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 ـه1429 داشرإلاو هيجوتلا بتكم ةسيئر ةدعاسم .1
 ـه1434-1433 لاMا يف ناتنس ةربخ ةداهش -ةيبرتلا ةيلكب ةيلمعلا ةيبرتلا بتكم ةقسنم .2
 ـه1433/1434 ةيبرتلا ةيلك يف ةماعلا تاقالعلا ةنجل وضع .3
 ه1440/1441-1439 ةيبرتلا ةيلك يف تاجيرخلا ةنجل ةوضعو ةسيئر .4
 ه1440/1441-1439 سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف تايقرتلاو فيظوتلا ةنجل وضع .5
 ه1439/1440 ةيبرتلا ةيلكب ةيلمعلا ةيبرتلا ةنجل يف وضع .6
 ه1440/1441-1439 تابلاطلا ةطشنأل بالطلا نوؤش ةدامع ةليكو .7
 ةلاكوب ةماعلا تاقالعلاو مالعإلا مسقل ةعباتلا )داضلا ةارابم( ةقباسمل ةسيئرلا ةنجللا وضع .8

 .تابلاطلا نوؤشل ةعماجلا
1439/1440 

 ه1440/1441 جهانملا مسقب مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ةنجل وضع .9
 ه1440/1441 ةعماجلw لوألا باتكلا ضرعم يف ةيفاقثلا ةنجللا وضع .10
 ه1440/1441 ةعماجلا ةيوه قالط{ صاخلا يئاذغلا نمألا نوثكاه ةنجل وضع .11
 لصيف كلملا ةعماجب عادبإلاو ةبهوملا زكرم نيب ةكارشلا ليعفتل لصيف كلملا ةعماج دفو وضع .12

 .)ةبهوم(عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤمو
 ه1441

 هاروتكد
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 ةيعامتجالا مولعلا ةيلك /ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج - ةيبرعلا ةغللا سيردت قرطو جهانم  
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 ريكفتلا:ناونعب ¦زيلام يف ةيدوعسلا تاعماجلw بالطلا نوؤش ءانمأ سلM ةعباتلا تابلاطلل ىلوألا ةيملعلا ةلحرلا يف ةيبيردت ةرود ميدقت 1
 .رارقلا ذاختا تاراهمو دقانلا

27/12/1440 

 ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلكب رمتسملا ملعتلاو بيردتلا زكرم جمارب نمض ينورتكلالا لصاوتلا بادآ :ناونعب ةيبيردت ةرود ميدقت 2
 .لصيف كلملا ةعماجب عمتMا

 ه14/6/1440

 ه9/6/1440 .ةيبيردت تاعاس تس عقاوب ليميإلا تيكيتإو ينورتكلالا لصاوتلا بادآ :لصيف كلملا ةعماجب ت¦رادإلا تافظوملل ةيبيردت ةرود ميدقت 3
 ةبلاطلا ميوقت يف ةيريوطت تاردابم" يعماجلا فارشإلا ىقتلم يف ةكراشملا قاروألا نمض ميوقتلا يف ةصصختم ةيداشرإ تاهيجوت ميدقت 4

 ."ةملعملا
 ه16/5/1440

 سيردتلا قرطو جهانملا مسق ةطشنأ نمض 2030 ةكلمملا ةيؤر ءوض يف ةيدوعسلا تاعماجلw جهانملا ماسقأ داحتا :ةيملع ةردابم ميدقت 5
 يجيتارتسالا طيطختلا ةرادإ نم ةدافإو .ةعماجلا ريدم يلاعم نم ركش ةداهش ىلع لوصحلا( .طقف مسقلا ءاضع¹ ةصاخلا لصيف كلملا ةعماجب
wةزيمتملا ماسقألا عم مهافت تاركذم عيقوتو ذيفنتل wةيدوعسلا تاعماجل( 

 ه16/5/1440

 ةلمح تايلاعف نمض .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو نهر كتايح يعضت ال لصاف ريغ نم لصاوتنلف :ناونعب ةيوعوت ةودن يف روحم ميدقت 6
 لصيف كلملا ةعماجب بادآلا ةيلكب مالعإلاو لاصتالا مسقل يملعلا يدانلل ةعباتلا ةرذح ينوك

 ه18/3/1440

 ةيلكب ةيلمعلا ةيبرتلا تابلاطل ةمدقملاو يلمحلا ةمطاف .أ و ةعرزلا ىليل .د عم ةكراشم يفصلا لعافتلا ةيعwر :ناونعب لمع ةشرو ميدقت 7
 .لصيف كلملا ةعماجب ةيبرتلا

 ه7/3/1440

 ةصاخلا لصيف كلملا ةعماجب سيردتلا قرطو جهانملا مسق ةطشنأ نمض ةيبرعلا ةغللا سيردتو يوغللا طيطختلا :ةيملع ةقرو ميدقت 8
 .طقف مسقلا ءاضع¹

 ه1440/ه1439

 ةيبالطلا ةطشنألا مسقب تابلاطلل بالطلا نوؤش ةدامع لبق نم ةمدقملا رعش ةميغ :ناونعب يرعشلا ظاكع قوس ةقباسم ميكحتو ميدقت 9
 لصيف كلملا ةعماجب )يفاقثلا يدانلا(

 ـه1435 / ـه1434

 ةيناثلا ةطسوتملw )عسوتلا ةلحرم( ةيناثلا ةلحرملا يف جهانملا ريوطت ىقتلمل ةبحاصملا "جهانملا ةفاقث رشن" ناونعب لمع ةقروب ةكراشملا 10
 .فوفهلw نيرشعلاو

 ه1434/ه1433

 ظيفحتل ةيريخلا ةيعمجلا لبق نم ةمظنملا ، مامإلا ةعماج حرسم يف ةماقملا ءاسحألw ةيئاسن ةودن لوأ . تاعلطتو تابقع ةرسألا : ةودن 11
  ميركلا نآرقلا

 ـه1427

 ـه1426 ءاسحألw ميركلا نآرقلا ظيفحتل ةيريخلا ةيعمجلل عباتلا ) ةمأ ةايح نآرقلا ( جم�رب بيردتو دادعا ةوضع 21
 يوبرت يهيفرت جم�رب .ةيمالسإلا ةثاغإلا ةئيه لبق نم مظنملا ءاسحألا ميلعت ةرادإ حرسم يف ماقملا ) رارسألا ةباغ ( جم�رب ةسيئر 13

 12-6 نم لافطألل
 ـه1425

 

 : عمتMا ةمدخ يف تاكراشملا ¦

 ل

 : اهسيردتب تمق يتلا ةيساردلا تاررقملا ¦

 ل
 هاروتكد
 ريتسجام
 يلاع مولبد
 سويرولاكب

  اهريوطتو جهانملا ءانب

  ةيوغللا تاراهملا

 ةصاخلا ةيبرتلا ملعمل ةيبرعلا ةغللا

  جهانملا

  ةيبرعلا ةغللا مسقل ةصاخ سيردت قرط

  ةيلمعلا ةيبرتلا تابلاط ىلع فارشإلا

  ) يلمع ( ميلعتلا ايجولونكتو لئاسو

 عامتجالا ملع ىلإ لخدم

   ماعلا ميلعتلا يف ةيساسألا ةلحرملل ةررقملا ةيبرعلا ةغللا عورف عيمج

 سويرولاكبلا
 سويرولاكبلا
 سويرولاكبلا
 سويرولاكبلا
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 سويرولاكبلا
 سويرولاكبلا

 سويرولاكبلا
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 ه20/2/1441 لصيف كلملا ةعماج - ةيملعلا تارمتؤملا يف زيمتم روضحل ةمزاللا تاراهملا :يبيردتلا جم�ربلا روضح  .1

 ه5/1/1441 لصيف كلملا ةعماج - رنبلا ماظن لوح ةيبيردت ةشرو روضح  .2

 ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك - شيويردلا هلإلادبع يلودلا بيردتلا ريبخو رضاحملا عم  مدقتملا بردملا :ةيبيردتلا ةرودلا زايتجا  .3
 لصيف كلملا ةعماجب عمتMا ةمدخو

 ه15/5/1440

 ه28/3/1440 ض¦رلا - نوزيسروفلا قدنف - ميلعتلا ميوقت رمتؤم لامعأ نمض )يعادبإلا ريكفتلا تاراهم ةيمنت( ةيبيردت ةشرو روضح  .4

 قدنف - ميلعتلا ميوقت رمتؤم لامعأ نمض )2030 ةيؤر روظنم نم لبقتسملا فئاظو تاراهم( ةيبيردت ةشرو روضح  .5
 ض¦رلا - نوزيسروفلا

 ه27/3/1440

 ه26/3/1440 ض¦رلا - نوزيسروفلا قدنف - ميلعتلا ميوقت رمتؤم لامعأ نمض )م2018 تاس ميلعتلا جذامن( ةيبيردت ةشرو روضح  .6

 تاساردلا ةيلك - شيويردلا هلإلادبع يلودلا بيردتلا ريبخو رضاحملا عم  ToTنيبردملا دادعإ :ةيبيردتلا ةرودلا زايتجا  .7
 لصيف كلملا ةعماجب عمتMا ةمدخو ةيقيبطتلا

 ه3-11/3/1440

 ةدامع- يليللا نمحرلادبع .د بردملا عم )ةيناسنإلا تايلكلا(ريثأتلا لماعم تاذ تالMا يف يملعلا رشنلا :ةشرو روضح  .8
 لصيف كلملا ةعماجب ةدوجلا نامضو ريوطتلا

 ه10/2/1440

 ريوطتلا ةدامع - Blackboard ينورتكلالا ملعتلا ةرادإ ماظن مادختسا تاودأو تاراهم :يبيردتلا جم�ربلا روضح  .9
 لصيف كلملا ةعماجب ةدوجلا نامضو

 ه7-8/2/1440

 ه21/1/1440-20 لصيف كلملا ةعماج -.ميلعتلا ةرازوب ةيميداكألا ةدايقلا زكرمل ةعباتلا ةيميداكألا تادايقلا تايساسأ :لمع ةشرو روضح  .10

 -)يميداكأ زيمت -يفرعم ءارث(سيردتلا ةئيه ءاضعأل يئارثإلا جم�ربلا نمض ةبلطلا ىدل ملعتلا طامنأ لمع ةشرو روضح  .11
 لصيف كلملا ةعماج

 ه24/11/1439

 )يميداكأ زيمت -يفرعم ءارث(سيردتلا ةئيه ءاضعأل يئارثإلا جم�ربلا نمض اهسايق قرطو ملعتلا تاجرخم لمع ةشرو روضح  .12
 لصيف كلملا ةعماج -

 ه20/11/1439

 )يميداكأ زيمت -يفرعم ءارث( سيردتلا ةئيه ءاضعأل يئارثإلا جم�ربلا نمض عيراشملا ىلع زكرمتملا ميلعتلا لمع ةشرو روضح  .13
 لصيف كلملا ةعماج -

 ه18/11/1439

 - )يميداكأ زيمت -يفرعم ءارث(سيردتلا ةئيه ءاضعأل يئارثإلا جم�ربلا نمض ةبلطلا ىدل ملعتلا طامنأ لمع ةشرو روضح   .14
 لصيف كلملا ةعماج

 ه17/11/1439

 ه17/6/1439-16 ءاسحألا لاتننتنوكرتنالا قدنف - الملا ةماسأ.د :بردملا عم "يصخشلا طيطختلا" ةيبيردتلا ةرودلا يف ةكراشمو روضح  .15

 قدنف - الملا ةماسأ.د :بردملا عم "ةيصخشلا طامنأ ةيرظن قفو نيرخآلا عم لماعتلا" ةيبيردتلا ةرودلا يف ةكراشمو روضح  .16
 ءاسحألا -ريومس

 ه26-27/5/1439
 

 ةفرغلا - ءاسحألw ةيئاسنلا رثأ رادل ةعباتلاو  ،مساقلا ىنم ةروتكدلل ةنسلا و ثيدحلا ةمدخ يف ةأرملا رود :ناونعب ةرود  .17
 ءاسحألا -ةيراجتلا

 ه16-17/1/1439

 ه1438 -7 – 29 لصيف كلملا ةعماج-سابتقالا عاونأ مهأو يملعلا ثحبلا تاراهم ةرود روضح  .18

  ت¦دحتلاو تاهجوتلا :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يلاعلا ميلعتلا لاجم يف يملعلا ثحبلا :ناونعب ةيملع ةرضاحم روضح  .19
 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب ةمدقملاو يلاعلا ميلعتلا تاساردل دوعس كلملا يسرك-

 ـه17-2-1437

 : ةيبيردتلا تارودلا ¦

 ل
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 م10/2/2014 ض¦رلw ةموظنملا راد - ةموظنملا راد تامولعم دعاوق :لوح ةيبيردت ةرود  .20

 ةعماج -رمتسملا ميلعتلاو عمتMا ةمدخ ةدامع - ديسلا ةزياف :ةروتكدلا ةذاتسألا عم ثحبلا ةطخ ةباتك تاراهم ةرود  .21
 ض¦رلw ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا

 
 ـه14/6/1435

 ةدامع- نينسح ىفطصم روتكدلا عم .يعجرملا داهشتسالا ةغايص جماربو ةيمقرلا رداصملw يتامولعملا يعولا :جم�رب روضح  .22
 لصيفلا ةعماجب - يعماجلا ميلعتلا ريوطت

 ه5-6/6/1434

 ـه29/4/1434 لصيفلا ةعماجب -دامتعالاو ةدوجلا نامض ةدامع - يجماربلاو يسسؤملا دامتعالا تابلطتم : لمع ةشرو   .23

 ـه6/1/1434-5 لصيف كلملا ةعماجب - يعماجلا ميلعتلا ريوطت ةدامع - RUBRICS ريدقتلا ملالس مادختسw ءادألا ميوقت :يبيردت جم�رب  .24

 ه23/11/1433-21 لصيفلا ةعماجب - يعماجلا ميلعتلا ريوطت ةدامع - ددجلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةئيهتل يبيردتلا جم�ربلا روضح  .25

 ـه27/12/1433 لصيفلا ةعماجب -دامتعالاو ةدوجلا نامض ةدامع - ذيفنتلا ةيجهنمو سايقلا ةيميلعتلا تاجرخملا :لمع ةشرو  .26

 ـه16/11/1433-15 لصيفلا ةعماجب - يعماجلا ميلعتلا ريوطت ةدامع - Prezi ةيميدقتلا ضورعلا جم�رب :يبيردت جم�رب  .27

 ةعماجب - يعماجلا ميلعتلا ريوطت ةدامع - تاماشلا وبأ يدمح:بردملل اêامادختساو ةركاذلا ةيوقت بيلاسأ :يبيردت جم�رب  .28
 لصيفلا

 ـه1432 / 11/ 25-26

 ةدامع - لصيف كلملا ةعماجب يعماجلا ميلعتلا ريوطت ةدامع لبق نم دمتعملاو سيردتلا يف ةيعادبإلا قرطلا :يبيردت جم�رب  .29
 لصيفلا ةعماجب - يعماجلا ميلعتلا ريوطت

 . ـه1432 /2/ 25-26

 نامثعw نامثع :بردملل ريكفتلا يف عبسلا تاعبقلا ةرود  .30
 ض¦رلw بيردتلل لوألا أدبملا زكرم - ينهملاو ينقتلا بيردتلل ةماعلا ةسسؤملا نم ةدمتعملاو

 ـه1431 /11 /27-29
 ةيبيردت ةعاس  )15 (

 لصيفلا ةعماج عم نواعتلw ىرقلا مأ ةعماجب يعماجلا ريوطتلا ةدامع لبق نم دعملا ،نارقألا ميوقتو يتاذلا ميوقتلا :يبيردت جم�رب  .31
 ءاسحألw لاتننتنوك رتنإلا قدنف -

 ـه24-25/10/1430
 ةيبيردت ةعاس )12(

 ىرقلا مأ ةعماجب يعماجلا ريوطتلا ةدامع لبق نم دعملا ،ملعتلا ةيزكرم ىلع مئاقلا ميوقتلل ةيرظنلا سسألا :يبيردت جم�رب  .32
wلاتننتنوك رتنإلا قدنف - لصيفلا ةعماج عم نواعتل wءاسحأل 

 ـه14-16/10/1430
 ةيبيردت ةعاس )18(

 ىرقلا مأ ةعماجب يعماجلا ريوطتلا ةدامع لبق نم دعملا ،rubrics دعاوقلا مادختسw ءادألا ماهم ميوقت :يبيردت جم�رب  .33
wلاتننتنوك رتنإلا قدنف - لصيفلا ةعماج عم نواعتل wءاسحأل 

 ـه17-19/10/1430
 ةيبيردت ةعاس )16(

 ـه5/1428 /5 ةيرسألا ةيمنتلا زكرم - يوامشعلا نمحرلا دبع :روتكدلل نيرخآلا عم لماعتلا نف ةرود   .34

 ـه1426 /12/1-10 فوفهلw ثاعتبالاو يوبرتلا بيردتلا ةرادإ - ةيليصحتلا تارابتخالا ةرود  .35

 ـه1424 /28/11 بيردتلل رجه زكرم - مدقتم لوأ ىوتسم ةيزيلجنا ةغل ةرود  .36
 ـه10/2/1425

 ـه1424 /8 /8 بيردتلل رجه زكرم - ةيرîركسو ةيبتكم لامعأ ةرود  .37
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 زكرمل ةعباتلا اهئانبأل ةيبرعلا ميلعت يثحبلا عورشملا قالطإو -اهئانبأل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيثحب تاقلطنم :ةودن روضح 1
 ض¦رلا - نايلوأ قدنف - .ةيبرعلا ةغللا ةمدخل يلودلا زيزعلادبع نب هللادبع كلملا

 ه18/2/1441

 ه28/03/1440-26 ض¦رلا-نوزيسروفلا قدنف - .)اهميوقتو اهتيمنت-لبقتسملا تاراهم(م2018 ميلعتلا ميوقتل يلودلا رمتؤملا روضح 2

 ه6/03/1440 ةماعلا ةرادإلا دهعم - يئارثإ ةلسلس نمض يمقرلا لوحتلا : ينورتكلالا رمتؤملا روضح 3

 لماكتلا يلاعلا ميلعتلاو ماعلا ميلعتلا نيب ةبهوملا "عادبإلاو ةبهوملا ثاحبأل ينطولا زكرملل عبارلا يملعلا ىقتلملا روضح 4
 لصيف كلملا ةعماج - "ةيرارمتسالاو

 ه25-26/03/1439

 كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك  - .ملعملا/بلاطلا ميوقت ريياعم دادع{ ةصاخلا ىلوألا لمعلا ةشرول ينمزلا جم�ربلا يف ةكراشملا 5
 لصيف

 ه14/70/1438

 - "رامثتسالاو فاشتكالا نيب لافطألا بهاوم "عادبإلاو ةبهوملا ثاحبأل ينطولا زكرملل ثلاثلا يملعلا ىقتلملا روضح 6
 لصيف كلملا ةعماج

 ه1437 /28-29/60

 ه30/07/1437-27 يبد -ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا - ةيبرعلا ةغلل سماخلا يلودلا رمتؤملا روضح 7

 ـه13/10/1437 ةيبرعلا ةغللا ةمدخل هللادبع كلملا زكرم - ةيوغللا ةسايسلاو طيطختلا يف ىلوألا ةيلودلا ةودنلا روضح 8

 ـه24/12/1436-23 ض¦رلا -دوعس كلملا ةعماج - هريوطتو هدادعإ لبقتسملا ملعم يلودلا رمتؤملا روضح 9

 ـه24/30/1434-22 ض¦رلا – دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج - يعماجلا سيردتلا يف نيعدبملل يملاعلا ىقتلملا روضح 10

 ـه50/11/1432 ض¦رلا – لاتننتنوك رتنإلا قدنف - ةيملاع براجتو ةينطو تاقلطنم – نيملعملل ةينهملا ريياعملا ةودن روضح 11

 يوغللا طيطختلا تاقيبطت ءوض يف ةيدوعسلا تاعماجلw ةيبرعلا ةغللا ملعم دادعإ جم�رب ريوطت :ةيملع ةسارد 
 .يوغللا طيطختلا يف ةيوبرت ةسارد لوأ )هاروتكد ةلاسر (

 ه1439

 ةملعملا ةبلاطلا ميوقت ريياعم نم لصيف كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلكب ةيلمعلا ةيبرتلا تافرشم نكمت ةجرد :ةيملع ةسارد 
 ) ريتسجام ةلاسر( ةرصاعملا تاهجوتلا ضعب ءوض يف

 ـه1433

 : تارمتؤملاو تاودنلاو تايقتلملا ¦

 ل

 : ةيملعلا ثاحبألا ¦

 ل

 : ةيجراخ تاهج عم ةكراشملا ¦

 :باتكل يعامج فيلó عورشم يف ض¦رلw ةيبرعلا ةغللا ةمدخل يلودلا زيزعلادبع نب هللادبع كلملا زكرم عم ةكراشملا ل
 )49 ةيوغل ثحابم(زكرملا تارادصإ ةلسلس نمض )نيئدتبملل ةباتكلاو ةءارقلا ميلعت يف ةيلودلا براجتلاو تاسرامملا(

 
 طيطختلا ةرادإل ةعباتلا ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف ةيبرعلا ةغللا تاررقم ميوقت ماظن ريوطت : لمع ةشرو يف ةكراشملا
 .ض¦رلw ميلعتلا ةرازوب يرباجلا ديشر نب فاين .د ريوطتلاو طيطختلل ةرازولا ليكو ةدايقب ريوطتلاو
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 1.143 :ريثó لماعم اهل ةلMا
 Q3 :فنصتو

you have co-coined the concept"crowd-reflecting" 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :تارمتؤملا يف ةمدقملا ةيملعلا قاروألا ¦

 ل

 نمض .يوغللا طيطختلا فادهأ ءوض يف ةيدوعسلا تاعماجلw ةيبرعلا ةغللا ملعم دادعإ جم�رب ريوطتل حرتقم روصت 
 )رشنو ةشقانمو ميدقت( يلودلا سلجملل عباتلا ةيبرعلا ةغلل نماثلا يلودلا رمتؤملا لامعأ

 

 

The Extent of the Inclusion of Listening Development Skills in the 
kingdom of Saudi Arabia. (International Conference Communication, 
Management and Information Technology-ICCMIT,19 AustriaTrend 
Event hotel Pyramid, VIENNA, AUSTRIA). 
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 ه1440 نابعش 5-8

 : ةمكحم تالجم يف ةروشنملا ةيملعلا قاروألا ¦

 ل
 2019 ربوتكأ

The Extent of the Inclusion of Listening Development Skills in my Beautiful 
Language Course for the Sixth Grade in the kingdom of Saudi Arabia. 
Indian Journal of Science and Technology, vol 12(18) May 2019 

 )isi( نمض ةفنصم ةلجم
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