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 جامعة دمشق ماجستير 5
والجامعة االمريكية 

 بيروت

 7007 التقويم والقياس في التربية وعلم النفس

 6991 ارشاد نفسي جامعة دمشق ارشاد نفسيم دبلو  6
 6991 علم نفس جامعة دمشق بكالوريوس 0

 

 Thesis information معلومات رسالة الدكتوراه 6
  
 

البطارية المتعددة المستويات دراسة ميدانية للبطارية " CogAt" رائز القدرات المعرفية  عنوان رسالة الدكتوراه
 وتعييرها في محافظة دمشق

 علم نفس التخصص العام

 التقويم والقياس في التربية وعلم النفس التخصص الدقيق
 

   Career record سجل الوظيفيال 0
 

 Date التاريخ  Position العملجهة  Job الوظيفة الرقم
 وحتى األن 7062 جامعة الملك فيصل أستاذ مشارك 6
 7062 -7060 جامعة الملك فيصل أستاذ مساعد 7
 7060 -7002 جامعة دمشق/ كلية التربية أستاذ مساعد 3
 7002 -6991 جامعة دمشق/ كلية التربية معيدة/ محاضرة 1

 
 

 Languages skills المهارات اللغوية 5
 

 تقن اللغة اإلنكليزية محادثة وكتابةأ
 اللغة تركية مستوى مبتدىء
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 اإلنتاج العلمي
 

  األبحاث العلمية المحكمة  2
Research articles published in refereed journals 

 

 رقم
 عنوان البحث اسم الباحث

Article title 

 وتاريخ النشر الناشر
Journal, Place of 

publication, N, V,  pp 

 يسرى زكي عبود 6

Challenges to gifted education in 

the covıd-19 pandemic about 

online learning in saudi arabia 

from the perspective of gifted 

students and parents  

Journal of Gifted Education 

and Creativity, 8(1), 11-21, 

April 2021 

 

 يسرى زكي عبود 7
Obstacles to Creative Teaching 

from the Perspectives of Faculty 

members at King Faisal 

University in Saudi Arabia 

International Journal of 
Research in Educational 
sciences, 3(2) 531 - 562 

 يسرى زكي عبود 3

Evaluating gifted teachers, 

Supervisors and Accelerated 

Students' Perceptions of 

Academic Acceleration in Saudi 

Arabia, 
 

Psychology & Education 
Vol(58) no, 1 

2021 

 يسرى زكي عبود 1
الذكاءات المتعددة لدى عينة من طلبة جامعة 
الملك فيصل في ضوء متغيري التخصص 

 والجنس

جامعة الملك فيصل ل العلمية مجلةال
، (7)69، 6110، 7061 ،التربوية

616-615. 

5 
ملك فيصل في ضوء تقويم األداء بجامعة ال يسرى زكي عبود

 أبعاد بطاقة األداء المتوازن 
مجلة )مجلة دراسات نفسية وتربوية 

، 60، مج 7062( / علمية محكمة
 . 665-97، ص ص 69ع 

1 

بعض الدالالت السيكومترية للصورة السعودية  يسرى زكي عبود
للكشف عن الموهوبين  SAGESمن اختبار 

 بالمرحلة االبتدائية والمتوسطة

( مجلة علمية محكمة)باك مجلة أمارا
االكاديمية االمريكية العربية للعلوم )

، ع 1، مج 7062/( والتكنولوجيا
 .657-633، ص ص 72

2 
 يسرى زكي عبود
 ابراهيم الصباطي
 فتحي أبو ناصر

دراسة العالقة بين التحصيل الدراسي وبعض 

الجوانب غير المعرفية لدى طالب جامعة 

 راتالملك فيصل في ضوء بعض المتغي

المجلة الدولية لإلبداع والدراسات 
 ,62015، العدد63المجلد  التطبيقية

 221-207ص
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1 
 يسرى زكي عبود

 مصموديالسليم 

بناء وتقنين مقياس الخصائص السلوكية 
للتعرف على الطالب الموهوبين بجامعة 

 الملك فيصل

، التربوية مجلة جامعة طيبة للعلوم
 7061، 6العدد، 9المجلد 

 19-20ص 

9 
 يسرى زكي عبود

 وآخرون 

بناء وتطوير بطارية للكشف عن الموهوبين 
وتعييرها في  في مرحلة رياض األطفال

 محافظة االحساء

معات العربية للتربية مجلة اتحاد الجا
، 3عدد ،67المجلد النفس، وعلم 

 610-651ص ، 7061

 يسرى زكي عبود 60

االستثارات الفائقة والقدرة العالقة بين أنماط 
ية لدى عينة من الطالب الموهوبين مدرسال

محافظة والعاديين في المرحلة المتوسطة في 
 االحساء

جامعة  –مجلة كلية التربية 
، 7، العدد 77مجلد ، اإلسكندرية
 713-775ص ، 7067

 يسرى زكي عبود 66

فاعلية برنامج تدريبي قائم على تنمية مهارات 
ليام الكتابة اإلبداعية استنادًا إلى نموذج وي

جوردون لتأليف األشتات لدى عينة من 
الطالبات الموهوبات في المرحلة المتوسطة 

 في محافظة األحساء

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية 
 7061،وعلم النفس

71/9/7061 

67 
 يسرى زكي عبود

 واخرون 

تقنين وتطوير بطارية للكشف عن الموهوبين 
 في الرياضيات في رياض األطفال والصف

 األول االبتدائي في محافظة االحساء

جامعة  ،مجلة كلية التربية
 7063،الفيوم

73/1/7063 

 يسرى زكي عبود 63

الذكاء االنفعالي كمنبئ بمركز الضبط 
والتحصيل الدراسي لدى عينة من الطالبات 
الموهوبات والعاديات في المرحلة الثانوية في 

 محافظة األحساء

عة اإلمام مجلة العلوم التربوية، جام
 7069دمحم بن سعود اإلسالمية، 

77(6) ،169-151. 
 

 يسرى زكي عبود 61

أثر استخدام مقاييس التقدير المتدرجة على 
التحصيل الدراسي والكفاءة الذاتية األكاديمية 
ومهارات التقويم الذاتي لدى طالبات كلية 

 التربية في جامعة الملك فيصل

 7069مجلة رسالة الخليج، 
10(656) ،22-95 

65 
 يسرى زكي عبود
 فتحي أبو ناصر

تقنين اختبار القدرات المعرفية المتعدد 
 للموهوبين في الجامعة

 مجلة الجامعة االمريكية للبحوث
7061 ،5(7 )26-606 

61 

 فتحي أبو ناصر
 حمدان المحمد
 شعيب صالح

 يسرى زكي عبود

سمات خارطة الطالب الموهوبين والمتفوقين 
الملك فيصل وتوفير سبل  الدارسين بجامعة

 " الرعاية المقترحة لهم

 " المجلة التربوية لجامعة سوهاج"
7069 

13(7.) 6-71 
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 األبحاث العلمية المقدمة لمؤتمرات وندوات علمية متخصصة محكمة 6
 
 
 
 
 
 

 الناشر وتاريخ قبول النشر عنوان البحث (الباحثين)اسم الباحث  رقم

 يسرى زكي عبود 6

Evaluating the 

Perspectives of 

Teachers, Supervisors, 

and Accelerated 

students Regarding 

Academic 

Acceleration in the 

Kingdom of Saudi 

Arabia 

The 16th Asia-Pacific 

Conference on Giftedness 

2020 Beyond Intelligence: 

Entrepreneurship, Leadership, 

& Ethical Minds, Daegu, 

Korea. 28/11/2020 

 يسرى زكي عبود 7
Sustianable Development 

and its Role in Supporting 

the Quality of Life 

المؤتمر المغاربي الدولي األول للتنمية 

 المستدامة في تونس

جامعة الزاوية وجامعة كوااللمبور 

 بالتعاون مع الجامعة االمريكية العالمية

12-14/3/2221  

 يسرى زكي عبود 3
به المؤسسات الدور الذي تلع

في اكتشاف وتنمية مهارات 

القيادة لدى األطفال في مرحلة 

(الطفولة المبكرة والنموذج  

في ملتقى إعداد القادة الصغار في " 

 الواقع)مرحلة الطفولة المبكرة

 (والنموذج

/ قسم رياض األطفال / كلية التربية 

 جامعة الملك فيصل

32/1/2221 

1 

 يسرى زكي عبود

Challenges to gifted 

education in the 

COVID-19 pandemic 

from the perspective 

of gifted students and 

Parents in Saudi 

Arabia"  . 

 

in the "ICGYSE 2020 1st 

International Congress on 

Gifted Young Scientists 

Education (ICGYSE)"  20-22 

November 2020 Istanbul, 

Turkey 

5 

 كي عبوديسرى ز 
قضايا جدلية في الموهبة 

 واإلبداع

 في المؤتمر الدولي األول لمؤسسة 
 61/09/7070: بتاريخ اإلبداع

 النمسا

1 

 يسرى زكي عبود
األساليب الحديثة في 

 تشخيص وتقييم التوحد

الملتقى الدولي األول بالمغرب بعنوان 
و 62التربية الخاصة إشكاالت وحلول 

 7070يوليو  61
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2 
 ي عبوديسرى زك

 ضيف هللا الغامدي

في  تقويم التسريع األكاديمي

المملكة العربية السعودية من 

وجهة نظر معلمي مشرفي 

 الموهوبين

االبتكار في )المؤتمر الدولي الثاني 
، 2/3/7069-5، (تربية الموهوبين

جامعة الخليج العربي بالتعاون مع 
الجمعية العالمية ألبحاث تنمية الموهبة 

 والتميز

 يسرى زكي عبود 1
التقويم البديل كاتجاه حديث 

 في تقويم أداء الطالب

71-79/3/6131 
 6131-6103ص ، الرابع جزءال

المعلم وعصر )المؤتمر الدولي 
كلية ( الفرص والتحديات: المعرفة

 الملك خالد جامعة، التربية

 يسرى زكي عبود 9
تعليم الموهوبين ورعايتهم عن 

 بعد
 "تصور مقترح"

الدولي الثاني للموهوبين المؤتمر 
والمتفوقين تحت شعار نحو استراتيجية 

جامعة وطنية لرعاية المبتكرين في 
 االمارات العربية المتحدة

69/76/5/7065 
 561-199ص ص 

 

 الموهوبون ذوو اإلعاقة يسرى زكي عبود 60
المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة 

 7/1/7061-6والتأهيل، الرياض 
 61/2/6139-65الموافق 

 يسرى زكي عبود 66

تقويم الممارسات الصفية لدى 
أعضاء الهيئة التدريسية في 
جامعة الملك فيصل وعالقتها 
بتنمية االبداع واالبتكار لدى 

الطالب من وجهة نظر 
 الطالب

مؤتمر تقويم أداء عضو الهيئة 
التدريسية في ضوء التوجهات الوطنية 

 "الدولية الحديثة
 5/6110/ 61-61بتاريخ 

 70/6/7069الموافق 

 يسرى زكي عبود 67
أثر استخدام مقاييس التقدير 

على التحصيل الدراسي 
 لطالب الجامعة

 مؤتمر جامعة الملك سعود
التعليم ما بعد الثانوي الهوية ومتطلبات 

  72/1/6139-71التنمية بتاريخ 
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 يسرى زكي عبود 63
التقويم البديل للموهوبين 

 والمبدعين

الثالث للمركز الوطني  الملتقى العلمي
ألبحاث الموهبة واإلبداع في جامعة 

 الملك فيصل
 2/1/6132-1: تاريخ

 
 
 
 
 

 يسرى زكي عبود 61

 مشكالت اإلرشاد األكاديمي
دراسة استطالعية آلراء عينة 
من طالبات جامعة الملك 

 فيصل

مؤتمر اإلرشاد األكاديمي في التعليم 
العالي لدول مجلس التعاون الواقع 

عبد العزيز في جامعة الملك . مأمولوال
هـ الموافق 6132 6/  76- 70. جدة
7 -3  /66 7065  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤلفات العلمية  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتاريخ النشرالناشر  عنوان المرجع اسم المؤلف  رقم

 
 يسرى زكي عبود

 وآخرون 
ذوي الموهوبين مزدوجي الخصوصية 

 صعوبات التعلم

 الملك فيصلمنشورات جامعة 
 مركز الترجمة والتأليف

7062 

 يسرى زكي عبود 
 وآخرون 

اإلبداع والموهبة من النظرية إلى 
 الممارسة

 قيد النشر

 
 يسرى زكي عبود

 وآخرون 

برامج الموهوبين مفهومها، أسسها، 
 وتقويمها

 قيد النشر
 

 
 يسرى زكي عبود

 

البحوث والدراسات النظرية حول مهارة 
 الكتابة العربية

 راجعات نقدية وببليوجرافيا موّسمةم

 منشور
هللا بن  منشورات مركز الملك عبد

 عبد العزيز لخدمة اللغة العربية
7069 

 
 يسرى زكي عبود

 وآخرون 
 رعاية الموهوبين 

 منشور 
 مكتب الخليج العربي بالكويت

7076 
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  Projectsمشروعات ال 0
 
 
 

 تاريخ األعداد عنوان المشروع مشروعاسم معد ال رقم

 المشروع الوطني لتحديد احتياجات الموهوبين بالمملكة يسرى زكي عبود 6

7066-7067 
منشورات مؤسسة الملك 

عبد العزيز ورجاله 
 للموهبة واإلبداع

7 

 يسرى زكي عبود
فريق المركز الوطني 

ألبحاث الموهبة 
 واإلبداع

لممارسات والسياسات دراسة مسحية ألبرز االتجاهات وا
والتجارب في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول 

 الخليج والعالم بمجال الموهوبين

7061-7062 
منشورات مكتب الخليج 

 العربي

3 
 يسرى زكي عبود

 
 الموهبة في الوطن العربيالبحوث والدراسات النظرية حول 

 مراجعات نقدية وببليوجرافيا موّسمة

7070 
مركز الملك  منشورات

سلمان لخدمة اللغة 
 العربية

 

 يسرى زكي عبود
فريق المركز الوطني 

ألبحاث الموهبة 
 واإلبداع

 وحتى اآلن 7070 تصور مقترح لرعاية الموهوبين بجامعة الملك فيصل

 
 
 

  Standardizing tests and scales تقنين وتعيير االختبارات والمقاييس/ ترجمة  0
 
 

 تاريخ األعداد المقياسعنوان  قياسالماسم معد  رقم

 يسرى زكي عبود 6
 ترجمة وتقنين اختبار

Gifted Rating Scales GRS-S 
7061- 7069 

 يسرى زكي عبود 7
الذكاءات لقياس  MIDASترجمة وتقنين اختبار ميداس

 المتعددة لدى عينة من طلبة جامعة الملك فيصل
7067 

3 
 يسرى زكي عبود

 

Standardizing Multi Cognitive Abilities Test 
of Gifted College Students (GCAT) at King 

Faisal University 
7061-7062 

 يسرى زكي عبود 1
 

locus of control (LC )تقنين اختبار الضبط الذاتي 
 على طالب جامعة الملك فيصل

7061 
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للكشف عن الموهوبين  SAGESاختبار ترجمة وتقنين  يسرى زكي عبود 5
 بمحافظة االحساء المرحلة االبتدائية والمتوسطةب

7062 

 يسرى زكي عبود 1
الذكاء االنفعالي، )تقنين بطارية االختبارات غير المعرفية 

لدى طلبة ( واختبار التفكير التأملي، ومقياس الدافعية
 جامعة الملك فيصل

7061 

 يسرى زكي عبود 2
لى بناء وتقنين مقياس الخصائص السلوكية للتعرف ع

 الطالب الموهوبين بجامعة الملك فيصل
7061 

 يسرى زكي عبود 1
بناء وتطوير بطارية للكشف عن الموهوبين في مرحلة 

 وتعييرها في محافظة االحساء رياض األطفال
7063 

 Over excitabilitiesالفائقة االستثارات تقنين مقياس  يسرى زكي عبود 9
 وسطة في االحساءلدى الطالب الموهوبين في المرحلة المت

7067 

 يسرى زكي عبود 60
تقنين وتطوير بطارية للكشف عن الموهوبين في 

الرياضيات في رياض األطفال والصف األول االبتدائي في 
 محافظة االحساء

7063 

 يسرى زكي عبود 66
 Scholastic abilityتقنين اختبار القدرة المدرسية  
   (SCATIII)طالب الموهوبين في المرحلة المتوسطة لل

7067 

 قنين اختبار طوير وتت يسرى زكي عبود 67
Obstacles to Creative Teaching  7070 

 يسرى زكي عبود 63
 تطوير وتقنين اختبار

Perceptions of Academic Acceleration  
 

7070 

 
 
 
 

 تقارير علمية واستشارات وأعمال مهنية  9
 

 المكان والتاريخ عنوان العمل رقم
 حتى اآلن-7001الرياض / مركز قياس مستشارة بمركز قياس 6

7 
في العديد  وبينالموهورعاية محاضرات تعريفية باكتشاف تقديم ال

 .جامعة الملك فيصلمن الكليات في 
-7067فيصل كلية التربية جامعة الملك 
7069 

-7061، األحساءيم في إدارة التربية والتعل .تحكيم مسابقة الروبوت الدولية على مستوى المملكة 3
7062 

1 
شراف على أبحاث الطالب المشاركين في المؤتمر الطالبي اال

 .الثالث والخامس، باإلضافة إلى تحكيم االبحاث في المؤتمر
-7061 ،كلية التربية جامعة الملك فيصل

7065 
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5 
تدريب أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الملك فيصل في عدد 

 .المستوى المبتدئ والمتقدم SPSSمن الدورات على برامج 
عمادة التطوير الجامعي في جامعة الملك 

 7070-7060بين عامي  فيصل

تدريب طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل في عدد  1
 .المستوى المبتدئ والمتقدم SPSSمن الدورات على برامج 

عمادة التطوير الجامعي في جامعة الملك 
 7061- 7060، فيصل

 

2 
تدريب طالبات الماجستير على برنامج الكورت، وبرنامج 

 .سكامبر، وتحليل سوات

عمادة التطوير الجامعي في جامعة الملك 
 فيصل

7067- 7065   

1 
تدريب أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الملك فيصل على 

 بناء االختبارات التحصيلية وتقويم الكفايات
ة الملك عمادة التطوير الجامعي في جامع

 7061-7061، فيصل

9 
تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على كيفية االشتراك 

 بالمشروعات التنافسية والنشر العلمي
عمادة التطوير الجامعي في جامعة الملك 

 7065-7061،فيصل

 تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على برنامج الكورت 60
عمادة التطوير الجامعي في جامعة الملك 

 7061،فيصل

66 
محاضرات لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي ال عدد منتقديم 

 واالقسام بالجامعة اتكليجميع الوتنمية الموهبة ورعايتها في 
 7061، جامعة الملك فيصل/ كلية العلوم

ورشة تدريبية بعنوان التقويم البديل لتحسن تعلم الطالب،  67
 ألعضاء الهيئة التدريسية

 7061، معيعمادة التطوير الجا

 االرشاد النفسي ، دورالمشاركة في برنامج موهبة الصيفي 63
جامعة الملك كلية العلوم / كلية الطب 

 7062-7063/ فيصل
 جمعيات تحفيظ القرآن للمشرفات دورات تدريبية في مجال تنمية الموهبة والتفكير االبداعي 61

65 
موهبة  تدريب المتدربين في برامج التدريبي لمنسوبي برامج

 .الصيفية الذي عقدته مؤسسة موهبة
 : الرياض في فندق هوليدي إن بتاريخ

 7-1/1/7066 

61 
التدريبية على منصة الجامعة تحت  من الدوراتعقد مجموعة 

 "منصة الموهوبين"مسمى 

 رابط المنصة

https://delgate.kfu.edu.sa/trainingportal

auth/studenttrainingportalAr.aspx 

 

 لاطفتنمية التفكير االبداعي لدى األ  62
مركز التدريب في كلية الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع 
66/5/7070 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://delgate.kfu.edu.sa/trainingportalauth/studenttrainingportalAr.aspx
https://delgate.kfu.edu.sa/trainingportalauth/studenttrainingportalAr.aspx
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  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية 9
 
 
 

 .في مركز قياس بالرياضمستشارة  2

 عضو في الجمعية السورية للصحة النفسية 5

 .عضو في جمعية األميرة ثروت لذوي صعوبات التعلم في عمان 6

 European Council for high ability عضو المجلس األوربي للقدرات االستثنائية 0

 سفرع االختبار والقيا/ عضو الجمعية العراقية الرياضية العلمية 2

 عضو األكاديمية األمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب 0

 7076عضو اللجنة العلمية في المؤتمر المغاربي للتنمية المستدامة  9
 
 
 
 
 

 

 Teaching Acitivityاألنشطة التدريسية  60
 

 العليا الدراسات الجامعية المرحلة المقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها الرقم

6 
االحصاء السلوكي والتطبيقي لطالبات الماجستير في المركز الوطني 

 جامعة الملك فيصل/ للموهبة واالبداع
  

7 
تطبيقات ميدانية في تربية الموهوبين لطالبات الماجستير في المركز 

 جامعة الملك فيصل/ واإلبداعالوطني للموهبة 
  

   واإلبداعوطني للموهبة ركز المشاريع التخرج لطالبات الماجستير في الم 3
   تعديل السلوك في جامعة الملك فيصل 1
   علم النفس التربوي في جامعة الملك فيصل 5

1 
التقويم والقياس في التربية الخاصة لطالب وطالبات الماجستير في كلية 

 جامعة دمشق/التربية 
   

2 
جامعة /كلية التربية /  مقرر التقويم والقياس في التربية وعلم النفس

 دمشق
   

   جامعة دمشق/كلية التربية /اختبارات الذكاء  1
   جامعة دمشق/كلية التربية / اختبارات الشخصية  9
    االحصاء التطبيقي 60

 

 شراف على رسائل الماجستير والدكتوراهاإل 66
 

 دكتوراه ماجستير التاريخ عنوان الرسالة الرقم
ين اختبار ستانفورد بينيه على األطفال في مرحلة رياض تقن 6

 األطفال في محافظة دمشق
7009   
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للكشف عن الموهوبين رياضيًا في  TEMAتقنين اختبار  7
 المرحلة االبتدائية والمتوسطة في محافظة دمشق

7009   

أثر تصميم وحدة عبر االنترنت قائمة على االنموذج  3
تنمية مهارات البحث العملي للطالبات اإلثرائي الفاعل في 

 الموهوبات

6131    

 
 
 
 
 

 األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة المجتمع( د ) نموذج 
 
 

 األعمال اإلدارية 67
 
 
 
 

 

 
 

 عضوية اللجان 63
 

 

 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة المجتمع
 ععضو لجنة تحكيم خطط رسائل الماجستير في المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبدا 

 في جامعة الملك فيصل
7060- 7067 

 .تحكيم مسابقة الروبوت الدولية على مستوى المملكةرئيس لجنة 
ارة التربية والتعليم في إد

 7061-7061، األحساء
لتدريب المدربين الدولية من معهد الجيل القادم  TOTمدربة معتمدة حاصلة على شهادة 

 جامعة الملك فيصل/ لالستشارات، األردن
7061 

 7061-7063 ديمية في جامعة الملك فيصلمرشدة نفسية في العيادة األكا
 7067 اإلحساء/ مركز التنمية األسرية-مدربة ضمن برنامج دبلوم اإلرشاد األسري 

 7061-7060 جامعة الملك فيصل / مدربة ضمن عمادة التطوير الجامعي 
 7070 عضو اللجنة العلمية لتأليف مقياس القدرات لمؤسسة قياس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسمى العمل اإلداري 
 

 التاريخ

 لجنة تنظيم الملتقى العلمي الثالث للمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع
 2/1/6132-1 ك فيصلجامعة المل

 
الموهبة بين التعليم العام )الرابع الملتقى العلمي ولجنة علمية في  يةلجنة تنظيم

 للمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع( ةوالتعليم العالي التكامل واالستمراري
-75جامعة الملك فيصل بتاريخ 

75/3/6319 
للمركز الوطني ألبحاث ( ي الموهوبينمنسق)األول ملتقى العلمي في ال يةلجنة تنظيم

 الموهبة واإلبداع
-5جامعة الملك فيصل بتاريخ 

2/3/7070 
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 خدمة المجتمع 3
 
 
 
 

 التاريخ النشاط
المقام " المشاركة في تنظيم وإعداد معرض الجامعة والمجتمع يدًا بيد نحو واقع أفضل

 بجامعة الملك فيصل
معرض الجامعة والمجتمع 

7060-7062 
واستراتيجيات  تدريب معلمات الموهوبات على كيفية التقويم البديل للطالبات الموهوبات

 ير اإلبداعيتنمية التفك
 إدارة الموهوبات في االحساء

7061-7061 
 
 

 
 

 مقاالت صحفية 1
 
 
 

 التاريخالوعاء و  عنوان المقال
 الضرب ليس حالً 

 رابط المقال
http://www.alamal.med.sa/article291.shtml 

 ذو/66جريدة الرياض، بتاريخ 
، العدد 6133القعدة، 

61611 
 أضرار ترك األوالد مع الخادمات

 رابط المقال
http://www.mubasheer.com/new/s/27545 

 

 جريدة مباشر العربية
 بتاريخ

03-21-13 

 التقويم لتطوير األداء في التعليم العام
http://www.alriyadh.com/1056171 

 

جريدة الرياض، بتاريخ 
، العدد 7065/ يونيو/67

62651 
 
 

 الدورات والورش التدريبية التي تم حضورها 5
 

 المكان التاريخ الدورة

 إعداد الدراسة الذاتية
Preparation of the self – study Report 

 التطوير والجودة عمادة 9/7/7069

http://www.alamal.med.sa/article291.shtml
http://www.mubasheer.com/new/s/27545
http://www.alriyadh.com/1056171
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 عمادة التطوير والجودة 20/10/2018 النشر العلمي في المجالت ذات معامل التأثير 

Problem-Solving Learning 
 (English Language) 

 عمادة التطوير والجودة 05/08/2018

 عمادة التطوير والجودة 17/11/2018 الويكي كاستراتيجية للتعليم التعاوني

Skills of Successful Assessment 
 (English Language) 

 عمادة التطوير والجودة 31/07/2018

Learning Outcomes and Methods of 
Measurement (English Language) 

 عمادة التطوير والجودة 30/07/2018

Project -Based Learning 
 (English Language) 

 عمادة التطوير والجودة 06/08/2018

TOT 5-1/60/7061 عمادة التطوير والجودة 

 ورشة عمل بالجودة بعنوان خطط العمل بالرياض
-72الفترة الواقعة بين 

30/1/7067 
 الرياض

" حضور ورش التدريب التي أقامتها جامعة أوهايو بعنوان
Ohio university & king Faisal University 
professional development workshops 

certification of achievement 

7061 
جامعة الملك ، كلية التربية

 فيصل
 

 المكتبة الرقمية السعودية المنصة االلكترونيةفي  قائمة الورش التدريبية االلكترونية

Springer Link 2018-02-19 آلية البحث في قاعدة 
  

 المنصة االلكترونية
 المكتبة الرقمية السعودية
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How to Guide Get Published 30-10-2018 
المنصة االلكترونية 

 للمكتبة الرقمية السعودية

النتائج من  الستخالصكيفية استخدام الطرق اإلحصائية 
 بين األرقام

01-05-2018 
المنصة االلكترونية 

 للمكتبة الرقمية السعودية

IEEE - 2018-11-01 الكتابة األكاديمية والنشر العلمي 
المنصة االلكترونية 

 ية السعوديةللمكتبة الرقم

Introduction to ProQuest EBook Central 26-02-2018 
المنصة االلكترونية 

 للمكتبة الرقمية السعودية

 Scopus 5/66/7061االستخدام األمثل لقاعدة البينات 
المنصة االلكترونية 

 للمكتبة الرقمية السعودية

How to promote your research for 
maximum impact 

1/66/7061 
المنصة االلكترونية 

 للمكتبة الرقمية السعودية

 تصميم وبناء الكائنات التعليمية االلكترونية
7/3/6110 
60/66/7061 

جامعة الملك عبد 
برنامج التدريب /العزيز

المشترك بين الجامعات 
 السعودية

 ورشة عمل بالجودة بعنوان خطط العمل بالرياض
-72الفترة الواقعة بين 

30/1/7067 
يئة االعتماد والتطوير ه

 الرياض/ األكاديمي

 Ohio" التدريب التي أقامتها جامعة أوهايو بعنوان ةورش
university & king Faisal University 

professional development workshops 
certification of achievement 

7/5/7061 
جامعة الملك ، كلية التربية

 فيصل

  هـ6110/5/60االربعاء   QS جامعات وفقا لنظامورشة عمل حول تصنيف ال 
جامعة القبة العلمية ب

 الملك فيصل



16 
 

 69/7/7069الثالثاء  معايير قبول األبحاث للنشر العلمي
المنصة االلكترونية 

 للمكتبة الرقمية السعودية

 االثنين MAXQDA برنامج التحليل النوعي
3/1/6110 

المنصة االلكترونية 
 لسعوديةللمكتبة الرقمية ا

 


