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 النشر تاريخ  مفرد   /  مشترك  اسم البحث

ملرحلة  اب  الرتبية اإلسالميةواقع البحث اإلجرائي وآفاق تطويره لدى معلمي  
 2022جوالي  مفرد  مبحافظة األحساء املتوسطة  

Teaser art design standards in the Islamic education 

book for the first grade of primary school: A critical 

study 

 2022ن و ج رتكشم

The effectiveness of an educational unit of a practical 

training course in developing creative skills in 

designing economic furniture unites for art education 

student at King Faisal University 

 2022جون  مشرتك

Recent trends of graduate students towards their 

enrollment in postgraduate programs in Art at King 

Faisal University from their point of view and their 

relationship to some variables 

 2022مايو  مشرتك

مل التدريسي  ااألداء  ابملرحلتنيعلمي  الشرعية  يف    لعلوم  والثانوية  املتوسطة 
 ضوء الكفاايت التدريسية 

 2021سبتمرب  مفرد 

للمرحلة   التجويد  يف كتايب  الواردة  التقوميية  األسئلة  يف  حتليل  االبتدائية 
 اململكة العربية السعودية 

 2021يوليو  مفرد 

  بقسمي   التدريس  ل التعليمي لدى أعضاء هيئةدرجة ممارسة مهارات االتصا
ظ  يف  فيصل  امللك  جبامعة  الفنية  والرتبية  التدريس  وطرق  جااملناهج  ئحة  ل 

 (Covid-19)كوروان 

 2021يناير   مشرتك

اتيجيات حفظ القرآن الكرمي لدى طالب مدارس حتفيظ القرآن الكرمي  رت اس
 يف حمافظة األحساء 

 2020سبتمرب  مفرد 

حقوق   امفاهيم  يف  مقرر  اإلنسان  حمتوى  يف  املتضمنة  )احلديث  إلسالم 
 عربية السعودية ال ة ابململكوالثقافة اإلسالمية( للصف الثالث الثانوي  

 2019نوفمرب   مشرتك

وية ابململكة العربية  قررات الفقه يف املرحلة الثانتوى مدراسة تقوميية انقدة حمل
 السعودية يف ضوء مفاهيم اخلالف الفقهي 

 2019ل ريأب مفرد 

Crowd-Reflecting: A Counterproductive Experience 

of Adult Learning through Technology.  2019يناير   رتكشم 
ة يف مناهج العلوم الشرعية يف املرحل تضمنهالرتبية اجلنسية من منظور إسالمي وواقع ا

 ".  املتوسط أمنوذجا ثللثا ف اصليف ا  ية "مقرر الفقهودية السعالعربة لكاملتوسطة ابملم

 2015أكتوبر   مشرتك
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 الطبعة األول 
1442-2020  

كمكتاب حمُ   

 

 

 العلمية األبحاث

 العلمية المؤلفات
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 هـ1443/ 1442بوزارة التعليم  األمثل االستثمار لربامج التابع دسة  اهلن تدريس الدبلوم العايل يفانمج ر بضو فريق بناء مقررات ع 1
 1443/1443الفصل الدراسي الثاين  -ملعملي ومعلمات التعليم العام األمثل  االستثمار  مجلربان التابع جبامعة امللك فيصلسق برانمج التسويق نم 2
 هـ 1443/ 1442مج ماجستري الرتبية الفنية جبامعة امللك فيصل  انلرب اجلودة اجعة نة مر رئيس جل 3
 هـ 1442/ 1441 امعيام اجللعامللك فيصل ل ة الفنية جبامعةم الرتبيكادميية بقس االستشارات األ نةجل رئيس 4
 هـ1443 /1442جلامعي يصل للعام اعضو جلنة التدريب واملؤمترات بكلية الرتبية جبامعة امللك ف 5
 هـ1442/ 1441ي اجلامع امللعيصل امللك فجبامعة بكلية الرتبية تعاقد بقسم املناهج وطرق التدريس وظيف وال جلنة الت وعض 6
 هـ1442/ 1441ي اجلامع امللعجبامعة امللك فيصل يزات بكلية الرتبية والتجه عضو جلنة الشؤون املالية 7
 هـ 1440/1441جامعة امللك فيصل  -بكلية الرتبية ولية ف األصفو ل ا يسدر تري مناهج وطرق ماجستاء برانمج رئيس فريق بن 8
 هـ 1440/1441صل جامعة امللك في -رتبية بكلية التدريس الرتبية اإلسالمية طرق هج و امنانمج ماجستري بناء بر  عضو فريق 9

 ه  1440/1441صل للعام اجلامعي رئيس جلنة األنشطة الطالبية بكلية الرتبية جبامعة امللك في 10
 هـ1441 /1440ي اجلامع امللعجبامعة امللك فيصل ة بكلية الرتبينة التوظيف والتعاقد بقسم املناهج وطرق التدريس جل عضو 11
 ه 1439/1440ق التدريس بقسم املناهج وطر  -مسار العلوم الشرعية-ماجستري إعداد املعلم للمرحلة االبتدائية  مجانبر اء بن قريعضو ف 12
 ه1439/1440ق التدريس بقسم املناهج وطر  -الشرعيةمسار العلوم -للمرحلة املتوسطة والثانوية  ري إعداد املعلماجستبرانمج م ءانبيق عضو فر  13
رق التدريس املناهج وطنوية بقسم ناسق توصيف مقررات برامج ماجستري إعداد املعلم للمرحلة االبتدائية واملتوسطة والثا ت منق تحقال قريعضو ف 14

 ه 1439/1440
لك ة املامعج- ةبيالرت  خدمة القرآن الكرمي( كلية ملكة العربية السعودية يفام على معرض: )اتريخ كتابة املصحف الشريف وإجنازات امل ف الع شر ملا 15

 هـ1440/  1439فيصل 
 هـ1440/  1439ل فيص  معة امللكاج- بية( كلية الرت إل التعلمن التعليم املشرف العام على منتدى: )املناهج وطرق التدريس األول: م 16
 هـ1440/  1439ام اجلامعي لك فيصل للعة كلية الرتبية جبامعة املاملشرف العام على احلفل اخلتامي ألنشط 17
 ه 1439/1440نة األنشطة الطالبية بكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل للعام اجلامعي س جلرئي 18
 ه 1439/1440ك فيصل للعام اجلامعي ريس جبامعة امللالتداهج وطرق نملاسم نشطة اخلاصة بقنة األرئيس جل 19
 1438/1439الرتبية جبامعة امللك فيصل  ةليبك مليعال يا والبحث للجنة الدراسات العل بناء الدليل اإلرشاديفريق رئيس  20
 ه 1438/1439 طرق التدريساملناهج و  معيد بقسم رئيس جلنة دراسة ملفات املتقدمني على وظيفة 21
 هـ 1439/ 1438الثاين  الفصل الدراسي  –لك فيصل ة األنشطة اخلاصة بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة املجلن رئيس 22

 العام اجلامعي  ياملنصب اإلدار 
 1443 - 1441 صل جامعة امللك في -  كلية الرتبية  -نية لف ا  سم الرتبيةس قرئي

 هــ  1441-1439 جامعة امللك فيصل - كلية الرتبية  - الدراسات القرآنيةرئيس قسم 

 العملية األنشطة والخبرات

 داريةاإل المناصب
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 ه1438/1439سات العليا والبحث العلمي بكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل ار الد نة جل رقر عضو وم 23
 هـ1438/1439فيصل  يس جبامعة امللكلتدر هج وطرق ا انملم االدراسات العليا بقسج امبناء بر  عضو جلنة 24
 هـ1438/1439يصل لك فاملعة ماملستجدين بكلية الرتبية جببوي اوم الرت الشخصية لطالب الدبلعضو جلنة املقابالت  25
 هـ 1438/1439 ينا ثال فصل الدراسيلك فيصل الجبامعة املعضو جلنة تنظيم وتسيري االختبارات لطالب الدبلوم بكلية الرتبية  24
 ـ ه1438/1439ل الفصل الدراسي األول الرتبية جبامعة امللك فيص عضو جلنة تنظيم وتسيري االختبارات لطالب الدبلوم بكلية 25
 هـ 1438/1439الفصل الدراسي األول  –نشطة قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة امللك فيصل نة أعضو جل 26
 هـ1437/1438بية جبامعة امللك فيصل دبلوم بكلية الرت ب الارات لطالبت خاال عضو جلنة تنظيم وتسيري 27
 هـ 1433-1432هـ / 1432-1431امللك فيصل  بعد جبامعةعن  ليملتعا و  لكرتوينبارات بعمادة التعلم االجلنة تنظيم وتسيري االخت و عض 28
 ه1432-1431لك فيصل جبامعة املة الرتبية  عضو جلنة الرتبية العملية بكلي 29
هـ 1432-1431 لتسيري االختبارات بكلية الرتبية جبامعة امللك فيصتنظيم و  جلنةعضو  23  
 هـ1432-1431ل لك فيصامل معةجبا يةاالختبارات بكلية الرتب كنرتول  عضو جلنة 24
هـ9142-1428عضو جلنة الرتبية العملية بكلية املعلمني ابألحساء  25  

 

 

 

 

 

 العام اجلامعي  ملنظمة هة اجلا سم املبادرة أو النشاط ا

 ول اسي األالدر صل الف  الرتبية كلية   – ة امللك فيصلجامع ( لكرتوينطريقة تنظيم ملف الرتقية الورقي واإل)بعنوان: تقدمي ورشة عمل 
1443/1444 

تدريبية  دتقدمي   مبورة  الوطين  تطوعية  اليوم  )  92ناسبة  أم  البحبعنوان:  رفاهية  العلمي  ث 
 (؟ضرورة 

ية  كلال – لك فيصلملاة جامع
 التطبيقية 

 ول الفصل الدراسي األ
1443/1444 

ار  امج االستثمرب التابع ل  سةاهلندتدريس    العايل يفالدبلوم  برانمج    يف  مقرر دراسي  توصيف
 عليم وزارة الت  -ثل األم

 امللك فيصلجامعة  – وزارة التعليم
الفصل الدراسي  

الثالث  
 هـ 1442/1443

  مشرق مهينة حمفزة ومستقبل ي معاج: حياة آفاق: برانمجعضو فريق 
 هـ 1442/1443 الرتبية كلية   – ة امللك فيصلجامع

  الفصل الثاين

 وطين سويب احلرس المة( ملنبعنوان: )طرق التدريس العاساعة  30ة دورة تدريبية ملدتقدمي 
ة  خدمكلية   – لك فيصلة املجامع

 تمع اجمل
 هـ 1442/1443

  الفصل الثاين
تدريبية  تقدمي د البحث  )ان:  نو ع بورة  الرتبوية(أساسيات  العلوم  التدريس   يف  ألعضاء هيئة 
 دراسات العليا وطلبة ال

 هـ 1442/1443 ة بيالرت كلية   – ة امللك فيصلجامع
  الفصل الثاين

 س الوطين ( ملنسويب احلر بعنوان: )طرق التدريس العامةساعة  30دة بية ملتدريورة د تقدمي
ة خدم كلية   -ة امللك فيصلجامع

 تمع اجمل
 هـ 1442/1443

  األولالفصل 

 ح األدوار الالزمة للمعلم الناج: بعنوانج" ير عم اخلبرانمج "دارية ضمن ش تستقدمي جلسة ا
عمادة شؤون  -جامعة امللك فيصل
 ب الطال

   هـ1442/1443

ادة شؤون مع - ة امللك فيصلجامع س الصفي : مهارات التدريبعنوانج" ريعم اخل"د برانمجن ية ضمار ش تستقدمي جلسة ا
 الطالب 

   ـه1442/1443

 ساعة يف طرق التدريس العامة ملنسويب احلرس الوطين 60دة ورة تدريبية ملتقدمي د
خدمة  كلية   – امللك فيصل ةجامع

 اجملتمع 
   هـ1441/1442

 يمية واالجتماعيةدكاشطة األاألنو المبادرات



5 

 

شؤون ادة مع – جامعة امللك فيصل اتواملخرج هدافم األن: تصميوانتني بعتقدمي دورة تدريبية جمتمعية عن بُعد ملدة ساع
 الطالب 

 هـ 1440/1441

 ق التدريس العامة ملنسويب احلرس الوطيناعة يف طر س 30دة يبية ملورة تدر دمي دتق
خدمة كلية   -فيصلامللك جامعة 

 اجملتمع 
 هـ 1440/1441

 ـ ه1440-1433 جامعات حكومية وأهلية  ة لرسائل املاجستري والدكتوراه األدوات العلمي  حتكيم جمموعة من
 حينه  حىت-1441 مية جامعات حكو  وية الت العملية الرتباجمل بعضيف عتمد م ميعل حمكم

     .-املصغرتدريس ال-الرتبية العملية  على طالب اإلشراف
 

 جامعة -ماعية كلية العلوم االجت
 ن سعود اإلسالمية اإلمام حممد ب

 هـ  1429/1430
 هـ 1430/1431

 

 

 

  
 

ظمة ملناة هاجل النوع  االسم  م خ التاري  ع  نو  
 املشاركة 

التدريس يف إطار منظومة  دور عضو هيئة   1
ة اجملتمعيةالشراك  

ورشة  
 عمل

اململكة  -جامعة امللك فيصل 
عودية س الة العربي  

هـ3144/  5/ 01  
14/ Dec/ 2021 

 حضور

مية للمستقبل دريس منتاتيجيات تاسرت  2 ورشة   
 عمل

اململكة  -صل جامعة امللك في
عودية س اللعربية ا  

هـ3441/  1/ 18  
23/ Feb/ 2021 

 حضور

ت  مستوايالتصنيف السعودي املوحد لل  3
لتخصصات التعليمية وا  

ورشة  
 عمل

ملكة امل -جامعة امللك فيصل 
ة ديو عس لا العربية   

هـ1442/  7/ 11  
26/ Aug/ 2021 

 حضور

امللتقى االفرتاضي ألساليب اإلحصاء   4
نيوبوتربية املوه  

اململكة  -جامعة امللك فيصل  ملتقى 
لعربية السعودية ا  

هـ1442/  6/ 14  
27/ Jan/ 2021 

 
 حضور

الدويل )االفرتاضي( للتعليم يف متر  املؤ  5
وحلول   مشكالتالوطن العريب:    

عارض  للمالعامة  ةئ يهلا مؤمتر
اململكة العربية  - متراتواملؤ 

 السعودية 

هـ1442/  6/ 12 -8  
22- 26 

Jan 2021 

 مشاركة 
 

ات الدولية  الرؤية املستقبلية لالختبار  6
 )التيمز أمنوذجا( 

ة اململك -جامعة امللك فيصل  ندوة 
 العربية السعودية 

هـ 8/5/1442  
23 Dec 2020 

 حضور

يم  لتعل  ايف  ةيل يغالكفاءة التش  قياس 7
ظل جائحة كوروان وسبل    يف   اجلامعي
 تعزيزها

ورشة  
 عمل

 اململكة -جامعة امللك فيصل 
لعربية السعودية ا  

هـ1442/  4/ 18  
3  

Dec 2020 
 حضور

ذوي اإلعاقة  اليوم العاملي لألشخاص 8 اململكة العربية   -جدة  جامعة ندوة  
 السعودية 

هـ4421/  4/ 18  
3  

Dec 2020 

 حضور

. .اضر مشرف  ي حالسعود  ميل عتلا 9
 إجنازات وطموحات 

اململكة  -جامعة امللك فيصل   ملتقى
ة ديالعربية السعو   

هـ 1442/ 3/4  
18 

Nov 2020 

 حضور

:  دريبؤمتر الدويل لتقومي التعليم والتامل 10
و  ويد نواتج التعلم ودعم النمجت

 االقتصادي 

-دريبهيئة تقومي التعليم والت مؤمتر
سعودية ل اة اململكة العربي   15-14 

Oct 2020 
 حضور

دىمنت  آفاق اإلعالم 11 اململكة  -جامعة امللك فيصل   
لسعودية العربية ا   

5 

Oct 2020 
 حضور

 العلميةالمتلقيات  و شالورو راتالمؤتم
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ايدية لر اجلامعة ا 12 ورشة   
 عمل

اململكة  -جامعة املستقبل 
ية السعودية العرب   

4 

Oct 2020 حضور 

13 The 14th annual 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference 

 مؤمتر
iated.org 

ياأسبان  
 

2-4 

Feb 2020 
 حضور

ول: ألمنتدى املناهج وطرق التدريس ا 14
لم من التعليم إل التع  

اململكة  -جامعة امللك فيصل  منتدى
ية السعودية ب العر   

هـ1440/  6/ 28  

- 

5 Mar 2019 

املشرف 
 العام

  رايتيف الدو  للنشر حتفيز الباحثني 15
الت املصنفة( موقة )اجملاملر  البحثية  

ورشة  
 عمل

اململكة  -يصل ة امللك فامعج 
السعودية  العربية  

11/6/1439  

- 

16 Feb 2019 

 حضور

قشة واقع برامج الدراسات العليا منا 16
لك فيصلجبامعة امل  

ورشة  
 عمل

اململكة  -جامعة امللك فيصل  
 العربية السعودية 

ه 24/3/1439  
- 

 12 Dec 2012   
 حضور

: رؤى ومناذج  ر التعليمتطوي 17
اخلامس  لسنوي ء القاال ومتطلبات.
معية السعودية للعلوم عشر للج

. والنفسية "جسنت"الرتبوية   

 

 مؤمتر
جلمعية السعودية للعلوم الرتبوية  ا

اململكة   -)جسنت(  ةيوالنفس 
 العربية السعودية 

هـ1431حمرم  19-20  
- 

5-6 January 

2010 

 حضور

18 INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

ISLAMIC EDUCATION 

AND SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP 

(ICIESE 2015). 

 

 مؤمتر
Centre for Language 

Studies and Generic 

Development, 

University of 

Malaysia Kelantan 

and Association of 

Malaysian Muslim 

Intellectuals 

 ماليزاي 

12-14 

OCTOBER 2015 
ة شاركم  

 

19 INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

EDUCATION 

TOWARDS GLOBAL 

PEACE.  

 

رمؤمت  

International Islamic 

University Malaysia 

(IIUM) 

ليزاي ما  

30 NOV-1 DEC 

 حضور 2016

 

 

 

  

 

 

أعض  1 اجائزة  جبامعة  الرتبية  أقسام كلية  مستوى  على  املتميزين  التدريس  هيئة  فيصل  ملاء  وطر ناامل  مقس–لك  ق هج 
 تدريس. ال

 م2019

جلنة –  امعة امللك فيصلجلان كلية الرتبية للشؤون األكادميية جب  مستوىعلى  ريس املتميزين  لتدجائزة أعضاء هيئة ا  2
 . -األنشطة الطالبية

 م2019

لك  عة املامي جبموالبحث العل  ائة التدريس املتميزين على مستوى جلان كلية الرتبية للدراسات العليأعضاء هي  ةجائز  3
 . -ميلعللدراسات العليا والبحث اا جلنة-يصل ف

 م2018

 م2017   العاملية اإلسالمية مباليزايمن اجلامعة عات وتداوهلا بني اجلاماعة أطروحة الدكتوراه ة بطبتوصي 4

م7200 5 من 4.97عدل تراكمي مبل على مستوى طالب قسم الدراسات القرآنية بكلية املعلمني ابألحساء ركز األو ملا 5  

 مليةوالع يةجازات العلماإلنالجوائز و
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م2007 5من  4.97مبعدل تراكمي حساء ابألكلية املعلمني ام  ثاين على مستوى طالب أقس لااملركز  6  

اخلامس علاجائزة   7 امليداين يف مسابقةملركز  التدريب  ا  ى مستوى طالب  املناهج األنشطة  لقسم  التابعة  لالمنهجية، 
 ألحساء. ا –املعلمني  كلية  -وطرق التدريس 

م2007  

م2007 م 2007برواية: ورش عن انفع  رآن الكرميالق ازة يفإج 8  

م2006 م2006ن الكرمي برواية: حفص عن عاصم القرآيف  إجازة 9  
 

 

 

 

 

 م2021 جامعة الطائف عي. اجلمعية السعودية للتدريس اجلام عضو  1

 م2020 مللك سعودمعة اجا .لنفسية "جسنت"ام الرتبوية و عضو اجلمعية السعودية للعلو  2

 م2012 لنادي األحساء األديب.  عموميةضو اجلمعية ال ع 3

 م2010 . سية "جسنت"السعودية للعلوم الرتبوية والنف عضو اجلمعية 4

 م2010 . لرايض "واعي"عي ابتوعية والتأهيل االجتمامجعية العضو  5

 م2009 م".  ملنطقة الشرقية "وائرية اباألس عايةزواج والر ساعدة على ال جلمعية اخلريية للماعضو  6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 ملرحلة ا ررقامل م

 ماجستري  حلقة حبث  1

 ماجستري  مناهج البحث العلمي يف الرتبية   2

 عايل دبلوم وتطوير الدروسيم تصم  3

 عايل دبلوم رة الصف املدرسيإدا 4

 عايل بلومد لناقد التفكري ايف تدريس  أساليب التقومي البنائي 5

 عايل دبلوم هارات احلياتية امليف تدريس  أساليب التقومي البنائي 6

 عايل دبلوم املهارات الرقمية يف تدريس  أساليب التقومي البنائي 7

 عايل دبلوم بية العملية الرت  8

 وريوس بكال القرآن الكرمي 9

لوريوس بكا ر املناهج تطويء و بنا 10  

وريوس البك يس اسرتاتيجيات التدر  11  

 بكالوريوس  دراسات اجتماعية  –ة يس خاصرق تدر ط 12

 بكالوريوس  لارايض أطف –طرق تدريس خاصة  13

 بكالوريوس  تربية فنية  –تصميم وتطوير الدروس  14

 بكالوريوس  حاسب آيل  –دروس ميم وتطوير التص 15

 بكالوريوس  يل آلا مة يف احلاسبمقد 16

 حلة الجامعيةها في المرتم تدريس التي لدراسيةاالمقررات 

 العضويات  
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الوريوس كب ية اخلاصة ب م الرت العلوم االجتماعية ملعل 17  

 بكالوريوس  الرتبية العلمية  18
 
 
 
 

 

ات  عيف اجلامة املوحدة للدراسات العليا شراف األكادميي وفق الالئحاإل 1
 . التنفيذية يف جامعة امللك فيصلالسعودية وقواعدها 

2021 

 2019 2030رؤية اململكة ضمن التدريس  وطرقهج ناأقسام امل مبادرة احتاد 2

 2018 ين حنن!أ اث الدماغ ..أحب 3

 2018 ة العربي  اللغوي وتدريس اللغة التخطيط 4

 2013 أمناط التعلم 5
 

 
 

 

 

  

 

 يف: حاصل على برانمج تدرييب 

صميم من خالل التعليمري والتدسة التفكهن 1 عتان سا   

دراسة احلالة   قومي ابستخدامالتدريس والت 2 عتان سا   

ودة الشاملةم اجلوفق مفهو   معيةاإعداد االختبارات اجل  3 عتان سا   

معيةتكات اجملتعزيز الشرا ب عاملية يف  ار جت 4 عتان سا   

شاريعالتعلم القائم على امل 5 عتان سا   

2023رؤية    – يف اململكة العربية السعودية  ملهنية للمعلمنياملعايري واملسارات ا 6 ف ص ون ساعة   

ف ونص  عةسا معايري تصميم اختبار الكتاب املفتوح  7  

وية ية البحث العلمي يف العلوم الرتبمنهج 8  ساعة  

9 APA-6  واملراجع العلمية بنظام توثيق املصادر  ساعة   

اد صياغة السرية الذاتية دمهارات وإع 10 ة ساع   

ي ابلفن التشكيلي لتحسني مهارات االتصال االجتماع الج دور الع 11 عتان سا   

ردالك بو رات استخدام منظومة الب مها 12 اعاتس 3   

واملمارساتب إعداد اخلطط الدراسية. أفضل التجار  13 ن ونصف ساعتا   

شاد األكادميي الذي يصنع التميز ر اإل 14  ساعتان ونصف  

والسريعة. مهارات القراءة الذكية  15 ونصف  تساعا 3   

 ساعتان  استخدام قواعد دار املنظومة.  16

ل ريفرنس كومبليت(.خدام قاعدة )جياست 17 ة ساع   

 التي تم حضورها  رات التدريبيةدوال

 حضورها  السمينارات العلمية التي تم
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ى منصة )ديناميد(. عل لتدريبا 18  ساعتان  

ت التعليمية. للمخرجاجعية طر املر األ 19 عاتسا 4.5   

نواتج التعلم.  رياالجتاهات احلديثة يف صياغة وتطو  20 تساعا 4.5   

على الشواهد وتطبيقاته يف التعليم اجلامعي.  قائمالتدريس ال  21 عاتسا .54   

الوطين للمؤهالت )سقف(. اإلطار  22 اعاتس  5 

ي أي(. كيو دة التحليل النوعي )نيفايفو ، ماكس  دور  23 اتساع 4   

لكمي والكيفي ومهاراهتما لبحث ا منهج ا  24 ساعات 8   

. ات الباحث الناجحر اهم 25 ساعات 8   

ساعات 8   .العلمي لنشرمهارات ا  26  

ت العلمية. الجملطرق وأساليب النشر يف ا 27 ساعات 8   

ث. ة البحأخالقيات مهن  28 اعاتس 8   

ساعات 8 املكتبة االلكرتونية.  29  

. ة واإلحصاءيالبحوث الكم  30 اتساع 8   

. تصميم احلقائب التعليمية 31 تساعا 8   

. اجلودة يف التعليم 32 ساعات 8   

هارات االتصال واحلوار. ية متنم  33 ساعات 8   

ية. د و جلامعات السعألعضاء هيئة التدريس اباالتصال  مهاراتسني تطوير وحت 34 ساعات 8   

دريس.ئة التمهارات التواصل مع عضو هي 35 تساعا 8   

التواصل احلضاري.  مهارات 36 ساعات 8   

داري. إلاالتخطيط  37 ساعات 4   

. كث عنحكيف جتعل الوظيفة تب  38 ساعات 3   

ورد.مهارات وأدوات استخدام البالك ب 39 ساعات 8   

مج مهارات التفكري. د 40 ساعات 8   

ت. ولوايألرة اإدا 41 اتساع 8   

ساعات 4 صناعة اإلبداع.  42  

ء والتأثري. اإللقاو فن اخلطابة  43 ساعة  15   

يع.  ذ تنمية مهارات امل 44 ساعة  15   

اتساع 4 املعامالت اإلدارية.  45  

ة ساع 20 مقدمة يف احلاسب اآليل والوورد.  46  

2007فس و مايكروسوفت أ 47 ساعة  20   

طالقة. ية بيز اإلجنل ف تتحدث اللغةكي 48 ساعات 4   

ه. سري رآن وأصول تفجتويد الق 49 تساعا 4   

.طرق وأساليب إبداعية يف حفظ القرآن الكرمي 50 ساعات 4    

الكرمي.آن القر يف  خمارج احلروف والصفات 51 ساعات 4    
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عة سا 02 رخصة قيادة األسرة.  52  

جية. شيدة يف احلياة الزو الر البداية  53 ساعات 4   

جية. قات الزو العالة فن إدار  54 ساعات 4   

ية. الزوج شكالتل مع املفن التعام 55 ساعات 4   
 


