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 .خميس عبد الباقي علي نجم رزق .د :ــمـــسـاال

لية بك شـــــاركأســـــتاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلســـــالمية الم :ـيفةـــالوظـ
 جامعة المجمعة. -التربية بالزلفي 

 المناهج وطرق التدريس.   :  التخصص العام 

 : مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية.                                            دقيق تخصص 

ارات تنمية مه -صـــقل المواهأل ايدبية  –الفهم القرائي  -تنمية مهارات اإلبداع   االهتمـــامات:
تربية تطوير منـاهج ال -تطوير منـاهج اللغـة العربيـة   –التفكير النـاقـد  -التفكير 
تشخيص ايخطاء في  -ايخطاء اللغوية الشائعة وعالجها  تشخيص -اإلسـالمية

اينشـــــــطة اللغوية والتعلم  -توليد ايفكار -وعالجهافهم وتطبيق الشــــــريعة اإلســــــالمية 
 غرس السلوك اإلسالمي. –غرس القيم اإلسالمية –النشط

 عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. العضــــوية:

 .المصريةعضو نقابة المعلمين 

 كلية التربية بالزلفي "جامعة المجمعة". :ملــالع عنوان

 كفر الشيخ  –إدارة بلطيسم التعليمية 

 .كفر الشيخمحافظة قرية الشيخ مبارك ـ م. البرلس ) بلطيم ( ـ  :نزلـلما نوانع
 

 

 

 ة:يأواًل: بيانات أول

 



 

لية ك المناهج وطرق تدريس التربية اإلســالمية"، ، "تخصــص التربية فيالفلســفة  دكتوراهدرجة  -3   
 م. 1030التربية جامعة كفر الشيخ 

از". تقدير: "ممتال، "تخصـــص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  التربية في الماجســـتيردرجة  -1
 م. 1002جامعة طنطا -كلية التربية بكفر الشيخ

ــدبلوم -1 ــة في الخــا  ال ــاييس"  التربي ــارات ومق ــة ، واختب ــدريس اللغــة العربي ــاهج وطرق ت " من
 .جامعة طنطا -كلية التربية بكفر الشيخ م(، 1000)

كلية ". ا  جد جيد"م(، التقدير العام: 3991" اللغة العربية"، ) التربية في اآلداب و ليســـــــــانسال -4
 .  جامعة طنطا -التربية بكفر الشيخ

 

 

تخصـــص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلســـالمية بكلية التربية أســـتاذ مشـــارك  -3
 .1031جامعة المجمعة منذ  –بالزلفي 

أســـتاذ مســـاعد تخصـــص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلســـالمية بكلية التربية  -1
 .1033جامعة المجمعة منذ  –بالزلفي 

في تدريس بعض المحاضــــرات وورع العمل وبخاصــــة قاعة البح  لطالب  مســــاعد لمشــــرفي -1
 .1033-1002بكلية التربية بكفر الشيخ  الدراسات العليا 

 .1009م. 1033وحتى  1009مدرب بايكاديمية المهنية للمعلمين بكفر الشيخ من  -4

 م . 1033م وحتى   1002مسؤول جودة التعليم بإدارة بلطيم التعليمية من  -2

 1002مدرب بمشروع االمتياز المدرسي بوزارة التربية والتعليم -2

 .1009وحتى  1001عضو في فريق التسويق االجتماعي للتعليم بمحافظة كفر الشيخ  -1

 (.1002معلم أول لغة عربية وتربية إسالمية بإدارة بلطيم التعليمية ) -8

 (.م3991)التعليميةعلم لغة عربية وتربية إسالمية بإدارة بلطيم م -9

 

 الدراسية: املؤهالتثانيًا: 

 

 :ثالثًا: التدرج الوظيفي واخلربة

 



 

 

 :رسالتا املاجستري والدكتوراه  ) أ (:

يمي باســـــــــتخدام المدخل االنتقائي في اللغة العربية يحقق أهدا  تصـــــــــور مقترت لمحتو  تعل -3
 م 1002 .تدريسها في الحلقة الثانية من التعليم ايساسي 

برنامج مقترت لعالج ايخطاء الشائعة في تالوة القرآن الكريم وفهمه لد  تالميذ الصف التاسع  -1
 م 1030.من التعليم ايساسي 

 أستاذ مشاركأبحاث الترقية لدرجة  -1

 تاريخ القبول للنشر مجلة النشر عنوان البح  م

تصـــــــــور مـقـتـرت لعالج عيوب القراءة  3
ــــد  تالميــــذ  الجهريــــة إلكترونيــــا  ل

 المرحلة االبتدائية .

ـــة  بمجلـــة كليـــة التربي
جـــــامـعـــــة قنـــــاة 

 السويس

ـــد الســـــــــــادس ،  المجل
الـــعـــــدد الـــرابـــع ، 

 مـ 1031أكتوبر 

 

ل تمثيــفــاعليــة برنــامج مقترت قــائم على  1
ايدوار والحكـايـة في تنميـة مهــارات 
الســـرد القصـــصـــي والقاء اينا ـــيد 
لـد  طـالبـات ريـاط ايطفـال بكليـة 

 التربية بالزلفي .

المجلــــة المصـــــــــريــــة 
للقراءة والمعرفـــة 
بـكـليـــــة التربيـــــة 
بـجـــــامعـــــة عين 

  مس

ــــدد  تم نشـــــــــره في الع
أغســــــــطس  322
1032 

مستو  تمكن طالب الدراسات اإلسالمية  1
التربية من اســــتخدام عالمات بكلية 

الضــبط المصــحفي في  فهم اآليات 
 القرآنية قراءة  واستماعا .

ــيـــــة  الــمــجــلـــــة الـــــدول
لألبحـاث التربوية  

تصــــــــــدر عن  -
كـلـيـــــة الــتــربيـــــة 
بجـامعـة اإلمارات 
 العربية المتحدة

ســـــــــينشـــــــــر في أحـــد 
 ايعداد القادمة .

( 3العــدد ) 43المجلــد 
 (1أو )

 :رابعًا: اإلنتاج العلمي

 



ســــالمية  مد  تمكن طالب الدراســــات اإل 4
بكليـة التربيـة من أحكـام القضـــــــــايا 

 الفقهية المعاصرة .

ــة  ــة العلوم التربوي مجل
والنفسية بجامعة 

 القصيم

ســـــــــينشـــــــــر في العدد 
الثـالـ  من المجلد 

 الثاني عشر

المتوقع صـــــــــدوره عام 
 هـ3440

درجُة التمكن من مهاراِت ضـــبِط الكلماِت  2
 بالشكِل صرفيا  ونحويا  

اللغِة العربيِة بكليِة لـد  طـالبات قســـــــــِم 
 التربيِة.

 

ـــوم  ـــل ـــع مـــجـــلـــــة   ال
اإلنســـــــــــــانـــــيـــــة 
 بجامعة الباحة

تــم الــنشــــــــــر يــونــيــو 
1031 . 

 

 :ُكــــــــتب)ب(: 

 . ) تحت الطبع( منهج اللغة العربية المدخل االنتقائي في تطوير  -3

حت )ت  دراســـة تشـــخيصـــية عالجية –ايخطاء الشـــائعة في تالوة القرآن الكريم وفهمه  -1
 .الطبع(

 
 

 3-  مســـــــــاعـدة العـديد من الباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس من خالل التحكيم
 والتوجيه. 

لمحافظة كفر الشــيخ كعضــو  1031-1001المســاهمة في وضــع اســتراتيجية التعليم  - 1  
 فريق 

 .1001التخطيط االستراتيجي للتعليم بالمحافظة       

 .1031وحتى  1001وضع الخطة التنفيذية للتعليم بإدارة بلطيم التعليمية لألعوام من  -01

المســـــاهمة في تدريأل العديد من المدارس وحصـــــولها على  ـــــهادة االمتياز المدرســـــي بإدارة  -04
 .بلطيم التعليمية

 خامسًا: أنشطة أخرى:  



المســــاهمة في تدريأل العديد من المدارس وحصــــولها على  ــــهادة ضــــمان الجودة واالعتماد  -02
 التربوي بإدارة بلطيم التعليمية.

ظة كفر الشــــــيخ خالل الخمس ســــــنوات المســــــاهمة في التســــــويق االجتماعي للتعليم بمحاف  -02
 .1031وحتى  1001الماضية من 

تـدريـأل العـديـد من الموجهين بمحافظة كفر الشـــــــــيخ على معايير الجودة و التقويم الشـــــــــامل  -01
 للمعلمين والطالب من خالل دورات تدريبية  تنفذها ايكاديمية المهنية للمعلمين 

يير جودة التعليم والتقويم التربوي من خالل عملي تـدريـأل العـديـد من مـديري المدارس على معا -08
 مدربا بايكاديمية المهنية للمعلمين.

تدريأل العديد من المعلمين ايوائل على تأهيل وار ــــــاد المعلم المســــــاعد من خالل عملى مدربا -09
 بايكاديمية المهنية للمعلمين.

تدريأل العديد من المعلمين المســـاعدين على التعلم النشـــط وادارة الصـــف والتقويم الشـــامل من  -30
 خالل عملي مدربا بايكاديمية المهنية للمعلمين.

 

 كليةبها ب متأهم ايعمال واينشطة التدريسية والبحثية واإلدارية التي ق
 : التربية بالزلفي

 ايعمال التدريسية: -أوال

مبادئ البح  التربوي لطالب الفرقة ايولى بالبكالوريوس في الفصـــــــــل الدراســـــــــي  تـدريس مادة **
 .ايول

  تدريس مادة علم النفس التربوي لطالب الفرقة ايولى بالبكالوريوس في الفصــــل الدراســــي ايول **
. 

 في الفصـل الدراسي ايول تدريس مادة مدخل إلى المناهج وطرق التدريس لطالب الفرقة ايولى  **
. 

  .تدريس مادة طرق التدريس العامة لطالب الدبلوم العام في التربية بالفصل الدراسي ايول **

 .تدريس مادة نظريات التعلم لطالب دبلوم التوجيه واإلر اد في الفصل الدراسي ايول** 



 .يلطالب الفرقة ايولى بالبكالوريوس في الفص الدراسي الثان مادة تقنيات التعليم  تدريس**  

 .تدريس مقرر علم نفس النمو لطالب الفرقة ايولى بالبكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني **

تــدريس مقرر نظــام وســـــــــيــاســـــــــة التعليم بــالمملكــة العربيــة الســـــــــعوديــة لطالب الفرقــة ايولى ** 
 .بالبكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني

 .الدبلوم العام في التربية للفصل الدراسي الثانيتدريس مقرر الحاسأل اآللي في التعليم لطالب  **

 .لطالب التوجيه واإلر اد في الفصل الدراسي الثاني تدريس مقرر طرق اإلر اد والتوجيه  **

منتصــــف الفصــــل للمقررات التي أدرســــها بالفصــــل الدراســــي ايول  وضــــع اختبارات للطالب في  **
 .وتصحيحها ورصدها إلكترونيا

 .  لطالبي في نهاية الفصل الدراسي ايول وتصحيحها ورصدها إلكترونياوضع اختبارات   **

 .وضع اختبارات لطالبي بمنتصف الفصل الدراسي الثاني وتصحيحها ورصدها إلكترونيا** 

في نهاية الفصـــــل الدراســـــي الثاني وبإذن الله تصـــــحيحها ورصـــــدها  وضـــــع اختبارات لطالبي   **
 . إلكترونيا

 السبورة الذكية والتعلم النشط وفق نظام الساعات المعتمدة بالجامعة .** التدريس باستخدام 

 ايعمال البحثية : –ثانيا 

يق التربيـــة إعـــداد بحــ  بعنوان : تقويم دور معلمي التربيـــة اإلســـــــــالميـــة في تحق البــدء في ** 
 .  في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةالمستدامة المتكاملة 

بعنوان : تنمية مهارات اسـتخدام عالمات الضـبط الصرفي والنحوي في فهم البدء في إعداد بح  ** 
 . اآليات القرآنية قراءة واستماعا لد  طالب الدراسات اإلسالمية بكلية التربية بالزلفي

 ايعمال اإلدارية: –ثالثا 

لجنة وضـــــع الجداول الدراســـــية للفصـــــل الدراســـــي ايول لطالب البكالوريوس  المشـــــاركة في **  
 .الدبلومات و 

لجنة وضـع الجداول للفصـل الدراسي لطالب البكالوريوس والدبلومات في الفصل  المشـاركة في   ** 
 .الدراسي الثاني 

 .المشاركة في وضع جداول االختبارات للفصل الدراسي ايول للبنين   **



 . بالكلية ملفات ومقابلة وتقييم المتقدمين للعمل معيدين  المشاركة في لجنة فحص  **

المشــــــــاركة في لجان فحص ملفات ومقابالت وتقييم المتقدمين للعمل محاضــــــــرين بكلية التربية  **
 . بالزلفي

المشـاركة في لجنة فحص ملفات ومقابالت وتقييم المتقدمين للعمل أسـاتذة مسـاعدين ومشاركين  **
   بالكلية

  . اء القسمالمشاركة في أعمال قسم العلوم التربوية مع الزمالء أعض** 

 .الفصل الدراسي الثاني للطالب ختبارات نصف اوضع جدول  **

نصـــــف الفصـــــل الدراســـــي الثاني للطالب وكتابة التقارير  التكليف باإل ـــــرا  ومتابعة اختبارات ** 
 .  الالزمة

 .المشاركة في كتابة تقرير عن مد  إسهامات الكلية في خدمة المجتمع مع الزمالء في القسم ** 

 .المشاركة في كتابة تقرير عن مد  عناية الكلية بالتوعية المهنية للطالب مع الزمالء بالقسم **

 نها.عالتكليف بمتابعة المواقع اإللكترونية للزمالء وحثهم على تفعيلها وكتابة تقارير متابعة  **

ة ى بواببالكلية عليعضـــــــاء التدريس اإللكترونية مواقع الالمشـــــــاركة في لجنة اختيار أفضـــــــل ** 
 الجامعة.

 .المشاركة في لجان المراقبة ومتابعة االختبارات في الفصل ايول ** 

 ** المشاركة في كنترول امتحانات طالب  المستو  ايول والثاني بالفصل الدراسي الثاني .

 الدورات التدريبية : –رابعا 

 . الجودة وواقع تحقيقها بالجامعات حضور دورة عن معايير ** 

 . حضور دورة عن أساليأل تحفيز الطالب بكلية تربية الزلفي **

 . ررات الدراسية بكلية التربية بالزلفيقحضور دورة توصيف المناهج للم **

 . حضور دورة عن االتجاهات الحديثة في التعليم بتربية الزلفي ** 

 ** دورة عن توظيف التكنولوجيا في المقررات الدراسية والتدريس.

 . بالتدريس ة التعامل مع السبورة الذكية حضور دور ** 



 ي.ي الثانالمساهمة في تدريأل الزمالء على تشغيل السبورة الذكية في بداية الفصل الدراس** 

 الجودة : –خامسا 

 ** العمل بوظيفة منسق مركز الجودة بالكلية.

 ** المشاركة في وضع خطة عمل مركز الجودة بالكلية وتفعيلها .

 .لجميع المقررات التي أقوم بتدريسها في الفصلين ايول والثاني عمل توصيفات** 

 ** عمل تقويم للمقررات التي أقوم بتدريسها في الفصلين الجامعيين ايول والثاني .

 ** تطبيق استمارات تقويم المقررات الدراسية على طالب الكلية .

 ** حضور اجتماعات مركز الجودة بالكلية .

 ة :أنشطة متنوع -سادسا

 . التواصل اإللكتروني والهاتفي مع الطالب لحل مشكالتهم التعليمية وتقديم المشورة لهم  **

 . المشاركة مع الزمالء في المناسبات واالحتفاالت الخاصة بالكلية **

 .المشاركة في اللجنة االستشارية بالكلية** 

التخصـــص من مختلف الجامعات التحكيم لطالب الماجســـتير والدكتوراه عبر  ـــبكة اإلنترنت في ** 
 . السعودية

 . تبادل المقترحات مع الزمالء حول برامج الدراسات العليا التي ستفتح بالكلية **

القيام بما أكلف به من أعمال من قبل ســـــعادة العميد أو ســــــعادة وكيل الكلية أو ســــــعادة رئيس  **
 .القسم ...إلخ

ى  ـــــرائح وتنزيلها على الموقع اإللكتروني عمل جميع محاضـــــرات الفصـــــل الدراســـــي الثاني عل **
 . الخا  بي واالستفادة منها في  رت المحاضرات

بتربية  حضــــور اجتماع مع الخبراء ايمريكان بالهيلة الوطنية لربط كليات التربية بســــوق العمل  **
 . الزلفي

ن ايول لفصـــــــــليتكليف طالب الفرقـة ايولى بـالبكـالوريوس بعمـل أبحـاث ومتـابعتها وتقييمها با**  
 .والثاني



 .بعمل أبحاث خاصة بالمقررات ومتابعتها وتقييمها  تكليف طالب الدبلومات** 

 في اينشطة المختلفة بالكلية.مسؤول اينشطة الطالبية في اختيار الطالب المتميزين  مساعدة  **

لتربية ا بكلية بها متأهم ايعمال واينشطة التدريسية والبحثية واإلدارية التي ق
  بالزلفي

 ايعمال التدريسية:     -أوال

 لطالب البكالوريوس بكلية التربيةتدريس مقرر نظام وسياسة التعليم  -

 تدريس مقرر مهارات االتصال لطالب البكالوريوس بكلية المال وادارة ايعمال -

 لطالب دبلوم التوجيه واإلر اد تدريس مقرر نظريات التعلم -

 لطالب دبلوم التوجيه واإلر اد سالمي لعلم النفس التربوي تدريس مقرر التوجيه اإل -

 لطالب الدبلوم العام في التربيةتدريس مقرر مشكالت ومواقف تدريسية  -

 لطالب دبلوم التوجيه واإلر ادتدريس مقرر صعوبات التعلم  -

 وتصحيحها ورصدها إلكترونيا  . ته نهايو الفصل الدراسي ايول منتصف وضع اختبارات  -
ا وتصحيحها ورصده وفي نهايته اختبارات لطالبي بمنتصف الفصل الدراسي الثانيوضع  -

 إلكترونيا.
 التدريس باستخدام السبورة الذكية والتعلم النشط وفق نظام الساعات المعتمدة بالجامعة . -
 ايعمال البحثية : –ثانيا  -

 هم االســتماعي لاياتتقديم مشــروع بحثي للدعم من جامعة المجمعة بعنوان : تنمية مهارات الف -
 القرآنية.

 تقديم مشروع بحثي للدعم من جامعة المجمعة بعنوان : محو ايمية إلكترونيا. -

 تقديم مشروع بحثي للدعم من جامعة المجمعة بعنوان عالج عيوب القراءة الجهرية إلكترونيا . -

 تقديم فكرة للحصول على براءة اختراع حول محو ايمية إلكترونيا . -

 فكرة للحصول على براءة اختراع حول عالج أخطاء القراءة الجهرية .تقديم  -

 ايعمال اإلدارية: –ثالثا  -

 التكليف بمتابعة الخطة التشغيلية للكلية تفعيال للخطة االستراتيجية . -

 مقابلة الطالب أثناء الساعات المكتبية للتوجيه واإلر اد وحل مشكالتهم . -
لطالب في جميع المقررات المحرومين من ا القســم وتحديد ــؤون الطالب ب المشــاركة في  لجنة  -

 .التربوية

ة الت المتكرر المشـــــاركة في وضـــــع جدول أعضـــــاء التدريس بقســـــم العلوم التربوية واجراء التعدي -
 . عليه



المشاركة في لجان فحص ملفات ومقابالت وتقييم المتقدمين للعمل محاضرين بكلية التربية  -
 .بالزلفي

 ل قسم العلوم التربوية مع الزمالء أعضاء القسم .المشاركة في أعما  -

 كتابة تقرير عن نتائج جميع المقررات بالقسم وعمل التحليالت وكتابة التقارير . -
 :وورع العمل والمعارط وحلقات النقاعالدورات التدريبية  –رابعا 

 حضور عدة دورات حول التعليم اإللكتروني وتوظيفه في التدريس الجامعي -

 حضور حلقة النقاع العا رة بجامعة المجمعة  -

 حضور دورة تحرير الخطاب العربي -

 حضور دورة نظرات تحليلية في بعض اآليات القرآنية  -

 حضور دورة حول نظام تجسير وأدوات االتصال الحديثة في التدريس -

 تنفيذ دورة للزمالء حول المهارات ايساسية الستخدام السبورة الذكية  -

 حول المعلم الكفء ) الخصائص والمهارات (تنفيذ دورة  -

 تنفيذ دورة حول الجودة في التعليم العالي وآليات تفعيلها . -

 حضور دورة حول مهارات االتصال  -

 حضور دورة حول البرمجة العصبية وصعوبات التعلم  -

 حضور دورة حول إدارة المناخ الصفي نفسيا . -

 حضور دورة حول إعداد الخطط الدراسية  -

 رة حول توصيف المقررات الدراسية حضور دو  -

 حضور دورة حول مهارات البح  العلمي ....إلخ -
 الجودة والتخطيط االستراتيجي : –خامسا 

 العمل بمهام مسؤول الخطة االستراتيجية . -

 هـ.3414 -3411وضع الخطة التشغيلية للكلية للعام الجامعي  -

 وضع خطة المتابعة للخطة التشغيلية وتكليف الزمالء بايعمال وكتابة تقارير المتابعة.  -
 العمل بمهام منسق مركز الجودة بالكلية.  -
 المشاركة في وضع خطة عمل مركز الجودة بالكلية وتفعيلها .  -

اديمي كالمشــاركة في تجهيز وتحكيم ملفات الجودة الخاصــة بأقســام الكلية المر ــحة لالعتماد اي  -
. 

 المشاركة في تحكيم البرامج ايكثر جاهزية لالعتماد ايكاديمي على مستو  الجامعة. -
 .عمل توصيفات لجميع المقررات التي أقوم بتدريسها في الفصلين ايول والثاني  -



 عمل تقويم للمقررات التي أقوم بتدريسها في الفصلين الجامعيين ايول والثاني .  -
 تطبيق استمارات تقويم المقررات الدراسية على طالب الكلية .  -

 حضور اجتماعات مركز الجودة بالكلية . -

 المشاركة في كتابة تقارير مركز الجودة وتوثيق ايعمال به . -

 تصميم استبانة مهارات البح  التربوي لد  الطالب بالكلية وتطبيقها . -
 أنشطة متنوعة : -سادسا

 . التواصل اإللكتروني والهاتفي مع الطالب لحل مشكالتهم التعليمية وتقديم المشورة لهم   -

 . المشاركة مع الزمالء في المناسبات واالحتفاالت الخاصة بالكلية -

اإلنترنـت في التخصـــــــــص من مختلف الجـامعات  والـدكتوراه عبر التحكيم لطالب المـاجســـــــــتير  -
 . السعودية

 .تطوير الخطة الدراسية للقسم مالء حول تبادل المقترحات مع الز   -

وتنزيلها على الموقع اإللكتروني الخا   power point على  ـــــرائح يعمل جميع محاضــــرات -
 . بي واالستفادة منها في  رت المحاضرات

ا بعمـل أبحـاث ومتـابعتها وتقييمه في مرحلـة البكـالوريوس وفي الـدبلومـات طالبجميع التكليف   -
 .انيبالفصلين ايول والث

القيام بما أكلف به من أعمال من قبل ســـــعادة العميد أو ســـــعادة وكيل الكلية أو ســـــعادة رئيس  -
 .القسم ...إلخ

-  
 

 أو    09003040010  موبايل

09024192110 

 

 

                                               

 خميس عبد الباقي علي نجم رزق د./ 
   KNEGM25@YAOO.COM 

              k.rezc@mu.edu.sa 44618055666004 
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