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

11 
 نوف بنت ابراهيم اليحيى

 
371219801 

 الكفاءة الداخلية النوعية لبعن كليات التعليم األهلي 

 بمدينة بريدة من وجهة نظر طالبها

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مشرفا 
 ومقررا

12 
 محد بن على احمليميد 

301911249 
السالم فى  القيم املتضمنة فى قصة آدم عليه 

الكريم وتطبيقاتها الرتبوية دراسة حتليلية  القرآن 

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا

 341215833 نفالء بنت يزيد المطيري  13
دور وسائل التواصل االجتماعي فى تنمية وغي المرأة 

السعودية بحقوقها الثقافية واالجتماعية من وجهة نظر 
 طالبات جامعة القصيم

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا

دور التعليم الثانوى العام فى تحقيق متطلبات مجتمع  311214654 انتصار بنت عبد هللا النصار 14
 المعرفة من وجهة نظر المعلمات بمدينة بريدة

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا

 331100134 طارق بن محمد الحناكي 15
 

المدارس تعلم في مقومات البيئة المدرسية الجاذبة لل
 الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطالب

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا

 341200132 آسية بنت عبد هللا اللحيدان 16
نشطة الطالبية فى تعزيز ثقافة العمل التطوعي  دور اال

 لدي طالبات جامعة القصيم
كلية التربية جامعة 

 القصيم السعودية
مناقشا 

 داخليا

 351100004 فواز بن ماجد المطيري  17
الدور التربوي لحلقات تحفيظ القران من وجهة نظر 

 الطالب والمعلمين بمحافظة الزلفي
كلية التربية جامعة 

 القصيم السعودية
مناقشا 

 داخليا

 311001011 عبد الفتاح بن سليمان الشقيران 18

المتعلمين مستوي التزام طالب جامعة القصيم بآداب 
في ضوء الفكر التربوي االسالمي من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا
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 351118175 عبد هللا العنزي  19
التربية الوقائية فى الستة النبوية وتطبيقاتها على 

 تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة تحليلية 

عة كلية التربية جام
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا

 341118174 خالد بن محمد الدغمانى 20
تصور مقترح لتنمية قيم المواطنة العالمية لدي 

 طالب جامعة القصيم

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا

له عبد الرحمن السيف 21  371117443 عبد اال
القيم التربوية المستنبطة من كتاب الفوائد البن 

 القيم وتطبيقاتها فى األسرة

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا

 الثنيان عبدهللابنت ثناء  22
 

351200146 
 

تفعيل الشراكة المجتمعية دور جامعة القصيم في 
مؤسسات القطاع الخاص في مجال المسؤولية  مع

 االجتماعية

كلية التربية جامعة 
 القصيم السعودية

مناقشا 
 داخليا

الدكتور /  عبد الرمحن أبو اجملد رضوان  بالدورات التدريبية وورش العمل التي شارك فيهارابعا: بيان 
 .األستاذ املشارك بالقسم

 

 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م

فندق جولدن –عمادة خدمة المجتمع  هـ7/2/1435 رباعية الحماية 1
 القصيم-توليب

 متدرب

لكترونية 2 جامعة  -مركز بحوث كلية التربية هـ 3/7/1434 تصميم االستبانات اإل
 السعودية -القصيم

 متدرب

التحليالت اإلحصائية باستخدام  3
SPSS 

 إلى 20/2/1435
 هـ 21/2/1435

جامعة  -مركز بحوث كلية التربية
 السعودية -القصيم

 متدرب

 إلى 29/9/2013 إعداد المدربين 4
 م 4/10/2013

 عمادة التطوير الجامعي
 السعودية-جامعة القصيم

 متدرب

نظام إدارة التعلم البالك بورد  5
 المستوى األول

 إلى 26/2/1437
 هـ 27/2/1437

لكتروني والتعليم عن  عمادة التعلم اال
 جامعة القصيم –بعد 

 متدرب

نظام إدارة التعلم البالك بورد  6
 المستوى الثاني

 إلى 9/4/1437
 هـ 10/4/1437

لكتروني والتعليم عن  عمادة التعلم اال
 جامعة القصيم –بعد 

 متدرب

لكتروني والتعليم عن  هـ 11/4/1437 إدارة الفصول االفتراضية 7 عمادة التعلم اال
 جامعة القصيم –بعد 

 متدرب
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 نوع املشاركة مكان انعقاد الدورة فرتة انعقاد الدورة موضوع الدورة م

 إلى 16/11/2015 إعداد توصيف وتقرير البرنامج 8
 م18/11/2015

 عمادة التطوير الجامعي
 السعودية-جامعة القصيم

 متدرب

جامعة  -وحدة الجودة بكلية التربية 2015فبراير  26 توحيد سياسة الجودة 9
 السعودية -القصيم

 
 متدرب

 

 الدكتور /  عبد الرمحن أبو اجملد رضوان األستاذ املشارك بالقسم التي شارك فيهاشروعات بامليان بخامسا : 
 : المشروع اسم -

 القصيم . تطوير خدمات الدعم البحثي لمنسوبي جامعة االول : 

 .بجامعة القصيم  حماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين: مشروع  لثانيا

 محلل البيانات. -المشاركة فى تنفيذ المشروعين –عضو فريق العمل  : الوظيفة -
 اهلدف العام للمشروعني : 

تطوير متكامل لكافة خدمات الددع  الحثثدا ادمدمدة دبيدو ا     يتمثل اهلدف العام للمشروعني يف:        

ادلكيدة الككريدة للبتدال الحثثدا     محايدة قمدو    جبانب اجلامعة, مبا يضمن توفري ممومات الحثث ادميز, 

واإل داعا للجامعة ومبيو يها وفق األنظمة والتعليمات ادعمول  ها, مبا حيداف  علدا اومدو , و كدني     

مع اإلفادة من التجارب ادميزة يف ذلك ؛ اجلامعة ومبيو يها من االنتكاع من نتاجه  الحثثا واإل داعا

 داخل اجلامعة وخارجها. اجملال والتبييق مع اجلهات ذات االختصاص

للمشروع وها: لعام هبالك ستة من األهداف التكصيلية  ا  ويف ضوء اهلدف 
             دراسدة وتشدصيا الوضدع الدراهن تددمات الدددع  الحثثدا دبيدو ا اجلامعدة واديدد نمدا  المددوة

 .والضعف واقرتاح جماالت وأساليب للتطوير

 اقثني لتثديد اتدمات اليت حيتاجونها يف وضع آلية متكاملة للثصول علا تغذية راجعة من قحل الح

 .عمله  الحثثا داخل اجلامعة

 وضع آلية متكاملة للتبييق مع الوقدات ادصتصة خبدمات الدع  الحثثا داخل اجلامعة وخارجها. 

 وضع إطار اسرتشادي وماية قمو  ادلكية الككرية للبتال الحثثا واإل داعا للجامعة ومبيو يها. 

  التبييق والتعاون مع اجلهات ذات االختصاص حبماية قمو  ادلكية الككريةتوثيق عملية. 
 مدي  ممرتقات وماية قمو  ادلكية الككرية للبتال الحثثا واإل داعا دبيو ا اجلامعةت. 

 خمرجات املشروعني منها :
 من اه  ادصرجات ما يلا :

  الحثثا ممارنة مرجعية قول خدمات الدع 

  قمو  ادلكية الككريةممارنة مرجعية قول 

 تشصيا متكامل للوضع الراهن تدمات الدع  الحثثا يف اجلامعة 
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  تصور متكامل لتطوير خدمات الدع  الحثثا يف اجلامعة مبا حييِّن جودة خمرجات العمليات الحثثية

 دبيو ا اجلامعة

 الئثة أساسية ومو  ادلكية الككرية 

  ادلكية الككرية دليل اسرتشادي إجرائا لتطحيق الئثة قمو   

 الدكتور /  عبد الرمحن أبو اجملد رضوان األستاذ املشارك بالقسم التي شارك فيهاؤمترات بامليان سادسا : ب
 نوع املشاركة ؤمترمكان انعقاد امل املؤمترفرتة انعقاد  ؤمترموضوع امل م

دور الجامعات في تفعيل رؤية  1
2030 

13-14/4 /1438 
11-12/1/2017 

 –قاعة االحتفاالت )ب( 
 جامعة القصيم

 حضور

 –قاعة االحتفاالت )أ(  هـ27/3/1440 التعصب الرياضي اآلثار والحلول 2
 جامعة القصيم

 حضور ومحكم بحوث

المؤتمر الدولي االول عن تقويم  3
أداء عضو هيئة التدريس في ضوء 

 التوجهات الوطنية والدولية الحديثة

14-16/5/1440 
20-23/1/2019 

  -كلية التربية
 جامعة القصيم

 حضور

نحو مجتمع إيجابي وفق رؤية  4
 2030المملكة 

 ه29-30/5/1440
 م 4-5/2/2019

 –قاعة االحتفاالت )أ( 
 جامعة القصيم

 حضور

 

 

 

 

 الجوال الوظيفة االسم م

جامعة –رئيس قسم اصول التربية  د. ابراهيم الزهراني 1
 القصيم

0966506780203 

وكيل الكلية للدراسات العليا جامعة  الشايع  بن صالح د. علىأ. 2
  وأستاذ بقسم أصول التربيةالقصيم 

0966555170549 

أستاذ مشارك بقسم -وكيل الكلية  د. حسن عبد هللا القرنى 3
-كلية التربية واآلداب–التربية 

 جامعة تبوك

0966503774790 

ا استاذ وعميد كلية التربية بقن أ.د حفنى اسماعيل محمد 4
 –ونائب رئيس الجامعة السابق 

 مصر-جامعة جنوب الوادى

00201002835480 

 واهلل ويل التوفيق ،،

 ثاالث  عشر شخصيات يمكن الرجوع إليها


