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 ((C.vالسيرة الذاتية  
 الشين  على  للدكتورة هدى عبد العزيز

 
 :البيانات الشخصية

 
التعيين تاريخ  :هدى عبد العزيز على الشين دكتورة االسم

 بالجامعة
 م19/4/1993

قسم المناهج وطرق عضو هيئة تدريس ب العمل الحالي المناهج وطرق التدريس القسم
 جامعة االسكندرية -كلية التربية -التدريس

 مدرس لعلميةا الرتبة الدكتوراه المؤهل

 
 

 :السجل األكاديمي

 

حاصلة على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص المناهج وطرق التدريس -1

 م كلية التربية جامعة اإلسكندرية جمهورية مصر العربية. 2003عام 

حاصلة على درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس عام -2

 ة اإلسكندرية جمهورية مصر العربية.م كلية التربية جامع1997

م كلية التربية جامعة 1994حاصلة على الدبلوم الخاص في التربية عام -3

 اإلسكندرية جمهورية مصر العربية.

م بتقلللللللدير ممتلللللللاز 1992حاصللللللللة عللللللللى ليسلللللللانس ا دا  والتربيلللللللة علللللللام -4

ملللللب مرتبلللللة الشلللللرت ايوللللللى كليلللللة التربيلللللة جامعلللللة اإلسلللللكندرية جمهوريلللللة 

 عربية.مصر ال

 :اإلداريةالعملية والمهام والخبرات 

 م.1997م إلى 1993معيدة بكلية التربية، جامعة اإلسكندرية من -1

ملللللدرس مسلللللاعد بقسلللللم المنلللللاهج وطلللللرق التلللللدريس كليلللللة التربيلللللة، جامعلللللة -2

 م.2003-1997اإلسكندرية من 

ملللدرس بقسلللم المنلللاهج وطلللرق التلللدريس كليلللة التربيلللة جامعلللة اإلسلللكندرية ملللن -3

 إلى ا ن.-2003

هيئللللللة تللللللدريس ( سللللللتار مسللللللاعدم بكليللللللة التربيللللللة جامعللللللة ايميللللللر  عضللللللو -4

-2007ملللللللن ( سلللللللطام بلللللللن عبلللللللد العزيلللللللز بالمملكلللللللة العربيلللللللة السلللللللعودية

 مم2017

للللللللى ا م2013مشلللللللرفة نسلللللللم المنلللللللاهج وطلللللللرق التلللللللدريس ملللللللن علللللللام  -5

 ـ. م2017
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للللللللى علللللللام ا 2008نسلللللللم التربيلللللللة وعللللللللم اللللللللنفس ملللللللن علللللللام  مشلللللللرفة -6

 م.2011

بلللللن عبلللللد العزيلللللز  ايميلللللر سلللللطام سلللللقة كليلللللة التربيلللللة بلللللالخر  جامعلللللة من -7

لألعلللللللداد للملللللللؤتمر الباللللللللم لطلللللللل  وطالبلللللللات التعلللللللليم العلللللللالي بالمملكلللللللة 

 م .2010-2009العربية السعودية والمنعقد بمدينة جدة في العام 
 عضوية اللجان والمجالس:

بجامعلللللللة ايميلللللللر رئللللللليس مجلسلللللللي نسلللللللم المنلللللللاهج وطلللللللرق التلللللللدريس  -1
، ومجللللللس نسلللللم  م2017اللللللى  م2013ملللللن علللللام م بلللللن عبلللللد العزيلللللز سلللللطا

 .م2011الى عام  2008التربية وعلم النفس من 
جامعلللللة ايميلللللر سلللللطام بلللللن عبلللللد العزيلللللز بعضلللللو مجللللللس كليلللللة التربيلللللة  -2

 م.2017الى 2013م ومن 2011الى  2008من 
رئيسللللللة لجنللللللة حقللللللوق الطالبللللللات و عضللللللا  هيئللللللة التللللللدريس مللللللن عللللللام   -3

 .م2017لى ا م2013

عضللللللو باللجنللللللة الدائمللللللة لتطللللللوير كليللللللة التربيللللللة جامعللللللة ايميللللللر سللللللطام  -4

 .م2017الى  2016بن عبد العزيز 

رئيسلللللللة لجنلللللللة وضلللللللب خطلللللللة مقلللللللررات نسلللللللم التربيلللللللة وعللللللللم اللللللللنفس  -5

 لكليللللللة التربيللللللة بجامعللللللة ايميللللللر سللللللطام( سلللللللمان سللللللابقامبالخطللللللة الجديللللللدة 

 م2010-2011

منلللللاهج وطلللللرق التلللللدريس رئيسلللللة لجنلللللة وضلللللب خطلللللة مقلللللررات نسلللللم ال -6

 االميلللللللللللر سلللللللللللطام بلللللللللللن عبلللللللللللد العزيلللللللللللز بالخطلللللللللللة الجديلللللللللللدة لكليلللللللللللة

 .م2016/2017

رئيسللللللللة لجنللللللللة وضللللللللب خطللللللللة برنللللللللامج ماجسللللللللتير المنللللللللاهج وطللللللللرق  -7

 .سطام بن عبد العزيز بجامعة االمير التدريس

عضلللللو بلجنلللللة وضلللللب خطلللللة برنلللللامج الصلللللفوت ايوليلللللة بكليلللللة التربيلللللة  -8

 يز.جامعة ايمير سطام بن عبد العز

عضللللللو بلجنللللللة وضللللللب خطللللللة برنللللللامج ريللللللا  ايطفللللللال بكليللللللة التربيللللللة  -9

 جامعة ايمير سطام بن عبد العزيز.

رئيسلللللللة لجلللللللان السلللللللير والرصلللللللد بقسلللللللم المنلللللللاهج وطلللللللرق التلللللللدريس  -10

 .بجامعة ايمير سطام بن عبد العزيز

عضلللللو بفريلللللق التقلللللويم التطلللللوير   حلللللد مشلللللروعات الجلللللودة واالعتملللللاد -11

 بن عبد العزيز.االمير سطام ايكاديمي بجامعة 

عضلللللو بفريلللللق للللللوكس  حلللللد الفلللللرق المكلفلللللة بدراسلللللة وتطلللللوير الخطلللللط -12

 بن عبد العزيز.االمير سطام الدراسية على مستوى جامعة 
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عضو في لجنة تحكيم ايبحام المقدمة من كلية التربية بالخر  لمسابقة معالي -13

 .م2012-2011مي للعام بن عبد العزيز للبحم العل االمير سطاممدير جامعة 

جامعة االمير  عضو بفريق تطوير ايدا  ايكاديمي والتعليمي بكلية التربية-14

 .سطام بن عبد العزيز

جامعة ايمير سطام بن عبد عضو باللجنة الرئاسية للجودة بكلية التربية -15

 العزيز.

المقابلة الخاصة بالمعيدين والمحاضرين، و عضا  هيئة التدريس  بلجانعضو -16

بجامعة ايمير سطام بن  بقسم التربية وعلم النفس، ونسم المناهج وطرق التدريس

 .عبد العزيز

المشاركة بشكل غير دائم في لجان مقابلت  عضا  هيئة التدريس  -17

 رئيسة القسمم ةبصف(تخصص المناهج وطرق التدريس  التخصصات التربوية رجال

 .بجامعة ايمير سطام بن عبد العزيز

 المشاركة في تحكيم العديد من ايدوات البحبية لرسائل الماجستير والدكتوراه.-18

 
 أنشطة خدمة المجتمع:

حلقللللللللة النقللللللللاا االستشللللللللرافية البالبللللللللة بعنللللللللوان ممبلللللللللة الكليللللللللة فللللللللي  -1

  2030التوجهللللللللللات العامللللللللللة للمنللللللللللاهج فللللللللللي ضللللللللللو  رؤيللللللللللة المملكللللللللللة 

المنظمللللللللة مللللللللن نبللللللللل وزارة التعللللللللليم  واالتجاهللللللللات العالميللللللللة الحديبللللللللة .و

 .بالريا   بمدينة

م بللللللين  دارة 2012ايشللللللرات علللللللى تنظلللللليم ملتقللللللى التربيللللللة الميدانيللللللة ( -2

التربيللللللة والتعللللللليم  بللللللالخر  وبللللللين كليللللللات التربيللللللة بجامعللللللة ايميللللللر سللللللطام 

ملللللللل عللللللللى والعالتربيلللللللة الميدانيللللللة  إشلللللللكالياتبللللللن عبلللللللد العزيلللللللز لمنانشللللللة 

 وإدارات التعليم .تقليص الفجوة بين كليات التربية 

السلللللللو  تقللللللديم عللللللدد مللللللن الللللللدورات لوحللللللدة الخريجللللللات بالكليللللللة عللللللن  -3

 .(جامعة ايمير سطام بن عبد العزيزم الوظيفي وتفعيل بيئة العمل

تقللللللديم عللللللدد مللللللن الللللللدورات التابعللللللة لوحللللللدة التطللللللوير والتنميللللللة المهنيللللللة  -4

 التللللللللدريس بالكليللللللللة ولمعلمللللللللات التعللللللللليم العللللللللام يعضللللللللا  هيئللللللللة بالكليللللللللة

 .(جامعة ايمير سطام بن عبد العزيزم

عللللللدد مللللللن الللللللدورات تقللللللديم المشللللللاركة بايسللللللبوج التللللللدريس الجللللللامعى ب  -5

التدريبيلللللة واللللللر  نظمتللللله الكليلللللة يعضلللللا  هيئلللللة التلللللدريس بكليلللللات جامعلللللة 

 .م 2012-2011ايمير سطام بن عبد العزيز عام 

اللللللللدبلوم التربلللللللو  التلللللللابب لعملللللللادة خدملللللللة المجتملللللللب منسلللللللقة برنلللللللامج  -6

 .م بجامعة االمير سطام بن عبد العزيز2014
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 .م2009الوشاركة بالوؤتور القوهي الثاني للجودة واالعتواد األكاديوي بالرياض  – 7

 3122.الوؤتور الدولي الثاني للتعلين العالي والونعقد بالرياض هارس  حضور –8

ؤتور الااااااادولي الثالااااااا  ل عا اااااااة والت  يااااااا  الوشااااااااركة بالااااااا   اااااااي الوااااااا-9

 م2009الونعقد بودينة الرياض 

المشلللللللاركة فلللللللي انجلللللللاز العديلللللللد ملللللللن البلللللللرامج والخطلللللللط التطويريلللللللة   -10

 ايمير سطام بن عبد العزيز. جامعة التربية بعلى مستوى كلية 

 

 األبحاث المحكمة:العلمي واالنتاج 

 ولويللللللات البحلللللللم التربلللللللو  فلللللللي مجللللللال المنلللللللاهج وطلللللللرق التلللللللدريس  – 1

لللللللللرو  االحتياجللللللللات الخاصللللللللة. بحللللللللم منشللللللللور فللللللللي المجلللللللللة السللللللللعودية 

 م.2011-هـ 1433للعلوم التربوية والنفسية (جستنم 

تقللللللويم الكفايللللللات التدريسللللللية يعضللللللا  هيئللللللة التللللللدريس بجامعللللللة سلللللللمان -2

.   ،المجلللللللة العلميللللللة.  جامعللللللة جنللللللو  الللللللواد 2013بللللللن عبللللللد العزيللللللز. ، 

 .محكمة ربب سنوية العدد الحاد  عشر الجز  الباني مجلة

 

 :العلميةالمشاركات 

المشلللللللاركة بلللللللالمؤتمر القلللللللومي البلللللللاني للجلللللللودة واالعتملللللللاد ايكلللللللاديمي  – 1

 هـ.1430بالريا  

المشلللللللللاركة بلللللللللالمؤتمر اللللللللللدولي البلللللللللاني للتعلللللللللليم العلللللللللالي والمنعقلللللللللد  –2

 3122.بالريا  مارس 

اللللللللدولي الباللللللللم ل عانلللللللة والت هيلللللللل المشلللللللاركة ببحلللللللم فلللللللي الملللللللؤتمر -3

 م2009المنعقد بمدينة الريا  

 

 الخبرات التدريسية:

سلللللكندرية بكليلللللة التربيلللللة جامعلللللة اإلالقيلللللام بتلللللدريس العديلللللد ملللللن المقلللللررات 

   :منهاايمير سطام بن عبد العزيز  جامعة  و يضاً بكلية التربية

 تدريس مقرر المناهج العامة -1

 .م2م و(1تدريس مقرر طرق تدريس التاريخ (-2

   .م2م و(1تدريس مقرر طرق تدريس اجتماعيات (-3 

 تدريس مقرر تنمية مهارات التفكير.-4

 تدريس مقرر مبادئ البحم العلمي.-5



5 

 

ريس مقلللللللرر اتجاهلللللللات حديبلللللللة فلللللللي التلللللللدريس لطالبلللللللات برنلللللللامج تلللللللد-6

جامعلللللة ايميلللللر سلللللطام  مصلللللادر اللللللتعلم التلللللابب لمركلللللز خدملللللة المجتملللللب

 بن عبد العزيز.

   .تدريس مقرر مدخل للمناهج وطرق التدريس-7 

مشللللللكلت معاصللللللرة فللللللي التللللللدريس بالللللللدبلوم العللللللام فللللللي  مقللللللرر تللللللدريس-8

 يز.جامعة ايمير سطام بن عبد العز ةالتربي

تلللللللدريس مقلللللللرر اتجاهلللللللات حديبلللللللة فلللللللي المنلللللللاهج وطلللللللرق التلللللللدريس  – 9

بجامعلللللة ايميلللللر سلللللطام بلللللن عبلللللد  لطالبلللللات اللللللدبلوم العلللللام فلللللي التربيلللللة

 العزيز.

 مشلللللكلت فلللللي التلللللدريس نسلللللم ريلللللا  ايطفلللللال بكليلللللةتلللللدريس مقلللللرر  -10

 التربية جامعة ايمير سطام بن عبد العزيز.

 ته.تدريس مقرر مبادئ التدريس ومهارا -11

                                                                                                                                        
 هدى عبد العزيز على الشيندكتورة/ 

 جامعة االسكندرية  -مدرس المناهج وطرق التدريس  


