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 منوذج )أ( بياانت املتقدم 

 

 

   البياانت الشخصية  1

 
 فايزة بنت صاحل بن عبداللطيف احلمادي االســـــــــــم  

 ةسعودي اجلنسيــــــــــة  

 األحساء- 24/1/1383 اتريخ ومكان امليـــــالد  

 

    فاألقدم(املؤهالت الدراسية )األحدث   2 2

 
 التاريخ عنوان اجلهة املاحنة  اجلهة املاحنة هلا الدرجة العلمية  
األقسام األدبية  –كلية الرتبية للبنات ابلرايض  لغوايت تطبيقية-دكتوراه  

 عبدالرمحن حالياجامعة األمرية نورة بنت -
 هـ 1425 اململكة العربية السعودية –الرايض 

جامعة  -قسم اللغات األجنبية  –كلية الرتبية  لغوايت التطبيقية-ماجستري   
 امللك فيصل

 هـ1418/1419 اململكة العربية السعودية –األحساء 

 جامعة -قسم اللغات األجنبية  –كلية الرتبية  بكالوريوس لغة اجنليزية  
 امللك فيصل

 هـ 1404/1405 اململكة العربية السعودية –األحساء 

 

3 2     

 
 عنوان رسالة الدكتوراه  

 
 ة"العالقة بني اسرتاتيجيات تنظيم املفردات العقلية لدى متعلمي اللغة االجنليزية السعوديني وجودة فهم املسموع واملقروء "دراسة جتريبي

 لغة اجنليزية التخصص العام  

 لغوايت تطبيقية التخصص الدقيق  
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  فاألقدم( )األحدثالتدرج الوظيفي   4

 

 التاريخ جهة العمل الوظيفة

المشرفة على وحدة تنمية المرأة بجامعة 

 الملك فيصل

ـهـ ولمدة عام20/6/1439 جامعة الملك فيصل  

ةت المكلفوكبلة الجامعة لشؤون الطالبا هـ19/6/1439حتى  11/2/6314 جامعة الملك فيصل    

هـ10/2/9143حتى  10/2/1436 جامعة الملك فيصل وكبلة الجامعة لشؤون الطالبات  

هـ9/2/1436هـ حتى 3/11/1433 جامعة الملك فيصل وكيلة أقسام الطالبات  

ت          وكيلة عمادة شئون المكتبا

  

  هـ10/5/1435 هـ حتى18/10/1430 جامعة الملك فيصل

غة االنجليزيةمنسقة قسم الل كلية اآلداب-جامعة الملك فيصل  هـ. ولمدة عام18/10/1430   

           ةقسم اللغة االنجليزياآلداب  كلية-فيصلجامعة الملك               استاذ مشارك

              

تاريخهحتى  هـ8/7/1430  

              منسقة قسم اللغات األجنبية

  

يةقسم اللغات األجنب-ربيةكلية الت-جامعة الملك فيصل هـ1430هـ حتى 20/7/1425   

هـ.21/1/1428حتى  21/1/1427 جامعة الملك فيصل مساعدة مدير مركز تقنية المعلومات  

يةقسم اللغات األجنب-كلية التربية-جامعة الملك فيصل استاذ مساعد هـ.1430حتى  1425   

سام األدبية األق –للبنات قسم اللغة اإلنجليزية بكلية التربية  طالبة دكتوراه

 بالرياض. جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حاليا

هـ.21/4/1425حتى  5/11/1421  

            منسقة قسم اللغات األجنبية

  

يةقسم اللغات األجنب-كلية التربية-جامعة الملك فيصل هـ1419-1421   

زيةيقسم اللغة االنجل-التربية كلية-فيصلجامعة الملك  محاضر هـ.1421حتى  1419   

يةقسم اللغات األجنب-كلية التربية-جامعة الملك فيصل طالبة ماجستير هـ.1414-1418   

                             مديرة القبول

   

عمادة القبول والتسجيل-جامعة الملك فيصل هـ.1410-1414   

يةقسم اللغات األجنب-لتربيةكلية ا-جامعة الملك فيصل          منسقة قسم اللغات األجنبية هـ.1407-1410   

يةقسم اللغات األجنب-التربية كلية-فيصلجامعة الملك                                        معيد هـ.1414إلى  1405   

 

  املهارات اللغوية  5

 
 اللغة العربية )تحدثا، قراءة، كتابة( ممتاز    اللغة األم 

ثا، قراءة، كتابة( ممتاز بإتقاناللغة االنجليزية )تحد   
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 األحباث العلمية احملكمة املنشورة مرتبة زمنياً األحدث فاألقدم   1
 

 وأرقام الصفحات عدد اجمللةورقم  الناشر واتريخ النشر عنوان البحث )الباحثني(اسم الباحث  رقم

 د. فايزة صالح الحمادي 1

Verbal and Phonetic 

Paraphasias in the Case of 

Expressive Aphasia 

(Broca’s Aphasia) Patients: 

Study of Five Cases 

م جلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم

 التربوية

علمية دورية محكمة تصدر عن مخبر 

بوضياف المهارات الحياتية بجامعة محمد 

 –مسيلة ال  8العدد رقم  –  2018مارس 

 الجمهورية الجزائرية

Al-Jamie Journal In 

Psychological Studies and 

Educational Sciences 

ISSN: 2507-7414 

 د. فايزة صالح الحمادي 2

Bilingual Effect on the 

Focus and Attention of 

Children under Eight 

 

 قالشر بحوث مجلة-العدد الثاني واألربعون 

ي الترقيم الدول (.محكمه علمية مجلة) األوسط

ISSN 2536-9504  2017، يونيو  

ار ، رقم االيداع بدمركز بحوث الشرق األوسط

  24330/2016الكتب والوثائق القومية 

القاهرة، جمهورية مصر  – جامعة عين شمس

 العربية

 د. فايزة صالح الحمادي 3

Prediction of Child Language 

Development: A Review of Literature in 
Early Childhood Communication 

Disorders. 

Lingua: An International Review of General 

Linguistics: Available online at: 

http://www.sciencedirect.com/science/journa
l/00243841 Volume 199, November 2017, 

Pages 27-35  
 

4 
Sadeq Al Yaari1, Melita Kovačević2, 
Jasmina Frey Škrinjar3 and 

Fayza Saleh Al Hammadi4 

ON THE COMPREHENSION OF THE 

CAUSE-EFFECT RELATIONSHIP 
BETWEEN ASPERGER SYNDROME 

AND PRAGAMATICS LANGUAGE 

DETERIORATION IN A BILINGUAL 
CHILD WITH SOCIAL 

COMMUNICATION 
DISORDER: A PILOT CASE STUDY 

European Journal of Educational and 
Development Psychology 

Vol.5, No.4, pp.10-27, October 2017 

Published by European Centre for Research 
Training and Development UK 

(www.eajournals.org) 

 د.سميرة ركزة & د. فايزة صالح الحمادي  5

وعي الفونولوجي في عملية تعلم القراءةأهمية ال  

The Importance of Phonological 

Awareness in the Process of Learning to 

Read 

مجلة علمية عالمية محكمة، جامعة –مجلة تاريخ العلوم 
بحاث الجلفة، متخصصة في تاريخ العلوم والدراسات واأل

م2017لسنة  07االيستمولوجية، العدد  الصفحات  

348-358 

 ISSN2352-9970 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا 
http://www.univ-djelfa.dz/revues/tarikh/07.p

df 

 

6 
فايزة بنت صالح الحمادي، نادية بنت عزيز بعيبن، 

 وهيبة هامل

عة متعددة المطلوبة في خريج الجامالمهارات المهنية ال

 من وجهة نظر ارباب العمل )دراسة مسحية تحليلية(

 51-50دد المجلة العربية للعلوم النفسانية "نفسانيات" الع
2016صيف&خريف  

  87-83الصفحات  
http://www.arabpsynet.com/pass_download.

asp?file=50 

  
Nafssaniat «: N°50-51 Summer & Autumn 

2016 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00243841
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00243841
http://www.univ-djelfa.dz/revues/tarikh/07.pdf
http://www.univ-djelfa.dz/revues/tarikh/07.pdf
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=50
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=50
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 فايزة بنت صالح الحمادي & نادية بنت عزيز بعيبن 7

اعي لدى العالقة بين أزمة الهوية والتوافق النفسي االجتم

داب عينة من طالبات قسم اللغة االنجليزية بكلية اآل
 بجامعة الملك فيصل

 51-50دد للعلوم النفسانية "نفسانيات" العالمجلة العربية 
2016صيف&خريف   

138-125الصفحات   

http://www.arabpsynet.com/pass_download.
asp?file=50 

  
Nafssaniat «: N°50-51 Summer & Autumn 

2016 

 د. فايزة صالح الحمادي 8
Psycholinguistic Determinants of 

Immigrant Second Language Acquisition 

Lingua: An International Review of General 

Linguistics: Available online at: 

http://www.sciencedirect.com/science/journa
l/00243841 

Volume 179, August 2016, Pages 24–37 

9 
أ.د.نادية بيبن، د.سميرة ركزة، د.  فايزة صالح 

 الحمادي

جـي دراســة اضطرابـات المستـوى الصوتـي والفونولو

 لـدى األطفـال الصـم

Study of Phonetic and Phonological Level 
Disorders Among Moderately Deaf 

Children Case Study of Eight Subjects (    
(8-12 Years Old 

 

بيـــة للعلـوم النفسيــة المجلــد المجلـة العر
2015شتــــاء -44العــدد-العاشر  

165 - 156الصفحات    

 أ.د.دالل محمود الجميعي & د. فايزة صالح الحمادي 10

صر تأثير عنصر النوع على الترجمة: الغاء أم اظهار عن

 النوع في ترجمة معاني القرآن الكريم 
The Effect of  the 

Translator's Gender on the Translation 

Process: Gendering or Degendering the 
Translation of  the Meanings of  the 

Ever-Glorious Qur'ān 

جامعة األزهر، كلية -مجلة قطاع الدراسات اإلنسانية 

مبر الدراسات اإلنسانية بالقاهرة، العدد الرابع عشر ديس
  9861/2090ولي )مجلة علمية محكمة( الترقيم الد 2014

جمهورية مصر العربية 112- 9الصفحات   

 نادية بيبن، سميرة ركزة، فايزة صالح الحمادي 11

The Level of Phonological Awareness 

Among Literate Children with Mild 
Mental Retardation “Field Study” 

دراسة مستوى الوعي الفونولوجي عند األطفال 
ة )دراسة _تخلف خفيف_متعلمي القراءالمتخلفين عقليا

 ميدانية(

 41عــددال-المجلة العربية للعلوم النفسية: المجلــد التاسع

2014شتــــاء & ربيــــع - 42- 190 - 179 الصفحات   
 

 نادية بيبن، سميرة ركزة، فايزة صالح الحمادي 12

Effectiveness of Le Huche Relaxation 
Technique and Vocal Exercising in 

Phonation Re-Education of Patients With 
Complex Functional Dysphonia 

 41عــددال-المجلة العربية للعلوم النفسية: المجلــد التاسع

2014شتــــاء & ربيــــع - 42-  
 198-191الصفحات 

13 

Ahmed Mohammed S. Alduais1, Fayza 

Saleh Al-Hammadi2, Rasha Mohammed 
A. Shoeib3, Khalid Hassan Al-Malki4, 

Farah Hameid Alenezi5 

Use of an Arabic-language Version of 
TOPL-2 to Identify Typical and Atypical 

Manifestations of Pragmatic Language 

Impairment in Individuals with 
Developmental Dysphasia 

IOSR Journal of Humanities and Social 
Science (JHSS) 

ISSN: 2279-0837, ISBN: 2279-0845. 
Volume 3, Issue 3 (Sep-Oct. 2012), PP 

11-22 

www.iosrjournals.org 

 د. فايزة صالح الحمادي 14

 
انية دور الذاكرة اإلدراكية في تنمية وتطوير اللغة الث  

The Role of Recognition Memory in L2 

Development 

مجلة جامعة الملك سعود للغات والترجمة )مجلة علمية 
، 2، العدد 24محكمة( المملكة العربية السعودية، المجلد 

. 2012يوليو  ISSN: 2210-8319 Journal of King 

Saud University – Languages and 
Translation (2012) 24,  PP 83–93 

www.ksu.edu.sa 

www.sciencedirect.com 

15 
Sadeq Ali SaadAl Yaari, Fayza Saleh Al 

Hammadi & 
Abubakar Buba Luwa 

Vowel Deletion in Arabic Dialects of 

Yemen (ADY): A Linguistic Perspective 
 

International Journal of Linguistics 

ISSN 1948-5425 (2012)  
PP 430 - 458 ،Vol. 4, No. 2 

16 

Ahmed M. S. Alduais; Rasha M. 
Shoeib; Fayza Saleh Al-Hammadi; 

Khalid Hassan Al-Malki & Farah 
Hameid Alenezi 

Measuring Pragmatic Language in 

Children with Developmental Dysphasia: 
Comparing Results of Arabic Versions of 

TOPL-2 and CELF-4 (PP and ORS 

Subtests) 

International Journal of Linguistics 
ISSN 1948-5425 (2012) 

PP 475-4949 ،Vol. 4, No. 2 
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=50
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=50
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Ahmed M. S. Alduais; Rasha M. 

Shoeib; Fayza Saleh Al-Hammadi; 
Khalid Hassan Al-Malki & Farah 

Hameid Alenezi 

Testing the Usability of an Arabic Version 

of TOPL-2 in Measuring Pragmatic 
Language Impairment in Children and 

Adolescents with Developmental 
Dysphasia 

International Journal of Linguistics 
ISSN 1948-5425 (2012) 

PP 193 - 214 ،Vol. 4, No. 2 

 

 
 

 نشر األحباث العلمية احملكمة املقبولة لل  2
 

 وأرقام الصفحات ورقم عدد اجمللة الناشر واتريخ قبول النشر عنوان البحث )الباحثني(اسم الباحث  رقم

    
    

   

 ( اماًل أو موجزاً أو مقبوال للنشرما إذا كان البحث نشر كيذكر رات وندوات علمية متخصصة حمكمة )األحباث العلمية املقدمة ملؤمت  3
 

أسم املؤمتر وسنة االنعقاد ودولة االنعقاد ورقم الصفحات يف  عنوان البحث )الباحثني(اسم الباحث  رقم
 جملد املؤمتر

1 
فايزة بنت صالح الحمادي & نادية 

 بنت عزيز بعيبن

مقومات نجاح الدور القيادي النسوي في 

دراسة ميدانية في  2030ية المملكة ظل رؤ

ة بعض المؤسسات االستراتيجية بالمملك

 العربية السعودية

:مؤتمر القيادة االدارية النسائية "الدور والتنمية  

جامعة  -هـ 1440 اول ربيع 5-6 "المستدامة

 جازان

 

2 
د. فايزة صالح الحمادي & د. سماح 

 محمد بيومي

ةالسعودي تنمية الموارد الذاتية للجامعات  

 التطبيق على جامعة الملك فيصل

مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل 

ربيع الثاني  14-13جامعة القصيم  2030رؤية

مقبوال للنشرالبحث  هـ1438  

 

 

 

 (  اخل. ...وطات وجتميع ومعلوماتوفصول يف كتب وحتقيق خمط تراجمكتب مؤلفة و املؤلفات العلمية املنشورة )  4
 

 واتريخ النشرالناشر  عنوان املرجع )املؤلفني(م املؤلف اس رقم

1 

لى تأليف د. جيمس ديليسل نقلته ا

العربية د. فايزة بنت صالح الحمادي

     
   

  
   

 ترجمة كتاب

Dumbing Down America: 

The War on Our Nation's 

Brightest Young Minds 

(And What We Can Do to 

Fight Back) by James 

Delisle Ph.D. (Author) 
 )الحرب على عقول« انحدار أمريكا»بعنوان  

 ألمع صغار أمتنا وماذا علينا أن نفعل(

موهبة )تحكيم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لل  
 واإلبداع( العبيكان للتعليم

 ISBN-13: 

978-1-61821-166-8 عبر العبيكان  

م2016-هـ 1437للتعليم الطبعة العربية األولى   
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2 

تأليف د. فرانسيس أ. كارنز، د. 

سوزان م. بين، نقلته الى العربية د. 

 فايزة بنت صالح الحمادي

 ترجمة كتاب

Leadership for Students: A 

Guide for Young Leaders 

(2nd ed.) Editor: Frances 

A. Karnes Ph.D.   

Author: Suzanne M. Bean 

Ph.D. 

«بابيل القادة الشالقيادة للطالب: دل»بعنوان    

موهبة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للتحكيم )

 واإلبداع( العبيكان للتعليم
 ISBN-13: 978-1593633981 

ولى عبر العبيكان للتعليم الطبعة العربية األ

م2016-هـ 1437  

3 

ليا تأليف جوليا لينك روبرتس وجو

روبرتس بوجس، نقلته الى العربية د. 

 فايزة بنت صالح الحمادي

.ترجمة كتاب  
Teacher Survival Guide: 

Gifted Education by Julia 

Roberts Ed.D. (Author),    

Julia Roberts Boggess 

(Author) 
 بوصلة المعلم في ميدان تربية»بعنوان 

«الموهوبين  

 

موهبة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للتحكيم )

 واإلبداع( العبيكان للتعليم
 Boggess ISBN-13: 

. عبر العبيكان 978-159363-5381

م2015-هـ 1436للتعليم الطبعة العربية األولى   

 

 

 

 مشروعات منجزة   5
 

 اتريخ األعداد عنوان املشروع املشروع( )معدياسم معد  رقم

1 

 بوبشيت، عمر،عبدهللا  النجار،

الجوهرة ابراهيم العيسى، محمد عمر، 

  الحمادي، فايزة صالح 
  
  

ة مشاركة مع فريق العمل المشارك في الخطال

ة العربية المستقبلية للتعليم الجامعي في المملك

. 2007 السعودية "محور التعليم العالي للفتاة"   

في  مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي

 المملكة العربية السعودية مقدم من معهد الملك

2007عبدهللا للبحوث والدراسات االستشارية  

2 

 بوبشيت، عمر،عبدهللا  النجار،

الجوهرة ابراهيم العيسى، محمد عمر، 

 الحمادي، فايزة صالح

 باحث مساعد مع فريق بحث آفاق 

عليم ومستقبل التعليم العالي: دراسة محور الت

ويم العالي للفتاة المحور السادس مراجعة وتق

ظام صالحية السياسات واألنظمة المتعلقة بن

ية لفتاة في المملكة العربالتعليم العالي ل

  السعودية
 

في  مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي

 المملكة العربية السعودية مقدم من معهد الملك

2007عبدهللا للبحوث والدراسات االستشارية   

3 
بوبشيت، الجوهرة ابراهيم، الحمادي، 

 فايزة صالح

"استشراف السياسات واألنظمة  

م العالي متعلقة بنظام التعليوقضايا التنظيم ال

من للفتاة في المملكة العربية السعودية" ض

خطة دراسة "التعليم العالي للفتاة" مشروع ال

ة العربية المستقبلية للتعليم الجامعي في المملك

ي السعودية )آفاق ومستقبل التعليم العال

1426-1450)  

هـ الموافق 17/4/1427ورشة عمل بتاريخ 

م15/5/2006  
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 الـمـجلس العلـمـي

 

  املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية  6

 
 مدى املشاركة مكان واتريخ انعقاده أسم املؤتـمــــر رقم  

رأة المؤتمر الثاني للمرأة " تعزيز دور الم 1  

ء السعودية في تنمية المجتمع في ضو

" تحت شعار :"  ٢٠٣٠رؤية المملكة 

 " رؤية وطموح

 - 26هـ لموافق1440رجب  19-20

  م.9201/  3/   27

 

 

 
 

 
 

برامج الدراسات العليا  ورقة علمية بعنوان:

وبعض التخصصات االقتصادية النادرة في 

ة دراس –الجامعات السعودية بين الواقع والطموح 

 استطالعية من وجهة نظر الطالبات
 

رجب  14-13 والخميس  األربعاء منتدى األحساء لالستثمار 2  

م.12/3/2019-20الموافق هـ 1440  

 حضور

ور مؤتمر القيادة االدارية النسائية: "الد 3  

  والتنمية المستدامة"

جامعة جازان -هـ 1440ربيع اول  6-5  ورقة علمية بعنوان: مقومات نجاح الدور القيادي 

دراسة  2030النسوي في ظل رؤية المملكة 

ميدانية في بعض المؤسسات االستراتيجية 

وديةبالمملكة العربية السع  

ية المنتدى الوطني األول للسياقة الوقائ 4  

"بأمان للمرأة تحت عنوان "تنقلي  

أرض المعارض والمؤتمرات بمدينة 

شعبان  1رجب حتى  29 الرياض

أبريل  17حتى  15هـ الموافق 1439

  م،2018

تأثير وسائل التواصل  ورقة علمية بعنوان:

االجتماعي على السالمة المرورية.. وطرق 

يةالتوع  

 الملتقى العلمي )دعم وتشجيع ثقافة 5  

 الحوار(

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

بالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس 

 وزراء الشئون االجتماعية العرب

/  14 - 13الموافق هـ6/1439/ 25-26

م 2018/  3  

 حضور

يل مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفع 6  

2030رؤية  

ربيع الثاني  14-13يم جامعة القص

هـ1438  

تنمية الموارد الذاتية  لمية بعنوان:ورقة ع

 للجامعات السعودية
 التطبيق على جامعة الملك فيصل

اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان  7  

 "المنظمات الحكومية ... التميز والريادة

 في خدمة العمالء"

مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد 

ندق اإلنتركنتنتال اإلدارة العامة ف

هـ الموافق  1437رجب  6باألحساء. 

م 2016ابريل  13  

 حضور

  
8 

ب الملتقى العلمي الثالث بعنوان " مواه

 األطفال .. بين االكتشاف واالستثمار"
المركز الوطني ألبحاث الموهبة 

 29 – 28واإلبداع بجامعة الملك فيصل 

/  4/  7 – 6هـ الموافق  1437/  6/ 

م 2016  

ورحض  

  
9 

ويم المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتق

 تحت عنوان "قياس نواتج التعلم"
صفر  21-19الرياض خالل المدة من 

ديسمبر  3-1هـ الموافق 1437

م.2015  

 حضور

  

10 
 مؤتمر "ثقافة خدمة العمالء في القطاع

 الحكومي"

مركز الملك سلمان للمؤتمرات بمعهد 

ة ل الفتراإلدارة العامة في الرياض خال

 17هـ، الموافق 1437صفر  7 – 5
م2015نوفمبر  19-  

 حضور
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 الـمـجلس العلـمـي

 

  

11 
ن المؤتمر الدولي الثاني لحماية األطفال م

 التحرش الجنسي، تحت شعار )رحمة(

ع جمعية النهضة النسائية بدبي )فر

محرم  8-6الخوانيج( في الفترة من 

أكتوبر  21إلى  19هـ الموافق 1437

2015 

 حضور

  

12 

دية النسائية األولى للجامعة السعو الندوة

اإللكترونية، تحت عنوان "المبادرات 

المجتمعية للجامعات السعودية ودورها 

 في تعزيز االنتماء الوطني"

 قاعة خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

حي للمؤتمرات في مبنى وزارة التعليم ب

من شهر ذي 29المعذر في الرياض 

أكتوبر  12هـ، الموافق 1436لحجة ا

م،2015  

بعنوان المبادرات  المشاركة بورقة علمية

يز المجتمعية لجامعة الملك فيصل ودورها في تعز

 االنتماء الوطني

  
13 

مؤتمر المجلة الدولية لآلداب والعلوم 

(IJASللتخصصات األكاديمية ) 
دة الس فيغاس، نيفادا، الواليات المتح

جمادى األول  03- 26األمريكية 

هـ1436  

 المشاركة بورقة علمية

  
14 

المؤتمر الدولي التاسع عشر للنحو 

المعجمي الوظيفي وورشة عمل"هيكل 

ر ومعلومات بناء الجملة من التبعيات غي

 المحدودة"

، جامعة ميشيغان آن أربور، ميشيغان

 23-20الواليات المتحدة األمريكية 
 20-17هـ الموافق  1435رمضان

م2014 يوليو  

 حضور

  
15 

مؤتمر الجمعية األمريكية لعلم اللغة 

 (AAAL)التطبيقي 
الواليات المتحدة  بورتالند-ماريوت 

2014مارس 25-22األمريكية   
 المشاركة بملصق

  

16 
 ALAAوALANZمؤتمر 

المعرفة، والكينونه، في اللغويات 

 التطبيقية

جامعة فيكتوريا في ويلينغتون، 

.2013مبر نوف 29-27نيوزيلندا   
 المشاركة بورقة عمل

  

17 

اجتماع المائدة المستديرة حول "" 

ير استراتيجيات التميز في المنظمات غ

الحكومية "من قبل )ديفيد أوزبورن( 

 PUBLIC)المجموعة 

 االستراتيجيات(

2013سبتمبر،  17شيراتون الدمام،   حضور 

  
18 

 المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلم اللغة

 (ICLC-12المعرفي )
 قسم اللغويات في جامعة البرتا في

يونيو  28-23ادمونتون، ألبرتا، كندا، 

2013 

 حضور

  
19 

ورشة عمل متعدد التخصصات على 

 الكلمة النحوية

ات جامعة كاليفورنيا، ديفيس، الوالي

2013مايو  11-10المتحدة األمريكية  
 حضور

  
20 

المشاركة في المؤتمر العلمي الرابع 

بية تعليم العالي في المملكة العرلطالب ال

 السعودية

جمادى الثاني  22-19مكة المكرمة، 

1434 
 حضور

  
21 

ن الملتقى الثالث للقيادات النسائية م

معا مؤسسات التعليم العالي تحت شعار "

 لمستقبل المعرفة"

ي قاعة األمير سلمان في مقر الوزارة ف

 14-13الرياض خالل الفترة من مارس 
2013.  

شاركة بورقة عملالم  

  

22 
مؤتمر المجلة الدولية للفنون والعلوم 

(IJAS ية( لمؤتمر التخصصات األكاديم  

UNLVاالتحاد   4505الطالب في  

S  . ميريالند باركواي، الس فيغاس،

في  نيفادا، الواليات المتحدة األمريكية،

2013مارس 22-18الفترة من   

 المشاركة ببحث علمي
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 الـمـجلس العلـمـي

 

  
23 

دولي األول بجامعة حضور المؤتمر ال

اإلمام محمد بن سعود، تنفيذ الخدمات 

 الفنية لذوي االحتياجات الخاصة

 

، جامعة الرياض2013فبراير  18-20  حضور 

  
24 

ه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورت

44 

فبراير، أرض المعارض  5-يناير  23

مدينة نصر، القاهرة، مصر-الدولية   
 عضو لجنة توفير وشراء

  

25 
وني المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتر

اءوالتعليم عن بعد: من الممارسة إلى األد  

 

، فندق ريتز 2013فبراير  4-07

 كارلتون، الرياض
 حضور

  

26 
اجتماع المائدة المستديرة حول: الحكم 

 والقيادة في القطاع العام
الخبر 2013يناير  8  حضور 

  
27 

 ماتية بينالمؤتمر الدولي األول للبراغ

األمريكيتين والمؤتمر الدولي الخامس 

 للبراغماتية بين الثقافات

 

، جامعة والية 2012أكتوبر،  19-21

 USAكارولينا الشمالية، شارلوت، 
 حضور

  
28 

افة المؤتمر الدولي الخامس في اللغة والثق

 (LCM Vوالعقل / 

على الجامعة  2012يونيو  27-29

ونةلشب الكاثوليكية في البرتغال في  
 المشاركة بورقة عمل

  
29 

 المؤتمر الكندي األمريكي للتخصصات

األكاديمية من المجلة الدولية للفنون 

 والعلوم

 

، جامعة 2012مايو،  21-24

 رايرسون، تورونتو، كندا
 المشاركة بورقة عمل

  
30 

المؤتمر السنوي العاشر هاواي الدولي 

 للفنون والعلوم اإلنسانية

 2012الثاني كانون  13- 10

، هاواي، الواليات المتحدة هونولولو

 األمريكية

 المشاركة ببحث علمي

  
31 

 Langfestمؤتمر كانبيرا 
2011 ن جمعية اللغويات التطبيقية م-

أستراليا )عالء( وجمعية اللغويات 

 (ALANZ)التطبيقية لنيوزيلندا 
 

 2-نوفمبر  30كانبيرا –أستراليا 
.2011ديسمبر،   

ث علميالمشاركة ببح  

  
2011المعرض الدولي للكتاب  32  

ذو  17-14فيينا -جمهورية النمسا 

2011نوفمبر 13- 10هـ، 1432الحجة   
 حضور

  
33 

ر المؤتمر الدولي حول اللسانيات المعاص

 (ICLCEاإلنجليزية )

 

 

 

يوليو عام  23-19أوسنابروك بألمانيا

2011 
 مشاركة بورقة عمل

  

34 

لمعلمي اللغة مؤتمر المنظمة الدولية 

 اإلنجليِزية إلى متحدثي اللغاِت األخرى

ة( )بناء الجسور: ربط النظرية بالممارس

Sunshine State TESOL 
2011 

ونفيل، جاكس -فندق يندهام بجاكسونفيل 

  فلوريدا الواليات المتحدة األمريكية

هـ 1432/ 6/ 9-11  
 مشاركة بورقة عمل

  

35 
ور حلقة النقاش الثامنة، بعنوان "د

المكتبة الرقمية السعودية في خدمة 

 التعليم العالي"

المركز الوطني للتعلم اإللكتروني 

عليم والتعليم عن بعد التابع لوزارة الت

هـ الموافق 23/11/1431-22العالي 

م، الرياض30-31/10/2010  

 حضور

  

36 
حلقة النقاش تحت عنوان "الرؤية 

ربية المستقبلية للتعليم في المملكة الع

لسعودية"ا  

 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

 مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز

دق لتطوير التعليم العام "تطوير" فن

توليب إن الخبر السبت الموافق 

هـ15/11/1431  

 

 المشاركة في حلقة النقاش
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 الـمـجلس العلـمـي

 

  
37 

ع الندوة العلمية في مجال الموهبة واإلبدا

 تحت شعار

مبكراً()رعاية الموهبة .. تبدأ   

جامعة الملك فيصل فندق اإلحساء 

 17 انتركونتننتال في الفترة ما بين
هـ19/6/1431-  

 

 المشاركة برئاسة جلسة

  
38 

 الندوة الدولية: "رؤى جديدة في تدريس

"تطبيقات في تعليم اللغات –المحادثة   

 

ة قسم اللغ –جامعة غرناطة كلية اآلداب 

ـ  هـ،14/6/1431-12االنجليزية أسبانيا

م2010/ 5/ 28-26الموافق   

 المشاركة ببحث

  
39 

حفل توزيع جائزة خادم الحرمين 

المية الشريفين عبدهللا بن عبدالعزيز الع

 للترجمة

–م 2009هـ1430الدورة الثالثة   

باريس-م اليونسكو 27/5/2010  
 حضور

  
40 

المؤتمر الدولي لإلرهاب: )اإلرهاب بيـن 

 تطرف الفكر وفكر التطرف(

 

المدينة المنورة  –امعة اإلسالمية الج

/ ربيع 15- 12األحد إلى األربعاء 

 31 – 28هـ الموافق 1431اآلخر/
م2010/مارس/  

 حضور

  

41 
لحوار الندوة السعودية الفرنسية الثانية ل

 بين الحضارات

فرنسا  –جامعة السوربون باريس 

م.2010مارس  15-16  
يز زالمشاركة بورقة عمل بعنوان: "التعايش وتع

 التسامح واألخوة اإلنسانية"

  
42 

ندوة التعليم العالي للفتاة: اآلمال 

 والتطلعات

. 

جامعة طيبة  –وزارة التعليم العالي 

هـ18-20/1/1431  
 حضور

  
43 

( 2) مؤتمر توثيق اللغة والنظرية اللغوية
 المعهد الدولي للوحدِة اإلسالميِة وفندقِ 

 عصِر نهضة

ة. األفريقيكلية الدراسات الشرقية و

 12-13جامعة لندن. المملكة المتحدة 
2009نوفمبر   

 مشاركة بورقة علمية

  
44 

التعليم العالي في العالم اإلسالمي: 

 التحديات والفرص

 

الجامعِة اإلسالميِة، كوااللمبور، 

2008مارس/آذاِر  25-24ماليزيا،   
 حضور

  

45 
ثينا المؤتمر الدولي األول لمراكز الكتابة بأ

ار، ادة تصور لكتابة المستقبل: األدو" إع

 الممارسات، المشاهدون"

 –ثينا في الجامعة األمريكية الهيلينية بأ

شوال  28-28اليونان في الفترة ما بين 

نوفمبر  10-9هـ الموافق 1428

م.2007  

 حضور

  
46 

 الملتقى الدولي الثاني للترجمة تحت

عنوان: تجارب وخبرات وتكنولوجيا 

 الترجمة

 28-27لورويال في عمان في  اوتيل
2007ابريل   

 

 مشاركة بورقة علمية

  
47 

 –المؤتمر الدولي الرابع لكلية األلسن 

ية جامعة المنيا "الحفاظ على الهوية اللغو

 والثقافية في عصر العولمة

 

م والذي انعقد 2007إبريل  25- 23

بمركز سوزان مبارك للفنون واآلداب 

ةالعربي جمهورية مصر –جامعة المنيا   

 مشاركة بورقة علمية

  
TESOLالمؤتمر الدولي الثاني  48 قطر   

الدوحة-م 2007ابريل  13-14  

 
 حضور

  

49 
يز الملتقى اإلداري الخامس" اإلبداع والتم

نحو إدارة متميزة ومبدعة-اإلداري  

 28-26الموافق -هـ 1428صفر  10- 8
قاعة الملك  –م، الرياض 2007فبراير 

فندق  – فيصل للمؤتمرات

 االنتركونتننتال.

 حضور
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 الـمـجلس العلـمـي

 

  
50 

 الملتقى الثاني للخدمات االلكترونية

لتي بالمنطقة الشرقية بعنوان التحديات ا

 تواجه تطبيق الخدمات االلكترونية

ذو  22- 21بالخبر  فندق مريديان

 13إلى  12الموافق  1427القعدة 
م2006ديسمبر   

 حضور

  
51 

لغوي المؤتمر الدولي الخامس للمعجم ال

 العقلي )الذهني(

 

 20-18كندا -جامعة ماكغرال بمونتريال
هـ1427رمضان   

 حضور

  
52 

ين المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المختص

عات باللغة االنجليزية والترجمة في الجام

 العربية

إلى  29/7/1427عمان باألردن 

هـ الموافق 1/8/1427

23--25/8/2006  

 مشاركة بورقة عمل

  
53 

اريريبية في القيادة واإلبداعِ اإلددورة تد  

 

 

 

مارس  28-26الرياض  –معهد اإلدارة 

2006 
 حضور

  

54 
م المؤتمر والمعرض الدولي األول للتعلي

بة اإللكتروني: التعليم اإللكتروني: حق

 جديدة من التعلم والثقافة

جامعة  2006ابريل  17-19

مركز التعليم اإللكتروني-البحرين  
 حضور

  

55 
تمر السنوي الثاني عشر للمنظمة المؤ

غة العربية لتدريس اللغة االنجليزية كل

 أجنبية: قوة )سيادة( اللغة

 – 29دبي باإلمارات العربية المتحدة 
م.2006مارس  31  

 حضور

  

56 
م عن المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد "التعل

 بعد: نحو آفاق جديدة"

 

 –جامعة السلطان قابوس بمسقط 

 29- 27ي الفترة من سلطنة عمان ف
م.2006مارس   

 حضور

  

57 

وني حلقة النقاش الثانية للتعلم االلكتر

يم والتعليم عن بعد في مؤسسات التعل

ي الجامعي ضمن مشروع التعلم االلكترون

ليوزارة التعليم العا –والتعليم عن بعد   

 29جامعة الملك فيصل باإلحساء   
هـ الموافق 1427صفر /  1 –محرم 

م.2006مارس  1 –اير فبر 28  

 تنظيم وحضور

  

58 

المؤتمر السنوي السادس للمنظمة 

لغة المصرية لتدريس اللغة االنجليزية ك

 الممارسات المثلى في تدريس-أجنبية 

 اللغة االنجليزية كلغة أجنبية

فندق شيراتون القاهرة بجمهورية 

 4-2مصر العربية في الفترة من 
م الموافق 2005ديسمبر 

هـ.30/11/2614-2/12/1426  

 مشاركة بورقة عمل

  

59 

ندوة مقررات الثقافة اإلسالمية بين 

 واقعها والمتغيرات

 

 

كلية التربية -جامعة الملك فيصل

هـ 1426شوال  28-27اإلحساء 

م.2005نوفمبر  30-29الموافق   

 تنظيم وحضور

  
60 

عليم الملتقى العربي الثاني للتربية والت

ستقبلية""التعليم العالي: رؤى م  

هـ 1426شعبان  27-24بيروت 

أكتوبر  1سبتمبر إلى  28الموافق 

م.2005  

 حضور

  
61 

ي الملتقى العربي للترجمة "الترجمة ف

 الوطن العربي: الواقع والمأمول"

 

هـ 1426شعبان  23-21بيروت 

م.2005سبتمبر  27-25الموافق   
 حضور
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62 

المؤتمر السنوي الخامس والعشرين 

ةتدريس اللغة االنجليزي لمركز تطوير  

 جامعة عين شمس في الفترة-القاهرة

 4-3م الموافق 2005أبريل  13-12من 
هـ1426ربيع األول   

 مشاركة بورقة عمل

  
63 

 مؤتمر التضامن الوطني ضد اإلرهاب

 

ن   جامعة الملك فيصل في الفترة ما بي

هـ.7/1/1426هـ إلى 25/12/1425  
 حضور

  
64 

 اعي العالي ومتطلباتدوة "التعليم الزر

 المرحلة القادمة"

صفر  24-22جامعة الملك فيصل في 

هـ1425  
 حضور

  

65 
ندوة دور الجامعة في تنمية المهارات 

 البشرية رؤية مستقبلية

 

مركز -مركز البحوث الجامعية للبنات

جامعة  –األقسام اإلنسانية -البحوث

هـ الموافق 1423 6-4الملك سعود 

م2002مارس  18-20  

 

 حضور

  

 ندوة تطوير المعلم الجامعي 67

مركز -مركز البحوث الجامعية للبنات

ة جامع    –األقسام اإلنسانية -البحوث

هـ 1420رجب  25-23الملك سعود 

م1999نوفمبر  3-1الموافق   

 حضور

 
 

  العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية  7

 
نحتى اآل 2012عام    طبيقية من أسترالياعضو في جمعية اللغويات الت   

إلى اآلن. 2007عضو في منظمة تيسول قطر )منظمة لمعلمي اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى(،     
 

-إلى الوقت الحاضر.  1428عضو الجمعية السعودية لإلدارة     
 

-إلى الوقت الحاضر  1427عضو الجمعية السعودية للغات والترجمة     
 

2005ة، مصرالمصرية لتدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية )منظمة لمعلمي اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى(، القاهرعضو في المنظمة     
 

. 2006عضو في منظمة تيسول أرابيا "مؤسسة للتطوير المهني للمعلمين الذين يعلمون اللغة االنجليزية" دبي. األمارات العربية المتحدة     
 

هـ1426-اللجنة النسائية بالغرفة التجارية األحساء، المملكة العربية السعودية عضو في     
 

األردن –عضو جمعية أساتذة اللغة اإلنجليزية وآدابها والترجمة في الجامعات العربية     
 

ان، األردن.   2007عضو الشبكِة العربيِة للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد عمَّ  
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 ( األنشطة التدريسيةمنوذج )ج 
 

 

 على املقررات اليت يشارك فيها أعضاء هيئة تدريس آخرين ( x األنشطة التدريسية ) مع وضع عالمة   1
 

 

 أ
 

 اليت ساهم يف تدريسها التدريسيةاملقررات 
 املرحلة 
 اجلامعية

 الدراسات 
 العليا

 √                                                              لغة انجليزية                   101نجل   
 √                                                                                           نثر  222نجل   
 √                                                                                         كتابة 106نجل   
 √                                                                       لغة انجليزية علمية 151نجل   
 √                                                                               تركيب لغوي  140نجل   
 √                                                                            ةمهارات دراسي 201نجل   
 √                                                                               تركيب لغوي  241نجل   
 √                                                                        مدخل إلى اللغويات 254نجل   
 √                                                                                        قراءة 105نجل   
 √                                                                                       قراءة  120نجل   
 √                                                                                     2قراءة  221 نجل  
 √                                                                                      1كتابة  130نجل   
 √                                                                               إنشاء وتعبير 232نجل   
 √                                                                      1مطالعات وقراءات  323نجل   
 √                                                                            2إنشاء وتعبير  333نجل   
 √                                                                             التقويم اللغوي 467نجل   
 √                                                                             النحو والصرف344نجل   
 √                                                    بي( عربي/إنجليزي/ عر2ترجمة ) 461نجل   
 √                                                حلقة بحث في تدريس اللغة االنجليزية 469نجل   
لصوتيات والنظام الصوتيا 351نجل     √  
طرق البحث وتصميم األبحاث 495نجل    √  

ث في علم اللغويات: مناهج البح41949نجل       √ 

: مناهج البحث41946نجل        √ 
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 ب
 األشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه 

 دكتوراه ماجستري
 التاريخ عنوان الرسالة

تأدب األختالف اللغوي في استخدام استراتيجيات ال  

 بالنسبة لجنس المتكلم/النطاق السعودي

The Effect of Gender on the Use of 

Politeness Strategies: A 

Socio-Pragmatic Study in Al-Ahsa 

Society 

Year of award: 2019 

 
√  

استقصاء حول الممارسات التعليمية للطالب    

ول والطالبات الصم لمادة اللغة اإلنجليزية في فص

 األمل في المملكة العربية السعودية

 An Investigation of Teaching 

Practices for EFL Deaf Students in 

Al-Amal classrooms in Saudi Arabia 

Year of award: 2016 √  

ي للغة تأثير المالحظة في التقليل من التأثير السلب  

 EFLاألم على اكتساب طالب الكلية السعوديين 

 للمضارع التام 

The Effect of Noticing L1/L2 

Differences on Saudi EFL College 

Students’ Acquisition of the Present 

Perfect 

Published in Arab World English 

Journal (December 2016)   

Year of award: 2014 √  

كلغة  تعزيز مهارات الطالب )متعلمي اللغة اإلنجليزية  

أجنبية( في الكتابة من خالل استخدام المدونات 

Weblogs 

Enhancing EFL Learners Writing 

Skills Through the Integration of 

Weblogs in the Writing Classroom  

Year of award: 2010 √  

:داخليممتحن مناقش و       

لية رسالة ماجستير في قسم اللغة اإلنجليزية بك  

 تأثير معدل“اآلداب بجامعة الملك فيصل بعنوان 

لغة حزم المعجمية لدى متعلمي الالتكرار في قراءة ال

” اإلنجليزية كلغة أجنبية  

2015-2016  √  
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 ( األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة اجملتمعمنوذج )د
 فاألقدم( )األحدث

 

  األعمال اإلدارية  1

 
 مسمى العمل اإلداري  

 
 التاريخ

لمشرفة على وحدة تنمية المرأة بجامعة الملك فيص   لمدة عام    هـ20/6/1439  

 هـ19/6/1439حىت  هـ10/2/1439 جامعة امللك فيصل، األحساءاملكلفة وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات   
هـ 10/2/1436 وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات جامعة الملك فيصل، األحساء   

هـ10/2/1439حتى  

ألحساءكيلة أقسام الطالبات المكلفة جامعة الملك فيصل، او   صفر  9-هـ 1433ذو القعدة  3 

هـ1436  

 10هـ الى  1430شوال  18 وكيلة عمادة شؤون المكتبات شؤون المكتبات، جامعة الملك فيصل، األحساء   

هـ.1435جمادى أول   

هـ. 0143شوال  18 منسقة قسم اللغة االنجليزية، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك فيصل، األحساء     

هـ1430حتى  1425منذ عام  منسقة قسم كلية اللغات األجنبية في كلية التربية، جامعة الملك فيصل، األحساء     

1428- هـ1427محرم  21 مساعدة مدير مركز تقنية المعلومات جامعة الملك فيصل، األحساء     

1418-1414  مديرة القبول بعمادة القبول والتسجيل جامعة الملك فيصل، األحساء    

هـ.1414حتى  1410منذ  منسقة قسم كلية اللغات األجنبية في كلية التربية، جامعة الملك فيصل، األحساء    

    
 

  عضوية اللجان  2

 
 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة اجملتمع  

هـ24/2/1441  عضو اللجنة الرئيسية للكراسي العلمية بالجامعة    

ركز الوطني ألبحاث الموهبة واألبداعمجلس المعضوةً       

 
هـ14/7/1440  

ف والنشردارة مركز الترجمة والتأليبمجلس إعضو    هـ1440   /05/16 

جلس عمادة البحث العلميعضو بم   هـ1439   /09/13 

 صلستشاري لجامعة الملك فياالمجلس عضو بال  

  

هـ29/11/1438   

تقوم لزيارة فريق المراجعين الخارجيين ل ستعدادالالجان رئيسة لجنة أقسام الطالبات ضمن   

 بالتعاون معهم خالل عملهم

هـ25/4/1438   

هـ24/1/1438                                 تنسيقية برئاسة سعادة مشرف مركز رعاية المستفيديناللجنة عضو ال    

هـ24/1/1438                                                        لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية بالجامعةعضو     

هـ1/1/1438                                      لجامعة الملك فيصل 2020اللجنة العليا للخطة االستراتيجية عضو     

هـ30/4/1437                                                   لجنة الخطة االستراتيجية لوكالة شؤون الطالباترئيسة     

هـ21/10/1436                                  األكاديمياللجنة العليا الدائمة لمتابعة الجودة الشاملة واالعتماد  عضو    
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حتى تاريخههـ 6/9/1436                                                                  عضو اللجنة الدائمة لمتابعة األمن والسالمة    

حتى تاريخه 3/8/1436                                       لشؤون الطالبات ستشارية الدائمة بوكالة الجامعةاللجنة االرئيسة     

ـه21/4/1436                                           الجامعةمنشأت  الستثمارعضو اللجنة العليا لدراسة وضع آلية     

حتى تاريخه 1436                                                    الطالبات رئيسة اللجنة الرئيسية الدائمة للتحقيق بأقسام    

هـ.14/10/1435   ي الجامعةعضو في لجنة وضع الئحة داخلية تنظم عملية الترخيص باإلجازات الدراسية لمنسوب    

وخدمة المجتمع                                             راسات والتطويرعضو في اللجنة الدائمة للد  

                

هـ.24/6/1435   

( لألمن والسالمة بالجامعة بأقسام الطالبات والتي 27رئيسة اللجنة الدائمة للسالمة بمبنى رقم )  

                                                                                              ترتبط باللجنة الدائمة

هـ.21/2/1435   

.1435حتى  1433                                                     رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق بأقسام الطالبات    

       ميز( التدريس المتعضو اللجنة اإلشراقية لبرنامج نقاطي بمسمى )لجنة جائزة عضو هيئة   

برئاسة معالي مدير الجامعة    

حتى تاريخههـ 12/11/1434   

ادة وكيل عضو اللجنة الدائمة لغرض التحضير المبكر لالحتفاالت باليوم الوطني، برئاسة سع  

 الجامعة للشئون األكاديمية 

هـ.8/5/1434   

وخدمة المجتمععضو اللجنة الدائمة للدراسات والتطوير    هـ.28/3/1434    

في مقرات الجامعة. الباتلجنة الدائمة لمتابعة شؤون الطعضو ال   هـ7/3/1434    

حتى تاريخه 1433  رئيسة اللجنة الدائمة لشؤون أقسام الطالبات     

1433-1430  عضو اللجنة الدائمة لشؤون أقسام الطالبات     

معة الملك فيصلعضو لجنة تطوير الخطط الدراسية بكلية اآلداب، جا    . 1430 

ةية بالعمادعضو بمجلس عمادة البحث العلمي وعضو في تحكيم أبحاث الكليات اإلنسان   هـ.1434حتى  3/3/1431    

(   الرياض الدولي للمعارضمركز عضو في لجنة المعرض الدولي للتعليم العالي )    هـ1410  

اآلداب، جامعة الملك فيصل عضو في لجنة تطوير برامج الدراسات العليا بكلية   هـ.4/11/1430    

اتذة عضو في لجنة إجراء اختبارات القبول والمقابلة الشخصية المعيدات والمحاضرات وأس  

                   فيصل   ك المل فيزية، كلية التربية، جامعة اللغة قسم اللغة االنجلي

هـ.1425-1431   

خرج الطالبات في جامعة الملك فيصلرئيس لجنة العالقات العامة في حفل ت   هـ1426-1427    

هـ.1426  عضو اللجنة التأديبية للطالبات في جامعة الملك فيصل     

هـ.1427-1425  عضو اللجنة األكاديمية في كلية التربية، جامعة الملك فيصل    

ـ.ه1427-1425  رئيس لجنة العالقات العامة في كلية التربية، جامعة الملك فيصل    

األكاديمية رئيسة لجنة القبول وتصحيح أخطاء السجالت   هـ1415    

 1419/1421،  1407/1415  عضو لجنة تنظيم سير االختبارات النهائية للسنوات التالية:  

هـ.1425/1426  

س اإلشراف على طالبات كلية التربية في برنامج التربية العملية في المدار  

  الحكومية

هـ، 1407-1415 

هـ.4191-1421  

م.1989-1988  عضو لجنة معرض الكتاب األول، في جامعة الملك فيصل    

هـ، 1415-1407  عضو لجنة القبول طالبات جامعة الملك فيصل   

هـ.1419-1421  

 عضو لجنة قبول الطالبات المستجدات وإجراء اختبارات القبول بجامعة الملك  

 فيصل للسنوات التالية: 

 1407/1415 

هـ.1914/1426/  

هـ.1407/1415  عضو لجنة التربية العملية بكلية التربية     

لرئيسة اللجنة الثقافية والتربوية في كلية التربية، جامعة الملك فيص   ـه1415    
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  الدورات التدريبية واحملاضرات وورش العمل  3
 

 

 نعقادهمكان واتريخ ا الربانمج/الدورة/الورشةأسم  رقم  

ربيع األخر  21يوم األربعاء  -هيئة تقومي التعليم والتدريب  العامضمن برانمج املعايري الوطنية ملناهج التعليم  لتقى العملي التخصصي لاملنطقة الشرقيةر املحضو  1  
 8:30م من الساعة 2019ديسمرب  18هـ املوافق 1441

 م يف فندق موفنبيك مبدينة اخلرب 3:00ص اىل 
  2 Science of Learning: Applying Research-Based 

Principles of Learning to College Teaching 
Deanship of Development and 
Quality Assurance 
2019/08/26 

  3 Integrating Information Technology with the Science of 
Survey Research Methodologies: Conducting Small and 
Large-Scale Academic/Applied Research 

Deanship of Development and 
Quality Assurance 
2019/08/21 

  4 21st Century Skills – What University Instructors can do 
to Prepare Tomorrow’s Workforce 

Deanship of Development and 
Quality Assurance 
2019/08/19 

  5 Integrating Team-based Learning with Social Media to 
Support Millennial Learners’ Engagement 

Deanship of Development and 
Quality Assurance 
2109/08/20 

حضور ورشة عمل بعنوان " حتفيز منظومة البحث العلمي على مستوى عضوات هيئة التدريس"  6  
 وضمان اليت أقامتها عمادة التطوير

اإلثنني جامعة امللك فيصل  –عمادة التطوير وضمان اجلودة 
 هـ6/6/1440

جامعة امللك فيصل الثالاثء   –عمادة التطوير وضمان اجلودة   ورشة عمل بعنوان االطار السعودي للمؤهالت 7  
 هـ.16/5/1440

 ASHWINتقدمي سعادة االستاذ  QSورشة عمل حول تصنيف اجلامعات وفقا لنظام  8  
FERNANDES  

 

السبت جامعة امللك فيصل  –عمادة التطوير وضمان اجلودة 
 هـ10/5/1440االربعاء 

جامعة امللك فيصل السبت  –عمادة التطوير وضمان اجلودة  برانمج تدرييب بعنوان دور عضو هيئة التدريس يف إطار منظومة الشراكة اجملتمعية  9  
 16/02/2019املوافق 

  درييب بعنوان معايري ضمان اجلودة واألعتماد الرباجمي املطورة ومتطلبات حتقيقهابرانمج ت 10  
 

   7/02/2019-6اخلميس  -األربعاء  هيئة تقومي التعليم

السبت لك فيصل جامعة امل –عمادة التطوير وضمان اجلودة  )برانمج تدرييب بعنوان النشر العلمي يف اجملالت ذات معامل التأثري )الكليات اإلنسانية 11  
  19/10/2018املوافق
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 حضور برانمج تدرييب بعنوان إعداد مبادرات خدمة اجملتمع  12  
 

 السبتجامعة امللك فيصل  –عمادة التطوير وضمان اجلودة 

  13  Course Design (English Language) 
 

جامعة امللك فيصل  –عمادة التطوير وضمان اجلودة 
31/07/2018 

  14 Faculty Member as Leader – Manager: Essential 
Leadership and Management Skills (English Language) 

 جامعة امللك فيصل –عمادة التطوير وضمان اجلودة 
30/07/2018 

  15 Developing the Entrepreneurial Mindset of Students 
(English Language 

عة امللك جام –عمادة التطوير وضمان اجلودة 
 04/08/2018فيصل

  16 Learning Outcomes and Methods of 
Measurement (English Language) 

جامعة امللك  –عمادة التطوير وضمان اجلودة 
 29/07/2018فيصل

املشاركة يف الورشة التنسيقية األوىل لتفعيل مشاركة عضوات هيئة التدريس يف مراكز التميز  17  
 ألحباث الواعدة، البحثي ومراكز ا

 مبقر الوزارة لالرايض  1436حمرم  27اخلميس املوافق

لقادة الوصول املشاركة يف اجتماع الطاولة املستديرة بعنوان "القيادة بال حدود: كيف ميكن ل 18  
 Extreme Leadership: How"لاملنظمات إىل مستوى متميز من األداء

leaders can enable organizations to achieve outstanding 
levels of performance"  

ويشارك يف االجتماع أصحاب املعايل Steve Farberويقدمه اخلبري الدويل املستشار  
والسعادة نواب الوزراء ووكالء الوزارات والوكالء املساعدون يف األجهزة احلكومية، والرؤساء 

 التنفيذين يف الشركات السعودية املسامهة..

م ، يف 2014/11/12هـ املوافق 1436/1/19األربعاء 
 فندق املريداين  مبدينة اخلرب  

 

نواناملشاركة لالربانمج التدرييب للقيادات االكادميية يف اجلامعة بع  19    " 
Leadership Development Workshop". 

  
  

والذي عقد جبامعة واشنطن سياتل يف الوالايت املتحدة 
هـ  1435ذو القعدة  17إىل  13األمريكية يف الفرتة من 

 2014أيلول  12إىل  8املوافق من 

 08:00يف فندق لو مرييداين، اخلرب.  2013ديسمرب  12 إدارة األزمات ورشة عمل مركز القيادة األكادميية التابع لوزارة التعليم العايل  20  
-4 :12:00 

  
21 

 08:00يف فندق لو مرييداين، اخلرب.  2013ديسمرب  11 ع لوزارة التعليم العايل    إدارة الصراع ورشة عمل مركز القيادة األكادميية التاب
-4 :12:00 

  
اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ورشة عمل خمرجات التعلم للربامج والدورات      22

NCAAA 
ه،  1434مجادى اآلخرة  13- 14جدة -إيالف 

 2013أبريل  23-24

  
23 

واملؤمتر الدويل للتعليم العايل املسؤولية اجملتمعيةاملعرض    CSR  األقسام
(٪100النسائية يف اجلامعات السعودية )ورشة عمل املرأة    

 
 2013أبريل  19-16هـ، 1434مجادى اآلخرة  6-9
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 .University.UK، برايتون Wiskerنوعية اإلدارة والتخطيط واإلدارة األستاذ جينا  24

صل، عمادة ضمان اجلودة واالعتماد جامعة امللك في
 17/12/2012ه،  3/2/1434األكادميي، االثنني 

  
 ، جامعة والية كولورادوPalmquistتقييم فعالية التدريس، الدكتور مايكل  25

جامعة امللك فيصل، عمادة التطوير األكادميي، اإلثنني 
 2012/ ديسمرب  11- 10والثالاثء 

  
 لكة العربية السعودية على البحث: صياغة الفكرة وإدارة البحوث تنمية القدرة يف املم 26

( KACSTمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية )
 2012ديسمرب  5لالتعاون مع جامعة امللك فيصل األربعاء 

 .12:00حىت  08:30
  

  جودة تقييم الطلبة، الربوفيسور بيل بويل والربوفيسور مارك  27
 

ل، عمادة ضمان اجلودة واالعتماد جامعة امللك فيص
 14/11/2012ه،  29/11/1433األكادميي، األربعاء 

جامعة مانشسرت يف  Zelman )اجمللس الثقايف الربيطاين(
 اململكة املتحدة

  
 مهارات للباحث الناجح واألحباث املتميزة.د. مرزوق العكنة 28

بر أكتو  7- 6جامعة امللك فيصل، عمادة التطوير األكادميي، 
2012 ،20-21  /11  /1433H. أ 

  
 املشاركة يف الربانمج التدرييب، استكشاف التعليم والتعلم، والبحث يف جبال روكي  29

املكان: معهد التعليم والتدريس )امليل(، جامعة والية كولورادو 
 2012يوليو  3-يونيو  25

  

30 
 .M دمتها الدكتورة دايناملشاركة يف برانمج التدريب واملشاركة اجملتمعية اليت ق

Doberneck والدكتور شاري L.  دان، جامعة والية ميشيغان، الوالايت املتحدة
 األمريكية

جامعة امللك فيصل، عمادة التطوير األكادميي، من السبت إىل 
 3/2012/  13-10ه،  4/1433/  20- 17الثالاثء 

  
31 

  أساليب تنشيط الذاكرة،   
  

/  26-25ادة التطوير األكادميي، جامعة امللك فيصل، عم
11  /1432H ،23-24  لدكتور محدي  2011اكتوبر

 حممد أبو الشامات
  

 2011سبتمرب  23- 21لوس أجنلوس، كاليفورنيا  .ورشة العمل السنوية الداللة والرباغماتية واحلوار املشاركة يف 32

  

رة عاملية للتعليم العايل يف القرن الواحد املشاركة لالربانمج التدرييب "الشراكة اجملتمعية كضرو  33
  Dr. Kevin Kecskes والعشرين"، والذي يقدمه سعادة الدكتو

عمادة تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك فيصل والذي عقد 
 7/  5- 4يف مدرج كلية الطب، وذلك يومي االثنني والثالاثء 

 ة ظهراهـ من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثاني 1432/ 

  

 املشاركة لالربانمج التدرييب التخطيط االسرتاتيجي: املفهوم والتطبيق  34

والذي قدمه سعادة األستاذ / خالد بن حممد القصار عمادة 
تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك فيصل والذي عقد يف 

/  28- 27مدرج كلية الطب، وذلك يومي االثنني والثالاثء 
ساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عشرة هـ من ال 1432/  6

 والنصف ظهرا
  

35 
ورشة عمل بعنوان "التعريف مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف جمال دعم البحوث ودور 

 مكاتب املتابع" 
هـ الساعة العاشرة 29/5/1432جامعة امللك فيصل الثالاثء 

 صباحاً 

  
 املعلومات الرقمية االجتاهات احلديثة يف مصادر  36

 25-24جامعة امللك فيصل -عمادة تطوير التعليم اجلامعي
 م.2011يناير 
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37 
العشرين توظيف وتطوير واإلبقاء على أعضاء هيئة التدريس للقرن الواحد و    

  -  
يناير  12-11وزارة التعليم العايل  –مركز القيادة األكادميية 

 م2011

  

 ة االلكرتونية تصميم احلقائب التعليمي 38
 29-28جامعة امللك فيصل-عمادة تطوير التعليم اجلامعي

 هـ1432حمرم

  
  Publisher إعداد جملة حبثية لاستخدام 39

 22-21جامعة امللك فيصل-عمادة تطوير التعليم اجلامعي
 هـ1431ذو احلجة

  
40 

 ية اآلداباملشاركة يف ورشة تقرير التقومي الذايت األوىل لربامج كلية اآلداب كل
 

 ه 1431/  12/ 30-28جامعة امللك فيصل من 

  
 هـ 1431/  12/ 30-28جامعة امللك فيصل من  املشاركة يف ورشة توصيف الربامج بكلية اآلداب 41

  

42 
ليا بكلية الرتبية معهد الدراسات الع-املشاركة يف الربانمج التدرييب جبامعة هارفارد األمريكية 

وان: القيادة األكادميية للمكتباتللدراسات العليا بعن  
كامربيدج، الوالايت املتحدة األمريكية -جامعة هارفارد

 2010أغسطس  6-1هـ، املوافق 1431شعبان  20-25

  

43 
املشاركة يف الربانمج التدرييب املعد ملنسويب جامعة امللك فيصل بكلية الرتبية للدراسات العليا 

: تعلم خدمة وتطوير الشراكات مع اجملتمع، وإدماج خدمة جبامعة بورتالند األمريكية بعنوان
 اجملتمع يف املناهج الدراسية 

شعبان  17-6جامعة بورتالند األمريكية، يف الفرتة من 
م. الوالايت املتحدة 2010يوليو 29 – 18هـ املوافق 1431

 األمريكية

  
44 

لسنوات العشر ورشة عمل حتضريية لوضع اسرتاتيجية البحث العلمي لاجلامعة ل 
 القادمة 

 

 19جامعة امللك فيصل قاعة اللقاءات العلمية األربعاء 
 .م2010هـ املوافق الثاين من يونية 1431مجادى الثاين 

  
 ورشة العمل األوىل حول: " الشراكة االسرتاتيجية بني جامعة امللك فيصل واجملتمع  45

هـ 13/5/1431فندق األحساء انرتكونتننتال يوم الثالاثء 
 م 27/4/2010املوافق 

  

46 
 

 ورش العمل الطالع واختبار قبول مستخدمي نظم احملتوى املتكامل للوحدات اإلدارية املختلفة 
 

 جامعة امللك فيصل-مركز الواثئق واالتصاالت اإلدارية 
 م10/4/2010

  

 2010ابريل  5-3ق هـ املواف1431ربيع الثاين   Blackboard 18-20 مهارات وأدوات استخدام نظام 47

  

جامعة أم -تنمية القيادات اإلدارية واألكادميية يف مؤسسات التعليم العايل وزارة التعليم العايل 48
 . )ورقة مقدمة من الدكتور حياة احلريب(. –القرى 

حمرم  28-25عمادة تطوير التعليم اجلامعي وضمان اجلودة
 2010يناير  14-11هـ املوافق 1431
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مل فن وعلم التعليم والتعلم" جلنة التطوير وضمان اجلودة. )ورقة لاريك ر. كرييب، أستاذ ورشة ع 49
 فولربايت التخصصي وعميد كلية العلوم الزراعية واحلياة، جامعة فلوريدا(. 

 28-26جامعة امللك فيصل، كلية العلوم الزراعية واألغذية. 
 م2009أكتوبر 

  

50 

ات التدريس والتعليم وورشة التعليم املستند إىل الويب عنوان: برانمج التعلم اإللكرتوين مهار 
 4:00"التعليم اإللكرتوين والتعليم املدمج: التعليم ومهارات التعلم للتعليم أون الين " يومني 

مساء كل يوم. برامج على "تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس  8:00 --بعد الظهر 
 العربية السعودية يف اجلامعات يف اململكة 

مايو  26-25هـ املوافق  1430مجادى الثاين  1-3
 م.2009

  
 ساعات تدريبية. عمادة تطوير املهارات.  10التخطيط للتدريس الفعال"  51

ربيع  19-18جامعة امللك سعود. اململكة العربية السعودية 
 2009ابريل  15-14هـ املوافق  1430الثاين 

  
 عال لاستخدام نظم إدارة التعلم دورة التدريس الف 52

 29-27جامعة امللك فيصل-عمادة تطوير التعليم اجلامعي
 م2008مايو  5-3هـ املوافق  1429ربيع الثاين 

  
 ه1429الفصل الثاين   دورة الشبكة االلكرتونية   53

  

 دورة إعداد االختبارات االلكرتونية لاستخدام نظام ويب سييت  54
 15-13جامعة امللك فيصل -ليم اجلامعيعمادة تطوير التع

 2008يناير 

  
 . دورة حتسني مهارات االتصال لدى املعلمني  55

 17- 15جامعة امللك فيصل -عمادة تطوير التعليم اجلامعي
 2008ابريل 23-21هـ املوافق 1429ربيع الثاين 

  

56 

التعليم العايل للفتاة احملور املشاركة مع فريق حبث آفاق ومستقبل التعليم العايل: دراسة حمور 
السادس مراجعة وتقومي صالحية السياسات واألنظمة املتعلقة بنظام التعليم العايل للفتاة يف 

اململكة العربية السعودية مشروع اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية 
شارية يف تصميم وتقدمي ورش عمل مقدم من معهد امللك عبدهللا للبحوث والدراسات االست

استشراف السياسات واألنظمة وقضااي التنظيم املتعلقة بنظام التعليم العايل للفتاة يف  :بعنوان
اململكة العربية السعودية" ضمن دراسة "التعليم العايل للفتاة" مشروع اخلطة املستقبلية للتعليم 

 قبل التعليم العايل(اجلامعي يف اململكة العربية السعودية )آفاق ومست

 15(. بفندق احلمرا الدمام قاعة النورس 1426-1450
 2006مايو 

  
 ه1427ربيع األول  28معهد اإلدارة. الرايض  التميز واإلبداع يف القيادة  57

  

58 
 حضور ورشة عمل تصميم التعليم اإللكرتوين يف إطار املؤمتر الدويل حول التعليم عن بعد

ICODE 2006: اف أبعاد جديدة استكش 
 .م2006مارس  26جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان 

  
 الندوة األوىل ألقسام الطالبات اإلدارة يف اجلامعات السعودية: التحدايت والطموح،  59

واليت نظمها معهد اإلدارة يف املنطقة الشرقية، جامعة امللك 
مارس  8-6فيصل، الدمام، اململكة العربية السعودية، 

 .م2006
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 هـ1421شعبان  12-10كلية الرتبية، جامعة امللك فيصل  (SPSS) تصميم البحوث مع احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية 60

  
 االختبارات التحصيلية  61

ربيع األول  28-26كلية الرتبية، جامعة امللك فيصل 
 هـ1421

  

 هـ.1409ة الرتبية، جامعة امللك فيصل كلي صياغة األهداف اإلجرائية والسلوكية  62

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  خدمة اجملتمع  4

 
 التاريخ النشاط  

لمجلس االشرافي الثاني لجائزة راشد الراشد وأوالده للريادة والموهبة واالبداععضو ا     م2018هـ/1439  

ة برماح نيبالمجلس االستشاري لقسم اللغة االنجليزية بكلية العلوم والدراسات االنساعضو   

المجمعة جامعة-  

حتى تاريخه هـ5/4/1438   

رامج المساهمة في أنشطة عدد من الجمعيات باألحساء وتنظيم والمشاركة في تقديم عدد من الب  

ركة في والمساهمة بكتابة المقاالت في الصحف المحلية والمشاالجامعة التدريبية لخدمة مجتمع 

 العديد من اللقاءات اإلذاعية

  

مقاالت نشرت في اشراقة الجامعة:•     
 َوَطٌن يَْسُكنُنَا َونَْسُكنُهُ  -

ٍ متميزِ  - ٍ وجيٍل قيادي   نحَو إبداعٍ معرفي 

 منظومة جماعية وراء كل نجاح -

 مكافحة الفساد.. دين وقانون وتأييد شعبي -

ْبرِ  -  اْلِهْجَرةُ َودَْرُس الصَّ

 اشراقة الجامعة 
 

األحساء  صحيفة، الجزيرة ،الشرقصحيفة اليوم،  محلية:مقاالت نشرت في الصحف ال•   

، الرياضاآلن  

 

رعاية الفقراء والمحتاجين تحقيق للتكافل االجتماعي في المجتمع اإلسالمي -  

  تركي.. ال يُدفن القلم -

 

 

 القديح.. شاهد ثاٍن على فشل المخطط 

 

 

 من اسمه نصيب 

 

 

  

 

 

 1439ربيع الثاني  18الجمعة 

16535العدد   

هـ 1438رمضان  4الثالثاء 

م2017مايو  30-  

 1436شعبان  12السبت اليوم 

م 5201مايو  30هـ الموافق 

15324العدد   

 1437محرم  12االثنين اليوم 

 م5201أكتوبر  26ق هـ المواف

15473العدد   
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 الـمـجلس العلـمـي

 

خلقنا.. لنتعارف -  

 

 

 

ن عليهبسالِحِهم أو محمولي   

 

 

إليكما.. وإن طالت المسافة -  

 

 

 َها نَْحُن نَْحتَِفل 

 

اإليدز الفارسي-  

 

 

 

فرحان العقيل.. ثاُلثيَّة القلم والحنان والصبر -  

 

 

 هذا مليكي.. رحمه هللا! -

 

 

ِ َطِريق أَْوَحد -  ِلْلَحق 

 أَْيَن تَْسقُُط التُّفَّاَحةُ؟ -

 ال يخدعوننا -

ة هللا -  سعود الفيصل في ذم 

.. َولُغَةٌ تَْستَِحقُّ  -  يَْوٌم َعالَِميٌّ

 َهشَّْت لََك الدُّْنيَا -

 كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا.. وصداها في الجامعة -

 عطاء + حب = إيثار -

 أَْربَعُوَن َعاًما؟! -

 عنقود لن يقطف -

 فِي َعاِصَمِة الجسوِر كانت لنا أيَّام -

 َمذَاُق َرَمَضان -

 

 

 

 

 َسأََظلُّ أَذْكُُرَك...َمْرثِيَّة وفاء إلى أَبِي الثَّانِي -

 

 

 َسْبُع ِسنِيَن يَا أَبِي..!!  َوَما ِزْلنَا! -

 

 

 

 

 

 اْبنَة َوأُْخت وَصِديقَة.. َوليَْسقُِط التَّْشبِيه -

 

 

 الِعْلُم.. ثََمَرةُ جْهٍد َوُطُموحٍ َوَعَملٍ  -

 نامي باسمة يا أمي -

 1437صفر  28الجمعة اليوم 

 م5201ديسمبر  11هـ الموافق 

15519العدد   

 1437رمضان  27السبت اليوم 

 م6201يوليو  2هـ الموافق 

15723العدد   

ذو الحجة  19السبت اليوم 

أكتوبر  3هـ الموافق  1436

01545العدد م 5201  

ذو القعدة  21السبت اليوم 

سبتمبر  5الموافق  هـ 1436

15422العدد  م5201  

 1436رجب  13السبت اليوم 

 م5201مايو  2هـ الموافق 

15296العدد   

ربيع الثاني  09الخميس اليوم 

يناير  29هـ الموافق  1436

15203العدد  م5201  

 

ذو الحجة  18الجمعة الجزيرة 

 Friday 15709العدد  1436

02/10/2015 Issue 

 صحيفة الشرق

٢٠١٤/٨/٨١  

 

دد صحيفة الشرق المطبوعة الع

( ١٠( صفحة )٩٧٤رقم )

(٢٠١٤-٠٨-٠٤بتاريخ )  

دد صحيفة الشرق المطبوعة الع

( ١١( صفحة )٩٤٧رقم )

(٢٠١٤-٠٧-٠٨بتاريخ )  

إبريل  19السبت الموافق اليوم 

14918العدد  م4201  

دد صحيفة الشرق المطبوعة الع

( ١٤( صفحة )٨٩٣رقم )

(٢٠١٤-٠٥-١٥بتاريخ )  

 

 

إبريل  12السبت الموافق وم الي

14911العدد  م4201  

 

 

 صحيفة األحساء اآلن

 

صحيفة الشرق العدد رقم 

(م16/1/1420( بتاريخ )774)  
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 الـمـجلس العلـمـي

 

رهاُب المعاِصرُ الَحَسدُ.. واإل -  

ْعفِ        - ِر ِمَن الضَّ   التََّساُمُح َمْنَهُج التََّحرُّ

جمعية زهره لسرطان الثديعضو -   هـ حتى اآلن1435    

جامعة المشاركة بورقة عمل في الندوة النسائية األولى بعنوان المبادرات المجتمعية ل-  

ة ودورها في تعزيز االنتماء الوطني "والتي اقامتها الجامعة السعودي الملك فيصل

عزيز اإللكترونية، تحت عنوان "المبادرات المجتمعية للجامعات السعودية ودورها في ت

  االنتماء الوطني"

 

 

 

 

 

من  29يوم االثنين -عقدت 

هـ، 1436شهر ذي الحجة 

م، 2015أكتوبر  12الموافق 

 ً ة ، بقاعالساعة التاسعة صباحا

ك خادم الحرمين الشريفين المل

ود سلمان بن عبد العزيز آل سع

للمؤتمرات في مبنى وزارة 

اضالتعليم بحي المعذر في الري  

     

تحكيم أبحاث:•     

تحكيم-  

لعدد من الجامعات:       مشارك  لدرجة أستاذعلمي للترقية التاج نعدد من اال

جامعة  ،معة االمام محمد بن سعود االسالميةجا ،األميرة نورة بنت عبدالرحمنجامعة

.جامعة الطائف،  جدة  

  تحكيم أبحاث الكليات اإلنسانية في عمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل-

تحكيم أبحاث لمجلة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -  

تحكيم كتب مترجمة لجائرة الملك عبدهللا للترجمة.-  

داب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز تحكيم أبحاث لمجلة اآل-  

  

 

.تاريخهحتى  3/3/1431منذ   

تاريخهحتى  1425منذ   

 

هـ حتى تاريخه1430  

ِز المتوسطة الرابعة بالمبرز    القياس كرئيسة مر-   Qiyas  

   المركز الوطني للقياِس في التعليم العالي "              

هـ1428/1429   

هـ1430/1431ـ  

عضو في اللجنة النسائية بالغرفة التجارية باإلحساء-   هـ6142     

 
 


