
 

 

 

 

 

  

 يةلمالسيرة الع

  األقسام األدبية تنمية مهارات التفكير(، مناهج وطرق تدريس العلوم) الفي دكتوراة درجة ال •

 . هـ 1426 كلية التربية بالرياض في 

كلية التربية بالرياض  األقسام االدبية فيدرجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس،  •

 ، بتقدير ممتاز. هـ 1420

 ، بتقدير ممتاز. هـ 1413بكالوريوس علم حيوان األقسام العملية في كلية التربية بالرياض  •

 

  السيرة العملية إلى جانب تدريس المقررات الجامعية

 .، معلمة بالرياض بمدارس األبناء التابعة لوزارة الدفاع هـ  1413-1415 •

 ، تمهيدي ماجستير.هـ   1415-1416 •

قسام رئيسة مكتب التربية العملية لأل –عضو لجنة سير االمتحان   ،هـ   1416-1420 •

 .العلمية

 ، وكيلة لجنة سير امتحان المنتظمات.هـ   1421-1423 •

 ، وكيلة لجنة سير امتحان المنتسبات. هـ   1423-1424 •

 وكيلة لجنة رصد قسم الجغرافيا. ، هـ 1426 -1425 •

من وضع رؤية ورسالة لقسم التربية  ، رئيسة التربية وعلم النفس وأول هـ  1429 -1427 •

 وعلم النفس بالكلية 

 هـ  1428/ هـ  1427إعداد اول تقرير إلنجازات قسم التربية وعلم النفس  -

 . هـ 1429  /هـ  1428

 . مستشار غير متفرغ بأكاديمية البكاري الصحية ) مشرف عام ( ،هـ   1429-1430 •

 ، وكيلة عمادة شؤون الطالب لنشاط الطالبات. هـ   1430-1432 •

 .،عضوة لجنة دراسة الوضع الوظيفي هـ   1434-1435 •

 .والفنية بالجامعة   ةداري،عضوة لجان تنظيم اختبارات المتقدمات للوظائف اإلهـ  1434 •

 .لالبتعاث والتدريب  ةعضوة اللجنة الدائم ،هـ  1434-1435 •

 . وكيلة كلية إدارة اعمال +تعليم جامعي وإشراف ماجستير،هـ   1434-1436 •

 

 

 

 

 ها عبدالجبار أحمد يماني مد. 

 دارةاإلعضو مجلس 

   dr_mahayamani@hotmail.com البريد االلكتروني: 

 

mailto:dr_mahayamani@hotmail.com


 

 

 

 

ولمبياد العلمي بمؤسسة موهبة ، محكم في التصفيات النهائية لألهـ   1435-1436 •

  .المعلمين

 .اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات  ،عضوهـ  1436 -1435 •

 .التعليم عن بعد  وكيلة عمادة، هـ  1438 -1437 •

وسائل   -المناهج  -(2(،) 1،تدريس المقررات :طرق تدريس خاصة )هـ   1420-1437 •

- اجتماعات التربية -مدخل إلى المناهج وطرق التدريس -المناهج  سس بناءأ-تقنيات التعلم 

تدريب -التنمية المهنية -تحليل محتوى المنهج -تنمية مهارات التفكير - تقويم تربوي 

 . 1،2ميداني 

 

 الدورات وورش العمل

لروبرت شوارتز )مركز النافع بالرياض(، عام   –ورشة عمل التعليم المعتمد على التفكير  •

 هـ. 1422

دورة إعداد مدربات لتدريس مهارات التفكير بكلية التربية بالرياض )الوكالة المساعدة  •

 هـ 1426للشؤون التعليمية(، في عام  

دورة متقدمة إعداد مدربات لتدريس مهارات التفكير بكلية التربية بالرياض )الوكالة   •

 هـ. 1427المساعدة للشؤون التعليمية(، في عام  

 هـ.1423، في عام  SPSSدورة مقدمة في الحزم اإلحصائية  •

الجمعية التعاونية لجامعة الملك عبد العزيز، في عام   – دورة إستراتيجيات النجاح  •

 هـ. 1423

 هـ. 1425دورتين في علم الخط وتحليله، في عام   •

ورشة عمل االختبارات والمقاييس وأدوات تقييم السلوك اإلنساني )جامعة الخليج   •

 هـ.1428ين(، في عام البحر

 هـ. 1428دورة االتصال اإلداري معهد اإلدارة العامة بالرياض، في عام  •

ورشة التعليم اإللكتروني وأدواته )المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعلم عن بعد(، في  •

 هـ. 1429عام  

ام المركز العربي للتدريب واالستشارات، في ع –دليل عملي للقادة لتولي المسؤولية  •

 هـ. 1429

 هـ. 1429دورة عن البورتفوليو، جامعة طيبة، في عام  •

 هـ. 1429ورشة عمل الجودة واالعتماد األكاديمي، جامعة طيبة،   •

 هـ.1430برنامج تدريبي تنمية مهارات القيادات اإلدارية، جامعة أم القرى، في عام  •

 هـ. 1430دورة تدريب على نظام جسور للتعلم اإللكتروني، جامعة طيبة، في عام  •

 هـ. 1430دورة بناء االختبارات اإللكترونية، جامعة طيبة، في عام  •

 هـ. 1430تصميم التعلم اإللكتروني وتطويره،   •

 هـ. 1431تنمية مهارات القيادات، جامعة طيبة،  •



 

 

 

 

 هـ.1431برنامج تدريبي إلعداد المدربات المعتمدات لنشر ثقافة الحوار، عام  •

 هـ.1431والتعلم عن بعد، عام  رشة تدريبية عن تميز التعليم  و •

 هـ. 1431عام    كفاءة األستاذ الجامعي في بيئة رقمية تفاعلية، •

ورشة عمل توصيف البرنامج والمقررات )الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي(،  •

 هـ. 1431عام  

األكاديمي(، عام ورشة عمل التقويم المؤسسي والبرامجي )الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  •

 هـ. 1431

برنامج األسس النظرية للتقويم القائم على مركزية التعلم، جامعة أم القرى، في عام   •

 هـ. 1431

 هـ.1431، جامعة أم القرى، عام  Rubricsبرنامج تقويم مهام األداء باستخدام القواعد  •

 هـ. 1431م برنامج تدريبي عن التقويم باستخدام ملفات اإلنجاز، جامعة أم القرى، عا  •

مملكة -برنامج تدريبي عن اإلرشاد األكاديمي للطالبات الجامعيات، مركز التنمية اإلدارية •

 . هـ1432عام  البحرين،

 هـ.1432دورة إعداد مدرب معتمد، جامعة طيبة، عام  •

 .هـ1434دورة التدريس الفعال )لمدة شهر(، بجامعة وريك )كوفنتري( بريطانيا، عام   •

ال اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي )الهيئة الوطنية للتقويم ورشة عمل جودة األعم  •

 . هـ1435واالعتماد(، عام 

 . هـ1438(، عام  BLACKBOARDالمساعد األكاديمي لنظام التعلم ) •

 . هـ1438أساسيات القيادة األكاديمية )مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم(، عام   •

 . هـ1439ي )مركز القيادة األكاديمية(، عام القيادات النسائية في التعليم العال •

 

 تقديم دورات

ورش عمل عن اإلرشاد األكاديمي للطالبة الجامعية، )الفئة المستهدفة: أعضاء هيئة  3 •

 .هـ1434هـ/ 1432هـ/  1431التدريس بجامعة طيبة( عام  

بجامعة طيبة(، عام التفكير اإلبداعي وأداة اإلبداع )الفئة المستهدفة: الطالبة الجامعية  •

 . هـ1431

 

 حضور المؤتمرات والندوات 

 كلية عفت بجدة .: ، ندوة المواطنة الرقمية هـ 1429 •

 هـ ، ندوة أبحاث الحج : جامعة طيبة بالمدينة والمنورة .  1429 •

حلقة النقاش الخامسة / التعليم اإللكتروني / في الجامعات السعودية : خطوات  هـ ، 1429 •

 عملية لنجاح مشترك )المدينة المنورة( . 

 هـ ، الملتقى العلمي الثالث كلية العلوم التطبيقية بجامعة طيبة .  1430 •



 

 

 

 

 

 .طيبة(هـ ، مؤتمر االعتماد األكاديمي لكليات التربية في الوطن العربي )جامعة  1430 •

وقاية وتنفيذاً )مركز األمير   -هـ ، ندوة الحدود الشرعية الخاصة بذوي االحتياجات  1430 •

 سلطان للمعاقين( .

المركز الوطني للتعليم اإللكتروني   -هـ ، المؤتمر العالمي األول للتعلم اإللكتروني  1430 •

 )الرياض( .

كز األمير سلطان لرعاية هـ ، ندوة حقوق المعوقين بين الواقع والمأمول )مر 1431 •

 المعوقين( . 

 هـ ، مؤتمر التربية في عصر البدائل )جامعة اليرموك( األردن . 1431 •

 هـ ، الملتقى العلمي الثالث ألبحاث المدينة المنورة )جامعة طيبة( .  1431 •

هـ ، المؤتمر الدولي الثالث )تحديات البحث العلمي في العالم العربي( جامعة  1431 •

 مصر . -الزقازيق 

المؤتمر العالمي األول عن جهود المملكة العربية والسعودية في خدمة القضايا   هـ ، 1432 •

 اإلسالمية )الجامعة اإلسالمية( بالمدينة المنورة . 

المركز الوطني للتعليم اإللكتروني   -هـ ، المؤتمر العالمي الثاني للتعلم اإللكتروني  1432 •

 )الرياض( .

 . كتروني: التعلم للجميع )الكويت(المؤتمر اإلقليمي للتعلم االل،هـ  1432 •

، الدورة الرابعة من معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، ومنتدى التعليم  هـ  1432 •

 العالمي )دبي(. 

 . ،المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للتعليم العالي)الرياض(هـ  1433 •

 .، المؤتمر الدولي االول للقياس والتقويم )الرياض( هـ 1434 •

 . ، المؤتمر الدولي للعلوم االجتماعية واإلنسانية في العالم اإلسالمي )دبي( هـ 1434 •

 

 خدمة المجتمع

     الندوة العالمية للشباب االسالمي نادي الفتيات _\ مشاركة في برنامج  ،هـ  1429 •

 .)دورة تنمية مهارات التفكير العليا (

 ارة .د ة السعودية لإلعيالجم \اإلداري تنمية مهارات التفكير \مشاركة في دورة  ،هـ  1428 •

 .نشطة بالجامعة اإلسالمية ، المساهمة في إنجاح البرنامج الثقافي لألهـ  1429 •

    نادي الفتيات _الندوة العالمية للشباب اإلسالمي \ مشاركة في برنامج  ،هـ  1431 •

 . )ورشة عمل _فريق يصنع حضارة (

التعليم   إدارةضمن برنامج الموهبات ب( )القيادة علم وفنمحاضرة بعنوان  ،هـ  1432 •

 .بالمدينة

 



 

 

 

 

 

 أبحاث منشورة 

نحوه لدى معلمات ه  تجاإل فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات تدريس التفكير وام ،    2008 •

 .منشور(دكتوراه العلوم )بحث 

دراسة ميدانية لواقع نشر الثقافة العلمية معوقاتها بالمملكة العربية السعودية وفق   م ،    2008 •

 . )بحث ومشترك (اراء طالب الجامعات 

درجة توظيف معلمي العلوم في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية   ،م  2012 •

 . لمبادئ النظرية البنائية :دراسة مقارنة )بحث مشترك (

بجامعة طيبة في ضوء معايير الجودة من وجهه نظر قطاع خدمة المجتمع  ،واقعم 2013 •

 . ( هيالقيادات )دراسة تقويم

 . ،دور الخرائط البحثية في تطوير البحث التربوي في العالم العربي )ورقة عمل(م  2014 •

بات :دراسة ومن وجهة نظر الموهبين والموه ه علي  ما ،التعليم االلكتروني ماله وم  2014 •

 . مسحية 

 

 النشاط العلمي 

ببعض جامعات المملكة العربية   الدكتوراهوتحكيم أدوات العديد من أبحاث الماجستير  •

 السعودية. 

 . مشاريع بحثية ماجستير موازي وسبعة ،رسالة ماجستيرعشر  ااثناالشراف على  •

 . يمشاريع بحثية ماجستير مواز ر، وستةرسالة ماجستي وعشرونة ست مناقشة  •

 

 


