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المؤىالت الدراسية )األحدث  
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 التاريخ عنوان الجهة المانحة  الجهة المانحة لها الدرجة العلمية  
األقسام األدبية  –كلية الرتبية للبنات بالرياض  لغويات تطبيقية-دكتوراه  

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

جامعة  -قسم اللغات األجنبية  –كلية الرتبية  لغويات التطبيقية-ماجستري   
 امللك فيصل
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 التاريخ جهة العمل الوظيفة

اٌّششفخ ػٍٝ ٚدذح ر١ّٕخ اٌّشأح ثجبِؼخ 

 اٌٍّه ف١صً

ـ٘ـ ٌّٚذح ػب20/6/1439ِ جبِؼخ اٌٍّه ف١صً  

د اٌّىٍفخٚوجٍخ اٌجبِؼخ ٌشإْٚ اٌطبٌجب ٘ـ19/6/1439دزٝ  11/2/1436 جبِؼخ اٌٍّه ف١صً    

٘ـ10/2/1439دزٝ  10/2/1436 جبِؼخ اٌٍّه ف١صً ٚوجٍخ اٌجبِؼخ ٌشإْٚ اٌطبٌجبد  

٘ـ9/2/1436٘ـ دزٝ 3/11/1433 جبِؼخ اٌٍّه ف١صً ٚو١ٍخ ألغبَ اٌطبٌجبد  

د          ٚو١ٍخ ػّبدح شئْٛ اٌّىزجب

  

  ٘ـ10/5/1435 ٘ـ دز18/10/1430ٝ جبِؼخ اٌٍّه ف١صً

غخ االٔج١ٍض٠خِٕغمخ لغُ اٌٍ و١ٍخ ا٢داة-جبِؼخ اٌٍّه ف١صً  ٘ـ. ٌّٚذح ػب18/10/1430َ   

           لغُ اٌٍغخ االٔج١ٍض٠خا٢داة  و١ٍخ-ف١صًجبِؼخ اٌٍّه               اعزبر ِشبسن

              

ربس٠خٗدزٝ  ٘ـ8/7/1430  

              ِٕغمخ لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ

  

لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ-شث١خو١ٍخ اٌز-جبِؼخ اٌٍّه ف١صً ٘ـ1430٘ـ دزٝ 20/7/1425   

٘ـ.21/1/1428دزٝ  21/1/1427 جبِؼخ اٌٍّه ف١صً ِغبػذح ِذ٠ش ِشوض رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد  

لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ-و١ٍخ اٌزشث١خ-جبِؼخ اٌٍّه ف١صً اعزبر ِغبػذ ٘ـ.1430دزٝ  1425   

األلغبَ األدث١خ  –ٌٍجٕبد لغُ اٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  طبٌجخ دوزٛساٖ

 ثبٌش٠بض. جبِؼخ األ١ِشح ٔٛسح ثٕذ ػجذ اٌشدّٓ دب١ٌب

٘ـ.21/4/1425دزٝ  5/11/1421  

            ِٕغمخ لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ

  

لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ-و١ٍخ اٌزشث١خ-جبِؼخ اٌٍّه ف١صً ٘ـ1419-1421   

١ض٠خلغُ اٌٍغخ االٔجٍ-اٌزشث١خ و١ٍخ-ف١صًجبِؼخ اٌٍّه  ِذبضش ٘ـ.1421دزٝ  1419   

لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ-و١ٍخ اٌزشث١خ-جبِؼخ اٌٍّه ف١صً طبٌجخ ِبجغز١ش ٘ـ.1414-1418   

                             ِذ٠شح اٌمجٛي

   

ػّبدح اٌمجٛي ٚاٌزغج١ً-جبِؼخ اٌٍّه ف١صً ٘ـ.1410-1414   

لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ-ٌزشث١خو١ٍخ ا-جبِؼخ اٌٍّه ف١صً          ِٕغمخ لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ ٘ـ.1407-1410   

لغُ اٌٍغبد األجٕج١خ-اٌزشث١خ و١ٍخ-ف١صًجبِؼخ اٌٍّه                                        ِؼ١ذ ٘ـ.1414ئٌٝ  1405   
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 عنوان البحث )الباحثين(اسم الباحث  رقم
وأرقام  عدد المجلةورقم  الناشر وتاريخ النشر

 الصفحات

 د. فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ 1

Verbal and Phonetic 

Paraphasias in the Case of 

Expressive Aphasia 

(Broca’s Aphasia) Patients: 

Study of Five Cases 

جٍخ اٌجبِغ فٟ اٌذساعبد إٌفغ١خ ٚاٌؼٍَٛ ِ

 اٌزشث٠ٛخ

ػ١ٍّخ دٚس٠خ ِذىّخ رصذس ػٓ ِخجش 

ثٛض١بف اٌّٙبساد اٌذ١بر١خ ثجبِؼخ ِذّذ 

 –ّغ١ٍخ اٌ  8اٌؼذد سلُ  –  2018ِبسط 

 اٌجّٙٛس٠خ اٌجضائش٠خ

Al-Jamie Journal In 

Psychological Studies and 

Educational Sciences 

ISSN: 2507-7414 

 د. فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ 2

Bilingual Effect on the 

Focus and Attention of 

Children under Eight 

 

 اٌششق ثذٛس ِجٍخ-اٌؼذد اٌضبٟٔ ٚاألسثؼْٛ 

اٌزشل١ُ اٌذٌٟٚ  (.ِذىّٗ ػ١ٍّخ ِجٍخ) األٚعظ

ISSN 2536-9504   ٛ١ٔٛ٠ ,2017 

, سلُ اال٠ذاع ثذاس ِشوض ثذٛس اٌششق األٚعظ

  24330/2016اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ 

اٌمب٘شح، جّٙٛس٠خ ِصش  – جبِؼخ ػ١ٓ شّظ

 اٌؼشث١خ

 د. فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ 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  
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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.ع١ّشح سوضح & د. فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ  5

ٛػٟ اٌفٌٛٔٛٛجٟ فٟ ػ١ٍّخ رؼٍُ اٌمشاءحأ١ّ٘خ اٌ  
The Importance of Phonological 

Awareness in the Process of Learning to 

Read 

ِجٍخ ػ١ٍّخ ػب١ٌّخ ِذىّخ، جبِؼخ –ِجٍخ ربس٠خ اٌؼٍَٛ 

اٌجٍفخ، ِزخصصخ فٟ ربس٠خ اٌؼٍَٛ ٚاٌذساعبد ٚاألثذبس 
2017ٌَغٕخ  07اال٠غزٌّٛٛج١خ, اٌؼذد  اٌصفذبد  

348-358 

 ISSN2352-9970 
 اٌجّٙٛس٠خ اٌجضائش٠خ اٌذ٠ّمشاط١خ اٌشؼج١خ ا 

http://www.univ-djelfa.dz/revues/tarikh/07.p
df 

 

6 
فب٠ضح ثٕذ صبٌخ اٌذّبدٞ، ٔبد٠خ ثٕذ ػض٠ض ثؼ١جٓ، 

 ١٘ٚجخ ٘بًِ

ّزؼذدح اٌّطٍٛثخ فٟ خش٠ج اٌجبِؼخ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌ

 ِٓ ٚجٙخ ٔظش اسثبة اٌؼًّ )دساعخ ِغذ١خ رذ١ٍ١ٍخ(

 51-50اٌّجٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ إٌفغب١ٔخ "ٔفغب١ٔبد" اٌؼذد 

2016ص١ف&خش٠ف  
  87-83اٌصفذبد  

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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 فب٠ضح ثٕذ صبٌخ اٌذّبدٞ & ٔبد٠خ ثٕذ ػض٠ض ثؼ١جٓ 7

اٌؼاللخ ث١ٓ أصِخ ا٠ٌٛٙخ ٚاٌزٛافك إٌفغٟ االجزّبػٟ ٌذٜ 

ػ١ٕخ ِٓ طبٌجبد لغُ اٌٍغخ االٔج١ٍض٠خ ثى١ٍخ ا٢داة 
 ثجبِؼخ اٌٍّه ف١صً

 51-50ٌٍؼٍَٛ إٌفغب١ٔخ "ٔفغب١ٔبد" اٌؼذد اٌّجٍخ اٌؼشث١خ 
2016ص١ف&خش٠ف   

138-125اٌصفذبد   

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

  
Nafssaniat «: N°50-51 Summer & Autumn 

2016 

 د. فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ 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.ٔبد٠خ ث١جٓ، د.ع١ّشح سوضح، د.  فب٠ضح صبٌخ 

 اٌذّبدٞ

دساعــخ اضطشاثـبد اٌّغزـٜٛ اٌصٛرـٟ ٚاٌفٌٛٔٛٛجـٟ 

 ٌـذٜ األطفـبي اٌصـُ

Study of Phonetic and Phonological Level 
Disorders Among Moderately Deaf 

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

 

ث١ـــخ ٌٍؼٍـَٛ إٌفغ١ــخ اٌّجٍــذ اٌّجٍـخ اٌؼش
2015شزــــبء -44اٌؼــذد-اٌؼبشش  

165 - 156اٌصفذبد    

 أ.د.دالي ِذّٛد اٌج١ّؼٟ & د. فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ 10

رأص١ش ػٕصش إٌٛع ػٍٝ اٌزشجّخ: اٌغبء أَ اظٙبس ػٕصش 

 إٌٛع فٟ رشجّخ ِؼبٟٔ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
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 

جبِؼخ األص٘ش، و١ٍخ -ِجٍخ لطبع اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ 

اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ ثبٌمب٘شح، اٌؼذد اٌشاثغ ػشش د٠غّجش 
  9861/2090ٌٟٚ )ِجٍخ ػ١ٍّخ ِذىّخ( اٌزشل١ُ اٌذ 2014

جّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ 112- 9اٌصفذبد   

 ٔبد٠خ ث١جٓ، ع١ّشح سوضح، فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ 11

The Level of Phonological Awareness 

Among Literate Children with Mild 
Mental Retardation “Field Study” 

دساعخ ِغزٜٛ اٌٛػٟ اٌفٌٛٔٛٛجٟ ػٕذ األطفبي 
_رخٍف خف١ف_ِزؼٍّٟ اٌمشاءح )دساعخ اٌّزخٍف١ٓ ػم١ٍب

 ١ِذا١ٔخ(

 41اٌؼــذد-اٌّجٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ إٌفغ١خ: اٌّجٍــذ اٌزبعغ

2014شزــــبء & سث١ــــغ - 42- 190 - 179 اٌصفذبد   
 

 ٔبد٠خ ث١جٓ، ع١ّشح سوضح، فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ 12

Effectiveness of Le Huche Relaxation 
Technique and Vocal Exercising in 

Phonation Re-Education of Patients With 
Complex Functional Dysphonia 

 41اٌؼــذد-اٌّجٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ إٌفغ١خ: اٌّجٍــذ اٌزبعغ

2014شزــــبء & سث١ــــغ - 42-  
 198-191اٌصفذبد 
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www.iosrjournals.org 

 د. فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ 14

 
 دٚس اٌزاوشح اإلدساو١خ فٟ ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش اٌٍغخ اٌضب١ٔخ 

The Role of Recognition Memory in L2 

Development 

ِجٍخ جبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ٌٍغبد ٚاٌزشجّخ )ِجٍخ ػ١ٍّخ 
، 2، اٌؼذد 24ِذىّخ( اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، اٌّجٍذ 

 ٛ١ٌٛ٠2012 . ISSN: 2210-8319 Journal of King 

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

www.ksu.edu.sa 

www.sciencedirect.com 
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Sadeq Ali SaadAl Yaari, Fayza Saleh Al 

Hammadi & 
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Vowel Deletion in Arabic Dialects of 

Yemen (ADY): A Linguistic Perspective 
 

International Journal of Linguistics 

ISSN 1948-5425 (2012)  
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 نشر األبحاث العلمية المحكمة المقبولة لل  2
 

 عنوان البحث )الباحثين(اسم الباحث  رقم
وأرقام  ورقم عدد المجلة الناشر وتاريخ قبول النشر

 الصفحات
    
    

   

 ( امالً أو موجزاً أو مقبوال للنشرما إذا كان البحث نشر كيذكر رات وندوات علمية متخصصة محكمة )األبحاث العلمية المقدمة لمؤتم  3
 

أسم المؤتمر وسنة االنعقاد ودولة االنعقاد ورقم الصفحات  عنوان البحث )الباحثين(اسم الباحث  رقم
 في مجلد المؤتمر

1 
فب٠ضح ثٕذ صبٌخ اٌذّبدٞ & ٔبد٠خ 

 ثٕذ ػض٠ض ثؼ١جٓ

ِمِٛبد ٔغبػ اٌذٚس اٌم١بدٞ إٌغٛٞ فٟ 

دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ  ٠2030خ اٌٍّّىخ ظً سؤ

ثؼل اٌّإعغبد ا٨عزشار١غ١خ ثبٌٍّّىخ 

 اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

:ِإرّش اٌم١بدح ا٨داس٠خ إٌغبئ١خ "اٌذٚس ٚاٌز١ّٕخ  

عبِؼخ  -٘ـ 1440 اٚي سث١غ 5-6 "اٌّغزذاِخ

 عبصاْ

 

2 
د. فب٠ضح صبٌخ اٌذّبدٞ & د. عّبح 

 ِذّذ ث١ِٟٛ

اٌغؼٛد٠خ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍجبِؼبد  

 اٌزطج١ك ػٍٝ جبِؼخ اٌٍّه ف١صً

ِإرّش دٚس اٌجبِؼبد اٌغؼٛد٠خ فٟ رفؼ١ً 

سث١غ اٌضبٟٔ  14-13جبِؼخ اٌمص١ُ  2030سؤ٠خ

ِمجٛال ٌٍٕششاٌجذش  ٘ـ1438  

 

 

 

 (  الخ. ...وطات وتجميع ومعلوماتوفصول في كتب وتحقيق مخط تراجمكتب مؤلفة و المؤلفات العلمية المنشورة )  4
 

 وتاريخ النشرالناشر  عنوان المرجع )المؤلفين(م المؤلف اس رقم

1 

رأ١ٌف د. ج١ّظ د١ٍ٠غً ٔمٍزٗ اٌٝ 

اٌؼشث١خ د. فب٠ضح ثٕذ صبٌخ اٌذّبدٞ

     
   

  
   

 رشجّخ وزبة

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) 
)اٌذشة ػٍٝ ػمٛي « أذذاس أِش٠ىب»ثؼٕٛاْ  

 أٌّغ صغبس أِزٕب ِٚبرا ػ١ٍٕب أْ ٔفؼً(

 )رذى١ُ ِإعغخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ٚسجبٌٗ ٌٍّٛ٘جخ 
 ٚاإلثذاع( اٌؼج١ىبْ ٌٍزؼ١ٍُ

 ISBN-13: 

978-1-61821-166-8 ػجش اٌؼج١ىبْ  

2016َ-٘ـ 1437ٌٍزؼ١ٍُ اٌطجؼخ اٌؼشث١خ األٌٚٝ   
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

2 

رأ١ٌف د. فشأغ١ظ أ. وبسٔض، د. 

عٛصاْ َ. ث١ٓ، ٔمٍزٗ اٌٝ اٌؼشث١خ د. 

 فب٠ضح ثٕذ صبٌخ اٌذّبدٞ

 رشجّخ وزبة

Leadership for Students: A 

Guide for Young Leaders 

(2nd ed.) Editor: Frances 

A. Karnes Ph.D.   

Author: Suzanne M. Bean 

Ph.D. 

«١ً اٌمبدح اٌشجبةاٌم١بدح ٌٍطالة: دٌ»ثؼٕٛاْ    

ِإعغخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ٚسجبٌٗ ٌٍّٛ٘جخ رذى١ُ )

 ٚاإلثذاع( اٌؼج١ىبْ ٌٍزؼ١ٍُ
 ISBN-13: 978-1593633981 

ػجش اٌؼج١ىبْ ٌٍزؼ١ٍُ اٌطجؼخ اٌؼشث١خ األٌٚٝ 

2016َ-٘ـ 1437  

3 

رأ١ٌف ج١ٌٛب ١ٌٕه سٚثشرظ ٚج١ٌٛب 

سٚثشرظ ثٛجظ، ٔمٍزٗ اٌٝ اٌؼشث١خ د. 

 فب٠ضح ثٕذ صبٌخ اٌذّبدٞ

.رشجّخ وزبة  
Teacher Survival Guide: 

Gifted Education by Julia 

Roberts Ed.D. (Author),    

Julia Roberts Boggess 

(Author) 
ثٛصٍخ اٌّؼٍُ فٟ ١ِذاْ رشث١خ »ثؼٕٛاْ 

«اٌّٛ٘ٛث١ٓ  

 

ِإعغخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ٚسجبٌٗ ٌٍّٛ٘جخ رذى١ُ )

 ٚاإلثذاع( اٌؼج١ىبْ ٌٍزؼ١ٍُ
 Boggess ISBN-13: 

. ػجش اٌؼج١ىبْ 978-159363-5381

2015َ-٘ـ 1436ٌٍزؼ١ٍُ اٌطجؼخ اٌؼشث١خ األٌٚٝ   

 

 

 

 مشروعات منجزة   5
 

 تاريخ األعداد عنوان المشروع المشروع( )معدياسم معد  رقم

1 

 ثٛثش١ذ، ػّش،ػجذهللا  إٌجبس،

 ػّش،ِذّذ  اٌؼ١غٝ،اٌجٛ٘شح اثشا١ُ٘ 

  اٌذّبدٞ، فب٠ضح صبٌخ 
  
  

ّشبسوخ ِغ فش٠ك اٌؼًّ اٌّشبسن فٟ اٌخطخ اٌ

اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 

. 2007اٌغؼٛد٠خ "ِذٛس اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌٍفزبح"    

ِششٚع اٌخطخ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ فٟ 

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِمذَ ِٓ ِؼٙذ اٌٍّه 

2007ػجذهللا ٌٍجذٛس ٚاٌذساعبد االعزشبس٠خ  

2 

 ثٛثش١ذ، ػّش،ػجذهللا  إٌجبس،

 ػّش،ِذّذ  اٌؼ١غٝ،اٌجٛ٘شح اثشا١ُ٘ 

 اٌذّبدٞ، فب٠ضح صبٌخ

ثبدش ِغبػذ ِغ فش٠ك ثذش آفبق  

ِٚغزمجً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ: دساعخ ِذٛس اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٌٍفزبح اٌّذٛس اٌغبدط ِشاجؼخ ٚرم٠ُٛ 

صالد١خ اٌغ١بعبد ٚاألٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثٕظبَ 

ٍفزبح فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌ

  اٌغؼٛد٠خ
 

ِششٚع اٌخطخ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ فٟ 

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِمذَ ِٓ ِؼٙذ اٌٍّه 

2007ػجذهللا ٌٍجذٛس ٚاٌذساعبد االعزشبس٠خ   

3 
ثٛثش١ذ، اٌجٛ٘شح اثشا١ُ٘، اٌذّبدٞ، 

 فب٠ضح صبٌخ

"اعزششاف اٌغ١بعبد ٚاألٔظّخ  

ّزؼٍمخ ثٕظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚلضب٠ب اٌزٕظ١ُ اٌ

ٌٍفزبح فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ" ضّٓ 

دساعخ "اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌٍفزبح" ِششٚع اٌخطخ 

اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 

اٌغؼٛد٠خ )آفبق ِٚغزمجً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

1426-1450)  

٘ـ اٌّٛافك 17/4/1427ٚسشخ ػًّ ثزبس٠خ 

15/5/2006َ  
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

المشاركة في المؤتمرات والندوات   6
 العلمية

 

 
 مدى المشاركة مكان وتاريخ انعقاده أسم المؤتـمــــر رقم  

اٌّإرّش اٌضبٟٔ ٌٍّشأح " رؼض٠ض دٚس اٌّشأح  1  

اٌغؼٛد٠خ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ فٟ مٛء 

" رؾذ ؽؼبس :"  ٖٕٓٓسؤ٠خ اٌٍّّىخ 

 " سؤ٠خ ٚهّٛػ

 - 26٘ـ ٌّٛافك1440سعت  19-20

27   /3  /2019.َ  

 

 

 
 

 
 

ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ٚسلخ ػ١ٍّخ ثؼٕٛاْ:

ٚثؼل اٌزخققبد ا٨لزقبد٠خ إٌبدسح فٟ 

دساعخ  –اٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌطّٛػ 

 اعزط٩ػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌطبٌجبد
 

سعت  14-13 ٚاٌخ١ّظ  ا٤سثؼبء ِٕزذٜ ا٤ؽغبء ٩ٌعزضّبس 2  

َ.21/3/2019-20اٌّٛافك ٘ـ 1440  

 ؽنٛس

ِإرّش اٌم١بدح ا٨داس٠خ إٌغبئ١خ: "اٌذٚس  3  

  ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ"

عبِؼخ عبصاْ -٘ـ 1440سث١غ اٚي  6-5 ٚسلخ ػ١ٍّخ ثؼٕٛاْ: ِمِٛبد ٔغبػ اٌذٚس اٌم١بدٞ  

دساعخ  2030إٌغٛٞ فٟ ظً سؤ٠خ اٌٍّّىخ 

١ِذا١ٔخ فٟ ثؼل اٌّإعغبد ا٨عزشار١غ١خ 

ٛد٠خثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼ  

إٌّزذٜ اٌٛهٕٟ ا٤ٚي ٌٍغ١بلخ اٌٛلبئ١خ  4  

"ثأِبْ ٌٍّشأح رؾذ ػٕٛاْ "رٕمٍٟ  

أسك اٌّؼبسك ٚاٌّإرّشاد ثّذ٠ٕخ 

ؽؼجبْ  1سعت ؽزٝ  29 اٌش٠بك

أثش٠ً  17ؽزٝ  15٘ـ اٌّٛافك 1439

2018،َ  

رأص١ش ٚعبئً اٌزٛافً  ٚسلخ ػ١ٍّخ ثؼٕٛاْ:

ا٨عزّبػٟ ػٍٝ اٌغ٩ِخ اٌّشٚس٠خ.. ٚهشق 

١خاٌزٛػ  

اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٟ )دػُ ٚرؾغ١غ صمبفخ  5  

 اٌؾٛاس(

عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ا١ِٕ٤خ 

ثبٌزؼبْٚ ِغ ا٤ِبٔخ اٌف١ٕخ ٌّغٍظ 

 ٚصساء اٌؾئْٛ ا٨عزّبػ١خ اٌؼشة

/  14 - 13بٌّٛافك ٘ـ6/1439/ 25-26

3  /2018 َ  

 ؽنٛس

ِإرّش دٚس اٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ فٟ رفؼ١ً  6  

2030سؤ٠خ  

سث١غ اٌضبٟٔ  14-١13ُ عبِؼخ اٌمق

٘ـ1438  

ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ  ١ٍّخ ثؼٕٛاْ:ٚسلخ ػ

 ٌٍغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ
 اٌزطج١ك ػٍٝ عبِؼخ اٌٍّه ف١قً

اعزّبع اٌطبٌٚخ اٌّغزذ٠شح ثؼٕٛاْ  7  

"إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ ... اٌز١ّض ٚاٌش٠بدح 

 فٟ خذِخ اٌؼ٩ّء"

ِشوض ئػذاد ٚرط٠ٛش اٌمبدح ثّؼٙذ 

ٕذق ا٦ٔزشوٕزٕزبي ا٦داسح اٌؼبِخ ف

٘ـ اٌّٛافك  1437سعت  6ثب٤ؽغبء. 

َ 2016اثش٠ً  13  

 ؽنٛس

  
8 

اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٟ اٌضبٌش ثؼٕٛاْ " ِٛا٘ت 

 ا٤هفبي .. ث١ٓ ا٨وزؾبف ٚا٨عزضّبس"
اٌّشوض اٌٛهٕٟ ٤ثؾبس اٌّٛ٘جخ 

 29 – 28ٚا٦ثذاع ثغبِؼخ اٌٍّه ف١قً 

/  4/  7 – 6٘ـ اٌّٛافك  1437/  6/ 

2016 َ  

ٛسؽن  

  
9 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ٌٍم١بط ٚاٌزم٠ُٛ 

 رؾذ ػٕٛاْ "ل١بط ٔٛارظ اٌزؼٍُ"
ففش  21-19اٌش٠بك خ٩ي اٌّذح ِٓ 

د٠غّجش  3-1٘ـ اٌّٛافك 1437

2015.َ  

 ؽنٛس

  

10 
ِإرّش "صمبفخ خذِخ اٌؼ٩ّء فٟ اٌمطبع 

 اٌؾىِٟٛ"

ِشوض اٌٍّه عٍّبْ ٌٍّإرّشاد ثّؼٙذ 

ي اٌفزشح ا٦داسح اٌؼبِخ فٟ اٌش٠بك خ٩

 17٘ـ، اٌّٛافك 1437ففش  7 – 5

2015َٔٛفّجش  19-  

 ؽنٛس



 
  

9 
 

 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  

11 
اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ٌؾّب٠خ ا٤هفبي ِٓ 

 اٌزؾشػ اٌغٕغٟ، رؾذ ؽؼبس )سؽّخ(

عّؼ١خ إٌٙنخ إٌغبئ١خ ثذثٟ )فشع 

ِؾشَ  8-6اٌخٛا١ٔظ( فٟ اٌفزشح ِٓ 

أوزٛثش  21ئٌٝ  19٘ـ اٌّٛافك 1437

2015 

 ؽنٛس

  

12 

إٌغبئ١خ ا٤ٌٚٝ ٌٍغبِؼخ اٌغؼٛد٠خ  إٌذٚح

ا٦ٌىزش١ٔٚخ، رؾذ ػٕٛاْ "اٌّجبدساد 

اٌّغزّؼ١خ ٌٍغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ ٚدٚس٘ب 

 فٟ رؼض٠ض ا٨ٔزّبء اٌٛهٕٟ"

لبػخ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ اٌٍّه 

عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض آي عؼٛد 

ٌٍّإرّشاد فٟ ِجٕٝ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ثؾٟ 

ِٓ ؽٙش رٞ 29اٌّؼزس فٟ اٌش٠بك 

أوزٛثش  12٘ـ، اٌّٛافك 1436ٌؾغخ ا

2015،َ  

ثؼٕٛاْ اٌّجبدساد  اٌّؾبسوخ ثٛسلخ ػ١ٍّخ

اٌّغزّؼ١خ ٌغبِؼخ اٌٍّه ف١قً ٚدٚس٘ب فٟ رؼض٠ض 

 ا٨ٔزّبء اٌٛهٕٟ

  
13 

ِإرّش اٌّغٍخ اٌذ١ٌٚخ ٣ٌداة ٚاٌؼٍَٛ 

(IJASٌٍزخققبد ا٤وبد١ّ٠خ ) 

٨ط ف١غبط، ١ٔفبدا، ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح 

عّبدٜ ا٤ٚي  30- 26ا٤ِش٠ى١خ 

٘ـ1436  

 اٌّؾبسوخ ثٛسلخ ػ١ٍّخ

  
14 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌزبعغ ػؾش ٌٍٕؾٛ 

اٌّؼغّٟ اٌٛظ١فٟ ٚٚسؽخ ػًّ"١٘ىً 

ِٚؼٍِٛبد ثٕبء اٌغٍّخ ِٓ اٌزجؼ١بد غ١ش 

 اٌّؾذٚدح"

عبِؼخ ١ِؾ١غبْ آْ أسثٛس، ١ِؾ١غبْ، 

 23-20ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ 

 20-17٘ـ اٌّٛافك  1435سِنبْ

ٛ١ٌٛ٠ 2014َ  

 ؽنٛس

  
15 

ِإرّش اٌغّؼ١خ ا٤ِش٠ى١خ ٌؼٍُ اٌٍغخ 

 (AAAL)اٌزطج١مٟ 
ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح  ثٛسر٩ٔذ-ِبس٠ٛد 

2014ِبسط 25-22ا٤ِش٠ى١خ   
 اٌّؾبسوخ ثٍّقك

  

16 
 ALANZٚALAAِإرّش 

اٌّؼشفخ، ٚاٌى١ٕٛٔٗ، فٟ اٌٍغ٠ٛبد 

 اٌزطج١م١خ

عبِؼخ ف١ىزٛس٠ب فٟ ١ٍ٠ٕٚغزْٛ، 

.2013ّجش ٔٛف 29-١ٔ27ٛص٠ٍٕذا   
 اٌّؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ

  

17 

اعزّبع اٌّبئذح اٌّغزذ٠شح ؽٛي "" 

اعزشار١غ١بد اٌز١ّض فٟ إٌّظّبد غ١ش 

اٌؾى١ِٛخ "ِٓ لجً )د٠ف١ذ أٚصثٛسْ( 

 PUBLIC)اٌّغّٛػخ 

 ا٨عزشار١غ١بد(

2013عجزّجش،  17ؽ١شارْٛ اٌذِبَ،   ؽنٛس 

  
18 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ػؾش ٌؼٍُ اٌٍغخ 

 (ICLC-12اٌّؼشفٟ )

لغُ اٌٍغ٠ٛبد فٟ عبِؼخ اٌجشرب فٟ 

١ٔٛ٠ٛ  28-23ادِٛٔزْٛ، أٌجشرب، وٕذا، 

2013 

 ؽنٛس

  
19 

ٚسؽخ ػًّ ِزؼذد اٌزخققبد ػٍٝ 

 اٌىٍّخ إٌؾ٠ٛخ

عبِؼخ وب١ٌفٛس١ٔب، د٠ف١ظ، ا٠٨ٌٛبد 

2013ِب٠ٛ  11-10اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ  
 ؽنٛس

  
20 

اٌّؾبسوخ فٟ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌشاثغ 

زؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ ٌط٩ة اٌ

 اٌغؼٛد٠خ

عّبدٜ اٌضبٟٔ  22-19ِىخ اٌّىشِخ، 

1434 
 ؽنٛس

  
21 

اٌٍّزمٝ اٌضبٌش ٌٍم١بداد إٌغبئ١خ ِٓ 

ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ رؾذ ؽؼبس "ِؼب 

 ٌّغزمجً اٌّؼشفخ"

لبػخ ا١ِ٤ش عٍّبْ فٟ ِمش اٌٛصاسح فٟ 

 14-13اٌش٠بك خ٩ي اٌفزشح ِٓ ِبسط 

2013.  

ؾبسوخ ثٛسلخ ػًّاٌّ  

  

22 
ِإرّش اٌّغٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ 

(IJASٌّإرّش اٌزخققبد ا٤وبد١ّ٠خ ) 

UNLVا٨رؾبد   4505اٌط٩ة فٟ  

S ،١ِش٩٠ٔذ ثبسوٛاٞ، ٨ط ف١غبط .

١ٔفبدا، ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ، فٟ 

2013ِبسط 22-18اٌفزشح ِٓ   

 اٌّؾبسوخ ثجؾش ػٍّٟ



 
  

10 
 

 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  
23 

ذٌٟٚ ا٤ٚي ثغبِؼخ ؽنٛس اٌّإرّش اٌ

ا٦ِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد، رٕف١ز اٌخذِبد 

 اٌف١ٕخ ٌزٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌخبفخ

 

، عبِؼخ اٌش٠بك2013فجشا٠ش  18-20  ؽنٛس 

  
24 

ِؼشك اٌمب٘شح اٌذٌٟٚ ٌٍىزبة فٟ دٚسرٗ 

44 

فجشا٠ش، أسك اٌّؼبسك  5-٠ٕب٠ش  23

ِذ٠ٕخ ٔقش، اٌمب٘شح، ِقش-اٌذ١ٌٚخ   
 ػنٛ ٌغٕخ رٛف١ش ٚؽشاء

  

25 
اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزؼٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ: ِٓ اٌّّبسعخ ئٌٝ ا٤داء

 

، فٕذق س٠زض 2013فجشا٠ش  4-07

 وبسٌزْٛ، اٌش٠بك
 ؽنٛس

  

26 
اعزّبع اٌّبئذح اٌّغزذ٠شح ؽٛي: اٌؾىُ 

 ٚاٌم١بدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ
اٌخجش ٠2013ٕب٠ش  8  ؽنٛس 

  
27 

ّبر١خ ث١ٓ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ا٤ٚي ٌٍجشاغ

ا٤ِش٠ى١ز١ٓ ٚاٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌخبِظ 

 ٌٍجشاغّبر١خ ث١ٓ اٌضمبفبد

 

، عبِؼخ ٠٨ٚخ 2012أوزٛثش،  19-21

 USAوبس١ٌٕٚب اٌؾّب١ٌخ، ؽبسٌٛد، 
 ؽنٛس

  
28 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌخبِظ فٟ اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ 

 (LCM Vٚاٌؼمً / 

ػٍٝ اٌغبِؼخ  ١ٔٛ٠2012ٛ  27-29

ٌؾجٛٔخ اٌىبص١ٌٛى١خ فٟ اٌجشرغبي فٟ  
 اٌّؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ

  
29 

اٌّإرّش اٌىٕذٞ ا٤ِش٠ىٟ ٌٍزخققبد 

ا٤وبد١ّ٠خ ِٓ اٌّغٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍفْٕٛ 

 ٚاٌؼٍَٛ

 

، عبِؼخ 2012ِب٠ٛ،  21-24

 سا٠شعْٛ، رٛسٚٔزٛ، وٕذا
 اٌّؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ

  
30 

اٌّإرّش اٌغٕٛٞ اٌؼبؽش ٘بٚاٞ اٌذٌٟٚ 

 ٌٍفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ ا٦ٔغب١ٔخ

 2012اٌضبٟٔ وبْٔٛ  13- 10

، ٘بٚاٞ، ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ٌٌ٘ٛٔٛٛٛ

 ا٤ِش٠ى١خ

 اٌّؾبسوخ ثجؾش ػٍّٟ

  
31 

 Langfestِإرّش وبٔج١شا 
2011 عّؼ١خ اٌٍغ٠ٛبد اٌزطج١م١خ ِٓ -

أعزشا١ٌب )ػ٩ء( ٚعّؼ١خ اٌٍغ٠ٛبد 

 (ALANZ)اٌزطج١م١خ ١ٌٕٛص٠ٍٕذا 
 

 2-ٔٛفّجش  30وبٔج١شا –أعزشا١ٌب 
.2011د٠غّجش،   

ش ػٍّٟاٌّؾبسوخ ثجؾ  

  
2011اٌّؼشك اٌذٌٟٚ ٌٍىزبة  32  

رٚ  17-14ف١١ٕب -عّٙٛس٠خ إٌّغب 

2011ٔٛفّجش 13- 10٘ـ، 1432اٌؾغخ   
 ؽنٛس

  
33 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ؽٛي اٌٍغب١ٔبد اٌّؼبفش 

 (ICLCEا٦ٔغ١ٍض٠خ )

 

 

 

١ٌٛ٠ٛ ػبَ  23-19أٚعٕبثشٚن ثأٌّب١ٔب

2011 
 ِؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ

  

34 

ٌّؼٍّٟ اٌٍغخ ِإرّش إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ 

ا٦ٔغ١ٍِض٠خ ئٌٝ ِزؾذصٟ اٌٍغبِد ا٤خشٜ 

)ثٕبء اٌغغٛس: سثو إٌظش٠خ ثبٌّّبسعخ( 

Sunshine State TESOL 
2011 

عبوغٛٔف١ً،  -فٕذق ٠ٕذ٘بَ ثغبوغٛٔف١ً 

فٍٛس٠ذا ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ  

٘ـ 1432/ 6/ 9-11  
 ِؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ

  

35 
ٚس ؽٍمخ إٌمبػ اٌضبِٕخ، ثؼٕٛاْ "د

اٌّىزجخ اٌشل١ّخ اٌغؼٛد٠خ فٟ خذِخ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ"

اٌّشوض اٌٛهٕٟ ٌٍزؼٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ 

ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ اٌزبثغ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ 

٘ـ اٌّٛافك 23/11/1431-22اٌؼبٌٟ 

َ، اٌش٠بك30-31/10/2010  

 ؽنٛس

  

36 
ؽٍمخ إٌمبػ رؾذ ػٕٛاْ "اٌشؤ٠خ 

اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 

ٌغؼٛد٠خ"ا  

ِشوض اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ٌٍؾٛاس اٌٛهٕٟ 

ِؾشٚع اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض 

ٌزط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ "رط٠ٛش" فٕذق 

ر١ٌٛت ئْ اٌخجش اٌغجذ اٌّٛافك 

٘ـ15/11/1431  

 

 اٌّؾبسوخ فٟ ؽٍمخ إٌمبػ



 
  

11 
 

 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  
37 

إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي اٌّٛ٘جخ ٚا٦ثذاع 

 رؾذ ؽؼبس

ِجىشاً()سػب٠خ اٌّٛ٘جخ .. رجذأ   

عبِؼخ اٌٍّه ف١قً فٕذق ا٦ؽغبء 

 17أزشوٛٔزٕٕزبي فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ 

٘ـ19/6/1431-  

 

 اٌّؾبسوخ ثشئبعخ عٍغخ

  
38 

إٌذٚح اٌذ١ٌٚخ: "سؤٜ عذ٠ذح فٟ رذس٠ظ 

رطج١مبد فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغبد" –اٌّؾبدصخ   

 

لغُ اٌٍغخ  –عبِؼخ غشٔبهخ و١ٍخ ا٢داة 

ـ  ٘ـ،14/6/1431-12ا٨ٔغ١ٍض٠خ أعجب١ٔب

2010َ/ 5/ 28-26اٌّٛافك   

 اٌّؾبسوخ ثجؾش

  
39 

ؽفً رٛص٠غ عبئضح خبدَ اٌؾش١ِٓ 

اٌؾش٠ف١ٓ ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌؼب١ٌّخ 

 ٌٍزشعّخ

–َ 2009٘ـ1430اٌذٚسح اٌضبٌضخ   

ثبس٠ظ-َ ا١ٌٛٔغىٛ 27/5/2010  
 ؽنٛس

  
40 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ٧ٌس٘بة: )ا٦س٘بة ث١ـٓ 

 رطشف اٌفىش ٚفىش اٌزطشف(

 

اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح  –بِؼخ ا٦ع١ِ٩خ اٌغ

/ سث١غ 15- 12ا٤ؽذ ئٌٝ ا٤سثؼبء 

 31 – 28٘ـ اٌّٛافك 1431ا٢خش/

2010َ/ِبسط/  

 ؽنٛس

  

41 
إٌذٚح اٌغؼٛد٠خ اٌفشٔغ١خ اٌضب١ٔخ ٌٍؾٛاس 

 ث١ٓ اٌؾنبساد

فشٔغب  –عبِؼخ اٌغٛسثْٛ ثبس٠ظ 

َ.2010ِبسط  15-16  
ض٠ض اٌّؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ ثؼٕٛاْ: "اٌزؼب٠ؼ ٚرؼ

 اٌزغبِؼ ٚا٤خٛح ا٦ٔغب١ٔخ"

  
42 

ٔذٚح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌٍفزبح: ا٢ِبي 

 ٚاٌزطٍؼبد

. 

عبِؼخ ه١جخ  –ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

٘ـ18-20/1/1431  
 ؽنٛس

  
43 

( 2ِإرّش رٛص١ك اٌٍغخ ٚإٌظش٠خ اٌٍغ٠ٛخ )

اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍٛؽذِح ا٦ع١ِ٩ِخ ٚفٕذِق 

 ػقِش ٔٙنخ

ا٤فش٠م١خ. و١ٍخ اٌذساعبد اٌؾشل١خ ٚ

 12-13عبِؼخ ٌٕذْ. اٌٍّّىخ اٌّزؾذح 

2009ٔٛفّجش   

 ِؾبسوخ ثٛسلخ ػ١ٍّخ

  
44 

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌؼبٌُ ا٦ع٩ِٟ: 

 اٌزؾذ٠بد ٚاٌفشؿ

 

اٌغبِؼِخ ا٦ع١ِ٩ِخ، وٛا٨ٌّجٛس، 

2008ِبسط/آراِس  25-24ِب١ٌض٠ب،   
 ؽنٛس

  

45 
اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ا٤ٚي ٌّشاوض اٌىزبثخ ثأص١ٕب 

بدح رقٛس ٌىزبثخ اٌّغزمجً: ا٤دٚاس، " ئػ

 اٌّّبسعبد، اٌّؾب٘ذْٚ"

 –فٟ اٌغبِؼخ ا٤ِش٠ى١خ ا١ٕ١ٍ١ٌٙخ ثأص١ٕب 

ؽٛاي  28-28ا١ٌٛٔبْ فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ 

ٔٛفّجش  10-9٘ـ اٌّٛافك 1428

2007.َ  

 ؽنٛس

  
46 

اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ٌٍزشعّخ رؾذ 

ػٕٛاْ: رغبسة ٚخجشاد ٚرىٌٕٛٛع١ب 

 اٌزشعّخ

 28-27ٌٛس٠ٚبي فٟ ػّبْ فٟ  اٚر١ً

2007اثش٠ً   

 

 ِؾبسوخ ثٛسلخ ػ١ٍّخ

  
47 

 –اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌشاثغ ٌى١ٍخ ا٤ٌغٓ 

عبِؼخ ا١ٌّٕب "اٌؾفبظ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اٌٍغ٠ٛخ 

 ٚاٌضمبف١خ فٟ ػقش اٌؼٌّٛخ

 

َ ٚاٌزٞ أؼمذ 2007ئثش٠ً  25- 23

ثّشوض عٛصاْ ِجبسن ٌٍفْٕٛ ٚا٢داة 

اٌؼشث١خ عّٙٛس٠خ ِقش –عبِؼخ ا١ٌّٕب   

 ِؾبسوخ ثٛسلخ ػ١ٍّخ

  
TESOLاٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ  48 لطش   

اٌذٚؽخ-َ 2007اثش٠ً  13-14  

 
 ؽنٛس

  

49 
اٌٍّزمٝ ا٦داسٞ اٌخبِظ" ا٦ثذاع ٚاٌز١ّض 

ٔؾٛ ئداسح ِز١ّضح ِٚجذػخ-ا٦داسٞ  

 28-26اٌّٛافك -٘ـ 1428ففش  10- 8

لبػخ اٌٍّه  –َ، اٌش٠بك 2007فجشا٠ش 

فٕذق  – ف١قً ٌٍّإرّشاد

 ا٨ٔزشوٛٔزٕٕزبي.

 ؽنٛس



 
  

12 
 

 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  
50 

اٌٍّزمٝ اٌضبٟٔ ٌٍخذِبد ا٨ٌىزش١ٔٚخ 

ثبٌّٕطمخ اٌؾشل١خ ثؼٕٛاْ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ 

 رٛاعٗ رطج١ك اٌخذِبد ا٨ٌىزش١ٔٚخ

رٚ  22- 21ثبٌخجش  فٕذق ِش٠ذ٠بْ

 13ئٌٝ  12اٌّٛافك  1427اٌمؼذح 

2006َد٠غّجش   

 ؽنٛس

  
51 

ٍغٛٞ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌخبِظ ٌٍّؼغُ اٌ

 اٌؼمٍٟ )اٌزٕٟ٘(

 

 20-18وٕذا -عبِؼخ ِبوغشاي ثّٛٔزش٠بي

٘ـ1427سِنبْ   
 ؽنٛس

  
52 

اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٌش ٌغّؼ١خ اٌّخزق١ٓ 

ثبٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍض٠خ ٚاٌزشعّخ فٟ اٌغبِؼبد 

 اٌؼشث١خ

ئٌٝ  29/7/1427ػّبْ ثب٤سدْ 

٘ـ اٌّٛافك 1/8/1427

23--25/8/2006  

 ِؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ

  
53 

س٠ج١خ فٟ اٌم١بدح ٚا٦ثذاعِ ا٦داسٞدٚسح رذ  

 

 

 

ِبسط  28-26اٌش٠بك  –ِؼٙذ ا٦داسح 

2006 
 ؽنٛس

  

54 
اٌّإرّش ٚاٌّؼشك اٌذٌٟٚ ا٤ٚي ٌٍزؼ١ٍُ 

ا٦ٌىزشٟٚٔ: اٌزؼ١ٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ: ؽمجخ 

 عذ٠ذح ِٓ اٌزؼٍُ ٚاٌضمبفخ

عبِؼخ  2006اثش٠ً  17-19

ِشوض اٌزؼ١ٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ-اٌجؾش٠ٓ  
 ؽنٛس

  

55 
رّش اٌغٕٛٞ اٌضبٟٔ ػؾش ٌٍّٕظّخ اٌّإ

اٌؼشث١خ ٌزذس٠ظ اٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍض٠خ وٍغخ 

 أعٕج١خ: لٛح )ع١بدح( اٌٍغخ

 – 29دثٟ ثب٦ِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح 

َ.2006ِبسط  31  
 ؽنٛس

  

56 
اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ٌٍزؼٍُ ػٓ ثؼذ "اٌزؼٍُ ػٓ 

 ثؼذ: ٔؾٛ آفبق عذ٠ذح"

 

 –عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط ثّغمو 

 29- 27ٟ اٌفزشح ِٓ عٍطٕخ ػّبْ ف

َ.2006ِبسط   

 ؽنٛس

  

57 

ؽٍمخ إٌمبػ اٌضب١ٔخ ٌٍزؼٍُ ا٨ٌىزشٟٚٔ 

ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ فٟ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ 

اٌغبِؼٟ مّٓ ِؾشٚع اٌزؼٍُ ا٨ٌىزشٟٚٔ 

ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ –ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ   

 29عبِؼخ اٌٍّه ف١قً ثب٦ؽغبء   

٘ـ اٌّٛافك 1427ففش /  1 –ِؾشَ 

َ.2006ِبسط  1 –ا٠ش فجش 28  

 رٕظ١ُ ٚؽنٛس

  

58 

اٌّإرّش اٌغٕٛٞ اٌغبدط ٌٍّٕظّخ 

اٌّقش٠خ ٌزذس٠ظ اٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍض٠خ وٍغخ 

اٌّّبسعبد اٌّضٍٝ فٟ رذس٠ظ -أعٕج١خ 

 اٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍض٠خ وٍغخ أعٕج١خ

فٕذق ؽ١شارْٛ اٌمب٘شح ثغّٙٛس٠خ 

 4-2ِقش اٌؼشث١خ فٟ اٌفزشح ِٓ 
َ اٌّٛافك 2005د٠غّجش 

٘ـ.30/11/1426-2/12/1426  

 ِؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ

  

59 

ٔذٚح ِمشساد اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ 

 ٚالؼٙب ٚاٌّزغ١شاد

 

 

و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِؼخ اٌٍّه ف١قً

٘ـ 1426ؽٛاي  28-27ا٦ؽغبء 

َ.2005ٔٛفّجش  30-29اٌّٛافك   

 رٕظ١ُ ٚؽنٛس

  
60 

اٌٍّزمٝ اٌؼشثٟ اٌضبٟٔ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

غزمج١ٍخ""اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ: سؤٜ ِ  

٘ـ 1426ؽؼجبْ  27-24ث١شٚد 

أوزٛثش  1عجزّجش ئٌٝ  28اٌّٛافك 

2005.َ  

 ؽنٛس

  
61 

اٌٍّزمٝ اٌؼشثٟ ٌٍزشعّخ "اٌزشعّخ فٟ 

 اٌٛهٓ اٌؼشثٟ: اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي"

 

٘ـ 1426ؽؼجبْ  23-21ث١شٚد 

َ.2005عجزّجش  27-25اٌّٛافك   
 ؽنٛس
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  
62 

اٌّإرّش اٌغٕٛٞ اٌخبِظ ٚاٌؼؾش٠ٓ 

رذس٠ظ اٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍض٠خ ٌّشوض رط٠ٛش  

عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ فٟ اٌفزشح -اٌمب٘شح

 4-3َ اٌّٛافك 2005أثش٠ً  12-13ِٓ 
٘ـ1426سث١غ ا٤ٚي   

 ِؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ

  
63 

 ِإرّش اٌزنبِٓ اٌٛهٕٟ مذ ا٦س٘بة

 

عبِؼخ اٌٍّه ف١قً فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ   

٘ـ.7/1/1426٘ـ ئٌٝ 25/12/1425  
 ؽنٛس

  
64 

اػٟ اٌؼبٌٟ ِٚزطٍجبد دٚح "اٌزؼ١ٍُ اٌضس

 اٌّشؽٍخ اٌمبدِخ"

ففش  24-22عبِؼخ اٌٍّه ف١قً فٟ 

٘ـ1425  
 ؽنٛس

  

65 
ٔذٚح دٚس اٌغبِؼخ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبساد 

 اٌجؾش٠خ سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ

 

ِشوض -ِشوض اٌجؾٛس اٌغبِؼ١خ ٌٍجٕبد

عبِؼخ  –ا٤لغبَ ا٦ٔغب١ٔخ -اٌجؾٛس

٘ـ اٌّٛافك 1423 6-4اٌٍّه عؼٛد 

2002َِبسط  18-20  

 

 ؽنٛس

  

 ٔذٚح رط٠ٛش اٌّؼٍُ اٌغبِؼٟ 67

ِشوض -ِشوض اٌجؾٛس اٌغبِؼ١خ ٌٍجٕبد

عبِؼخ     –ا٤لغبَ ا٦ٔغب١ٔخ -اٌجؾٛس

٘ـ 1420سعت  25-23اٌٍّه عؼٛد 

1999َٔٛفّجش  3-1اٌّٛافك   

 ؽنٛس

 
 

7 
العضوية في الهيئات والجمعيات  

 العلمية

 

 
ْدزٝ ا٢ 2012ػبَ    طج١م١خ ِٓ أعزشا١ٌبػضٛ فٟ جّؼ١خ اٌٍغ٠ٛبد اٌز   

ئٌٝ ا٢ْ. 2007ػضٛ فٟ ِٕظّخ ر١غٛي لطش )ِٕظّخ ٌّؼٍّٟ اٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ ٌّزذذصٟ اٌٍغبد األخشٜ(،     
 

-ئٌٝ اٌٛلذ اٌذبضش.  1428ػضٛ اٌجّؼ١خ اٌغؼٛد٠خ ٌإلداسح     
 

-ئٌٝ اٌٛلذ اٌذبضش  1427ػضٛ اٌجّؼ١خ اٌغؼٛد٠خ ٌٍغبد ٚاٌزشجّخ     
 

2005اٌّصش٠خ ٌزذس٠ظ اٌٍغخ االٔج١ٍض٠خ وٍغخ أجٕج١خ )ِٕظّخ ٌّؼٍّٟ اٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ ٌّزذذصٟ اٌٍغبد األخشٜ(، اٌمب٘شح، ِصشػضٛ فٟ إٌّظّخ     
 

. 2006ػضٛ فٟ ِٕظّخ ر١غٛي أساث١ب "ِإعغخ ٌٍزط٠ٛش إٌّٟٙ ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ اٌٍغخ االٔج١ٍض٠خ" دثٟ. األِبساد اٌؼشث١خ اٌّزذذح     
 

٘ـ1426-اٌٍجٕخ إٌغبئ١خ ثبٌغشفخ اٌزجبس٠خ األدغبء، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ػضٛ فٟ     
 

األسدْ –ػضٛ جّؼ١خ أعبرزح اٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ ٚآداثٙب ٚاٌزشجّخ فٟ اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ     
 

َّّبْ، األسدْ.   2007ػضٛ اٌشجىِخ اٌؼشث١ِخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّفزٛح ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ػ  
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

 
 

 ( األنشطة التدريسيةمنوذج )ج 
 

 

 على المقررات التي يشارك فيها أعضاء ىيئة تدريس آخرين ( x األنشطة التدريسية ) مع وضع عالمة   1
 

 

 أ
 

 التي ساىم في تدريسها التدريسيةالمقررات 
 المرحلة 
 الجامعية

 الدراسات 
 العليا

 √                                                              ٌغخ أغ١ٍض٠خ                   101ٔغً   
 √                                                                                           ٔضش  222ٔغً   
 √                                                                                         وزبثخ 106ٔغً   
 √                                                                       ٌغخ أغ١ٍض٠خ ػ١ٍّخ 151ٔغً   
 √                                                                               رشو١ت ٌغٛٞ  140ٔغً   
 √                                                                            خِٙبساد دساع١ 201ٔغً   
 √                                                                               رشو١ت ٌغٛٞ  241ٔغً   
 √                                                                        ِذخً ئٌٝ اٌٍغ٠ٛبد 254ٔغً   
 √                                                                                        لشاءح 105ٔغً   
 √                                                                                       لشاءح  120ٔغً   
 √                                                                                     2لشاءح  221 ٔغً  
 √                                                                                      1وزبثخ  130ٔغً   
 √                                                                               ئٔؾبء ٚرؼج١ش 232ٔغً   
 √                                                                      1ِطبٌؼبد ٚلشاءاد  323ٔغً   
 √                                                                            2ئٔؾبء ٚرؼج١ش  333ٔغً   
 √                                                                             اٌزم٠ُٛ اٌٍغٛٞ 467ٔغً   
 √                                                                             إٌؾٛ ٚاٌقشف344ٔغً   
 √                                                    ثٟ( ػشثٟ/ئٔغ١ٍضٞ/ ػش2رشعّخ ) 461ٔغً   
 √                                                ؽٍمخ ثؾش فٟ رذس٠ظ اٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍض٠خ 469ٔغً   
ٌقٛر١بد ٚإٌظبَ اٌقٛرٟا 351ٔغً     √  
هشق اٌجؾش ٚرق١ُّ ا٤ثؾبس 495ٔغً    √  

ش فٟ ػٍُ اٌٍغ٠ٛبد: ِٕب٘ظ اٌجؾ41949ٔغً       √ 

: ِٕب٘ظ اٌجؾش41946ٔغً        √ 
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

 

 

 ب
 األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 

 دكتوراه ماجستير
 التاريخ عنوان الرسالة

ا٤خز٩ف اٌٍغٛٞ فٟ اعزخذاَ اعزشار١غ١بد اٌزأدة   

 ثبٌٕغجخ ٌغٕظ اٌّزىٍُ/إٌطبق اٌغؼٛدٞ

The Effect of Gender on the Use of 

Politeness Strategies: A 

Socio-Pragmatic Study in Al-Ahsa 

Society 

2019 

 
√  

اعزمقبء ؽٛي اٌّّبسعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍط٩ة    

ٚاٌطبٌجبد اٌقُ ٌّبدح اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ فٟ فقٛي 

 ا٤ًِ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 An Investigation of Teaching 

Practices for EFL Deaf Students in 

Al-Amal classrooms in Saudi Arabia 

Year of award: 2016 √  

رأص١ش ا٩ٌّؽظخ فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ اٌزأص١ش اٌغٍجٟ ٌٍغخ   

 EFLا٤َ ػٍٝ اوزغبة ه٩ة اٌى١ٍخ اٌغؼٛد١٠ٓ 

 ٌٍّنبسع اٌزبَ 

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 √  

رؼض٠ض ِٙبساد اٌط٩ة )ِزؼٍّٟ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ وٍغخ   

أعٕج١خ( فٟ اٌىزبثخ ِٓ خ٩ي اعزخذاَ اٌّذٚٔبد 

Weblogs 

Enhancing EFL Learners Writing 

Skills Through the Integration of 

Weblogs in the Writing Classroom  

Year of award: 2010 √  

:داخٍِّٟزؾٓ ِٕبلؼ ٚ       

سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ لغُ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ ثى١ٍخ   

رأص١ش ِؼذي “ا٢داة ثغبِؼخ اٌٍّه ف١قً ثؼٕٛاْ 

ٜ ِزؼٍّٟ اٌٍغخ اٌزىشاس فٟ لشاءح اٌؾضَ اٌّؼغ١ّخ ٌذ

” ا٦ٔغ١ٍض٠خ وٍغخ أعٕج١خ  

2015-2016  √  
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

 

 

 
 

 ( األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة المجتمعنموذج )د
 فاألقدم( )األحدث

 

  األعمال اإلدارية  1

 
 مسمى العمل اإلداري  

 
 التاريخ

ٌّذح ػبَ   ِششفخ ػٍٝ ٚدذح ر١ّٕخ اٌّشأح ثجبِؼخ اٌٍّه ف١صً   ٘ـ20/6/1439  

 ىـ19/6/1439حتى  ىـ10/2/1439 جامعة الملك فيصل، األحساءالمكلفة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات   
٘ـ 10/2/1436 ٚو١ٍخ اٌغبِؼخ ٌؾإْٚ اٌطبٌجبد عبِؼخ اٌٍّه ف١قً، ا٤ؽغبء   

٘ـ10/2/1439ؽزٝ  

و١ٍخ ألغبَ اٌطبٌجبد اٌّىٍفخ عبِؼخ اٌٍّه ف١قً، ا٤ؽغبءٚ   ففش  9-٘ـ 1433ؼذح رٚ اٌم 3 

٘ـ1436  

 10٘ـ اٌٝ  1430ؽٛاي  18 ٚو١ٍخ ػّبدح ؽإْٚ اٌّىزجبد ؽإْٚ اٌّىزجبد، عبِؼخ اٌٍّه ف١قً، ا٤ؽغبء   

٘ـ.1435عّبدٜ أٚي   

٘ـ. 1430ؽٛاي  18 ِٕغمخ لغُ اٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍض٠خ، لغُ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ، و١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ اٌٍّه ف١قً، ا٤ؽغبء     

لغُ و١ٍخ اٌٍغبد ا٤عٕج١خ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌٍّه ف١قً، ا٤ؽغبء ِٕغمخ    ٘ـ1430ؽزٝ  1425ِٕز ػبَ    

1428- ٘ـ1427ِؾشَ  21 ِغبػذح ِذ٠ش ِشوض رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد عبِؼخ اٌٍّه ف١قً، ا٤ؽغبء     

1418-1414 ِذ٠شح اٌمجٛي ثؼّبدح اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً عبِؼخ اٌٍّه ف١قً، ا٤ؽغبء     

٘ـ.1414ؽزٝ  1410ِٕز  ِٕغمخ لغُ و١ٍخ اٌٍغبد ا٤عٕج١خ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌٍّه ف١قً، ا٤ؽغبء    

    
 

  عضوية اللجان  2

 
 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة المجتمع  

٘ـ24/2/1441  ػنٛ اٌٍغٕخ اٌشئ١غ١خ ٌٍىشاعٟ اٌؼ١ٍّخ ثبٌغبِؼخ    

بس اٌّٛ٘جخ ٚا٤ثذاعِغٍظ اٌّشوض اٌٛهٕٟ ٤ثؾػنٛحً       

 
٘ـ14/7/1440  

ف ٚإٌؾشداسح ِشوض اٌزشعّخ ٚاٌزأ١ٌثّغٍظ ئػنٛ    ٘ـ1440   /05/16 

غٍظ ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟػنٛ ثّ   ٘ـ1439   /09/13 

 عزؾبسٞ ٌغبِؼخ اٌٍّه ف١قًا٨ّغٍظ ػنٛ ثبٌ  

  

٘ـ29/11/1438   

فش٠ك اٌّشاعؼ١ٓ اٌخبسع١١ٓ ٌزمَٛ  ٌض٠بسح عزؼذادا٨ٌغبْ سئ١غخ ٌغٕخ ألغبَ اٌطبٌجبد مّٓ   

 ثبٌزؼبْٚ ِؼُٙ خ٩ي ػٍُّٙ

٘ـ25/4/1438   

٘ـ24/1/1438                                 زٕغ١م١خ ثشئبعخ عؼبدح ِؾشف ِشوض سػب٠خ اٌّغزف١ذ٠ٓاٌٍغٕخ ػنٛ اٌ    

٘ـ24/1/1438                                                        ٌغٕخ اٌزؼب٩ِد ا٨ٌىزش١ٔٚخ اٌؾى١ِٛخ ثبٌغبِؼخػنٛ     

٘ـ1/1/1438                                      ٌغبِؼخ اٌٍّه ف١قً 2020اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍخطخ ا٨عزشار١غ١خ ػنٛ     
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

٘ـ30/4/1437                                                   ٌغٕخ اٌخطخ ا٨عزشار١غ١خ ٌٛوبٌخ ؽإْٚ اٌطبٌجبدسئ١غخ     

٘ـ21/10/1436                                  ا٤وبد٠ّٟاٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب اٌذائّخ ٌّزبثؼخ اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ٚا٨ػزّبد  ػنٛ    

بس٠خٗؽزٝ ر٘ـ 6/9/1436                                                                  ػنٛ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌّزبثؼخ ا٤ِٓ ٚاٌغ٩ِخ    

ؽزٝ ربس٠خٗ 3/8/1436                                       ٌؾإْٚ اٌطبٌجبد عزؾبس٠خ اٌذائّخ ثٛوبٌخ اٌغبِؼخاٌٍغٕخ ا٨سئ١غخ     

٘ـ21/4/1436                                           اٌغبِؼخِٕؾأد  ٨عزضّبسػنٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌذساعخ ٚمغ آ١ٌخ     

ؽزٝ ربس٠خٗ 1436                                                    اٌطبٌجبد ٕخ اٌشئ١غ١خ اٌذائّخ ٌٍزؾم١ك ثألغبَسئ١غخ اٌٍغ    

٘ـ.14/10/1435   ػنٛ فٟ ٌغٕخ ٚمغ ٨ئؾخ داخ١ٍخ رٕظُ ػ١ٍّخ اٌزشخ١ـ ثب٦عبصاد اٌذساع١خ ٌّٕغٛثٟ اٌغبِؼخ    

ٚخذِخ اٌّغزّغ                                             ػنٛ فٟ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍذساعبد ٚاٌزط٠ٛش  

                

٘ـ.24/6/1435   

( ٥ٌِٓ ٚاٌغ٩ِخ ثبٌغبِؼخ ثألغبَ اٌطبٌجبد ٚاٌزٟ 27سئ١غخ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍغ٩ِخ ثّجٕٝ سلُ )  

                                                                                              رشرجو ثبٌٍغٕخ اٌذائّخ

٘ـ.21/2/1435   

.1435ؽزٝ  1433                                                     سئ١غخ اٌٍغٕخ اٌفشػ١خ اٌذائّخ ٌٍزؾم١ك ثألغبَ اٌطبٌجبد    

       ( ػنٛ اٌٍغٕخ ا٦ؽشال١خ ٌجشٔبِظ ٔمبهٟ ثّغّٝ )ٌغٕخ عبئضح ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّز١ّض  

ثشئبعخ ِؼبٌٟ ِذ٠ش اٌغبِؼخ    

ؽزٝ ربس٠خٗ٘ـ 12/11/1434   

ػنٛ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌغشك اٌزؾن١ش اٌّجىش ٩ٌؽزفب٨د ثب١ٌَٛ اٌٛهٕٟ، ثشئبعخ عؼبدح ٚو١ً   

 اٌغبِؼخ ٌٍؾئْٛ ا٤وبد١ّ٠خ 

٘ـ.8/5/1434   

ٚخذِخ اٌّغزّغػنٛ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍذساعبد ٚاٌزط٠ٛش    ٘ـ.28/3/1434    

فٟ ِمشاد اٌغبِؼخ. بٌجبدٍغٕخ اٌذائّخ ٌّزبثؼخ ؽإْٚ اٌطػنٛ اٌ   ٘ـ7/3/1434    

ؽزٝ ربس٠خٗ 1433  سئ١غخ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌؾإْٚ ألغبَ اٌطبٌجبد     

1433-1430  ػنٛ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌؾإْٚ ألغبَ اٌطبٌجبد     

 1430 . ػنٛ ٌغٕخ رط٠ٛش اٌخطو اٌذساع١خ ثى١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ اٌٍّه ف١قً  

١خ ثبٌؼّبدحػنٛ ثّغٍظ ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚػنٛ فٟ رؾى١ُ أثؾبس اٌى١ٍبد ا٦ٔغبٔ   ٘ـ.1434ؽزٝ  3/3/1431    

(   اٌش٠بك اٌذٌٟٚ ٌٍّؼبسكِشوض ػنٛ فٟ ٌغٕخ اٌّؼشك اٌذٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ )    ٘ـ1410  

ٌٍّه ف١قًا٢داة، عبِؼخ ا ػنٛ فٟ ٌغٕخ رط٠ٛش ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ   ٘ـ.4/11/1430    

ػنٛ فٟ ٌغٕخ ئعشاء اخزجبساد اٌمجٛي ٚاٌّمبثٍخ اٌؾخق١خ اٌّؼ١ذاد ٚاٌّؾبمشاد ٚأعبرزح   

                   ف١قً   ه اٌٍّ فٟض٠خ، و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌٍغخ لغُ اٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍ

٘ـ.1425-1431   

عبِؼخ اٌٍّه ف١قً سئ١ظ ٌغٕخ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٟ ؽفً رخشط اٌطبٌجبد فٟ   ٘ـ1426-1427    

٘ـ.1426  ػنٛ اٌٍغٕخ اٌزأد٠ج١خ ٌٍطبٌجبد فٟ عبِؼخ اٌٍّه ف١قً     

٘ـ.1427-1425  ػنٛ اٌٍغٕخ ا٤وبد١ّ٠خ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌٍّه ف١قً    

٘ـ.1427-1425  سئ١ظ ٌغٕخ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌٍّه ف١قً    

ا٤وبد١ّ٠خ خ اٌمجٛي ٚرقؾ١ؼ أخطبء اٌغغ٩دسئ١غخ ٌغٕ   ٘ـ1415    

 1419/1421,  1407/1415  ػنٛ ٌغٕخ رٕظ١ُ ع١ش ا٨خزجبساد إٌٙبئ١خ ٌٍغٕٛاد اٌزب١ٌخ:  

٘ـ.1425/1426  

ا٦ؽشاف ػٍٝ هبٌجبد و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ ثشٔبِظ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّذاسط   

  اٌؾى١ِٛخ

٘ـ, 1407-1415 

٘ـ.1419-1421  

َ.1989-1988  ػنٛ ٌغٕخ ِؼشك اٌىزبة ا٤ٚي، فٟ عبِؼخ اٌٍّه ف١قً    

٘ـ, 1415-1407  ػنٛ ٌغٕخ اٌمجٛي هبٌجبد عبِؼخ اٌٍّه ف١قً   

٘ـ.1419-1421  

ػنٛ ٌغٕخ لجٛي اٌطبٌجبد اٌّغزغذاد ٚئعشاء اخزجبساد اٌمجٛي ثغبِؼخ اٌٍّه   

 ف١قً ٌٍغٕٛاد اٌزب١ٌخ: 

 1407/1415 

٘ـ.1419/1426/  

نٛ ٌغٕخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ ػ   ٘ـ.1407/1415    

ًسئ١غخ اٌٍغٕخ اٌضمبف١خ ٚاٌزشث٠ٛخ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌٍّه ف١ق   ـ1415٘    
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل  3
 

 

 مكان وتاريخ انعقاده البرنامج/الدورة/الورشةأسم  رقم  

  1 Science of Learning: Applying Research-Based 
Principles of Learning to College Teaching 

Deanship of Development and 
Quality Assurance 
2019/08/26 

  2 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 

  3 21st Century Skills – What University Instructors can do 
to Prepare Tomorrow’s Workforce 

Deanship of Development and 
Quality Assurance 
2019/08/19 

  4 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 " تحفيز منظومة البحث العلمي على مستوى عضوات ىيئة  5  
 مانالتدريس" التي أقامتها عمادة التطوير وض

اإلثنين جامعة الملك فيصل  –عمادة التطوير وضمان الجودة 
 ىـ6/6/1440

جامعة الملك فيصل الثالثاء   –عمادة التطوير وضمان الجودة   ورشة عمل بعنوان االطار السعودي للمؤىالت 6  
 ىـ.16/5/1440

 ASHWINتقديم سعادة االستاذ  QSورشة عمل حول تصنيف الجامعات وفقا لنظام  7  
FERNANDES  

 

السبت جامعة الملك فيصل  –عمادة التطوير وضمان الجودة 
 ىـ10/5/1440االربعاء 

جامعة الملك فيصل السبت  –عمادة التطوير وضمان الجودة  برنامج تدريبي بعنوان دور عضو ىيئة التدريس في إطار منظومة الشراكة المجتمعية  8  
 16/02/2019الموافق 

  ي بعنوان معايير ضمان الجودة واألعتماد البرامجي المطورة ومتطلبات تحقيقهابرنامج تدريب 9  
 

   7/02/2019-6الخميس  -األربعاء  ىيئة تقويم التعليم

السبت يصل جامعة الملك ف –عمادة التطوير وضمان الجودة  )برنامج تدريبي بعنوان النشر العلمي في المجالت ذات معامل التأثير )الكليات اإلنسانية 10  
  19/10/2018الموافق
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

 حضور برنامج تدريبي بعنوان إعداد مبادرات خدمة المجتمع  11  
 

 السبتجامعة الملك فيصل  –عمادة التطوير وضمان الجودة 

  12  Course Design (English Language) 
 

جامعة الملك فيصل  –عمادة التطوير وضمان الجودة 
31/07/2018 

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

 جامعة الملك فيصل –عمادة التطوير وضمان الجودة 
30/07/2018 

  14 Developing the Entrepreneurial Mindset of Students 
(English Language 

لملك جامعة ا –عمادة التطوير وضمان الجودة 
 04/08/2018فيصل

  15 Learning Outcomes and Methods of 
Measurement (English Language) 

جامعة الملك  –عمادة التطوير وضمان الجودة 
 29/07/2018فيصل

المشاركة في الورشة التنسيقية األولى لتفعيل مشاركة عضوات ىيئة التدريس في مراكز التميز  16  
 اث الواعدة، البحثي ومراكز األبح

 بمقر الوزارة بالرياض  1436محرم  27الخميس الموافق

المشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "القيادة بال حدود: كيف يمكن للقادة الوصول  17  
 Extreme Leadership: How"بالمنظمات إلى مستوى متميز من األداء

leaders can enable organizations to achieve outstanding 
levels of performance"  

ويشارك في االجتماع أصحاب المعالي Steve Farberويقدمو الخبير الدولي المستشار  
والسعادة نواب الوزراء ووكالء الوزارات والوكالء المساعدون في األجهزة الحكومية, والرؤساء 

 التنفيذين في الشركات السعودية المساىمة..

م , في 2014/11/12ىـ الموافق 1436/1/19األربعاء 
 فندق المريديان  بمدينة الخبر  

 

 " المشاركة بالبرنامج التدريبي للقيادات االكاديمية في الجامعة بعنوان  18  
Leadership Development Workshop". 

  
  

والذي عقد بجامعة واشنطن سياتل في الواليات المتحدة 
ىـ  1435ذو القعدة  17 إلى 13األمريكية في الفترة من 

 2014أيلول  12إلى  8الموافق من 

 08:00في فندق لو ميريديان، الخبر.  2013ديسمبر  12 إدارة األزمات ورشة عمل مركز القيادة األكاديمية التابع لوزارة التعليم العالي  19  
-4 :12:00 

  
20 

 08:00في فندق لو ميريديان، الخبر.  2013ديسمبر  11 زارة التعليم العالي    إدارة الصراع ورشة عمل مركز القيادة األكاديمية التابع لو 
-4 :12:00 

  
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ورشة عمل مخرجات التعلم للبرامج والدورات      21

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

 2013أبريل  23-24

  
22 

ؤتمر الدولي للتعليم العالي المسؤولية المجتمعيةالمعرض والم   CSR  األقسام
٪(100النسائية في الجامعات السعودية )ورشة عمل المرأة    

 
 2013أبريل  19-16ىـ, 1434جمادى اآلخرة  6-9
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  
 .University.UK، برايتون Wiskerنوعية اإلدارة والتخطيط واإلدارة األستاذ جينا  23

عمادة ضمان الجودة واالعتماد جامعة الملك فيصل، 
 17/12/2012ه،  3/2/1434األكاديمي، االثنين 

  
 ، جامعة والية كولورادوPalmquistتقييم فعالية التدريس، الدكتور مايكل  24

جامعة الملك فيصل، عمادة التطوير األكاديمي، اإلثنين 
 2012/ ديسمبر  11- 10والثالثاء 

  
 العربية السعودية على البحث: صياغة الفكرة وإدارة البحوث تنمية القدرة في المملكة  25

( KACSTمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية )
 2012ديسمبر  5بالتعاون مع جامعة الملك فيصل األربعاء 

 .12:00حتى  08:30
  

  جودة تقييم الطلبة، البروفيسور بيل بويل والبروفيسور مارك  26
 

مادة ضمان الجودة واالعتماد جامعة الملك فيصل، ع
 14/11/2012ه،  29/11/1433األكاديمي، األربعاء 

جامعة مانشستر  Zelman )المجلس الثقافي البريطاني(
 في المملكة المتحدة

  
 مهارات للباحث الناجح واألبحاث المتميزة.د. مرزوق العكنة 27

 7- 6جامعة الملك فيصل، عمادة التطوير األكاديمي، 
 أ .1433H/  11/  21-20، 2012أكتوبر 

  
 المشاركة في البرنامج التدريبي، استكشاف التعليم والتعلم، والبحث في جبال روكي  28

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

  

29 
 .M ا الدكتورة ديانالمشاركة في برنامج التدريب والمشاركة المجتمعية التي قدمته

Doberneck والدكتور شاري L.  دان، جامعة والية ميشيغان، الواليات المتحدة
 األمريكية

جامعة الملك فيصل، عمادة التطوير األكاديمي، من السبت 
/  13-10ه،  4/1433/  20- 17إلى الثالثاء 

3/2012 

  
30 

  أساليب تنشيط الذاكرة،   
  

/  26-25التطوير األكاديمي، جامعة الملك فيصل، عمادة 
11  /1432H ،23-24  لدكتور حمدي  2011اكتوبر

 محمد أبو الشامات
  

 2011سبتمبر  23- 21لوس أنجلوس، كاليفورنيا  .ورشة العمل السنوية الداللة والبراغماتية والحوار المشاركة في 31

  

المية للتعليم العالي في القرن المشاركة بالبرنامج التدريبي "الشراكة المجتمعية كضرورة ع 32
  Dr. Kevin Kecskes الواحد والعشرين"، والذي يقدمو سعادة الدكتو

عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل والذي 
 4عقد في مدرج كلية الطب، وذلك يومي االثنين والثالثاء 

ىـ من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية  1432/  7/  5-
 راظه

  

 المشاركة بالبرنامج التدريبي التخطيط االستراتيجي: المفهوم والتطبيق  33

والذي قدمو سعادة األستاذ / خالد بن محمد القصار عمادة 
تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل والذي عقد في 

/  28- 27مدرج كلية الطب، وذلك يومي االثنين والثالثاء 
الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عشرة  ىـ من الساعة 1432/  6

 والنصف ظهرا
  

34 
ورشة عمل بعنوان "التعريف بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال دعم البحوث 

 ودور مكاتب المتابع" 
ىـ الساعة العاشرة 29/5/1432جامعة الملك فيصل الثالثاء 

 صباحاً 

  
 لومات الرقمية االتجاىات الحديثة في مصادر المع 35

 25-24جامعة الملك فيصل -عمادة تطوير التعليم الجامعي
 م.2011يناير 
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  

36 
 توظيف وتطوير واإلبقاء على أعضاء ىيئة التدريس للقرن الواحد والعشرين  

  -  
يناير  12-11وزارة التعليم العالي  –مركز القيادة األكاديمية 

 م2011

  

 لكترونية تصميم الحقائب التعليمية اال 37
 29-28جامعة الملك فيصل-عمادة تطوير التعليم الجامعي

 ىـ1432محرم

  
  Publisher إعداد مجلة بحثية باستخدام 38

 22-21جامعة الملك فيصل-عمادة تطوير التعليم الجامعي
 ىـ1431ذو الحجة

  
39 

 آلدابالمشاركة في ورشة تقرير التقويم الذاتي األولى لبرامج كلية اآلداب كلية ا
 

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

  
 ىـ 1431/  12/ 30-28جامعة الملك فيصل من  المشاركة في ورشة توصيف البرامج بكلية اآلداب 40

  

41 
معهد الدراسات العليا بكلية التربية -المشاركة في البرنامج التدريبي بجامعة ىارفارد األمريكية 

القيادة األكاديمية للمكتبات للدراسات العليا بعنوان:  
كامبريدج، الواليات المتحدة األمريكية -جامعة ىارفارد

 2010أغسطس  6-1ىـ، الموافق 1431شعبان  20-25

  

42 
المشاركة في البرنامج التدريبي المعد لمنسوبي جامعة الملك فيصل بكلية التربية للدراسات 

لم خدمة وتطوير الشراكات مع المجتمع، وإدماج العليا بجامعة بورتالند األمريكية بعنوان: تع
 خدمة المجتمع في المناىج الدراسية 

شعبان  17-6جامعة بورتالند األمريكية، في الفترة من 
م. الواليات 2010يوليو 29 – 18ىـ الموافق 1431

 المتحدة األمريكية

  
43 

ات العشر ورشة عمل تحضيرية لوضع استراتيجية البحث العلمي بالجامعة للسنو  
 القادمة 

 

 19جامعة الملك فيصل قاعة اللقاءات العلمية األربعاء 
 .م2010ىـ الموافق الثاني من يونية 1431جمادى الثاني 

  
 ورشة العمل األولى حول: " الشراكة االستراتيجية بين جامعة الملك فيصل والمجتمع  44

ىـ 13/5/1431فندق األحساء انتركونتننتال يوم الثالثاء 
 م 27/4/2010الموافق 

  

45 
 

ورش العمل الطالع واختبار قبول مستخدمي نظم المحتوى المتكامل للوحدات اإلدارية 
 المختلفة 

 

 جامعة الملك فيصل-مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية 
 م10/4/2010

  

 2010ابريل  5-3ىـ الموافق 1431ربيع الثاني   Blackboard 18-20 مهارات وأدوات استخدام نظام 46

  

جامعة أم -تنمية القيادات اإلدارية واألكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وزارة التعليم العالي 47
 . )ورقة مقدمة من الدكتور حياة الحربي(. –القرى 

محرم  28-25عمادة تطوير التعليم الجامعي وضمان الجودة
 2010يناير  14-11ىـ الموافق 1431
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  

ن وعلم التعليم والتعلم" لجنة التطوير وضمان الجودة. )ورقة باريك ر. كيربي، ورشة عمل ف 48
 أستاذ فولبرايت التخصصي وعميد كلية العلوم الزراعية والحياة، جامعة فلوريدا(. 

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

  

49 

لتدريس والتعليم وورشة التعليم المستند إلى الويب عنوان: برنامج التعلم اإللكتروني مهارات ا
 4:00"التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج: التعليم ومهارات التعلم للتعليم أون الين " يومين 

مساء كل يوم. برامج على "تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء ىيئة التدريس  8:00 --بعد الظهر 
 بية السعودية في الجامعات في المملكة العر 

مايو  26-25ىـ الموافق  1430جمادى الثاني  1-3
 م.2009

  
 ساعات تدريبية. عمادة تطوير المهارات.  10التخطيط للتدريس الفعال"  50

ربيع  19-18جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية 
 2009ابريل  15-14ىـ الموافق  1430الثاني 

  
 باستخدام نظم إدارة التعلم دورة التدريس الفعال  51

 29-27جامعة الملك فيصل-عمادة تطوير التعليم الجامعي
 م2008مايو  5-3ىـ الموافق  1429ربيع الثاني 

  
 ه1429الفصل الثاني   دورة الشبكة االلكترونية   52

  

 دورة إعداد االختبارات االلكترونية باستخدام نظام ويب سيتي  53
 15-13جامعة الملك فيصل -الجامعيعمادة تطوير التعليم 

 2008يناير 

  
 . دورة تحسين مهارات االتصال لدى المعلمين  54

 15جامعة الملك فيصل -عمادة تطوير التعليم الجامعي
 2008ابريل 23-21ىـ الموافق 1429ربيع الثاني  17-

  

56 

ليم العالي للفتاة المشاركة مع فريق بحث آفاق ومستقبل التعليم العالي: دراسة محور التع
المحور السادس مراجعة وتقويم صالحية السياسات واألنظمة المتعلقة بنظام التعليم العالي 
للفتاة في المملكة العربية السعودية مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة 

ة في تصميم العربية السعودية مقدم من معهد الملك عبداهلل للبحوث والدراسات االستشاري
استشراف السياسات واألنظمة وقضايا التنظيم المتعلقة بنظام  :وتقديم ورش عمل بعنوان

التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية" ضمن دراسة "التعليم العالي للفتاة" مشروع 
التعليم الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية )آفاق ومستقبل 

 العالي(

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

  
 ه1427ربيع األول  28معهد اإلدارة. الرياض  التميز واإلبداع في القيادة  57

  

58 
 حضور ورشة عمل تصميم التعليم اإللكتروني في إطار المؤتمر الدولي حول التعليم عن بعد

ICODE 2006: بعاد جديدة استكشاف أ 
 .م2006مارس  26جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان 

  
 الندوة األولى ألقسام الطالبات اإلدارة في الجامعات السعودية: التحديات والطموح،  59

والتي نظمها معهد اإلدارة في المنطقة الشرقية، جامعة الملك 
مارس  8-6فيصل، الدمام، المملكة العربية السعودية, 

 .م2006
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

  
 ىـ1421شعبان  12-10كلية التربية، جامعة الملك فيصل  (SPSS) تصميم البحوث مع الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية 60

  
 االختبارات التحصيلية  61

ربيع األول  28-26كلية التربية، جامعة الملك فيصل 
 ىـ1421

  

 ىـ.1409تربية، جامعة الملك فيصل كلية ال صياغة األىداف اإلجرائية والسلوكية  62

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  خدمة المجتمع  4

 
 التاريخ النشاط  

ٌّغٍظ ا٨ؽشافٟ اٌضبٟٔ ٌغبئضح ساؽذ اٌشاؽذ ٚأ٨ٚدٖ ٌٍش٠بدح ٚاٌّٛ٘جخ ٚا٨ثذاعػنٛ ا   ؽزٝ ربس٠خٗ 2018َ٘ـ/1439    

ا٨ٔغب١ٔخ ثشِبػ ثبٌّغٍظ ا٨عزؾبسٞ ٌمغُ اٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍض٠خ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚاٌذساعبد ػنٛ   

اٌّغّؼخ عبِؼخ-  

ؽزٝ ربس٠خٗ ٘ـ5/4/1438   

اٌّغبّ٘خ فٟ أٔؾطخ ػذد ِٓ اٌغّؼ١بد ثب٤ؽغبء ٚرٕظ١ُ ٚاٌّؾبسوخ فٟ رمذ٠ُ ػذد ِٓ اٌجشاِظ   

ٚاٌّغبّ٘خ ثىزبثخ اٌّمب٨د فٟ اٌقؾف اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّؾبسوخ فٟ اٌغبِؼخ اٌزذس٠ج١خ ٌخذِخ ِغزّغ 

 اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍمبءاد ا٦راػ١خ

  

ِمب٨د ٔؾشد فٟ اؽشالخ اٌغبِؼخ:•     
َْٔغُىُُٕٗ  - َٚ ٌٓ ٠َْغُىَُٕٕب  هَ َٚ  

ٍّٞ ِز١ّضِ  - ًٍ ل١بد ٍّٟ ٚع١ َٛ ئثذاعٍ ِؼشف  ٔؾ

 ِٕظِٛخ عّبػ١خ ٚساء وً ٔغبػ -

 ِىبفؾخ اٌفغبد.. د٠ٓ ٚلبْٔٛ ٚرأ١٠ذ ؽؼجٟ -

ْجشِ  - َدْسُط اٌقَّ َٚ ِْٙغَشحُ  ٌْ  ا

 اؽشالخ اٌغبِؼخ 
 

فؾ١فخ ا٤ؽغبء ، اٌغض٠شح ،اٌؾشقفؾ١فخ ا١ٌَٛ،  قؾف اٌّؾ١ٍخ:ِمب٨د ٔؾشد فٟ اٌ•   

، اٌش٠بكا٢ْ  

 

سػب٠خ اٌفمشاء ٚاٌّؾزبع١ٓ رؾم١ك ٌٍزىبفً ا٨عزّبػٟ فٟ اٌّغزّغ ا٦ع٩ِٟ -  

  رشوٟ.. ٨ ٠ُذفٓ اٌمٍُ -

 

 

ٍْ ػٍٝ فؾً اٌّخطو   اٌمذ٠ؼ.. ؽب٘ذ صب

 

 

 ِٓ اعّٗ ٔق١ت 

 

 

  

 

 

 1439سث١غ اٌضبٟٔ  18اٌغّؼخ 

16535اٌؼذد   

٘ـ 1438سِنبْ  4اٌض٩صبء 

2017َِب٠ٛ  30-  

 1436ؽؼجبْ  12اٌغجذ ا١ٌَٛ 

َ 2015ِب٠ٛ  30٘ـ اٌّٛافك 

15324اٌؼذد   

 1437ِؾشَ  12ا٨ص١ٕٓ ا١ٌَٛ 

 2015َأوزٛثش  26اٌّٛافك ٘ـ 

15473اٌؼذد   
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

خٍمٕب.. ٌٕزؼبسف -  

 

 

 

ُِٙ أٚ   ِؾ١ٌّٛٓ ػ١ٍٗثغ٩ِؽ  

 

 

ئ١ٌىّب.. ٚئْ هبٌذ اٌّغبفخ -  

 

 

ُٓ َْٔؾزَفًِ  َ٘ب َْٔؾ  

 

ا٠٦ذص اٌفبسعٟ-  

 

 

 

فشؽبْ اٌؼم١ً.. ص٩ُص١َّخ اٌمٍُ ٚاٌؾٕبْ ٚاٌقجش -  

 

 

 ٘زا ١ٍِىٟ.. سؽّٗ هللا! -

 

 

َؽذ - ْٚ ٍَْؾكِّ هَِش٠ك أَ ٌِ 

َٓ رَْغمُوُ اٌزُّفَّبَؽخُ؟ -  أ٠َْ

 ٨ ٠خذػٕٛٔب -

ِّخ هللاعؼٛد اٌف١قً فٟ ر -  

ٌَُغخٌ رَْغزَِؾكُّ  - َٚ  .. ٌّٟ ِّ ٌَ َػبٌَ ْٛ َ٠ 

١َْٔب - ْذ ٌََه اٌذُّ َ٘ؾَّ  

 وٍّخ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذ هللا.. ٚفذا٘ب فٟ اٌغبِؼخ -

 ػطبء + ؽت = ئ٠ضبس -

ب؟! - ًِ َْ َػب  أَْسثَُؼٛ

 ػٕمٛد ٌٓ ٠مطف -

ِخ اٌغغِٛس وبٔذ ٌٕب أ٠َّبَ - َّ  فِٟ َػبِف

َِنَ  - َزاُق َس بَِْ  

 

 

 

 

ْشص١َِّخ ٚفبء ئٌٝ أَثِٟ اٌضَّبِٟٔ - َِ ًُّ أَْرُوُشَن...  َعأَظَ

 

 

ٌَْٕب! - ب ِص َِ َٚ َٓ ٠َب أَثِٟ..!!    َعْجُغ ِع١ِٕ

 

 

 

 

 

١ٌَْغمُِو اٌزَّْؾج١ِٗ - َٚ أُْخذ َٚفِذ٠مَخ..  َٚ  اْثَٕخ 

 

 

-  ًٍ َّ َػ َٚ ٍٛػ  ُّ هُ َٚ ٍذ  ْٙ َشحُ ع َّ .. صَ ُُ ٍْ  اٌِؼ

 ٔبِٟ ثبعّخ ٠ب أِٟ -

 1437ففش  28اٌغّؼخ ا١ٌَٛ 

 2015َد٠غّجش  11٘ـ اٌّٛافك 

15519اٌؼذد   

 1437سِنبْ  27اٌغجذ ا١ٌَٛ 

 ١ٌٛ٠2016َٛ  2٘ـ اٌّٛافك 

15723اٌؼذد   

رٚ اٌؾغخ  19اٌغجذ ا١ٌَٛ 

أوزٛثش  3٘ـ اٌّٛافك  1436

15450اٌؼذد َ 2015  

رٚ اٌمؼذح  21اٌغجذ ا١ٌَٛ 

عجزّجش  5٘ـ اٌّٛافك  1436

15422اٌؼذد  2015َ  

 1436سعت  13اٌغجذ ا١ٌَٛ 

 2015َِب٠ٛ  2٘ـ اٌّٛافك 

15296اٌؼذد   

سث١غ اٌضبٟٔ  09اٌخ١ّظ ا١ٌَٛ 

٠ٕب٠ش  29٘ـ اٌّٛافك  1436

15203اٌؼذد  2015َ  

 

رٚ اٌؾغخ  18اٌغّؼخ اٌغض٠شح 

 Friday 15709اٌؼذد  1436

02/10/2015 Issue 

 فؾ١فخ اٌؾشق

ٕٓٔٗ/٨ٔ/٨  

 

فؾ١فخ اٌؾشق اٌّطجٛػخ اٌؼذد 

( ٓٔ( ففؾخ )٩٧ٗسلُ )

(ٕٗٔٓ-٨ٓ-ٗٓثزبس٠خ )  

فؾ١فخ اٌؾشق اٌّطجٛػخ اٌؼذد 

( ٔٔ( ففؾخ )٩ٗ٧سلُ )

(ٕٗٔٓ-٧ٓ-٨ٓثزبس٠خ )  

ئثش٠ً  19اٌغجذ اٌّٛافك ا١ٌَٛ 

14918اٌؼذد  2014َ  

فؾ١فخ اٌؾشق اٌّطجٛػخ اٌؼذد 

( ٗٔ( ففؾخ )٨٩ٖسلُ )

(ٕٗٔٓ-٘ٓ-٘ٔثزبس٠خ )  

 

 

ئثش٠ً  12اٌغجذ اٌّٛافك ا١ٌَٛ 

14911اٌؼذد  2014َ  

 

 

 فؾ١فخ ا٤ؽغبء ا٢ْ

 

فؾ١فخ اٌؾشق اٌؼذد سلُ 

(16/1/2014َ( ثزبس٠خ )774)  
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 ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌـّـغٍظ اٌؼٍـّـٟ

 

. ٚا٦س٘بُة اٌّؼبِفشُ اٌَؾَغُذ. -  

ْؼفِ        - َٓ اٌنَّ ِِ ِس  َُٙظ اٌزََّؾشُّ ْٕ َِ ُؼ  ُِ   اٌزََّغب

عّؼ١خ ص٘شٖ ٌغشهبْ اٌضذٞػنٛ -   ٘ـ ؽزٝ ا1435ْ٢    

اٌّؾبسوخ ثٛسلخ ػًّ فٟ إٌذٚح إٌغبئ١خ ا٤ٌٚٝ ثؼٕٛاْ اٌّجبدساد اٌّغزّؼ١خ ٌغبِؼخ -  

ه ف١قً ٚدٚس٘ب فٟ رؼض٠ض ا٨ٔزّبء اٌٛهٕٟ "ٚاٌزٟ البِزٙب اٌغبِؼخ اٌغؼٛد٠خ اٌٍّ

ا٦ٌىزش١ٔٚخ، رؾذ ػٕٛاْ "اٌّجبدساد اٌّغزّؼ١خ ٌٍغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ ٚدٚس٘ب فٟ رؼض٠ض 

  ا٨ٔزّبء اٌٛهٕٟ"

 

 

 

 

 

ِٓ  ٠29َٛ ا٨ص١ٕٓ -ػمذد 

٘ـ، 1436ؽٙش رٞ اٌؾغخ 

َ، 2015أوزٛثش  12اٌّٛافك 

فجبؽبً، ثمبػخ  اٌغبػخ اٌزبعؼخ

خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ اٌٍّه 

عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض آي عؼٛد 

ٌٍّإرّشاد فٟ ِجٕٝ ٚصاسح 

 اٌزؼ١ٍُ ثؾٟ اٌّؼزس فٟ اٌش٠بك

     

رؾى١ُ أثؾبس:•     

رؾى١ُ-  

ٌؼذد ِٓ اٌغبِؼبد:       ِؾبسن  ٌذسعخ أعزبرؼٍّٟ ٌٍزشل١خ اٌزبط ٔػذد ِٓ ا٨

عبِؼخ  ،عبِؼخ ا٨ِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد ا٨ع١ِ٩خ ،ّٓا١ِ٤شح ٔٛسح ثٕذ ػجذاٌشؽعبِؼخ

.عبِؼخ اٌطبئف،  عذح  

رؾى١ُ أثؾبس اٌى١ٍبد ا٦ٔغب١ٔخ فٟ ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثغبِؼخ اٌٍّه ف١قً -  

رؾى١ُ أثؾبس ٌّغٍخ اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ ثغبِؼخ اٌٍّه عؼٛد -  

رؾى١ُ وزت ِزشعّخ ٌغبئشح اٌٍّه ػجذهللا ٌٍزشعّخ.-  

غٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ ا٦ٔغب١ٔخ، عبِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض رؾى١ُ أثؾبس ٌّ-  

  

 

.ربس٠خٗؽزٝ  3/3/1431ِٕز   

ربس٠خٗؽزٝ  1425ِٕز   

 

٘ـ ؽزٝ ربس٠خ1430ٗ  

ِض اٌّزٛعطخ اٌشاثؼخ ثبٌّجشص    اٌم١بط وسئ١غخ ِش-   Qiyas  

   اٌّشوض اٌٛهٕٟ ٌٍم١بِط فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ "              

٘ـ1428/1429   

٘ـ1430/1431ـ  

ػنٛ فٟ اٌٍغٕخ إٌغبئ١خ ثبٌغشفخ اٌزغبس٠خ ثب٦ؽغبء-   ٘ـ1426     

 
 


