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الرؤية والرسالة
رسالتي املهنية تقديم مساهمة فاعلة في مجال التعليم والتعلم ،وتطويرالتعليم عن طريق التدريب والاستشارات املهنية
وألابحاث العلمية والدراسات في جميع مجاالت التعليم.

املؤهالت العلمية
 الدكتوراه في التربية ،تخصص :مناهج وطرق تدريس العلوم ،جامعة ألاميرة نورة ،عام  .6002التقدير :ممتاز
 %62مع التوصية بالطباعة والتداول بين الجامعات.
عنوان الرسالة "فاعلية نموذج دورة التعلم ما وراء املعرفي في تنمية الاستيعاب املفاهيمي في الفيزياء ومهارات
التفكيرما وراء املعرفي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي".
 املاجستير في التربية ،تخصص :مناهج وطرق تدريس العلوم -جامعة ألاميرة نورة  ،عام  .6006التقدير :ممتاز
 %69مع التوصية بالطباعة.
الرسالة بعنوان " تصور مقترح لتضمين أبعاد التنور التقني في محتوى مناهج الفيزياء باملرحلة الثانوية للبنات
في اململكة العربية السعودية ".
 البكالوريوس في العلوم والتربية ،تخصص :فيزياء ،جامعة طيبة ،عام .3661 :التقدير العام :امتياز  %69مع
مرتبة الشرف.

 دراسة اللغة الانجليزية بجامعة والية ميتشغان (  )Michigan State Universityفي الواليات املتحدة ألامريكية
عام  ،3669مع دراسة عدد من املواد للتحضيرملرحلة املاجستير.
 دراسة اللغة إلانجليزية املتقدمة بكلية كامبردج في استراليا عام .6002

خبرات عملية
 أستاذ مشارك بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية العلوم الاجتماعية .3911
 وكيلة عمادة تطويرالتعليم الجامعي .3911/1/10 – 3913/36/9
 وكيلة عمادة البرامج التحضيرية ،بجامعة إلامام دمحم بن سعود .3913/1/39
 وكيلة أقسام العلوم الاجتماعية بجامعة إلامام دمحم بن سعود .3913/1/66
 وكيلة قسم التربية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة ألامام دمحم بن سعود .3913-3910/6/69
 أستاذ مساعد بقسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية .3961/6/39-
 معلمة فيزياء باملرحلة الثانوية – وزارة التربية والتعليم باملدينة املنورة والرياض .3931-3661-

املنشورات العلمية
 الرويثي ،إيمان دمحم ( : )6032تصور مقترح لتطوير التربية العملي في برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة
إلامام دمحم بن سعود إلاسالمية ،مجلة العلوم التربوية  ،العدد التاسع  ،جامعة إلامام دمحم بن سعود.
 الرويثي  ،إيمان دمحم ( " : )6032متطلبات التدريب وفق رؤية  ، " 6010مقدمة في ورشة " التدريب بين الواقع
واملأمول "  ،في اللقاء ألاول لتدشين جمعية املدربين السعوديين  -جدة،
 الرويثي ،إيمان دمحم ( : )6032التربية الصحية في محتوى كتب العلوم للصفوف الثالثة العليا من املرحلة
الابتدائية في اململكة العربية السعودية  ،مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس  ،العدد  ، 639الجمعية
املصرية للمناهج وطرق التدريس  ،ص ص .60-39 :
 الرويثي  ،إيمان دمحم ( : )6039استخدام أدوات التعلم إلالكتروني في تدريس العلوم بالجامعات السعودية،
مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات ألاول "توجه العلوم والتقنية والرياضيات والهندسة
( ،")STEMاملنعقد بالرياض في الفترة من  3912/2/31-32املوافق  6039/9/2-9م .
 الرويثي  ،إيمان دمحم ( : )6039أبعاد ثقافة الحوار ونشرها في البرامج واملناهج الدراسية  ،قدمت في حلقة نقاش
لكرس ي اليونسكو للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بالتعاون مع مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز

للدراسات إلاسالمية املعاصرة وحوار الحضارات ،بعنوان :ثقافة الحوار في التعليم ،يوم الثالثاء 3919/2/39هـ
املوافق 6039/9/31م.
 الرويثي  ،إيمان دمحم والفهيد  ،هند فهد ( : )6039واقع ممارسة طالبات الصف ألاول الثانوي للمهارات املعملية
في مقرر ألاحياء بمدينة الرياض ،مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس  ،العدد  ، 609ص ( .96-39:مدعوم
من " مركزالتميزالبحثي في تطويرتعليم العلوم والرياضيات – جامعة امللك سعود".
 الرويثي  ،إيمان دمحم  ،والضاحي  ،الجوهرة سعد ( : )6039تصور مقترح للحاجات التدريبية ملعلمات العلوم
باملرحلة املتوسطة بمدينة الرياض في مجال استخدام التقنيات التعليمية في ضوء الاتجاهات التربوية
الحديثة .مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس .العدد  ،609ص( 90-39 :مدعوم من " مركز التميز البحثي
في تطويرتعليم العلوم والرياضيات – جامعة امللك سعود).
 الرويثي  ،إيمان دمحم ( : )6031سلسلة كتيبات التعليم والتعلم الجامعي مقدمة في امللتقى العالمي للمبدعين في
التدريس الجامعي 3919 / 1/ 69 – 66 ،هـ  6031/6/9-1 ،واملنعقد بجامعة إلامام دمحم بن سعود  ،الرياض.
 الرويثي  ،إيمان دمحم ( : )6031رؤية جديدة في التعلم ،التدريس من منظور التفكير فوق املعرفي ،عمان :دار
الفكر .الطبعة ألاولي  ، 6006-الطبعة الثانية .6031-
 الرويثي  ،إيمان دمحم والروساء  ،تهاني ( : )6031تقويم أداء معلمات العلوم في تدريس منهج العلوم املطور
للصف ألاول متوسط وفق معايير مقترحة للتدريس ،رسالة التربية وعلم النفس .الجمعية السعودية للعلوم
التربوية والنفسية ،العدد (.332-61 ،)96
 الرويثي  ،إيمان دمحم وعبدالقادر ،أماني ( : )6030دليل التربية العملي  ،مركز دراسة الطالبات  ،جامعة إلامام
دمحم بن سعود.
 الرويثي  ،إيمان دمحم ( : )6001معاييرالاعتماد والجودة في التدريب في ضوء التجربة ألاسترالية"  -مقدمة للملتقى
السادس ملسئولي التدريب في القطاعين الحكومي والخاص – الرياض .
 AlRwaythi, Eman Mohammad (2017): Effectiveness of a proposed systematic approach-based
teaching model in developing integrated science process skills in a physics laboratory:
International Conference on Education and Learning (ICEL) , Tokyo, Japan, August 2017.
 AlRwaythi, Eman Mohammad & AlSaleem. Basmah Issa (2014): The Efficiency of the
University Teaching and Learning Training Program (UTL) On Developing the Teaching
Competencies of the Teaching Staff at Imam University. Education, Fall 2014. Vol. 135, No. 1
Alahmad ;Kathryn

Almazroa ; Nidhal

 AlRwaythi, Eman Mohammad And Hiya

Scantlbury;Fahad Alshaya(2014): Exploring curriculum implementation: Focus on science

teaching: The second History, Philosophy, and Science Teaching, Asian Regional Conference,
National Taiwan Normal University, /12/ 2014 -4-7.
 AlRwaythi, Eman Mohammad (2012): A Developed Teaching Model for Meta-cognitive
Thinking: "Developed Meta-cognitive Learning Cycle”, The 2012 World Conference on Physics
Education, Istanbul,1-6 July,2012.Bahcesehir Universities ,Turkey

الانجازات البحثية والعلمية والتدريبية
 عضو في فريق " ألابعاد املشتركة في إلاطار الوطني املرجعي ملعايير مناهج بمشروع " بناء ألاطر التخصصية ملعايير
مناهج التعليم “ ،هيئة تقويم التعليم  ،وحضور عدد من ورشات منظمة اكار الاسترالية لبناء معايير مناهج
التعليم.6032-6032 ،
 باحث رئيس في الدراسة التقويمية ملشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في اململكة،
والتي قام به مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات ،جامعة امللك سعود ،باملشاركة مع وزارة
التربية والتعليم ،والدراسة بعنوان "تقويم مستوى أداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدريس في ضوء
فلسفة مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية " في املراحل الثالث للمشروع :املرحلة ألاولى ،3911-املرحلة
الثانية –  ،3919املرحلة الثالثة .3919-
 عضو في فريق التحسين والتطوير بمشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في املشاريع
النوعية في برنامج مدارس الحي .شركة تطويرللخدمات التعليمية.6039 ،
 تقديم عرض ألطروحتي الدكتوراه في مكتبة امللك عبدالعزيزالعامة املكتبات النسائية .6032/1/66 ،
 تقديم تجربة جامعة إلامام دمحم بن سعود في مجال التدريب والتطوير في املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب
والتطويربجامعة ألاميرة نورة .6039/30/60
 املشاركة في إدارة مشاريع الجودة مع جامعات استرالية ونيوزيلندية في مجاالت تعليمية و بحثية بجامعة إلامام
دمحم بن سعود 3913م.
 تقديم حلقة نقاش في مركز التميز البحثي في العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود بعنوان " تقويم أداء معلمي
العلوم بطاقة مالحظة مقترحة" مارس ، 6036 ،على الرابط :
https://www.youtube.com/watch?v=u_SW2yIlWz4
 املشاركة في مناقشة مسودة النسخة الثالثة للخطة الاستراتيجية العامة لجامعة طيبة – .6039

مشاركة مع إدارة تطوير املناهج بوزارة التربية والتعليم في تطوير كتب العلوم املقررة على املرحلة الابتدائية

ِ
واملتوسطة  6009-م.
 املشاركة بورشة عمل بعنوان " إلابداع العلمي " في اللقاء التعريفي ملنسقات جائزة إلابداع العلمي على مستوى
اململكة الذي عقد في جامعة امللك سعود بالرياض –  .6002وفي جامعة طيبة .6002
 محاضرة بعنوان ( قصة نجاح ) لجمعية املكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض ( كفيف ).3911
ً
ً
 إعداد وتنفيذ حلقات نقاش تطويرالتعليم الجامعي داخليا وخارجيا عام .3916-3913
 املشاركة بسلسلة من املقاالت في عدد من الصحف واملجالت املحلية وإلالكترونية ومنها يوميات أستاذة
جامعية في موقع ألاكاديميون السعوديون
 http://www.saudiacademics.com/article/experiences/item/154-d1.htmlومقاالت موجه للقيادين
ً
مثل لغة املهنة ،وشكرا لك في مجلة الخدمة املدنية 3966 ،
/http://www.dremanaa.com
 إعداد وتقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في العديد من الجامعات والجهات التعليمية
الحكومية واملراكزالتدريبية والجمعيات الخيرية ،منها:
 oأساليب إبداعية في التدريس الجامعي.
 oالتقنيات املساندة في التدريب ،
 oالتفكيرفوق املعرفي للتطويراملنهي وتنمية مهارات التدريس.
 oتحليل املشكالت واتخاذ القرار.
 oبرنامج تأهيل املعيدين بجامعة إلامام.
 oبرنامج التعليم والتعلم الجامعي بجامعة إلامام.
 oتدوين املالحظات في املحاضرات الجامعية.
 oالخرائط املعرفية.
 oإلادارة الصفية في التعليم الجامعي.
 oالتدريس للمجموعات الكبيرة .
 oتدعيم إلابداع العلمي في التعليم العالي.
 oإلاشراف باستخدام استراتيجيات التفكيرفوق املعرفي
 oتعليم مهارات التفكيرضمن املواد الدراسية.
 oأثرأساليب التفكرفي تحسين العملية التعليمية وإلادارية.
 oالعمل بفعالية مع آلاخرين.

 oاستراتيجيات التعلم النشط في التدريس الجامعي .
 oدمج التطبيقات التقنية باملفاهيم الفيزيائية.
 oأساليب فعالة في ألاشراف على التربية العملي.
 oالتقنيات املساندة في التعليم الجامعي.
 oبناء الاختبارات التحصيلية.
 oأساليب التقويم الحديثة.
 oالتفكيرفوق املعرفي في التعليم.
 oإلاشراف التربوي.
 oدور القيادات ألاكاديمية في تحقيق رؤية .6010
 oمخرجات التعلم .
 oتبيان للوعي الفكري.

العضوي ــات العلمية واملهنية:
 عضو مؤسس في جمعية املدربين السعوديين.
 عضوة في جمعية التدريب وتنمية املوارد البشرية.
 عضوة في الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ( جستن ) .
 عضوة في مجلس عمادة تطويرالتعليم الجامعي .6032 -6036
 عضوة في مجلس عمادة البرامج التحضيرية .6032-6031
 عضوة في لجنة الخطط واملناهج على مستوى جامعة إلامام 3919-3919
 عضوة في مجلس التربية والتعليم في منطقة الرياض .3916-3913
 عضوة في الجمعية املصرية للتربية العلمية.
 عضوة في الهيئة العليا للتخطيط الاستراتيجي بجامعة الامام دمحم بن سعود .6039 -6031
 حاصلة على التميزإلاداري في التطويرمن مديرجامعة الامام دمحم بن سعود.
 حاصلة على العديد من شهادات الشكروالتقديرمن مؤسسات تعليمية واجتماعية في اململكة.

املهارات :
 الاتصال:
الاتصال الكتايي :القدرة على كتابة مواد تعليمية وحقائب تدريبية وتقارير معبرة وافية ووثائق سواء قصيرة أو
طويلة ،على منهجية علمية وبأسلوب يحقق أقص ى قدرمن الاهتمام والفهم للقارئ.
الاتصال الشفوي :مهارات إلالقاء ،والتحدث أمام الجمهور ،وفن الاستماع وإلانصات ،واستخدام أسلوب
املنطق العلمي في النقاش والحوار ،والقدرة على التعبير وإلايجاز ،ومهارة إدارة الوقت.
الاتصال التقني :استخدام تقنية املعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي في التعليم والتدريب ،وفي املمارسات
الفردية والتنظيمية  ،ومهارة استخدام أنظمة إدارة التعلم إلالكتروني البالك بورد واملودل.
 العمل مع آلاخرين :القدرة على العمل لتحقيق ألاهداف املحددة وتنظيم وإنجاز ألانشطة املشاركة والالتزام
والتعاون والانفتاح و املرونة في التفكير وفى تقبل آراء آلاخرين ،قيادة فعالة لنشاطات الفريق وقادرة على إدارة
الخالفات والصراعات .والعمل ضمن فريق والعمل تحت الضغط.
 طرق البحث :التخطيط وتطبيق أساليب مختلفة للمشاريع البحثية على أساس أهدافها ،وتحديد املشكالت
واقتراح الحلول والتركيزعلى الجانب التطبيقي وآليات تفعيله في الجانب امليداني.
 القيادة :القدرة على بناء عالقات جيدة مع املرؤوسين وذلك من خالل توزيع املهام بحسب ميولهم واتجاهاتهم
وإفساح املجال لهم لإلظهار روح الابتكار لديهم  ،ومهارة التفويض والتحفيز  ،والتنظيم من خالل العمل في
ً
محيط منظم منضبط بدءا من الوقت وألاهداف وألاوليات  ،والثقة بالنفس وقوة إلاقناع وحسم ألامور.

السمات الشخصية
 إلابداع  :قادرة على ابداع أفكار جديدة في مجاالت تربوية وعلمية متعددة واستكشاف الفرص الجديدة
واستثمارها إلى جانب موهبتي في الرسم والكتابة القصصية والتصميم .
 التكيف واملرونة :قادرة على تغيير الخطط إذا تملي الظروف ،والقدرة على تغيير ألاشياء للحفاظ على الحماس
والتعامل مع املتغيرات بشكل متوازن وموضوعي.
 املبادرة  :الانفتاح على ألافكار الجديدة ووضع الافكار موضع التنفيذ واملثابرة وتحمل املخاطرة في العمل
وإلايجابية وإلاخالص لتحقيق ألاهداف وفق ما خطط لها.

التطويراملنهي
:في مجال التدريب
 Certificate IV in Training and Assessment (TAA40104) -Line Management. Institute of
Training, Melbourne, Australia. 29 October – 10 December 2007.
 Professional Certified Trainer (TOT) Training the Trainers: American Global Training Board.
. مدربة مهنية معتمدة من مجلس التدريب ألامريكي
 Canadian Academy Development and Training: Certificate of Membership
.عضوة معتمدة في ألاكاديمية الكندية للتطويروالتدريب
 Staff Professional Development, University of Wollongong in Dubai.2011.
 Accelerated Learning workshop, 30 Sep – 2 Oct, 2009 and Member of The Accelerated
Learning Network of Professional trainers and educators.
. واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، 6039 ، ساعة تدريبية90  تدريب املدربين بمعدل
.6006 –  البرنامج املتكامل في إعداد املدربين
.6009 –  تطويرمهارات املدربين واملدربات
.6001 –  قياس أثرالتدريب
.6001 –  تطويرفعالية التدريب
.6030 ، الاتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب
.6006-  مدربة معتمدة لنشرثقافة الحوارالوطني
 واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب، 6039 ، ساعة تدريبية69  بمعدلPMP  إدارة املشاريع باحتراف
. التقني واملنهي

:في مجاالت تعليمية وتربوية أخرى
 Effective Practices for Leadership and Management. Organized by Academic Leadership
Development Workshop, Ministry of Higher Education, Jan 9-10, 2010.
 Speed Reading, 2006.
 Working Toward Program Accreditation, 2009.
 Teaching and Learning Strategies, 2010.
 A Paradigm Shift in Education to empower Arab Student for Success in Modern Life, 2012.
 Assessment for Learning and its Impact on Leading learning, 2012.

 Creative Thinking in classroom Environment, 2012.
 Excitements inside the Classroom: Using Education Games, 2012.
 ورشة العمل التدريبية التي نظمتها هيئة التقويم التعليم العام مع الشريك الدولي " منظمة اكارا الاسترالية "
ضمن مشروع بناء إلاطارالتخصصية ملعاييرمناهج التعليم وبواقع  61ساعة بتاريخ  6-2أبريل .6032
 نظام جسور إلدارة التعلم (.)LMS - 2009
 نظام جسور إلدارة محتوى التعلم(.)LCMS - 2009
 التخطيط إلاستراتيجي في املؤسسات ألاكاديمية .6006-
 التخطيط الاستراتيجي ملؤسسات التعليم العالي – .6030
 فن إدارة الاجتماعات  6001 -م.
 أساليب التدريس في التعليم املوجه نحو الاقتصاد املعرفي  6001 -م.
 مهارات وتقنيات البحث في املصادرإلالكترونية وإلانترنت  6002-م.
 أفكارإبداعية في حفظ القرآن الكريم 6002-م .
 الفصول املكتظة التحديات والحلول 6002-م.
 إعداد الوسائل التعليمية واستخدامها  6002-م .
 التدريب بالزمالء للمعلمات واملشرفات التربويات  6009 ،م.
 تعليم مهارات التفكيرضمن املواد الدراسية" بقيادة املدرب العالمي  ،روبرت شوارتز  6006-م.
 ورشة عمل ثانية " تعليم مهارات التفكير العليا ضمن املواد الدراسية"بقيادة املدرب العالمي روبرت شوارتز
 6006م
 الدورة التأسيسية لبرنامج ( قادة نادي التوستماسترز)  6031 ،م.
 التحسين املستمرللجودة .CQI - 2010
 املراجعة الداخلية للبرامج واملقررات ومؤشرات ألاداء .6039-
 تطويرالقيادات ألاكاديمية – .6039-6039
 التعلم املتمركزحول الطالب .3919-
 دمج التقنية الحديثة في التدريس الجامعي .6039-
 تطويراملقرر الرقمي باستخدام .course Lab - 2014
 تقنيات حديثة واستخداماتها في التعليم الجامعي – .3919
وهناك العديد من الدورات التدريبية واملؤتمرات والندوات التي حضرتها الباحثة.

