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 ثانياً : المؤهالت األكاديمية 

 التاريخ      الجهة المانحة         التخصص         الدرجة العلمية    
 هـ  1985      اإلحساء  - جامعة الملك فيصل    تربية            بكالوريوس         

 ماجستير في البحوث   
 التربوية         

 تخصص دقيق  بحوث       
 تربوية ومناهج عامة           

 هـ           1994      بريطانيا –جامعة إيست إنجليا   

 دكتوراه في المناهج     
 و طرق التدريس      

 تخصص طرق تدريس اللغة  
 اإلنجليزية           

 هـ  1427      كلية التربية بجدة         

 -           وبريطانيا أمريكا          اللغة اإلنجليزية         اجتياز دورات     
 

 ثالثاً : مجاالت االهتمام 

 قراءة الكتب العربية واإلنجليزية.

 والعالمية. والمجالت المحليةالكتابة في الصحف 

 تصفح االنترنت.

 وتنمية الذات. البحث في تنمية مهارات التفكير 
 

 المضافة إلى التدريس رابعاً : المهام 

 هـ 1418بجامعة الملك فيصل منذ عام  وعلم النفسمحاضرة بقسم التربية 

 رئيسة كنترول الفرقة الثالثة لغة إنجليزية

 هـ 1420/  1419عام  وعلم النفسقائمة بعمل رئيسة قسم التربية 

 هـ . 1426-1420لفترتين األدبية  وكيلة كلية التربية للبنات لشؤون الطالبات األقسام

 هـ 1428 – 1427عميدة كلية التربية للبنات باإلحساء األقسام األدبية للعام الدراسي 

 بالهفوف للعام  19البطاقات الذكية بالمتوسطة  ولجنة إصداررئيسة مركز اختبار القدرات 

 والتقويم "" المركز الوطني للقياس  هـ 1428-1429

 التربية العملية بكلية التربيةرئيسة مكتب 

 وكيلة عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 وكيلة كلية التربية للشؤون اإلدارية واألكاديمية بكلية التربية بجامعة الملك فيصل

 هـ26/2/1435هـ إلى 26/2/1434من  األكاديمي االعتماد مشروع متابعة لجنة عضوة

 ضمان الجودة بالكليات بجامعة الملك فيصل باإلحساءرئيسة المعرض األول لمكاتب 

 م بجامعة الملك فيصل باألحساء2013رئيسة برنامج موهبة الصيفي المحلي 

 م بجامعة الملك فيصل باألحساء2014رئيسة برنامج موهبة الصيفي المحلي 

 عضوة في المجلس االستشاري بوكالة أقسام الطالبات
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 م بجامعة الملك فيصل باألحساء2015الصيفي المحلي رئيسة برنامج موهبة 

 هـ في16/1/1437هـ 12/1/1437االشراف على الحملة التوعوية لسرطان الثدي )جمعية زهرة( من 

 بهو ومسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية

 هـ1438/1439اإلشراف الجامعي على طالبات مقرر التربية العملية خالل العام الجامعي 

 هـ17/12/1440رئيسة قسم المناهج وطرق التدريس النسائي اعتباراً من تاريخ 
 

 ً  : تخصصات ومجاالت التدريس )المناهج والبحوث وطرق التدريس( خامسا

 مناهج بحث للسنة الثانية لطالبات قسم الدراسات االسالمية  

 .التاريخ وقسم االنجليزية اللغة لقسم الرابعة السنة لطالبات التربوي الفكر تطور

 .الجغرافيا وقسم االنجليزية اللغة بقسم الرابعة السنة لطالبات السعودية العربية المملكة في التعليم سياسة
 االنجليزية اللغة قسم الرابعة لسنة مناهج مقرر

 المنزلي االقتصاد بقسم الثالثة السنة للطالبات النمو نفس علم

 هـ 1434الفصل الدراسي األول  –تصميم الدروس لقسم اللغة اإلنجليزية بجامعة الملك فيصل 

 هـ 1434الدراسي األول الفصل  –مقرر استراتيجيات التدريس للدبلوم التربوي بجامعة الملك فيصل 

 هـ 1436الفصل الدراسي األول لعام  –طرق تدريس خاصة 

 هـ 1436الفصل الدراسي األول  –استراتيجيات التدريس 

 هـ 1436الفصل الدراسي األول -الدروس والمقررات  تصميم وتطوير

 هـ 1437الفصل الدراسي األول  –مقرر بناء وتطوير المناهج 

 هـ 1438الفصل الدراسي األول  –دبلوم طرق تدريس خاصة 

 هـ 1439الفصل الدراسي األول  –مقرر تصميم دروس رياض أطفال 

 هـ 1439الفصل الدراسي األول  –مقرر طرق تدريس خاصة رياض أطفال 
 

 ً  : اللجانسادسا

 اللجنة                                                  م    

 فيصل.جامعة الملك  –رئيسة لجنة التطوير بكلية التربية   .1

 فيصل.جامعة الملك  –رئيسة لجنة التأديب بكلية التربية   .2

 باإلحساء.رئيسة لجنة إعادة الهيكلة لمباني كلية اآلداب بجامعة الملك فيصل   .3

 فيصل.الملك  بجامعة  1432و  1431رئيسة لجنة المراجعين الخارجيين بأقسام الطالبات لعام   .4

 بالجامعة. رئيسة لجنة الجودة بكلية اآلداب   .5

 وطرق التدريس.عضوة في الجمعية المصرية للمناهج   .6

 هـ 1430القرى بجامعة أم  )جمعية جسما( واإلشراف التربويعضوة في الجمعية السعودية للمناهج   .7

 باإلحساء.عضوة لجنة متابعة مشروع االعتماد األكاديمي المؤسسي لجامعة الملك فيصل   .8

 والتطوير بالجامعة.عضوة باللجنة الدائمة للدراسات   .9

 رئيسة لجنة معرض الجامعة السنوي " الجامعة والمجتمع ..معاً نرسم مستقبل أجيالنا"  للموسم الثالث .  .10

 رئيسة اللجنة التنفيذية لعمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ألقسام الطالبات  .11

 هـ .   1434/  1433المفتوح للبحث العلمي بأقسام الطالبات للعام الجامعي عضوة لجنة اليوم   .12

 فيصل.عضو لجنة التخطيط االستراتيجي بكلية التربية بجامعة الملك   .13

 هـ   1432/1433أقسام الطالبات( )التربية رئيسة لجنة عمداء الخطة االستراتيجية بكلية   .14

 عضوة في جمعية البر الخيرية  .15

 هـ. 21/8/1436اللجنة االستشارية الدائمة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات من تاريخ عضوة في   .16

 عضوة في اللجنة اإلشرافية لالحتفاء باليوم الوطني المجيد الخامس والثمانون لذكرى توحيد الملك   .17



 لهذه البالد المباركة –طيب هللا ثراه  –آل سعود  زعبد العزي

 رئيسة اللجنة التنظيمية لورشة عمل بعنوان )األمن الفكري مطلب إسالمي ووطني( المقرر عقدها يوم األحد  .18
 بالمدينة الجامعية. العلومهـ بمسرح كلية 28/12/1436الموافق 

 هـ . 19/3/1437رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق بأقسام الطالبات بدًء من تاريخ   .19

 هـ 1437 -هـ 1436عضوة في لجنة قبول أعذار الطالبات بكلية التربية للعام الجامعي   .20

 هـ1437/1438الفكرية بأقسام الطالبات عضوة في وحدة التوعية   .21

  للجهاز األوسط الشرق متالزمة فايروس) بعنوان عمل لورشة( االستقبال لجنة) التنظيمية اللجنة رئيسة  .22
 (المأمول والمستقبل الراهنة التحديات بين التنفسي

 عضوة في لجنة فريق الماجستير والدكتوراه مسار )العلوم اإلنسانية (  .23

 في اللجنة العامة لوكالة التدريب وخدمة المجتمععضوة   .24

 عضوة في لجنة فريق مركز موهبة للتواصل مع إدارة التعليم بالجامعة  .25

 للعام الفصل الدراسي األول  – بقسم المناهج وطرق التدريسرئيسة لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي   .26
 هـ 1439/1440 الدراسي

 هـ 1439/1440للعام الدراسي عضوة في لجنة الجودة بكلية التربية  .27

 هـ 12/07/1440)معاً نحقق الجودة( بكلية التربية يوم الثالثاء بتاريخ  معرض الجودة عضو لجنة التحكيم في .28

 عضو لجنة إعداد توصيف مقررات برنامج دبلوم إعداد معلم مهني في مسار اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة   .29
 هـ 1440الفصل الدراسي الثاني لعام  –والثانوية 

 هـ 7/2/1441اعتباراً من يوم االحد بتاريخ  –عضوة في مجلس الكلية التقنية للبنات باألحساء  .30

 هـ 1440/1441اقسام الطالبات للعام الجامعي  –رئيسة لجنة االختبارات النهائية للدراسات العليا بكلية التربية  .31

 هـ 1440/ 22/01عضوة في اللجنة الدائمة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي اعتباراً من تاريخ  .32

 هـ 1441/ 1440الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  –عضوة في لجنة التطوير وضمان الجودة بكلية التربية  .33

 هـ 1440/1441الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  -عضوة في لجنة التدريب التعاوني والشراكة المجتمعية  .34
 

 

 ً  : األبحاثسابعا

  بحوث جارية                                                 
 السعودية   والمملكة العربيةبحث رسالة الماجستير " دراسة مقارنة بين نظام التعليم بالمملكة المتحدة "بريطانيا"  -

 .والتعليم بالكلمن حيث التعليم بالمجموعات 

 بحث رسالة الدكتوراه أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني على تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف  -
 اإلحساء.بمحافظة  واتجاهاتهن نحوهاالثالث المتوسط 

 عمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل " دور النشاط الطالبي في تنمية   والمدعوم منرئيسة الفريق البحثي  -
 هـ .  1431و المواهب العلمية للطالب و الطالبات لعام  الميول

 البحث  والتميز في" خطة مستقبلية لتحقيق الجودة  والذي بعنوانعضو في البحث المقدم إلى عمادة البحث العلمي  -
 هـ .  1431ل لعام العلمي بجامعة الملك فيص

 أساسي للطالب و  وتقديمه كمرجعاللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية  الخدمة( منترجمة كتاب بعنوان )التعلم أثناء  -
 الطالبات بالجامعة

 تشكيل الهوية المهنية واتخاذ القرار المهني لدى عينة من طالب   وأثرها فيبحث بعنوان "الشراكة المجتمعية  -
 باإلحساء.جامعة الملك فيصل 

 السعودية   والمملكة العربيةبحث رسالة الماجستير " دراسة مقارنة بين نظام التعليم بالمملكة المتحدة "بريطانيا"  -
 .والتعليم بالكلحيث التعليم بالمجموعات  من

 بحث رسالة الدكتوراه أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني على تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف  -
 اإلحساء.بمحافظة  واتجاهاتهن نحوهاالثالث المتوسط 

 ة من طالبنشر بحث بعنوان "الشراكة المجتمعية وأثرها في تشكيل الهوية المهنية واتخاذ القرار المهني لدى عين
 الرابع والعشرون العدد الرابع  )المجلدجامعة االسكندرية  –المجلة العلمية بكلية التربية  " فيجامعة الملك فيصل



 م( 2014لعام  1ج

 نموذج جديد لدراسةومنها ) تحكيم مجموعة من األبحاث التربوية واالجتماعية لجامعة أم القرى وجامعة الملك فيصل
 (مستدامة تطلعات وتفضيالت طالب الجامعات السعودية يجعل من نجاح التعلم االلكتروني عملية  

Crowd Reflecting: A counterproductive experience of Arab adult learning via 
technology. (2019). _Studies in Continuing Education: Taylor&Francis _ . 

 مشترك/تحت إجراءات النشربحث 
 

 

 

 

 ً  : الدورات والبرامج التدريبية ثامنا

 الدورة                                          الفترة         
 جامعة عين شمس  –كلية البنات  –حضور مؤتمر وسائل وتكنولوجيا التعليم  هـ  1425عام 

 والمنعقدة في كلية التربية بالرياض دورة تنمية مهارات التفكير   هـ  1426عام 

 دورة التقويم واالعتماد األكاديمي بالرياض  هـ  1427عام 

 جامعة الملك فيصل   – ندوة إدارة أقسام الطالبات بالجامعات )التحديات والطموحات(  هـ  1427عام 
 بالدمام 

 والحلول(   )الظاهرةحضور ندوة تحديات التوطين في القطاع الخاص   هـ  1427عام 

 جامعة ام القرى  –ندوة تجربة وزارة التربية والتعليم حول التطوير الشامل للمناهج  -                 

 دورة إعداد وتنفيذ المشاريع البحثية بالقاهرة  هـ  1427 –م   2006عام 

 القاهرة   - تطوير مناهج التعليم في ضوء معايير الجودة مؤتمر  هـ  1428  –م  2007عام  

 ندوة الدراسات العليا بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج   والتعاون في التنسيق  -                
 العربية 

 المستقبلية( واآلفاق التحديات  العربية: حضور المؤتمر العربي األول )الجامعات   م  2007ديسمبر    13 –  9
 المملكة المغربية   – المقام بمدينة الرباط 

 هـ  1428ذو القعدة    15-16

 م  11/2007/ 26- 25الموافق 

 اللقاء الدوري األول لوكالء الجامعات السعودية للشؤون األكاديمية بجامعة الملك  
 فيصل 

 هـ  1429صفر  17-20

 م  2008/ فبراير    27-  الموافق 24

 في الدول العربية   والبحث العلمي  وتطوير التعليمالمؤتمر الثاني لتخطيط  
   والمعادن " نحو بناء مجتمع معرفي " بجامعة الملك فهد للبترول 

 هيئة التدريس بالجامعات السعودية  والتميز ألعضاءحضور مشروع تنمية اإلبداع   هـ  1429/  3/    1
 استراتيجيات التدريس لطالب الجامعة في فندق االنتركونتيننتال "جامعة الملك فيصل " 

 الخبيرة العالمية د/اليناحراجينكو من جامعة يال   والمحاضرات مع حضور اللقاءات   هـ  1429/    4/  17  – 13
 ورعاية الموهوبينالمقامة في جامعة الملك فيصل حول صعوبات التعلم  

 هـ  4/1429/ 22من : 

 هـ  1429/ 4/ 24إلى :  

 حلقة تطبيقية حول القيادة واإلبداع اإلداري المنعقدة في معهد اإلدارة العامة  
 " الفرع النسوي " 

 م   2009/ 3/8من : 

 م    8/2009/ 14إلى  : 

 حضور دورة تدريبية بعنوان / 
 Advanced e-Learning Training Program for kingdom of Saudi Arabia   في

apec e-Learning Training center. 

 هـ  1429/    10/   28من : 

 هـ  1429/    11/    1إلى :  

 ( و المقام   2008حضور المؤتمر الثاني لعلوم طب القلب المتقدمة ) ملك األعضاء  

 في فندق االنتركونتيننتال  

 نوفمبر  5من : 

 م .  2009نوفمبر    12إلى :  

 العلمية والمقام في بريطانيا حضور برنامج تدريبي في البحوث  

 هـ   4/1430/ 8من :   

 هـ  4/1430/ 10إلى :  

 حضور برنامج تدريبي بعنوان / التخطيط االستراتيجي في المؤسسات األكاديمية في  
 عمادة تطوير التعليم الجامعي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل باإلحساء  

 للمركز الوطني ألبحاث الموهبة    االستراتيجيةالمشاركة في " حفل إطالق الخطة   هـ 16/1/1431يوم السبت  
 واإلبداع في جامعة الملك فيصل 

 هـ1431/ 4/ 14-13في الفترة  

 م  2010/ 3/ 30- 29الموافق 

 المشاركة في برنامج ورشة العمل " التقويم البرامجي والمؤسسي " والمنعقد  
 بجامعة الملك فيصل 

 يوم الثالثاء الموافق 
 هـ  4/6/1431 

 حضور ورشة العمل مقدمة من عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الملك 
 فيصل 



 الفعالة في لجنة المراجعين الخارجيين بأقسام الطالبات بجامعة الملك فيصل المشاركة  هـ  1432/  1431

 قضاء فترة التفرغ العلمي لمدة خمسة شهور بالواليات المتحدة االمريكية بجامعة بورتالند  -                     
 الحكومية.  

 دولة الصين في جامعة بورالتلد المشاركة في اإلعداد لبرنامج تدريبي لمعلمات من  هـ  1432-  2011عام  
 الحكومية بالواليات المتحدة االمريكية 

 حضور برنامج تدريبي عن التخطيط االستراتيجي المفهوم والتطبيق بجامعة الملك فيصل  هـ  1432/ 6/  28_ 27

 والتطبيق حضور البرنامج التدريبي في الشراكة المجتمعية في التعليم العالي المفاهيم   2011/ 7/ 6
 والفرص بجامعة الملك فيصل  

 تقديم دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والموظفات بكلية التربية للبنات سابقاً حول  -                     
 مهارات التفكير وتطبيقها على المواضيع المختلفة  

 تقديم ندوة عن فن الحوار واالتصال الفعال بكلية التربية للبنات سابقاً ألعضاء هيئة   -                     
 التدريس والموظفات 

ــ  1432/    12/  23-24  التعلم للمقررات والبرامج حسب اإلطار   ))مخرجات حضور ورشة عمل بعنوان  ه
 ( للمؤهالت(الوطني  

 على متطلبات الهيئة  البيانات وتقاريرها بناًء   ))تحليل حضور ورشة عمل بعنوان  هــ1433ربيع األول  19-20
 ( األكاديمي(الوطنية للتقويم واالعتماد 

 تقييم الطلبة(( بجامعة الملك فيصل   ))جودة حضور ورشة عمل بعنوان  هـ  1433/ 29/12

 جامعة الملك فيصل  -  (المقررات(  ))توصيف حضور البرنامج التدريبي بعنوان   م  2012/  1/  11- 7

 الخبر  -انجليزية((  تدريس لغة   ))طرق حضور ورشة عمل  م  2012/  2/  16

 إلقاء محاضرة بعنوان التفكير والذكاء في عمادة شؤون المكتبات بالجامعة -                   

 عمادة  -  ( (Assessing Teaching Effectivenessبرنامج تدريبي بعنوان ))حضور  م  2012ديسمبر    10-11

 تطوير التعليم الجامعي  

 هـ  11/3/1434يوم االثنين  

 م  2012/ 12/ 24الموافق 

 الملك فيصل  جامعة -والتشغيلية((  الخطة االستراتيجية   ))مناقشةحضور ورشة عمل بعنوان 

7 -11  jan 2012   Improving Teaching and Student Learning Through Course Design 
 Activities : A Research – Based Seminar Series  -  عمادة تطوير التعليم الجامعي 

 الفنية((  –التنظيمية  –)مهام المرشدة األكاديمية اإلدارية )بعنوان  حضور دورة تدريبية  هـ  1434/  4/  21
 الملك فيصل باألحساء كلية التربية بجامعة  -

 حضور اللقاء الثاني لقياديات مؤسسات التعليم العالي بالرياض  ـه1433 األول جمادى  – يوم األربعاء 

 هـ  1434/ 4/  29  – 28

 م 2013مارس  11- 10الموافق 

 حضور اللقاء الثاني لعمداء تطوير التعليم الجامعي في الجامعات السعودية بجامعة  
 الملك فيصل  

 والخميس يوم األربعاء  
 هـ  1-2/5/1434 

 م  2013/ 3/ 13الموافق 

 حضور اللقاء الثالث لقياديات مؤسسات وزارة التعليم العالي " معاً إلى المستقبل  
 المعرفي "بالرياض 

 جامعة الملك فيصل  والدفاع المدني( في المجتمعية   )الشراكةحضور معرض   هـ  1434/ 5/ 4يوم السبت  

 هـ1434/ 6/ 6يوم الثالثاء واألربعاء  

 م  2013أبريل  17  -  16الموافق 

 بعنوان: حضور الملتقى الحادي عشر بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية  
 االجتماعية( )المسئولية 

 هـ  6/6/1434يوم الثالثاء 

 م  2013أبريل    16الموافق 

   االجتماعية(   )المسئوليةبوزارة التعليم العالي بعنوان   عمل المقامةالحضور ورشة  
 أيام   3بالرياض لمدة  

 هـ  1434/ 6/ 13الثالثاء يوم 

 م  2013أبريل    23الموافق 

 حضور منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي بجامعة االمام محمد بن سعود 
 االسالمية في الرياض  

 يوم السبت و االحد  
 هـ  1434/ 6/ 17-18

 في مدينة الدمام  المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم ما فوق الثانوي حضور 

 هـ  1434/    6/    24-25

 م  2013/ 5/  5-4الموافق 

 حضور ورشة عمل بعنوان )التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي ( في  
 مدينة الرياض 

 للتدريب النسائي تدريب الطالبات على مهارات التفكير في معهد التنمية األسرية العالي   هـ1434الفصل الدراسي األول والثاني 
 

 النسائي تدريب الطالبات على مهارات القيادة الفاعلة في معهد التنمية األسرية العالي للتدريب  هـ 1434الفصل الدراسي الثاني 

 المشاركة بحضور مؤتمر البحوث بالتربية و دمج التعلم الرسمي و غير الرسمي بمدينة هـ  10/1434/ 14-16
 )لشينو بسويسرا ( 

 هـ 1434/ 26/12الخميس  يوم 

 م 2013/ 10/ 31الموافق 

 للكليات بجامعة الملك فيصل باألحساء.   الشاملة(تقديم ورشة عمل بعنوان )إدارة الجودة 



 فندق مرديان بالخبر  -العالي(  حضور ورشة عمل بعنوان )إدارة الصراع في بيئة التعليم  هـ1435/ 2/ 8يوم األربعاء  
 

 هـ1435/ 2/ 9يوم األربعاء  

 م 2013/ 12/ 12الموافق 

 حضور ورشة عمل بعنوان )إدارة الضغوط في بيئة التعليم العالي / إدارة الصراع في  
 فندق مرديان بالخبر  -العالي(  بيئة التعليم 

 هـ  1435/ 13/2من:  

 هـ . 2/1435/ 15إلى: 

 بالرياض معهد االدارة العامة  -للعاملين(  حضور )الحلقة التطبيقية حول تقويم األداء الوظيفي 
 

 - حضور فعاليات االحتفاء باليوم العربي لمحو األمية بمشاركة من جامعة الملك فيصل   هـ1435/ 3/ 7يوم األربعاء  
 إدارة تعليم الكبار. 

 هـ.  1435جمادى األولى 7يوم السبت  

 م 2014مارس  8الموافق 

 حضور الملتقى الرابع لقياديات مؤسسات التعليم العالي " شراكة فاعلة نحو تعليم وتعلم  
 لمستقبل مستدام لبنات الوطن "بالرياض 

 هـ1435/ 6/ 5يوم السبت  

 م 5/4/2014الموافق 

 ورجاله للموهبة  ز عبد العزيالحضور والمشاركة في الورشة التي تعتزم مؤسسة الملك  
 ية مج وتعريفهم ببرامج موهبة اإلثرائواإلبداع "موهبة" بهدف الترحيب برئيسات البرنا

 يومي األحد واالثنين الموافق 
 هـ 1435/ 6/ 7- 6

 تقديم ورشة عمل بعنوان )تقويم األداء الوظيفي( لوكيالت ومشرفات الكليات والعمادات  
 واإلدارات المساندة بعمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل. 

 المشاركة الفعالة في الملتقى األول لمنسوبات الدوائر الحكومية باألحساء وتقديم ورقة   هـ 6/1435/ 8يوم الثالثاء الموافق  
 عمل أثناء زيارة أمانة األحساء " نحو شراكة مجتمعية مع الجامعة" 

 هـ 14/6/1435يوم االثنين  

 م 2014/ 4/ 14الموافق 

 لمسؤولي التدريب في القطاعين الحكومي   12المشاركة بورقة عمل بالملتقى السنوي  

 والخاص. بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

 الثالثاء واألربعاء يومي 
 هـ 1435/ 6/ 16- 15الموافق 

 دور المرأة السعودية في   والتأليف،أهمية البحوث )عمل  المشاركة بالحضور لورشتي 
 التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية( بوزارة التعليم العالي بالرياض  

 هـ 6/1435/ 28من : 

 هـ 1435/ 2/7إلى: 

 المشاركة في تحكيم المشاركات العلمية في محور العلوم اإلنسانية واالجتماعية الخاصة  
 بالمؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي في مدينة الرياض 

 هـ 1435/ 11/ 13من : 

 هـ 11/1435/ 17إلى :  

 سياتل  -  واشنطن)القيادة األكاديمية( المنعقد في جامعة    التدريبيالبرنامج حضور 

 م 2014/  10  /  27  من : 

 م 2014/  10  /31إلى :  

 المنعقدة في جامعة كاليفورنيا  – حضور دورة تدريبية بعنوان )القيادة واإلدارة الفاعلة( 
 بالواليات المتحدة األمريكية.  

 واألربعاء يومي الثالثاء 
 هـ 1/1436/ 26-25  الموافق 
 

 و   الكليات نسقات وم ( لوكيالت بروتوكوالت إدارة االجتماعات تقديم ورشة عمل بعنوان )
 العمادات واإلدارات المساندة بعمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل. 

 هـ 2/3/1436يوم األربعاء  

 م 24/12/2014الموافق   

 ز عبد العزي الملك سعود بن  األكاديمي بجامعةعمل لضمان الجودة واالعتماد   تقديم ورشة
 للعلوم الصحية   

 هـ 4/1436/ 14من : 

 هـ 1436/ 4/ 19إلى :  

 ملتقى ومضات" بمركز الرياض الدولي  واإلبداع " حضور المهرجان السعودي للعلوم  
 للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.  

 هـ 1436/ 4/ 21يوم الثالثاء 

 م 2015فبراير   10الموافق 

 ورشة عمل المستفيدين   2020/ 2016حضور مشروع الخطة االستراتيجية للجامعة  

 الداخليين. 

 هـ1436/ 7/5يوم الخميس الموافق 

 م 26/2/2015الموافق        

 قاعة هجر بأمانة األحساء   – لألحساء   المرصد الحضري المشاركة في تدشين وإطالق

 هـ 11/5/1436يوم االثنين      

 م 2015/  3/ 2الموافق        

 المشاركة بالحضور للملتقى العلمي لطالبات الجامعة _ مسرح كلية علوم الحاسب بجامعة 
 الملك فيصل باالحساء  

 يومي األربعاء والخميس 
 هـ 21/5/1436  –  20الموافق 

 عمادة تطوير  - لموظفات الجامعة (  بروتوكوالت إدارة االجتماعات تقديم ورشة عمل بعنوان )
 التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل.  

 هـ 23/5/1436يوم السبت  

 م 2015/ 3/ 14الموافق 

 و   ورجاله للموهبة ز عبد العزيالحضور والمشاركة في الورشة التي تعتزم مؤسسة الملك  
 م 2015  يةمج وتعريفهم ببرامج موهبة اإلثرائاإلبداع بهدف الترحيب برئيسات البرنا

 من يوم الثالثاء إلى الخميس 
 هـ 1436/ 5/ 28- 26الموافق 

 بارك ان بالخبر فندق  - المراجعين( تأهيل  حضور ورشة عمل بعنوان )



 هـ 26/6/1436يوم األربعاء  

 م 2015/ 4/ 15الموافق 

   )إضاءاتم تحت شعار 2015حضور ملتقى التوجهات الحديثة في التربية الخاصة عام 

 والمقام في مدارس    بالحلول( المستقبل في تعليم ذوي االعاقة ممارسات وحلول نابضة 
 النخبة األهلية باألحساء. 

 هـ 1436جمادى اآلخرة  26-29

 م 2015إبريل  18- 15الموافق 

 مدينة  – هـ( 1436  –حضور المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي )الدورة السادسة 

  الرياض 

 هـ 1436رجب  14-15

 م  2015مايو  4-3الموافق 

 

 طريقة  عن والطالب  المعلم  بين  المباشر  التقييم حضور ورشة عمل بعنوان )
 poli every where )–  عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل 

 هـ 12/1436/ 2- 1يوم االثنين  

 م 2015سبتمبر 15- 14الموافق 

 حضور مؤتمر القيادة المؤسسية والتعليم والتعلم المنعقد بمدينة لندن ببريطانيا 

 والخميس   ءيومي األربعا
 هـ 1437/ 2/ 7- 6

 التعلم والتعليم المعتمد على الطالب: المفهوم والنظرية و حضور ورشة عمل بعنوان )
 عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل   –( التطبيق

 هـ 1437/ 19/2من:  

 هـ 2/1437/ 21إلى: 

 مدينة الرياض  –قياس نواتج التعلم   – حضور المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم 

 هـ  29/04/1437من:  

 هـ 1437/ 05/ 01إلى: 

 بقاعة التدريب الكبرى  –)البرنامج التدريبي إلعداد المدربين( حضور ورشة عمل بعنوان 
 في كلية التربية بجامعة الملك فيصل باألحساء. 

 تقديم ورشة عمل بعنوان )النظرية البنائية وتطبيقاتها في الميدان التربوي( إلدارة   هـ 1437/ 06/05يوم االثنين  
 باألحساء.   اإلشراف التربوي للبنات

 يومي االثنين والثالثاء 
 هـ 06/1437/ 19-20

 تقديم ورشة عمل بعنوان )دور القائد في بناء بيئة عمل محفزة( لوكيالت الجامعة ورئيسات 
 عمادة تطوير التعليم الجامعي.  – األقسام واإلدارات 

 يومي الثالثاء واألربعاء 
 هـ 1437رجب   6 –  5

 اللقاء الدوري الثاني للكراسي لتناول" إسهامات البحث العلمي في المملكة العربية حضور 
 السعودية في مواجهة الغلو والتطرف: تقويم واستشراف "  

 

 يومي األربعاء والخميس 
 هـ 1437رجب   14  – 13

 والمشاركة كمتحدث رسمي حول محور: جازان   بجامعة للجودة الرابع  الملتقى حضور 
 ))أساليب وطرق التدريس في التعليم المبني على مخرجات التعلم(( 

   –المشاركة في الملتقى األكاديمي األول )الواقع والتمكين( بعنوان: االنتماء والمسؤولية  هـ 1437/ 19/08يوم الخميس  
 كلية التربية بجامعة الملك فيصل  

 هـ 01/1438/ 10يوم الثالثاء 

 م 2016/ 12/ 11الموافق 

 االستراتيجية لوكالة ورشة عمل )حول مشاركة أصحاب المصلحة في الخطة المشاركة في 
 كلية التربية بالمدينة الجامعية  –  م(2020- 2016الجامعة لشؤون الطالبات   

 هـ1438/ 11/01يوم األربعاء  

 م 2016/ 12/ 12الموافق 

 بهدف تقديم دورة عن التوازن النفسي واالجتماعي للسجينات زيارة سجن النساء 

 هـ 1438/ 12/01يوم الخميس  

 م 2016/ 12/ 13الموافق 

 المشاركة في حضور ورشة عمل حول خطة وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
 االستراتيجية   

 هـ 1438/ 26/01يوم الخميس  

 م 2016/ 10/ 27الموافق 

 بمدينة الخبر  – ( المرأة القيادية في التعليم العالي المشاركة في حضور ورشة عمل بعنوان )

 هـ 01/1438/ 30يوم االثنين من   

 هـ 1438/ 02/ 02إلى: 

 بمدينة جدة  –المشاركة في حضور المؤتمر الدولي األول لتعليم اللغة اإلنجليزية 

 هـ 21/2/1438يوم االثنين  

 11/2016/ 21الموافق 

 أساليب وطرق  )المشاركة في ملتقى يوم الجودة العالمي في التعليم بورقة عمل بعنوان 
 ( بجامعة الملك فيصل التدريس في التعلم المبني على مخرجات التعلم 

 هـ 1438/ 3/ 28يوم الثالثاء 

 2016/ 12/ 27الموافق 

 المشاركة في حضور الندوة العلمية )تعزيز دور األندية الرياضية والثقافية في التوعية  
 بمدينة الرياض  –بمخاطر اإلرهاب والتطرف( بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 هـ 07/1438/ 16يوم الخميس

 م 2017/ 4/ 13الموافق 

 مدينة   –لمدة يومين   2017حضور المعرض والمؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي 

 الرياض 



 واألربعاء يومي الثالثاء 
 هـ 1438/ 7/ 28بتاريخ 

 عمادة   – تقديم ورشة عمل بعنوان )إدارة الضغوط والسيطرة على العمل( لمدة يومين 
 بجامعة الملك فيصل الرسميات تطوير التعليم الجامعي( للموظفات  

 يوم الثالثاء بتاريخ 
 هـ 1439/ 25/02

 شؤون الطالب للطالبات بجامعة   بعمادة-تقديم دورة تدريبية بعنوان )االرشاد المهني( 
 الملك فيصل 

 يوم االثنين بتاريخ  
 هـ 1439/ 09/03

 م 2017/ 11/ 27الموافق 

 تطوير مؤسسات التعليم   ورشة عمل مركز القيادة األكاديمية بعنوان المشاركة في حضور 
 قاعة القبة   -   "Organization Development for Academic Leaders" الجامعي 

 بجامعة الملك فيصل باألحساء 

 هـ 1439/ 11/03

 م 2017/ 11/ 29الموافق 

 حضور ورشة عمل جوجوبا الواقع واألمل المقامة بجامعة الملك فيصل بالتعاون مع أرامكو  
 السعودية  

 يوم الثالثاء بتاريخ  
 هـ 1439/ 10/03

 بورقة عمل: )الكفايات المهنية  تطوير الممارسات اإلشرافية اللقاء الوزاري  المشاركة في 
 اإلشراف التربوي للبنات باألحساء.   إدارة -لمشرف اللغة العربية( 

 يومي األحد واالثنين 
 هـ 1439/ 16/03- 15بتاريخ 

 عمادة   – تقديم ورشة عمل بعنوان )إدارة الضغوط والسيطرة على العمل( لمدة يومين 
 الملك فيصل  العقود بجامعة   تطوير التعليم الجامعي( للموظفات

 يوم األحد 
 هـ 05/1439/ 18بتاريخ 

 موظفات عمادة السنة  –واحد تقديم ورشة عمل بعنوان )إدارة الوقت بفاعلية( لمدة يوم  
 التحضيرية بجامعة الملك فيصل 

 يوم األربعاء 
 هـ 06/1439/ 19تاريخ  

 م 2018/ 03/  7الموافق 

 : بعنوان ملتقى التطوير والجودة األول ورشة عمل المشاركة في حضور 
  "Utilizing a Problem – Solving Approach in Teaching"   -   قاعة القبة 

 بجامعة الملك فيصل باألحساء 

 والخميس   ءيومي األربعا
 هـ 1439/ 27/06-26تاريخ  

 م 03/2018/ 15- 14الموافق 

 الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( التعليم  حضور المؤتمر 
  الرياض  مدينة –    الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية دما بع 

 هـ 07/1439/ 08يوم األحد بتاريخ  

 م 2018/ 03/ 25الموافق 

 تقنية المعلومات  ( إلدارة إدارة الضغوط وأثرها على اإلنتاجيةتقديم ورشة عمل بعنوان )
 باألحساء.  العامة للتعليم  باإلدارة

 هـ1439/ 24/07يوم الثالثاء بتاريخ  

 م  2018/ 04/ 10الموافق 

 تقديم ورشة تدريبية بعنوان: )دور القائد في خلق بيئة عمل محفزة( لوكالة التدريب و 
 خدمة المجتمع بكلية التربية 

 الخميس  –  األربعاء
 هـ 1439/ 07/ 25-26

 المركز الوطني للتقويم   – ( KPIs and Benchmarkingورشة عمل بعنوان: )حضور 

 المدينة المنورة –واالعتماد األكاديمي 

 هـ1439/ 01/08يوم الثالثاء بتاريخ  

 م 2018/ 04/ 17الموافق 

 كلية التربية بجامعة   –حضور برنامج تدريبي بعنوان )الخيارات الذكية إلثارة الدافعية( 
 الملك فيصل باألحساء. 

 واألربعاء يوم الثالثاء 
 هـ 08/1439/ 02-01بتاريخ   

 كلية التربية بجامعة   – حضور برنامج تدريبي بعنوان )تصميم األزياء األولي( 
 الملك فيصل باألحساء. 

 هـ 1439/ 10/08الخميس  يوم 

 م 2018/ 04/ 26الموافق 

 المركز الوطني    – حضور برنامج صياغة براءة االختراع والبحث في التقنية السابقة 
 ألبحاث الموهبة واإلبداع بجامعة الملك فيصل  

 وضمان تطوير  العمادة   – مهارات التقويم الناجح( بعنوان )  البرنامج التدريبيحضور  هـ 1439/ 23/11يوم األحد 
 بجامعة الملك فيصل الجودة 

 هـ 1439/ 17/11يوم االثنين  

 م 2018/ 07/ 30الموافق 

 : بعنوان البرنامج التدريبيحضور 
(Faculty Member as Leader-Manager 

 Essential leadership and management skills) –   وضمان تطوير  العمادة 

 بجامعة الملك فيصل الجودة 

 هـ 1439/ 20/11يوم الخميس  

 م 2018/ 08/ 02الموافق 

   –  (Infusing Skills in Academic Coursesبعنوان )  البرنامج التدريبيحضور 

 بجامعة الملك فيصل وضمان الجودة تطوير  العمادة 

 هـ 1439/ 24/11يوم االثنين  

 م 2018/ 6/08الموافق 

 تطوير العمادة  –  (Project – Based Learningبعنوان )  البرنامج التدريبيحضور 

  بجامعة الملك فيصل وضمان الجودة  



 الفصل الدراسي األول للعام  
 هـ 1440/  39

 كلية التربية   –تقديم ورشة عمل بعنوان: )آليات تحقيق الجودة في التعليم الجامعي(  

 يوم الثالثاء 
 هـ 1440/ 10/03

 لجنة ضمان الجودة واالعتماد    –تقديم ورشة عمل بعنوان: )طريقك إلى شهادة معتمدة( 
 بكلية التربية  

 يومي الثالثاء واألربعاء 
 هـ 03/1440/ 13-14

 معايير ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا ومتطلبات  حضور ورشة عمل بعنوان: )
 جدة  – المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي   –( تحقيقها

 يومي األحد واالثنين 
 هـ 03/1440/ 17-18

 تطوير العمادة  – اإلطار السعودي للمؤهالت "سقف"( بعنوان )  البرنامج التدريبيحضور 
  الملك فيصل بجامعة وضمان الجودة  

 يومي الثالثاء واألربعاء 
 هـ 03/1440/ 19-20

 م 11/2018/ 28- 27الموافق 

 الخبر – مركز القيادة األكاديمية  –التميز في التعليم الجامعي( حضور ورشة عمل بعنوان: )

 هـ 05/1440/ 14يوم األحد بتاريخ  

 هـ 1440/ 21/05وتاريخ  

 التطوير وضمان الجودة  عمادة -لموظفات الجامعة  ( اإلبداعيةالقيادة تقديم ورشة عمل بعنوان )
 بجامعة الملك فيصل.  

 (  معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا ومتطلبات تحقيقها تقديم ورشة عمل بعنوان ) هـ 1440/ 21/05يوم األحد بتاريخ  
 بجامعة الملك فيصل. رئيسة لجنة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية 

 هـ1440/ 06/07  األربعاءيوم 

 م 2019/ 03/ 13الموافق 

 الفعّال في بيئة العمل( بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة   التواصل تقديم ورشة عمل بعنوان )
 الحكومية   واإلداراتالمجتمع لفئات المجتمع  

 هـ1440/ 13/07  األربعاءيوم 

 م 2019/ 03/ 20الموافق 

 تقديم دورة بعنوان )طريقك نحو شهادة معتمدة( بعمادة شؤون الطالبات

 هـ1440/ 13/07  األربعاءيوم 

 م 2019/ 03/ 20الموافق 

 تقديم لقاء حواري بعنوان )حوار مفتوح مع الطالبة المعلمة( مع طالبات التربية العملية  
 هـ 1440/ 1439الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي   – لجميع أقسام الكلية 

 يومي الثالثاء واألربعاء 
 هـ 08/1440/ 5- 4

 م 2019/ 04/ 10-9الموافق 

 كلية اآلداب  –تقديم البرنامج التدريبي )صياغة مخرجات التعلم للبرامج والمقررات( 

 هـ 1440/ 09/ 14من 

 هـ 09/1440/ 17إلى  

 مدربات كلية التقنية للبنات   –تقديم البرنامج التدريبي )مهارات االبداع وإدارة المواهب( 
 هـ 1440  -1439الفصل التدريبي الثاني لعام   – باألحساء 

 هـ1440/ 23/12يوم السبت  

 م 2019/ 08/ 24الموافق 

 التدريس القائم على الشواهد وتطبيقاته في التعليم  بعنوان )  البرنامج التدريبيحضور 
  بجامعة الملك فيصل وضمان الجودة  تطوير العمادة  –  الجامعي(

 هـ 1440/ 24/12يوم االحد 

 
 م  2019/ 8/ 25الموافق 

 بعنوان  البرنامج التدريبيحضور 
(Enhancing Student Learning Through Inter teaching )  –   

  بجامعة الملك فيصل وضمان الجودة   تطوير العمادة 

 هـ 1440/ 25/12يوم االثنين  

 م  2019/ 8/ 26الموافق 

   –  (Forging Student Leaders for KSA's 2030بعنوان )  البرنامج التدريبيحضور 

 بجامعة الملك فيصل وضمان الجودة   تطوير العمادة 

 هـ 12/1440/ 26يوم الثالثاء 

 م 2019/ 08/ 27الموافق 

   – إدارة نموذج التعلم بالخدمة في المقررات األكاديمية( بعنوان )  البرنامج التدريبيحضور 
 بجامعة الملك فيصل وضمان الجودة   تطوير العمادة 

 

 

 ً  خدمة المجتمع: : تاسعا

 الفترة الزمنية         المكان             طبيعة / عنوان المشاركة          
 هـ 1436هـ إلى  1433شوال       اإلحساء                 مديرة معهد التنمية األسرية     

 هـ  1434/ 1/ 13يوم الثالثاء      الدمام   -المنطقة الشرقية       المشاركة في زيارة هيئة حقوق اإلنسان 

 -                 اإلحساء                 عمل ورش عمل للمشرفات التربويات 

 تدريس مهارات التفكير في معهد التنمية
 األسرية العالي للتدريب 

 هـ 1436هـ إلى  1433  –شوال     اإلحساء                



 مؤسسة رعايةعمل ورشه لموظفات 
 الشاملة( بعنوان )الجودة  الفتيات 

 هـ 24/10/1435            اإلحساء                

 م 2014/ 08/ 19            

 حضور ملتقى جودة األداء في العمل الخيري 
 التنموي النسائي  

 هـ1436/ 1/ 29-28        اإلحساء              

 المشاركة في تقديم برنامج االم المعيلة  
 بالشراكة مع جمعية البر باألحساء 

 م 2020 –  2019                  اإلحساء                  

 


