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  Personal Information/البيانات الشخصية  1
 

 محمد علي أبو ناصر يد. فتح  Name/ــماالســـــ  

 Universityالجامعة /  

 

 جامعة الملك فيصل

 المركز الوطني ألبحاث الموهبة واالبداع College/الكلية  

 اإلدارة التربوية Departmentالقسم/  

المرتبة العلمية   
Academic Rank 

 أستاذ مشارك

 متزوج يةماعـاالجت الحالة  

جامعة الملك  –المركز الوطني ألبحاث الموهبة واالبداع   Address/ناالــعـنـــو  
 400ص ب   -فيصل 

 0559915510 الجوال     

 
 

    Qualifications /المؤهالت الدراسية  2
 

 الدرجة العلمية  
Degree 

 التخصص
Specialization 

 الجهة المانحة لها
Name of the University 

تاريخ 

 الحصول 

 م2004 جامعة اليرموك اإلدارة التربوية الدكتوراه  

 م1995 جامعة اليرموك اإلدارة التربوية الماجستير  

 م1985 جامعة اليرموك الكيمياء البكالوريوس  

      

 

  السيرة الذاتيةنموذج 
 A CV Form of the Panel 



 
1  

 

 التخصص ومجاالت االهتمام  3
Area of Specialization/Interest  

 

 

 العام التخصص  
General Area of 

Specialization  

 اإلدارة التربوية

 الدقيق خصصالت  
Specific Area of 

Specialization 

 التربوية اإلدارة

                                                                                     التربوية والنظم القيادة مـجاالت االهتمام  

  العلمية  
Area of Interest 

 الموهوبينالتعليم العام وتعليم برامج 

 التعليمية جودة البرامج

 
 

   Career record /السجل الوظيفي  4
 

 / Date التاريخ  Position/جهة العمل وعنوانها  Job/الوظيفة  

 تاريخه حتى-2014 جامعة الملك فيصل أستاذ مشارك  

 م2014 – 2009 جامعة الملك فيصل أستاذ مساعد  

 م2009- 2004 كلية المعلمين باألحساء أستاذ مساعد  

 م2004 – 2002 محاضر غير متفرغ  الجامعة الهاشمية  

وزارة التربية   
 والتعليم االردنية

 2002 -1991 موهوبينخبير تطوير ومشرف 
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   Administrative work and committees /األعمال اإلدارية واللجان   5
 

 Date/التاريخ  Name of the job/مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

عضو هيئة تحرير مجلة الموهبة واالبداع، جامعة الملك   
 فيصل 

2018 -  

  -2017 عضو المركز الوطني ألبحاث الموهبة واالبداع  

  -2016 عضو لجنة تقويم التعليم / لجنة مركزية على مستوى الجامعة  

  -2014 عضو لجنة الدراسات العليا بكلية التربية  

عضو قائمة الموحدة لمنسقي وحدات في إطار تنفيذ لجنة   
 التخطيط االستراتيجي بوكالة الدراسات العليا

2016-  

 2016 -2014 المشرف التنفيذي لبرنامج الماجستير في تربية الموهوبين  

 
 
 

مجالت محكمة في  االبحاث العلمية المنشورة  6
Research articles published in refereed journals 

 

 

اسم الباحث   

  Author(s)/)الباحثين(

والتاريخ  ورقم العددمكان النشر و عنوان البحث والناشر

  ورقم الصفحة
Article title, journal name, place of publication, page 

no, year of publication , volume no  

  
Fathi Mohamed 

Abu Nasser The 

Application  
 

 

Degree of Participative School leaderships at Al-

Ihsa Governorate and Its Correlation with 

Teachers’ Professional Development.

 International Education Studies 

 Indexed with SCOPUS 

Vol. 12, No. 12, December 2019,101-112 

  
أبوناصر، فتحي 

 وآخرون

عة مسمات خارطة الطالب الموهوبين والمتفوقين الدارسين بجا
التربوية  الملك فيصل وتوفير سبل الرعاية المقترحة لهم، المجلة

.25 -1(، 63، العدد )(2019) جامعة سوهاج –  
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Fathi Mohamed Abu 

Nasser 

The Reality Application of Academic Talent 

Management Strategies at King Faisal University. 
Journal of Institutional Research South East Asia(2019) 
(17)1,137-158. 

indexed with SCOPUS 

  
أبوناصر، فتحي 
 واالسمري، طالع

لنظريات الضمنية للذكاء والموهبة وعالقتها بالكفاءة الذاتية ا
األكاديمية لدى الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بالمنطقة 

(، 7، المجلد)المجلة الدولية التربوية المتخصصة، الشرقية
 م2018 ب(، أ8)دالعد

  
أبوناصر، فتحي 
 وعبود، يسرى 

د للموهوبين في الجامعة، تقنين اختبار القدرات المعرفية المتعد
مقبول للنشر، مجلة الجامعة العربية االمريكية للبحوث، مقبول 

/  9، تاريخ القبول الجامعة العربية االمريكية للبحوث مجلة-للنشر
 عربي(تأثير  )معامل م.2018/  11

  

مدبوناصر، فتحي محأ  

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من وجهة نظر القادة التربويين 
رامج الطلبة الموهوبين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية لب

 45( 2018)، الجامعة األردنية دراسات مجلة ،السعودية

 (.4الملحق رقم)( 4)

  
أبوناصر، فتحي، 
 واليوسف، ابراهيم

واقع اإلدارة اإللكترونية في األقسام األكاديمية كما يراها 
مقبول  – أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل

 محرم-8المجلد  (10العدد ) ،جامعة شقراء مجلة-للنشر 

 م2018  .هـ1440-
أبو ناصر، فتحي   

 محمد
أثر برنامج تصوير فوتوغرافي مقترح على تنمية القدرات 

اإلبداعية لدى طالبات الصف الثالث في المرحلة 

 لوم النفسية والتربوية،جلة العم، المتوسطة بمدينة جدة
 (،7المجلد) جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، الجزائر،

 تأثير عربي( )معامل.28 – 10( ، 1العدد )

 
 
 
 

 محمد،الشورى،   
 فتحي،ابوناصر، 

 االقطش، آالء
 

درجة تطبيق معايير الجودة في كليات التربية في 

 الجامعة األردنية دراساتمجلة ، الجامعات السعودية
(2018 )45 (1،) 263 – 280. 

فتحي  ،ناصرأبو   
 محمد

 

درجة ممارسة التمكين اإلداري لدي مديري المدارس 
الثانوية بمحافظة اإلحساء كما يراها مديري ومديرات هذه 

 المدارس والمعلمين فيها

 ،(1) 15( 2016) مجلة عجمان للدراسات والبحوث

211-245. 

http://www.seaairweb.info/journal/JIRSEA_v17_n1_2019.pdf#page=148
http://www.seaairweb.info/journal/JIRSEA_v17_n1_2019.pdf#page=148
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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فتحي محمد  ،ابوناصر  
 طف عا ،بحراوي

 

درجة استخدام شبكة اإلنترنت في الممارسات اإلدارية 
للقادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في األردن 

 ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم

 ،(2) 17 (2016) / جامعة الملك فيصل المجلة العليمة

171-190. 
فتحي  ،ناصرأبو   

 محمد
 

ن وجهة نظر القادة مقومات وممارسات االبداع اإلداري م
التربويين لبرامج الطلبة الموهوبين في المنطقة الشرقية 

 (، 2015)بالمملكة العربية السعودية، 

 115(،21)7 سعود، جامعة الملك العلوم التربويةمجلة 

– 139. 

فتحي  ،ناصر أبو  
الصباطي، و محمد،

ويسرى زكي  إبراهيم،
 عبود

بعض الجوانب دراسة العالقة بين التحصيل الدراسي و
غير المعرفية لدى طالب جامعة الملك فيصل في ضوء 

 International Journal of Innovation المتغيرات،بعض 

and Applied Studies(2015) 13 (1) , 207-221 

فتحي  ،ناصرأبو   
 ،المطربو محمد،
 خالد 

 

رس المرحلة االبتدائية تجربة التقويم المستمّر في مدا
التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية: 

 ، دراسة تقويمية من وجهة نظر مديريها

 (2014) / جامعة البحرينمجلة العلوم التربوية والنفسية

15 (2)، 13- 49 
 
فتحي  ،ابوناصر   

معن  ،الشيابو محمد،
 قاسم 

 

رحلة الثانوية نحو توظيفهم اتجاهات معلمي الفيزياء للم
 ألساليب التقويم المختلفة من وجهة نظرهم

 ،(2) 15( 2014)/ جامعة الملك فيصلالمجلة العلمية 

113-135 

أبو ناصر، فتحي   
، ، والجغيمانمحمد

 عبد هللا محمد
 

واقع السياسات التربوية المرتبطة ببرامج تربية الموهوبين 
 في المملكة العربية السعودية

 ،(3) 8( 2012) مجلة االردنية في العلوم التربويةال

195 – 214. 

عبدهللا  ،الجغيمان  
 ناصر، بوأ محمد،
محمد و محمد،فتحي 

 عبدالمنعم
 

تطوير تقييم أداء كليات جامعة الملك فيصل في ضوء 
بعض الخبرات والتجارب المعاصرة لتقييم أداء الجامعات 

 المعتمدة أكاديميا  

 ،(1) 12 ( 2012) جامعة الملك فيصل/ المجلة العلمية

395-447 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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فتحي  ناصر،أبو   
 محمد

إدارة الصراع التنظيمي في جامعة الملك فصيل من وجهه 
 نظر أعضاء هيئة التدريس

162-133 ( ،1) 16( 2012)مجلة كلية التربية بأسوان

   

فتحي أبو ناصر،    
 محمد 

 

رقية نحو اتجاهات مديري المدارس الثانوية بالمنطقة الش
 التخطيط االستراتيجي

 (2010) البحرين/ جامعة مجلة العلوم التربوية والنفسية

11 (4)، 231-255 

  

 أبوناصر، فتحي محمد 

Perceptions of Secondary School Principals in Saudi 

Arabia of Time Management Techniques   
The Journal of Instructional Psychology , 2010 

USA 

  

 أبوناصر، فتحي محمد 

Effectiveness of Institutional Performance of Public 

Schools in the Eastern Region of Saudi Arabia from the 

Perspective of School Administrators 
College Student Journal 
V (43)no.4 ,part B 
December /2009 

USA 
 
 

أبو ناصر، فتحي   
 محمد

 

االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية إلداريي مدارس 
 التعليم االلكتروني كما يراها القادة التربويون في االردن

 ،(2) 9 (2008) جامعة الملك فيصل/ المجلة العلمية 

171 – 208. 

أبو ناصر، فتحي   
 محمد

 

سمات القائد التربوي في القرأن الكريم والسنة النبوية 
 ( 2007) ة تحليليةدراس

 .234- 216، 69 مصر- مجلة القراءة والمعرفة

  

  
 
 
 
 
 
 

 

  قيد النشر االبحاث العلمية   7

 
 

اسم الباحث   

  Author(s)/)الباحثين(

 ومكان النشر ورقم العدد عنوان البحث والناشر

 ورقم الصفحة والتاريخ 
Article title, journal name, place of publication, page 

no, year of publication , volume no  
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 أبوناصر، فتحي محمد  
 

Extent of the Schoolteachers' Benefit of the Teacher's 
Guide, "Evaluation Strategies and Tools", Issued by the 
Ministry of Education, As Viewed by the Teachers –       

 .قيد النشر

 
 
 
 

  الجوائز العلمية   8

 

 Date/التاريخ  Name of the job/مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

 / جامعة الملك فيصل جائزة عضو هيئة التدريس المتميز  
 م2016" برنامج نقاطي " المركز السادس،  

 م2016

 لنفسيةجائزة حميد بن راشد، فرع العلوم التربوية وا  
 مسار البحوث التربوية والنفسية.المركز األول 

 م 2014

 المركز األول / تميز البحوث العلمية بجامعة اليرموك  
 في الدفعة األولالخريج 

 م2004

 
 

  المؤتمرات والملتقيات العلمية   9

 
 

اسم الباحث   

  Author(s)/)الباحثين(

 المؤتمر ومكان االنعقاد والجهةعنوان 

أبوناصر فتحي،   
 الصباطي ، ابراهيم

دراسة مسحية ألبرز االتجاهات ورقة عمل بعنوان:  
والممارسات والسياسات والتجارب في الدول األعضاء 

بمكتب التربية العربي لدول الخليج والعالم بمجال 
 .الموهوبين

خريطة -المؤتمر الدولي " االبتكار في تربية الموهوبين
 طريق الستثمار العقول

 م2019مارس  7- 5البحرين   -امعة الخليج العربي ج
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دور المراكز البحثية في تطوير ورقة عمل بعنوان:  أبوناصر، فتحي محمد  
المواهب واحداث التغيير، تجربة المركز الوطني 

 .نموذجا   ألبحاث الموهبة واالبداع بجامعة الملك فيصل
 تراالمؤتمر الدولي للموهبة واالبداع، الشارقة، اإلما

 م.2018/  1/  18 – 16العربية المتحدة، 
 

 – 6التعليم المستمر وتحديات المستقبل، جامعة طيبة،  أبوناصر، فتحي محمد  

 م2012/  2/  8

، أبوناصر، فتحي محمد  
 والصباطي ابراهيم

 ورقة عمل بعنوان:  
  الكراسي العلمية التخصصية الواقع والمأمول

/  7/  15عة الملك سعود، ملتقى الكراسي البحثية، جام

 هـ1435

 ,Intel ISEF Educator Academy, Portland أبوناصر، فتحي محمد  

Oregon, USA May9-14, 2004. 

 
 
 

   المشاريع البحثية التي شارك بها  10

 
 

 )معدياسم معد 

 المشروع(
 تاريخ األعداد عنوان المشروع

 ،ابوناصرد.فتحي 
 واخرون

صفوف تقويم  مشروع 
الموهوبين بينبع 

 الصناعية
2017- 2019 

أبوناصر، أ.  يد. فتح
إبراهيم الصباطي، د. 

 ىأيوب، د. يسر ءعال
 عبود 

دراسة مسحية ألبرز 
االتجاهات والممارسات 
والسياسات والتجارب 
في الدول األعضاء 

بمكتب التربية العربي 
لدول الخليج والعالم 

 بمجال الموهوبين

 م2017 -2016
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بدهللا الجغيمان، ود. د.ع
أبوناصر، ود.  يفتح
السلولي، وسأسعد  رمسف

 لحربي دالفهيد، ود. عي

مشروع تقويم برنامج 
التقويم المستمر التابع 

لوزارة التربية السعودية. 
مدعوم من وزارة )

التربية والتعليم 
 السعودية(

 م2010

الجغيمان، ود.  هللادد. عب
 أبوناصر، واخرون يفتح

برامج  مشروع تقويم
الموهوبين التابع لوزارة 

التربية السعودية. 
مدعوم من وزارة )

التربية والتعليم 
 السعودية(

 م 2008-2009

د.موفق الزعبي، ود قاسم 
 النعواشي،
 ناصرأبو ود. فتحي 

مشروع تحليل وتقييم 
الكتب المدرسية الليبية 
التابع للمنظمة العربية 
-للتربية والعلوم والثقافة

وم من مدع)عمان. 
 اليونسكو(

 م2003-2004

 
 
 
 
 
 
 
 

   الكتب المؤلفة وقيد التأليف  11

 

 وتاريخ النشرالناشر  عنوان المرجع )المؤلفين(اسم المؤلف 

، أبو ناصر، فتحي محمد 
 والزكي، احمد

تمويل التعليم    رؤي 
 مستقبلية

 –األردن  –دار الهدف 
 م2018

ة مدخل الى اإلدار أبو ناصر، فتحي محمد 
التربوية: النظريات 
والمهارات، دار 
المسيرة للنشر 
 والتوزيع، عمان.

عمان،  –دار المسيرة 
 م2012
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االدارة والسياسات  أبو ناصر، فتحي محمد 
التربوية في مجال 
تربية الموهوبين 

 والمبدعين.

عمان،  –دار المسيرة 
 م2012

مهارات االتصال  أبو ناصر، فتحي محمد 
 االداري

مية واألسرية، مركز التن
 ومؤسسة محمد عبد هللا

 السبيعي 

سس أحقيبة تدريبية في  أبو ناصر، فتحي محمد 
 التدريب 

مركز التنمية واألسرية، 
 ومؤسسة محمد عبد هللا

 السبيعي

أبو ناصر، فتحي محمد، 
 .ممحمد عبد المنع

حقيبة تدريبية في تقويم 
مراكز مصادر التعلم 
وإدارتها/ وزارة التعليم 

 الي السعودية.الع

وزارة التعليم العالي 
 م2009 السعودية

أبو ناصر، فتحي محمد، 
والصباطي، إبراهيم، 

 وامام مصطفى

االبداع والموهبة من   
 قيد النشر النظرية الى الممارسة  

أبو ناصر، فتحي محمد، 
والصباطي، إبراهيم، 

 وامام مصطفى

مزدوجي الخصوصية 
الموهوبين ذوي 
 صعوبات التعلم

جامعة الملك   -يد النشرق
 فيصل

أبو ناصر، فتحي محمد، 
والصباطي، إبراهيم، 

 وامام مصطفى

برامج الموهوبين 
مفهومها، اسسها، 

 وتقيمها
 

 قيد النشر

 
 
 
 

   المقررات التي قام ويقوم بتدريسها  12

 
 

 المقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها
 المرحلة 

 الجامعية

 الدراسات 

 العليا
   303ترب    اإلدارة المدرسية          
   300ترب   نظام التعليم في المملكة   
   501المهارات اإلدارية         ترب  
   500أسس اإلدارة المدرسية    ترب  
   320ترب   مناهج البحث العلمي     
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لطلبة   في مجال الموهوبين  التربويةوالسياسات اإلدارة  
 611ت  الماجستير

  

   506تصميم البرامج التدريبية مص  
   624التدريب الميداني         ت م  
   699مشروع التخرج لطلبة الماجستير ت م  
   1608التمويل المدرسي   ماجستير إدارة تعليم 
   1511نظام التعليم في المملكة دبلوم عالي  
   إدارة الصف وتنظيمه دبلوم عالي 

 
 
 

  ومناقشتها األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه  13

 
 ومناقشتها األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 

 دكتوراه ماجستير
 التاريخ عنوان الرسالة

االحتياجات التدريبية الفنية لمديري المدارس الثانوية  
من وجهة نظرهم في المنطقة الشرقية في المملكة 

 لسعودية العربية ا

2006  
مشرف 
 أكاديمي

 

درجة المشاركة في صنع القرار لدى معلمي المدارس  
 االبتدائية في محافظة الدمام.

2007  
 مناقش

 

أثر إستراتيجية المنهجية العلمية المقترحة لتحديد  
االحتياجات التدريبية وفق نموذج ديمنج للجودة 

ارس الشاملة على التطبيق العملي لمديرات المد
الثانوية بإدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة مكة 

 المكرمة

2008  
مناقش 
 خارجي

 

تنمية  على مقترح تصوير فوتوغرافي أثر برنامج 
في  الصف الثالث لدى طالباتالقدرات اإلبداعية 
 جدةبمدينة  المرحلة المتوسطة

2011  
مشرف 
 أكاديمي

 

تنمية مهارات  أثر برنامج الموهوبين المدرسي في 
 التفكير اإلبداعي لدى الطالب الملتحقين به

2012  
مشرف 
 أكاديمي

 

استراتيجيات  أثر األنموذج اإلثرائي السعودي على 
في المملكة العربية  ينعلم المنظم ذاتيا لدى الموهوبتال

 السعودية

2012  
مناقش 
 داخلي

 

 تاالستراتيجيا أثر األنموذج اإلثرائي السعودي على 
لدى  التنظيم الذاتيوما وراء المعرفية والمعرفية 

 .بالمرحلة المتوسطة الطالب الموهوبين

2013  
مشرف 
 أكاديمي
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النظريات الضمنية للذكاء والموهبة وعالقتها بالكفاءة  
الذاتية االكاديمية لدى الطلبة الموهوبين ذوي 

 صعوبات التعلم بالمنطقة الشرقية

2013  
مشرف 
 أكاديمي

 

االحتياجات التدريبية لمعلمي الطالب الموهوبين في  
مجال الرعاية في ضوء الكفايات المهنية المعاصرة 
 من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في المنطقة الشرقية

2013  
مشرف 
 أكاديمي

 

مفهوم الذات األكاديمي لدى الطلبة الموهوبين  
بالمرحلة المتوسطة وعالقته بالذكاء العملي 

 حصيل الدراسيوالت

2013  
مشرف 
 أكاديمي

 

 6تطوير القيادات المدرسية باستخدام منهجية سيجما  
 استراتيجية مقترحة.

2015   
مناقش 
 خارجي

إدارة التدريب اإللكتروني في إدارات التدريب  
 مقترح نموذج-التربوي بوزارة التعليم السعودية 

2017   
مناقش 
 خارجي

وية التي تقدمها إدارات مدارس جودة الخدمات الترب 
التعليم العام على ضوء االتجاهات المعاصرة )برنامج 

 تدريبي مقترح(

2017   
مناقش 
 خارجي

أثر برنامج اثرائي قائم على األلعاب التربوية لدى  
 طالب الروضة ما قبل المدرسة باألحساء

2018  
مشرف 
 أكاديمي

 

 

هة نظر تقييم تجربة فصول الموهوبين من وج 
العاملين والمستفيدين في ضوء بعض             

 المعايير في محافظة األحساء

2019  
مناقش 
 داخلي

 

تطوير إدارات مدارس التعليم العام في المملكة  
العربية السعودية في ضوء التمكين اإلداري: تصور 

 مقترح

2019   
مناقش 
 خارجي

لى التحصيل تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف وأثره ع 
 الدراسي لطالب التعليم األساسي بسلطنة عمان

 دكتوراه في تعليمية المواد
 المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر

 جامعة تونس

2019   
مناقش 
 خارجي
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  األنشطة والفعاليات االدارية  14

 
 مسمى العمل اإلداري  

 
 التاريخ

 2016-2014 نرنامج الماجستير في تربية الموهوبيالمشرف التنفيذي لب  
المركز الوطني ألبحاث -منسق لبرنامج ماجستير في تربية الموهوبين  

 الموهبة واإلبداع
2010-2016 

المركز الوطني ألبحاث -المشرف على الشؤون اإلدارية والبرامج  
 الموهبة واإلبداع

2009 - 2017 

صادر التعلم / كلية المعلمين منسق لبرنامج اختصاصي مراكز م  
 باألحساء

2007-2009 

 م2008 رئيس لجنة التطوير اإلداري/ كلية المعلمين / كلية المعلمين باألحساء  
    

 

   التدريب وخدمة المجتمع  15

 
 التاريخ النشاط 
مدرب ضمن برنامج مديري المدارس في المملكة  

 يخه.وحتى تار 2005العربية السعودية منذ عام 
 2004-2009 

المشاركة في تحكيم المسابقات العلمية الدولية / أيسف  
 السعودي

 م2016 

مركز -التدريب ضمن برنامج دبلوم اإلرشاد األسري 

 (تطوعياإلحساء ) –التنمية األسرية 

 2010- 2012 

معهد -التدريب ضمن برنامج دبلوم القيادات االجتماعية  

 (تطوعي)اإلحساء  –التنمية األسرية 

 2014-2016 

مدرب ضمن عمادة التطوير الجامعي /جامعة الملك  
فيصل لتدريب برامج: التعلم القائم على المشاريع، التعلم 

 الذاتي، إدارة الصراع التنظيمي.

 م2010-2019 
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لتدريب المدربين  TOTمدرب معتمد حاصل على شهادة  

، الدولية من معهد الجيل القادم لالستشارات األردن
  .وجامعة الملك فيصل

 2016 

مدرب ضمن برامج عمادة تطوير التعليم بجامعة الملك  
( عضو هيئة تدريس 1200درب ما يزيد ) –فيصل 

 متكررة.ثمان برامج  وموظف في

 2010 – 2017  

مدرب معتمد ضمن برنامج المدرب المتقدم، جامعة  
 .الملك فيصل

 2018-  

ني التعليم الصيفي برامج التطوير المهمدرب ضمن  

 .هـ1440

 م2019 

 
 

 العنوان:
 المملكة العربية السعودية

 األحساء
 400:  ص ب- جامعة الملك فيصل

 00966559915510خلوي: 

 0135895696هاتف المكتب: 
 dr_fathinasser@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

fabonasser@kfu.edu.sa 
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