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  الوظيفي:الهدف 

     الوصف 

غًا فِيَهاا. بمعنَاى أكثاَر أَستطيُع أَن أَزُعَم بِأنَّ القدراِت المعرفيَّةَ والماديَّةَ البََشِريَّةَ يمكن أن تتجاوَز غالبًا توقُّعاتِنا، مهما كانت مبال

َمنِيَّاةق لقَادن ُصانِعَت األرقااُم القياِسايَّة ُوضوًحا: يستطيُع الناس أن يقوموا بأشياَء تقَُع خارَج نطاق تصوراتِنا الذ ِ  هنياة أو َحت اى الزَّ

 لتُحطَّم، واالختراعاُت تَقنبَع في أماكنِها في انتظاِر البِديَهِة الُمبنتَِكرة.

ِكننا أن نُكَ  نا إلى المتعل ِميَنق سواء في األوساِط األكاِديِميَّة أو بوصفهم أُنَاًسا َعادييَن، فَيُمن َن صوَرةً واضحةً تشاي باأن  وإذا نََظرن ِ و 

ااُدوَدة فقااَ بالن ِساابَة لمااا يتوقَّعُااه ُمعل ُِمااوهم ماانهم. إِن  هااذا ُكلَّااه يُف ااي  ويؤي ِااُده مااا نااراه فااي  "البيئااِة قاادراِت المتعلماايَن تكااون ُمحن

ُر وتحقيُق اإلنجازاِت، وتقييُم الذ ال وقبل كال شايء، االساتمتاُع المحيطِة" بنا( إلى أنه يمكن للمتعل ِمين االرتجاُل والتطوُّ اِت، وأَوَّ

 بما يفعلونه، ومعرفةُ قيمِة ما يَُؤدُّونه.

أن يَلنعَا   َوبِالتَّالي، فإن  المصطلَح الذي يستحقُّ أَنن يقََع في بؤرِة اهتمامنا، هو  البيئةُ المحيطةُ(. إنناي أوِماُن باأن  المعل ِاَم يمكان

ِ،  دوَر المحف ِِز للط الب في سابيل االهتماام ر الدراساي  بعادد  كبيار ِمان المباادِل التعليمياة. فبإمكاناه أن يُعِطاَي نكهاةً مختلفاة للُمقَارَّ

ن ِف ُربَّمااا يحِكااي ِعاان األساااطيِر والِقَصااص الخرافِيَّااة، علااى أن يُعطااي أساااِليَ  التقااويِم ُجاالَّ اهتَماِمااِه. لااذلك، فااإنَّني عااادة مااا أَُصاا

ُهوَن.المعلمين إلى أنواع  ثاَلثة، وهم: ال ُسون واألساتذةُ والموج ِ  مدر ِ

، وأَُظان  أناه فاي  سون يقومون بعمليِة  التدريِس(، أي يقوُمون بِأََداء وظيفتِِهم األساسايَِّة بطريقاة  ِشابنِه ميكانيكيَّاة  مرحلاة فالمدر ِ

سين!!الِحقة سيَِقلُّ عدُد َشاِغِلي هذِه الوظائِف، فَبِِإمَكاِن الروبوتات أن تَِحلَّ محل ِ مثل   هؤالء المدر ِ

ِريس(، يُماِرُسااون أَيً ااا المعرفَااة، ونشاار قَنَاَعاااتِهم األخالقيَّاا ااا األساااتذةُ، فَااِإلَى جانااِ  ماازاولَتِِهم وظااائِفَُهم  التَّاادن ة، ومااواقِِفِهم أمَّ

 األكاديمية.

سون ويَُماِرُساون المعنِرفَاة  هون، فهم يَُدر ِ  باإلضاافِة إلاى ذلاَك( بعمال أكثار خطاورة، ، لكانهم يقوماوَن ونشار القناعااتِ أما الموج ِ

مون امتيااازات  لاابع  الطااالب عنااد  يتمثَّاال فااي كااونهم بمثابااة اآلباااء أو األقااراِن لُطالبِِهاامق يَعنِرفُااون ُعيُااوب المتعل ِمااين، ويُقَااد ِ

ااِعلُون الَحَماااَس ويكونُااوَن َمصااَدر إلهاااِم   وتو ِكاانهم الحكااُم علااى ال ااروَرة، يَُماِرُسااون الِقيَاااَدة بشااكل سااِليم، يُشن .. َكَمااا يُمن جيااه 

ِركون تماماا كياف يساتفيدوَن مان فَُسينِفَسااء مان اإلمكا نااِت المتعل ِِمين تبعا لشخصيَّاتِِهم، ويعرفون إمكانياِت طالبِهم الفرديَّاة. يُادن

. هذا هو نوع المعل ِمين الذي نحتاُجه، وَ  َهِذه هاي المواَصافَات التاي يجا  أَنن الفرديَِّة، إلنتاج فريِق عمل  منسجم  وناجح  ومتالحم 

سين. ِ برنامج لتدري  المدر ِ  تَُراَعى عند إعداد أي 

ِ، هو القيادةُ الفعَّالةُق ِ الرسمي   ال تكمن إن أََحد أهم ِ العوامل المؤثرة في بيئة التعليم والتعلم، ال سيما في إطار اإلعداد األكاديمي 

ماِت اللوجساتيَِّة ومراقبااِة األداِء، بال إِنَّهاا تتعااد ى ذلاك لتشااَمَل تنسايَق جهااود الفرياِق، وتأهيااَل الفعالياةُ اإلداريَّاةُ فااي تقاديِم الخااد 

ر كلُّ واحد  منهم أنه ال غنى عنه من أجال تحقياِق رةياِة ورساالِة وأهاداِف الجماعاِة  أع اِء الفريِق التأهيَل األمثَل، بحيث يَتََصوَّ

لايَس هاو الاذي يحالُّ المشااكَل عناد حادوثَِها فقاَ، أو ُهاو الاذي يَتَنَبَّاأ بهاا قبال حادوثها فحسا ،  كل ِها. إن قائد فريِق العمل الفعَّالَ 

 محيَطةً" يتمُّ فيها الحدُّ من َمَشاِكَل كثيرة ، بَِحيث ال تظهر أَيُّ مشاكَل ُمطلقَا.
 وإنَّما هو الذي يصنع "بيئَةً
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ًرا محوريُّا فيه.إن إدراًكا بشريًّا كهذا، ومجتمعًا يحوي دينامي  كيات  َكَهِذه، ال بُدَّ  فيما أََرى( أَنَّ اللُّغةَ تَلنعَ  َدون

ِ علاى  اِمي  ِل للُّغة وأداِء لغة الكباِر، تَتََحدَّى ُكل  ُمَحاوالت إضفاء الطابع الرسن القواعاد والنمااِذج إِنَّ بساَطةَ وطبيعيَّةَ االكتساِب األوَّ

عِ ظه
 ور واستيفاِء واالحتكاِك بالبياناِت اللغويَِّة  الحصيلة اللغوية( ِعننَد األشخاِص.بَِهَدِف وصِف وشرحِ وتوقُّ

إن  َجميع النظريات التي تَمَّ عرُضها حتى اآلَن ال ترقى ألن تكاون مالئَِماة لتفسايِر االكتسااِب واألداِء، ولاو َحتَّاى علاى المساتوى 

ِ!! إن هذا يتماشى مع مقولة إن اللُّغاةَ بوصا ِفي  فها ظااهرةً معرفيَّاةً واجتماعيَّاةً هاي الغماوُض الاذي يُننتَظاُر أن يَُحال ! هنااَك الوصن

َسبَة الل َِساانِيَّ  ى باـ"الحون ة" أو "اللُّغَِويَّااُت إشكاليَّةٌ أُخَرى ظهرت مع السعي لمعالََجِة اللُّغَاِة الطبيعيَّاِة باساتخداِم اآلالِت، فيماا يَُسامَّ

ااِطنَاِعي" أو "الشَّاابَكات العَصاابِيَّة اإلدَراِكيَّااة".. إلااخ. والس اابَ  فااي هااذا التعقيااِد ذُو ِشااقَّينِنق الشااقُّ الحاُسااوبِيَّة" أو "الااذََّكاء اال صن

َظاة. ثان ل أنه لم يتمَّ تقاديُم وصاف  شاامل  ألداِء اللُّغاة العربيَّاة ال تَُشاوبِهُ َشاائِبَة ِمان الخَطاأ َحتَّاى َهاِذه اللَّحن  يًاا: األداُء المعرفايُّ األوَّ

 البشريُّ والمعالجةُ المنطقيةُ القائمةُ على الحاسوِب ال يَتََطابَقَاِن َدائًِما.

 على مخرجاِت أف ِل أنظمِة الترجمِة اآلليَِّة ِمنن حيُث التقييُم، ستثبت َهِذِه الفكرةَ بشكل  واضح !
 إِنَّ نظرةً سريعَةً

ُت طاواَل ِدَراَساتِي ا نُخاذ ثالثَاةَ بِنَاًء َعلَى َهذَا ُكل اه، فقاد اختارن ألكاِديِميَّاِة، نهًجاا انتقائيًّاا للبحاوِو، وبشاكل أكثار ِدقَّاةً، فاإن أبحااثِي تَأ

، وهَي: مساُر اللغويااِت النفسايَِّة، ومسااُر اللغويااِت االجتماعي اِة، ومسااُر اللُّغويااِت الحاساوبِيَِّة  أو ال لساانيات مسارات  ُمتََرابطة 

لنفِساايَِّة، فَااِإن  بحثااي يغطااي مفهااوَم اللَّغااة، وتنظاايَم البياناااِت اللغويَّااة فااي الااذاكرِة، علااى الماادى الحاسااوبيَّة(. بالنساابِة للغوياااِت ا

اا علاى مساتوى اللغويااِت االجتماعيَّاِة، فاإن اهتماامي ينصا ُّ علاى أداءِ  ِ للُّغَاة. أمَّ  الطويِل، واساترجاَع البيانااِت فاي األداء الفعلاي 

االجتماعيَّاة والقياود المفروَضاة علاى َعَمِليَّاة التواصاِل، وتوضايح أهميَّاِة الظاواِهِر االجتماِعيَّاة فاي  اللُّغَِة في مواجهِة المتطلَّبَاتِ 

َِ والتعلايِم، فاي المعَالََجِة اآلنِيَّة وإنتاجِ اللغة والمتطلباات اللُّغَِويَّاة، إلصاداِر اللُّغَاِة الثانِيَاِة واالشاتراك فاي عملياة ُمعَالََجاِة ال تخطاي

َسااانِيَّاِت الحاسااوبية.يُمِكنُني أَنن أقااوَل دوَن شااك   إن اهتمااامي ينصاا ُّ فااي المقااام األول علااى عماال تطبيقااات لنماااذجِ مساااِر اللُّ 

ِ في مثل تِي َهذَا في إَِطار استكشاِف الواقعِ النفسي 
ن هاذِه النمااذجِ،  مخرجات  حاسوبِيَّة في المعالََجة التلقائِيَّة للبياناِت العربِيَّة، ويَأ

 يفية تحسينِها، وتقُع اهتماماتي البحثيَّةُ في ظل هذه المسارات الثالثَة.وك
 
  المهارات اللغوية ومهارات استخدام الحاس : 

 المهارات  نوعية المهارة   

 اللغوية
 اللغة األم    كتابة( ممتازاللغة العربية  تحدثا، قراءة، 

     كتابة( ممتازاللغة االنجليزية  تحدثا، قراءة، 

 

 استخدام الحاس 
َُ. معالجِة الكلمات وتَحرير النصوِص، استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني والبحث، تطبيقات  2000أوفيس  متقدم ومتوس 

 Word، Excel، Power Pointمايكروسوفِت: 
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 التاريخ جهة العمل الوظيفة

  
 هـ10/2/1436 عة الملك فيصلجام وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

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

 هـ10/5/1435-هـ 18/10/1430 جامعة الملك فيصل وكيلة عمادة شئون المكتبات  

 هـ.18/10/1430 كلية اآلداب-جامعة الملك فيصل منسقة قسم اللغة االنجليزية  

قسم اللغة -اآلداب كلية-فيصلعة الملك جام أستاذ مشارك  

 االنجليزية

 هـ.8/7/1430

 

قسم اللغات -التربية كلية-فيصلجامعة الملك  منسقة قسم اللغات األجنبية  

 األجنبية 

 

 هـ1430هـ حتى 20/7/1425

تقنية مساعدة مدير مركز   

 المعلومات

 

  هـ.21/1/1428إلى  21/1/1427 جامعة الملك فيصل

 

قسم اللغات -التربية كلية-فيصلجامعة الملك  مساعدأستاذ   

 األجنبية 

 

 هـ.17/7/1430إلى  1425

 

األقسام  –قسم اللغة اإلنجليزية بكلية التربية للبنات  طالبة دكتوراه  

عبد األدبية بالرياض. جامعة األميرة نورة بنت 

 ن حاليا. الرحم

 هـ.21/4/1425إلى  5/11/1421

 

قسم اللغات -التربية كلية-فيصلجامعة الملك  األجنبية منسقة قسم اللغات  

 األجنبية 

 

 هـ.1419-1421

 

 محاضر  

 

قسم اللغات -التربية كلية-فيصلجامعة الملك 

 األجنبية 

 

 هـ.1419-1421

 



قسم اللغات -التربية كلية-فيصلجامعة الملك  طالبة ماجستير  

 األجنبية 

 هـ.1414-1418

 

 هـ.1414-1410 عمادة القبول والتسجيل-الملك فيصلجامعة  مديرة القبول  

 

قسم اللغات -التربية كلية-فيصلجامعة الملك  منسقة قسم اللغات األجنبية  

 األجنبية 

 هـ.1407-1410

 

قسم اللغات -التربية كلية-فيصلجامعة الملك  معيدة  

 األجنبية

 هـ.1414 – 1405
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-م، مجلة كلية التربية جامعة بنها2011بوبشيت،  الجوهرة إبراهيمو فايزة صالح الحمادي (،والمعوقات-المهارات-التعليم االلكتروني الجامعي  المتطلبات- -

 .114-81الصفحات:  (،86العدد   (،22جمهورية مصر العربية، المجلد  

 

، الحمادي الحفايزة صوتراها طالبات جامعة الملك فيصل، الجوهرة إبراهيم بوبشيت  ومستواها كماالخدمات الطالبية التي تقدمها عمادة شؤون الطالب واقعها - -

 286-263( الصفحات: 3العدد   (،11جامعة البحرين، المجلد   –التربية  والنفسية كليةم، مجلة العلوم التربوية 2010

 

أكتوبر  12، مجلة جامعة دمشق بسوريا، فايزة صالح الحماديفاعلية استخدام برمجية وسائَ متعددة في تنمية مهارات االستماع لدى طالب المدارس الثانوية، -

 م2008

 

مجلس البحث العلمي. جامعة  –، المجلة التربوية فايزة صالح الحماديدور المعرفِة الصرفيِة في اللغة الثانية في االستدالل المعجمي للطالب المعلمين السعوديين، -

 2008يونيو  2الكويت 

 

، مجلة جامعة الملك فايزة صالح الحماديلمرحلة الجامعية لدى المتعلمين السعوديين، محددات استبقاء الكلمات االنجليزية المكتسبة في المرحلة الثانوية خالل ا-

 هـ1429جمادى األول  28. 12العدد  21سعود للغات والترجمة  مجلة علمية محكمة(. الجزء 

 

ستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية باحث مساعد لفريق العمل "المحور الخامس" في دراسة محور التعليم العالي للفتاة ضمن مشروع الخطة الم -

 هـ.1427السعودية  آفاق(.

 

هـ. وباحث مساعد 1427باحث مساعد لفريق العمل بحث مراجعة وتقويم صالحية السياسات التعليمية واألنظمة المعمول بها في التعليم العالي للفتاة،  آفاق(  -

 هـ.1427واألنظمة المعمول بها في نظام القبول في التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية،  آفاق(  لفريق العمل بحث مراجعة وتقويم صالحية السياسات

 

، مجلة أم القرى للتربية والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية. جامعة فايزة صالح الحماديوسطية الترميز، وجودة الترجمة: تمرين في التدري  على الترجمة،  -

 م. 2008هـ يوليو  1429رج   2رقم  20م القرى. المملكة العربية السعودية. المجلد. أ

 

، مجلة مركز تطوير تدريس اللغة اإلنجليزية جامعة عين فايزة صالح الحماديتأثير الترجمة العقلية للغة األم على اجادة القراءة للنصوص في اللغة الثانية،  -

 (2005سبتمبر -بريل  أ 40شمس، القاهرة، مصر. المجلد 

 

 :األبحاو العلمية المحكمة المقبولة للنشر •

 
القطاع ، مجلة 4201ودالل محمود الجميعي,  فايزة صالح الحمادي, معاني القرآن الكريمم اظهار عنصر النوع في ترجمة أتأثير عنصر النوع على الترجمة: الغاء -

 جمهورية مصر العربية. مجلة علمية محكمة( 2014العدد الرابع عشر ديسمبر جامعة األزهر, كلية الدراسات األنسانية بالقاهرة, 

 

 ودالل محمود فايزة صالح الحماديترجمة األفعال من العربية إلى اإلنجليزية: اآلثار المترتبة على الدراسات اللغوية التقابلية لتحسين مهارات المترجمين، -
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َحافَِة النُمَعاِصَرة  ِمن  - َفاِظ العََربِيَّة فِي الص ِ َراِريٌّ ِلألَلن ِء َقَواِعَد ِزيبف النَمننَهج والنَُّموذَج2012- 2008قَاُموٌس تكن ، مجلة جامعة فايزة صالح الحمادي، 2013 ( فِي َضون

 ZUJournal) ISSN 1561-9109الزرقاء للبحوو والدراسات في العلوم اإلنسانية، 

 

 

 

 

 : األبحاو العلمية المقدمة للمؤتمرات العلمية والندوات المحكمة •

 
جامعة المنيا "الحفاظ على الهوية  –نبية في المؤتمر الدولي الرابع لكلية األلسن الترجمة كأداة لتحقيق التكامل بين مقررات برامج تعليم اللغة االنجليزية كلغة أج -

 جمهورية مصر العربية –م والذي انعقد بمركز سوزان مبارك للفنون واآلداب جامعة المنيا 2007إبريل  25- 23اللغوية والثقافية في عصر العولمة"

 

اللغوية لدي الطالب الدارسين للغة االنجليزية كلغة أجنبية في الندوة الدولية العاشرة: اللغة، األدب واألسالي  توظيف واستخدام األدب في تطوير كفاءة المهارات -

 م.5/11/2010-3هـ الموافق 28/11/1431-26قسم اللغات األجنبية بجامعة غازي بمدينة أنقرة بتركيا 

 

         

 

 مشروعات منجزة: •
 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.-النسخة العربية -جلة العلوم األمريكية ترجمة مقال بعنوان "نوما هنيا" م -

 

سات باحث مساعد مع فريق بحث آفاق ومستقبل التعليم العالي: دراسة محور التعليم العالي للفتاة المحور السادس مراجعة وتقويم صالحية السيا  -

عربية السعودية مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية مقدم واألنظمة المتعلقة بنظام التعليم العالي للفتاة في المملكة ال

 من معهد الملك عبدهللا للبحوو والدراسات االستشارية

 

 

 

 

 

 

 



 

ظمة وق ايا التنظيم م بعنوان "استشراف السياسات واألن15/5/2006هـ الموافق 17/4/1427لمشاركة واإلعداد في ورشة العمل التي أقيمت بتاريخ ا -

تعليم الجامعي في المتعلقة بنظام التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية" ضمن دراسة "التعليم العالي للفتاة" مشروع الخطة المستقبلية لل

 النورس.( وذلك بفندق الحمرا الدمام قاعة 1450-1426المملكة العربية السعودية  آفاق ومستقبل التعليم العالي 

 

هـ بعنوان "استشراف تأهيل المرأة وفقا لبرامج مراكز التعليم المستمر وخدمة 5/4/1427ح ور والمشاركة في ورشة العمل التي أقيمت بتاريخ  -

قبل التعليم العالي المجتمع" ضمن دراسة "التعليم العالي للفتاة" مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية  آفاق ومست

 ( وذلك بمركز أقسام العلوم والدراسات الطبية للبنات بجامعة الملك سعود في قاعة الملتقى العلمي بالملز.  1426-1450

 

 

 :او اشراقة الجامعة الصحف المحلية نشرت فيمقاالت  •

 
يَا - نن  َهشَّتن لََك الدُّ

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

 عطاء + ح  = إيثار -

بَعُوَن َعاًما؟! -  أَرن

ثِيَّة وفاء إلى أَبِي الثَّاِني -  َسأََظلُّ أَذنُكُرَك...َمرن

 َسبنُع ِسنِيَن يَا أَبِي..!!  َوَما ِزلننَا! -

بِيه - َِ التَّشن قُ ت وَصِديَقة.. َوليَسن  ابننَة َوأُخن

د  َوُطُموح  َوَعَمل   -  الِعلنُم.. ثََمَرةُ جهن

 باسمة يا أمينامي  -

 الَحَسُد.. واإلرهاُب المعاِصرُ  -

عنفِ  - ِر ِمَن ال َّ  التََّساُمُح َمننَهُج التََّحرُّ

-  
 

 األوسمـة وشهادات الشكر والتقدير: •
 

 تهنئة للتفوق العلمي من كلية التربية للبنات "األقسام األدبية" جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حاليا في مرحلة الدكتوراه. -

 

 شهادات التفوق العلمي من جامعة الملك فيصل في مرحلة البكالوريوس. -

 

 العديد من الدروع وشهادات الشكر والتقدير من جهات مختلفة.-

 

 

 األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: •
 

 مملكة العربية السعوديةي الفصول الدراسية بمعهد األمل في الف EFLالتحقيق في الممارسات التعليمية للطالب الصم  متعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية(  -

 

 للم ارع التام EFLتأثير المالحظة في التقليل من التأثير السلبي للغة األم على اكتساب طالب الكلية السعوديين  -

 

 دوناتتعزيز مهارات الطالب  متعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية( في الكتابة من خالل استخدام الم-

 

 المناص  اإلدارية: •
 

 هـ1436صفر  9  الى هـ1433ذو القعدة  3وكيلة أقسام الطالبات المكلفة جامعة الملك فيصل، األحساء  –

 هـ.1435جمادى أول  10هـ الى  1430شوال  18وكيلة عمادة شؤون المكتبات شؤون المكتبات، جامعة الملك فيصل، األحساء -

 هـ. 1430شوال  18ية، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك فيصل، األحساء منسقة قسم اللغة االنجليز-

 هـ1430حتى  1425، جامعة الملك فيصل، األحساء منذ عام كلية التربيةمنسقة قسم كلية اللغات األجنبية في  -

 ـه1427محرم  21مساعدة مدير مركز تقنية المعلومات جامعة الملك فيصل، األحساء  -

 هـ.1414حتى  1410منذ  مديرة القبول بعمادة القبول والتسجيل جامعة الملك فيصل، األحساء-

 

 ع وية اللجان األكاديمية•
 

 هـ.14/10/1435 ضع الئحة داخلية تنظم عملية الترخيص باإلجازات الدراسية لمنسوبي الجامعةولجنة ع و في   -

 هـ.24/6/1435 ع و في اللجنة الدائمة للدراسات والتطوير -

 هـ.21/2/1435 ترتبَ باللجنة الدائمة لألمن والسالمة بالجامعةوالتي ( بأقسام الطالبات 27دائمة للسالمة بمبنى رقم  اللجنة رئيسة ال -

 هـ.20/2/1435 دائمة للتحقيق بأقسام الطالباتالفرعية الرئيسة اللجنة  -

 هـ.12/11/1434 تميز( برئاسة معالي مدير الجامعةيئة التدريس المبمسمى  لجنة جائزة ع و ه شراقيةاإلع و في اللجنة  -

 .هـ8/5/1434 برئاسة سعادة وكيل الجامعة للشئون األكاديمية الوطني،ع و في اللجنة الدائمة لغرض التح ير المبكر لالحتفاالت باليوم  -

 هـ. 28/3/1434ع و في اللجنة الدائمة للدراسات والتطوير  -

 هـ.7/3/1434الجامعة  اتنة الدائمة لمتابعة شؤون الطالب في مقرع و في اللج -

 . 1430ع و في لجنة تطوير الخطَ الدراسية بكلية اآلداب، جامعة الملك فيصل  -

 1434حتى  3/3/1431ع و بمجلس عمادة البحث العلمي وع و في تحكيم أبحاو الكليات اإلنسانية بالعمادة منذ  -

 هـ.26-29/1/1410 .(RIEC)( في مركز الرياض الدولي للمعارض IEHEدولي للتعليم العالي  ع و في لجنة المعرض ال -

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

ي قسم اللغة االنجليزية، كلية التربية، جامعة الملك فيصل ع و في لجنة إجراء اختبارات القبول والمقابلة الشخصية المعيدات والمحاضرات وأساتذة اللغة ف -

 هـ.1425-1431

 



 

 

 هـ.1427-1426في جامعة الملك فيصل  تخرج الطالباتيس لجنة العالقات العامة في حفل رئ -

 هـ.1426ع و اللجنة التأديبية للطالبات في جامعة الملك فيصل  -

 هـ.1427-1425معة الملك فيصل ع و اللجنة األكاديمية في كلية التربية، جا -

 هـ.1427-1425رئيس لجنة العالقات العامة في كلية التربية، جامعة الملك فيصل  -

 هـ1415رئيسة لجنة القبول وتصحيح أخطاء السجالت األكاديمية  -

 هـ.1425/1426, 1419/1421,  1407/1415ع و لجنة تنظيم سير االختبارات النهائية للسنوات التالية:  -

 هـ.1421-1419هـ, 1415-1407اإلشراف على طالبات كلية التربية في برنامج التربية العملية في المدارس الحكومية  -

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

 هـ.1421-1419هـ, 1415-1407ع و لجنة القبول طالبات جامعة الملك فيصل  -

 هـ.1419/1426,  1407/1415لبات المستجدات وإجراء اختبارات القبول بجامعة الملك فيصل ع و للسنوات التالية: ع و لجنة قبول الطا -

 -هـ. 1407/1415ع و لجنة التربية العملية بكلية التربية  -

 هـ.1415رئيسة اللجنة الثقافية والتربوية في كلية التربية، جامعة الملك فيصل –

 

 

 

 ات والندوات العلميةالمشاركة في المؤتمر•
 

 

 

 

 



 عنوان المؤتمر مكان وتاريخ انعقاده

جامعة  م2014يوليو  20-17الموافق هـ  1435رم ان 23- 20

 الواليات المتحدة األمريكية ،ميشيغانأربور،  آن ميشيغان

 المؤتمر الدولي التاسع عشر للنحو المعجمي الوظيفيح ور فعاليات 

 وورشة عمل"هيكل ومعلومات بناء الجملة من التبعيات غير المحدودة"

مارس في فندق ماريوت وسَ مدينة الواجهة البحرية في  22-25

 بورتالند

 AAAL)2014جمعية األمريكية لعلم اللغة التطبيقي  ال مؤتمرفي  بملصق المشارك

المعرفة، والكينونه، في  ALAAوALANZالمشاركة بورقة عمل في مؤتمر  ا. جامعة فيكتوريا في ويلينغتون، نيوزيلند2013نوفمبر  27-29

 اللغويات التطبيقية

 

ح ور اجتماع المائدة المستديرة حول "" استراتيجيات التميز في المنظمات غير  2013سبتمبر،  17شيراتون الدمام، 

 االستراتيجيات( PUBLICالحكومية "من قبل  ديفيد أوزبورن(  المجموعة 

يونيو  28-23سم اللغويات في جامعة البرتا في ادمونتون، ألبرتا، كندا، ق

2013 

 (ICLC-12المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلم اللغة المعرفي  

جامعة كاليفورنيا، ديفيس، الواليات المتحدة  2013مايو  10-11

 األمريكية

 ورشة عمل متعدد التخصصات على الكلمة النحوية

المشاركة في المؤتمر العلمي الرابع لطالب التعليم العالي في المملكة العربية    1434 جمادى الثاني 22-19مكة المكرمة، 

 السعودية 

 

قاعة األمير سلمان في مقر الوزارة في الرياض خالل الفترة من مارس 

13-14 2013. 

 المشاركة بورقة عمل في الملتقى الثالث للقيادات النسائية من مؤسسات التعليم

 العالي تحت شعار "معا لمستقبل المعرفة"

. ميريالند باركواي، الس فيغاس، S 4505الطالب في  UNLVاالتحاد 

 2013مارس  22-18نيفادا، الواليات المتحدة األمريكية، في الفترة من 

( لمؤتمر IJASالمشاركة ببحث علمي في مؤتمر المجلة الدولية للفنون والعلوم  

 التخصصات األكاديمية

ح ور المؤتمر الدولي األول بجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنفيذ الخدمات الفنية  ، جامعة الرياض2013فبراير  20-18الح ور 

 لذوي االحتياجات الخاصة

مدينة نصر، القاهرة، -فبراير، أرض المعارض الدولية  5-يناير  23

 مصر 

  44ي دورته ع و لجنة توفير وشراء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ف

 

ح ور فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد: من  ، فندق ريتز كارلتون، الرياض2013فبراير  4-07

 الممارسة إلى األداء

 ح ور اجتماع المائدة المستديرة حول: الحكم والقيادة في القطاع العام الخبر 2013يناير  8

ح ور المؤتمر الدولي األول للبراغماتية بين األمريكيتين والمؤتمر الدولي الخامس  USA ، جامعة والية كارولينا الشمالية، شارلوت،2012أكتوبر،  19-21

 للبراغماتية بين الثقافات 

 LCMفي اللغة والثقافة والعقل / المشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي الخامس  على الجامعة الكاثوليكية في البرتغال في لشبونة 2012يونيو  27-29

V) 

المشاركة بورقة عمل في المؤتمر الكندي األمريكي للتخصصات األكاديمية من المجلة  ، جامعة رايرسون، تورونتو، كندا2012مايو،  21-24

 الدولية للفنون والعلوم

كانون الثاني  يوم الجمعة(،  13كانون الثاني  الثالثاء( إلى  10من 

طئ ويكيكي منتجع وسبا ماريوت وفندق هيلتون شاطئ في شا 2012

 ويكيكي في هونولولو، هاواي، الواليات المتحدة األمريكية

المشاركة ببحث علمي في المؤتمر السنوي العاشر هاواي الدولي للفنون والعلوم 

 اإلنسانية

جمعية اللغويات -Langfest 2011كانبيرا المشاركة ببحث علمي في مؤتمر  .2011ديسمبر،  2-نوفمبر  30كانبيرا –أستراليا 

 (ALANZ)التطبيقية من أستراليا  عالء( وجمعية اللغويات التطبيقية لنيوزيلندا 

2ndcombinedconference 

نوفمبر  13- 10هـ، 1432ذو الحجة  17-14 فيينا-جمهورية النمسا 

 ف 2011

 2011المعرض الدولي للكتاب 

مشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي حول اللسانيات المعاصر اإلنجليزية  بروك بألمانيا.في أوسنا 2011يوليو عام  19-23

 ICLCE) 

جاكسونفيل، فلوريدا الواليات المتحدة  -فندق يندهام بجاكسونفيل 

 األمريكية  من

 هـ  1432/ 6/ 9-11   

 

ثي اللغاِت المشاركة في مؤتمر المنظمة الدولية لمعلمي اللغة اإلنجليِزية إلى متحد

 Sunshine State TESOL (بالممارسةربَ النظرية  الجسور:  بناءاألخرى 

2011 Conference 

 بعنوان:ببحث 

 Enhancing Collaborative Learning in the Saudi Context 

 تَحسين التَعَل م التعاونيِ في السياِق السعوديِ 

فبراير  24-21فق هـ الموا1432ربيع األول  21إلى  18خالل الفترة من 

 م في فندق الفيصلية بالرياض.2011

 

المؤتمر الدولي الثاني للتعلــم اإللكتروني والتعليم عن بعد تحت شعار  تعلم فريد لجيل 

 جديد(

ربيع أول  10- 7في طوكيو باليابان خالل الفترة من  جامعة األمم المتحدة

 م  2011 فبراير/شباط 12- 10هـ الموافق 1432

ِة   المؤتمر (: بناء ثقة المستخدم: Icoasl 2011الدولي للمكتبات اآلسيويِة الخاص 

 المفتاح إلى عصِر نه ة المكتبات العامِة الخاص ِ في العصِر الرقميِ 

 

-26قسم اللغات األجنبية بجامعة غازي بمدينة أنقرة بتركيا 

 م.5/11/2010-3هـ الموافق 28/11/1431

 

العاشرة: اللغة، األدب واألسالي  ببحث بعنوان: المشاركة في الندوة الدولية 

 "استخدام وتوظيف األدب لتطوير الكفاءة اللغوية في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية" 

المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد التابع لوزارة التعليم 

 العالي، برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد

هـ الموافق 23/11/1431-22العنقري، وذلك في يومي السبت واألحد 

 م، وذلك في مقر المركز بحي الورود بمدينة الرياض30-31/10/2010

المشاركة في حلقة النقاش الثامنة، بعنوان "دور المكتبة الرقمية السعودية في خدمة 

 التعليم العالي"

الملك عبدهللا بن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مشروع 

عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" فندق تولي  إن الخبر السبت 

 مساء. 8-4هـ من الساعة 15/11/1431الموافق 

المشاركة في حلقة النقاش تحت عنوان "الرةية المستقبلية للتعليم في المملكة 

 العربية السعودية"

 



 

 

 

 

  

 

 

- 17في الفترة ما بين  تننتالجامعة الملك فيصل فندق اإلحساء انتركون

 هـ 19/6/1431

 

 المشاركة في الندوة العلمية في مجال الموهبة واإلبداع تحت شعار

 .. تبدأ مبكراً(  رعاية الموهبة 

-12قسم اللغة االنجليزية أسبانيا –جامعة غرناطة كلية اآلداب 

 م2010/ 5/ 28-26هـ، ـ الموافق 14/6/1431

دريس المحادثة في العصر االلكتروني في الندوة الدولية: المشاركة ببحث بعنوان: ت

 تطبيقات في تعليم اللغات" –"رةى جديدة في تدريس المحادثة 

 –م 2009هـ1430الدورة الثالثة 

 باريس -م اليونسكو 27/5/2010

ح ور حفل توزيع جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدهللا بن عبدالعزيز العالمية 

 للترجمة

/ ربيع 15- 12 المدينة المنورة األحد إلى األربعاء –اإلسالمية  الجامعة

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

 دعوة لح ور المؤتمر الدولي لإلرهاب:  اإلرهاب بيـن تطرف الفكر وفكر التطرف(

سية الثانية للحوار بين الح ارات بورقة عمل المشاركة في الندوة السعودية الفرن م.2010مارس  16-15فرنسا  –جامعة السوربون باريس 

 بعنوان: "التعايش وتعزيز التسامح واألخوة اإلنسانية"

 ح ور ندوة التعليم العالي للفتاة: اآلمال والتطلعات هـ20/1/1431-18جامعة طيبة  –وزارة التعليم العالي 

 12-13كلية الدراسات الشرقية واألفريقية. جامعة لندن. المملكة المتحدة 

 .2009نوفمبر 

 (2ِ توثيق اللغة والنظرية اللغوية  

 المعهد الدولي للوحدِة اإلسالميِة وفندِق عصِر نه ة

 2008مارس/آذاِر  25-24الجامعِة اإلسالميِة، كوااللمبور، ماليزيا،  

 التعليم العالي في العالم اإلسالمي: التحديات والفرص

 28-28اليونان في الفترة ما بين  –نا في الجامعة األمريكية الهيلينية بأثي

 م.2007نوفمبر  10-9هـ الموافق 1428شوال 

المؤتمر الدولي األول لمراكز الكتابة بأثينا " إعادة تصور لكتابة المستقبل: األدوار،  

 الممارسات، المشاهدون"

 2007ابريل  28-27اوتيل لورويال في عمان في 

 

 تحت عنوان: تجارب وخبرات وتكنولوجيا الترجمةِ  الملتقى الدولي الثاني للترجمة 

 للفنون واآلداب م والذي انعقد بمركز سوزان مبارك2007 إبريل 25- 23

 مصر العربية جمهورية –جامعة المنيا 

جامعة المنيا "الحفاظ  –مشاركة بورقة عمل المؤتمر الدولي الرابع لكلية األلسن 

 عولمةعلى الهوية اللغوية والثقافية في عصر ال

 م2007ابريل  13-14

 

 قطر TESOL المؤتمر الدولي الثاني

م، 2007فبراير  28-26الموافق -هـ 1428صفر  10- 8في الفترة من 

 فندق االنتركونتننتال. –قاعة الملك فيصل للمؤتمرات  –الرياض 

 

 نحو إدارة متميزة ومبدعة-ح ور الملتقى اإلداري الخامس" اإلبداع والتميز اإلداري

المملكة العربية السعودية والمنعقد في فندق الخليج مريديان بالخبر في 

ديسمبر  13إلى  12الموافق  1427ذو القعدة  22إلى  21الفترة ما بين 

 م2006

الملتقى الثاني للخدمات االلكترونية بالمنطقة الشرقية بعنوان التحديات التي تواجه 

 تطبيق الخدمات االلكترونية

 ح ور فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمعجم اللغوي العقلي  الذهني( هـ1427رم ان  20-18كندا في الفترة -بمونتريال جامعة ماكغرال

هـ الموافق 1/8/1427إلى  29/7/1427عمان باألردن خالل الفترة من 

23--25/8/2006 

جليزية مشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المختصين باللغة االن

 والترجمة في الجامعات العربية

 دورة تدريبية في القيادة واإلبداعِ اإلداري  2006مارس  28-26الرياض  –معهد اإلدارة 

 2006ابريل  19-17مركز التعليم اإللكتروني -جامعة البحرين

 

المؤتمر والمعرض الدولي األول للتعليم اإللكتروني: التعليم اإللكتروني: حقبة جديدة 

 ن التعلم والثقافةم

المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنظمة العربية لتدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية:  م.2006مارس  31 – 29دبي باإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 

 قوة  سيادة( اللغة

 29- 27سلطنة عمان في الفترة من  –جامعة السلطان قابوس بمسقَ 

                           م.      2006مارس 

 المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد "التعلم عن بعد: نحو آفاق جديدة"

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

 م.         2006مارس  1 –فبراير  28

سسات تنظيم وح ور حلقة النقاش الثانية للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد في مؤ

وزارة التعليم  –التعليم الجامعي ضمن مشروع التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 

 العالي

 4-2فندق شيراتون القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 

                           هـ.                                                                2/12/1426-30/11/1426م الموافق 2005ديسمبر 

مشاركة بورقة عمل في المؤتمر السنوي السادس للمنظمة المصرية لتدريس اللغة 

 الممارسات المثلى في تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية-االنجليزية كلغة أجنبية 

هـ الموافق 1426شوال  28-27كلية التربية اإلحساء -جامعة الملك فيصل

 م.                          2005نوفمبر  29-30

 تنظيم وح ور ندوة مقررات الثقافة اإلسالمية بين واقعها والمتغيرات

 الملتقى العربي للترجمة "الترجمة في الوطن العربي: الواقع والمأمول" م.  2005سبتمبر  27-25هـ الموافق 1426شعبان  23-21بيروت 

أكتوبر  1سبتمبر إلى  28هـ الموافق 1426شعبان  27-24في بيروت 

 م.                                                    2005

 الملتقى العربي الثاني للتربية والتعليم "التعليم العالي: رةى مستقبلية"

م الموافق 2005أبريل  13-12جامعة عين شمس في الفترة من -القاهرة

        هـ                      1426ربيع األول  3-4

مشاركة بورقة عمل في المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمركز تطوير تدريس 

 اللغة االنجليزية

هـ إلى 25/12/1425جامعة الملك فيصل في الفترة ما بين   

هـ.                                                                                 7/1/1426

7/1/1426H 

 عاليات مؤتمر الت امن الوطني ضد اإلرهابح ور ف

 ندوة "التعليم الزراعي العالي ومتطلبات المرحلة القادمة" ه1425صفر  24-22جامعة الملك فيصل في 

جامعة  –األقسام اإلنسانية -مركز البحوو-مركز البحوو الجامعية للبنات

       م            2002مارس  20-18هـ الموافق 1423 6-4الملك سعود 

 

 ندوة دور الجامعة في تنمية المهارات البشرية رةية مستقبلية

    –األقسام اإلنسانية -مركز البحوو-ـ مركز البحوو الجامعية للبنات

 م            1999نوفمبر  3-1هـ الموافق 1420رج   25-23جامعة الملك سعود 

 ح ور ندوة تطوير المعلم الجامعي



 

 

 

 

 :لهيئات والجمعيات العلميةالع وية في ا •

 
 حتى اآلن 2012( عام ALAAع و في جمعية اللغويات التطبيقية من أستراليا   -

 إلى اآلن. 2007ع و في منظمة تيسول قطر  منظمة لمعلمي اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى(، -

 -إلى الوقت الحاضر.  1428ع و الجمعية السعودية لإلدارة -

 -الوقت الحاضر  إلى 1427عية السعودية للغات والترجمة ع و الجم-

 2005رع و في المنظمة المصرية لتدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية  منظمة لمعلمي اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى(، القاهرة، مص-

  .2006ة األمارات العربية المتحد دبي.للغة االنجليزية" ع و في منظمة تيسول أرابيا "مؤسسة للتطوير المهني للمعلمين الذين يعلمون ا-

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

 األردن –ع و جمعية أساتذة اللغة اإلنجليزية وآدابها والترجمة في الجامعات العربية -

ان، األردن.ع و الشبكِة العربيِة للتعليم المفتوح -  2007والتعليم عن بعد عمَّ

 

  األنشطة التدريسية: •

 تدريس العديد من مقررات في قسم اللغة اإلنجليزية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير: 

 لغة انجليزية علمية 151لغة انجليزية                    نجل  101نجل 

 1قراءة  120قراءة                           نجل  105نجل 

  1كتابة  130نجل                        2قراءة  221نجل 

 1تركي  لغوي  140كتابة                           نجل  106نجل 

 2تركي  لغوي  241مهارات دراسية              نجل  201نجل 

 ةحلقة بحث في تدريس اللغة االنجليزي 469مدخل إلى اللغويات          نجل  254نجل 

 1إنشاء وتعبير  232نثر                            نجل  222نجل 

 1مطالعات وقراءات  323نجل               2إنشاء وتعبير  333نجل 

 التقويم اللغوي 467النحو والصرف               نجل 344نجل 

 ( عربي/إنجليزي/ عربي 2رجمة  ت 461نجل 

 مقررات ماجستير:

 وياتحث في علم اللغمناهج الب :41949نجل

 : مناهج البحث41946 نجل

 

  خدمة المجتمع •
 

  Qiyasمراكِز المتوسطة الرابعة بالمبرز    القياس  ةرئيس-

 هـ1430/1431 في التعليم العالي " الوطني للقياِس المركز 

  Qiyasأحد مراكِز    القياس  ةرئيس-

 هـ1428/1429 في التعليم العالي " الوطني للقياِس المركز 

 حتى اآلن – 1426 ع و في اللجنة النسائية بالغرفة التجارية باإلحساء-

 

 

 

 وورش العمل: التدريبية والمحاضراتالدورات  •

 
الورشة التنسيقية األولى لتفعيل مشاركة ع وات هيئة التدريس في مراكز التميز البحثي ومراكز األبحاو الواعدة، وذلك برعاية معالي المشاركة في  -

 بمقر الوزارة بالرياض. 1436محرم  27الموافق الخميس يوم  وذلكلتعليم العالي وزير ا

 Extremeاجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "القيادة بال حدود: كيف يمكن للقادة الوصول بالمنظمات إلى مستوى متميز من األداء"المشاركة في  -

Leadership: How leaders can enable organizations to achieve outstanding levels of performance " 

ويشارك في االجتماع أصحاب المعالي والسعادة نواب الوزراء ووكالء الوزارات والوكالء Steve Farberويقدمه الخبير الدولي المستشار  

م , 2014/11/12هـ الموافق 1436/1/19ألربعاء المساعدون في األجهزة الحكومية, والرةساء التنفيذين في الشركات السعودية المساهمة. وذلك يوم ا

 في فندق المريديان  بمدينة الخبر. 

بجامعة واشنطن  " والذي عقدLeadership Development Workshopللقيادات االكاديمية في الجامعة بعنوان "  تدريبيال برنامجالمشاركة بال -

 .2014أيلول  12إلى  8هـ الموافق من  1435ذو القعدة  17 إلى 13الفترة من في  ل في الواليات المتحدة األمريكيةسيات

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

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

     2013أبريل  24-23ه،  1434جمادى اآلخرة  13- 14جدة -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي مخرجات التعلم للبرامج والدورات إيالف  -

NCAAAورشة عمل 

األقسام النسائية في الجامعات  CSRالمسؤولية المجتمعية  2013أبريل  19-16هـ, 1434جمادى اآلخرة  9-6 المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي -

 ( ٪100السعودية  ورشة عمل المرأة 

جينا  نوعية اإلدارة والتخطيَ واإلدارة األستاذ 17/12/2012ه،  3/2/1434جامعة الملك فيصل، عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، االثنين  -

Wisker برايتون ،University.UK . 

، جامعة Palmquistالدكتور مايكل  2012/ ديسمبر  11- 10تقييم فعالية التدريس، جامعة الملك فيصل، عمادة التطوير األكاديمي، اإلثنين والثالثاء  -

 والية كولورادو 

( بالتعاون مع KACSTدارة البحوو مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  تنمية القدرة في المملكة العربية السعودية على البحث: صياغة الفكرة وإ -

 . 12:00حتى  08:30 2012ديسمبر  5جامعة الملك فيصل األربعاء 

 

 

 

 



 

 

 

ثقافي  المجلس ال 14/11/2012ه،  29/11/1433جودة تقييم الطلبة، جامعة الملك فيصل، عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، األربعاء  -

 جامعة مانشستر في المملكة المتحدة  Zelmanالبريطاني( البروفيسور بيل بويل والبروفيسور مارك 

 

. أ.د. مرزوق 1433H/  11/  21-20، 2012أكتوبر  7- 6مهارات للباحث الناجح واألبحاو المتميزة جامعة الملك فيصل، عمادة التطوير األكاديمي،  -

 العكنة

 25لتدريبي، استكشاف التعليم والتعلم، والبحث في جبال روكي المكان: معهد التعليم والتدريس  الميل(، جامعة والية كولورادو المشاركة في البرنامج ا -

 . 2012يوليو  3-يونيو 

-10ه،  4/1433/  20- 17المشاركة في برنامج التدري  والمشاركة المجتمعية جامعة الملك فيصل، عمادة التطوير األكاديمي، من السبت إلى الثالثاء  -

 . دان، جامعة والية ميشيغان، الواليات المتحدة األمريكية.Lوالدكتور شاري  M. Doberneckالتي قدمتها الدكتورة ديان  3/2012/  13

 

دي محمد أبو الدكتور حم 24th- 2011أكتوبر  1432H ،23/  11/  26-25أسالي  تنشيَ الذاكرة، جامعة الملك فيصل، عمادة التطوير األكاديمي،  -

AlShamat  

 23- 21( ورشة العمل السنوية الداللة والبراغماتية والحوار لوس أنجلوس، كاليفورنيا Angelogueانجليس  SemDial  2011المشاركة في  -

 .2011سبتمبر 

 .Drن"، والذي يقدمه سعادة الدكتور / المشاركة بالبرنامج التدريبي "الشراكة المجتمعية ك رورة عالمية للتعليم العالي في القرن الواحد والعشري -

Kevin Kecskes  1432/  7/  5- 4عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل والذي عقد في مدرج كلية الط ، وذلك يومي االثنين والثالثاء 

 هـ من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً.

الستراتيجي: المفهوم والتطبيق، والذي قدمه سعادة األستاذ / خالد بن محمد القصار عمادة تطوير التعليم المشاركة بالبرنامج التدريبي التخطيَ ا -

هـ من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية  1432/  6/  28- 27الجامعي بجامعة الملك فيصل والذي عقد في مدرج كلية الط ، وذلك يومي االثنين والثالثاء 

 اً.الثانية عشرة والنصف ظهر

ثاء ورشة عمل بعنوان "التعريف بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال دعم البحوو ودور مكات  المتابع" جامعة الملك فيصل الثال -

 هـ الساعة العاشرة صباحاً 29/5/1432

 م.2011يناير  25-24ل جامعة الملك فيص-االتجاهات الحديثة في مصادر المعلومات الرقمية عمادة تطوير التعليم الجامعي -

 م2011يناير  12-11وزارة التعليم العالي  –توظيف وتطوير واإلبقاء على أع اء هيئة التدريس للقرن الواحد والعشرين مركز القيادة األكاديمية  -

 هـ1432محرم 29-28جامعة الملك فيصل-تصميم الحقائ  التعليمية االلكترونية عمادة تطوير التعليم الجامعي -

 هـ1431ذو الحجة 22-21جامعة الملك فيصل-عمادة تطوير التعليم الجامعي Publisherمجلة بحثية باستخدام إعداد  -

 هـ 1431/  12/ 30-28جامعة الملك فيصل من -المشاركة في ورشة تقرير التقويم الذاتي األولى لبرامج كلية اآلداب كلية اآلداب -

 هـ 1431/  12/ 30-28امعة الملك فيصل من ج-المشاركة في ورشة توصيف البرامج بكلية اآلداب -

 ان: القيادة األكاديمية للمكتباتمعهد الدراسات العليا بكلية التربية للدراسات العليا بعنو-المشاركة في البرنامج التدريبي بجامعة هارفارد األمريكية  -

 م.2010أغسطس  6-1وافق هـ، الم1431شعبان  25-20كامبريدج، الواليات المتحدة األمريكية -جامعة هارفارد -

تعلم خدمة وتطوير المشاركة في البرنامج التدريبي المعد لمنسوبي جامعة الملك فيصل بكلية التربية للدراسات العليا بجامعة بورتالند األمريكية بعنوان:  -

 29 – 18هـ الموافق 1431شعبان  17-6فترة من الشراكات مع المجتمع، وإدماج خدمة المجتمع في المناهج الدراسية جامعة بورتالند األمريكية، في ال

 م. الواليات المتحدة األمريكية2010يوليو

جمادى  19ورشة عمل تح يرية لوضع استراتيجية البحث العلمي بالجامعة للسنوات العشر القادمة جامعة الملك فيصل قاعة اللقاءات العلمية األربعاء  -

 م.2010 يونيةهـ الموافق الثاني من 1431الثاني 

هـ الموافق 13/5/1431ورشة العمل األولى حول: " الشراكة االستراتيجية بين جامعة الملك فيصل والمجتمع فندق األحساء انتركونتننتال يوم الثالثاء  -

 م27/4/2010

-ائق واالتصاالت اإلدارية م مركز الوث10/4/2010المختلفة ورش العمل الطالع واختبار قبول مستخدمي نظم المحتوى المتكامل للوحدات اإلدارية  -

 جامعة الملك فيصل

 م.2010ابريل  5-3هـ الموافق 1431ربيع الثاني  Blackboard 18-20مهارات وأدوات استخدام نظام  -

وضمان الجودة. عمادة تطوير التعليم الجامعي –جامعة أم القرى -تنمية القيادات اإلدارية واألكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وزارة التعليم العالي -

 م.2010يناير  14-11هـ الموافق 1431محرم  28-25 ورقة مقدمة من الدكتور حياة الحربي(. 

كيربي،  "ورشة عمل فن وعلم التعليم والتعلم" جامعة الملك فيصل، كلية العلوم الزراعية واألغذية. لجنة التطوير وضمان الجودة.  ورقة باريك ر. -

 م2009أكتوبر  28-26د كلية العلوم الزراعية والحياة، جامعة فلوريدا(. أستاذ فولبرايت التخصصي وعمي

التعليم ومهارات برنامج التعلم اإللكتروني مهارات التدريس والتعليم وورشة التعليم المستند إلى الوي  عنوان: "التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج:  -

مساء كل يوم. برامج على "تنمية اإلبداع والتميز ألع اء هيئة التدريس في الجامعات في  8:00 --بعد الظهر  4:00التعلم للتعليم أون الين " يومين 

 م.2009مايو  26-25هـ الموافق  1430جمادى الثاني  3-1ية المملكة العربية السعود

-18نتركونتيننتال، المملكة العربية السعودية ساعات تدريبية. عمادة تطوير المهارات. جامعة الملك سعود. األحساء ا 10"التخطيَ للتدريس الفعال"  -

 م.2009ابريل  15-14هـ الموافق  1430ربيع الثاني  19

مايو  5-3هـ الموافق  1429ي ربيع الثان 29-27جامعة الملك فيصل-دورة التدريس الفعال باستخدام نظم إدارة التعلم عمادة تطوير التعليم الجامعي -

 م2008

 هـ1429الفصل الثاني دورة الشبكة االلكترونية  -

 2008يناير  15-13جامعة الملك فيصل -دورة إعداد االختبارات االلكترونية باستخدام نظام وي  سيتي عمادة تطوير التعليم الجامعي -

 23-21 هـ الموافق1429ربيع الثاني  17- 15جامعة الملك فيصل -دورة تحسين مهارات االتصال لدى المعلمين عمادة تطوير التعليم الجامعي -

 م.2008ابريل

ت واألنظمة المشاركة مع فريق بحث آفاق ومستقبل التعليم العالي: دراسة محور التعليم العالي للفتاة المحور السادس مراجعة وتقويم صالحية السياسا -

عي في المملكة العربية السعودية مقدم من معهد المتعلقة بنظام التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجام

 بعنوان:الملك عبدهللا للبحوو والدراسات االستشارية في تصميم وتقديم ورش عمل 

اة" م العالي للفت"استشراف السياسات واألنظمة وق ايا التنظيم المتعلقة بنظام التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية" ضمن دراسة "التعلي -

(. بفندق الحمرا الدمام قاعة 1450-1426مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية  آفاق ومستقبل التعليم العالي 

 م2006مايو  15النورس 

 هـ.1427ربيع األول  28التميز واإلبداع في القيادة معهد اإلدارة. الرياض  -

استكشاف أبعاد جديدة جامعة السلطان  :ICODE 2006اإللكتروني في إطار المؤتمر الدولي حول التعليم عن بعد ح ور ورشة عمل تصميم التعليم  -

 م.2006مارس  26قابوس، سلطنة عمان 

امعة الملك فيصل، الندوة األولى ألقسام الطالبات اإلدارة في الجامعات السعودية: التحديات والطموح، والتي نظمها معهد اإلدارة في المنطقة الشرقية، ج -

 م.2006مارس  8-6الدمام، المملكة العربية السعودية, 

 

 



 

 

  هـ1421شعبان  12-10( كلية التربية، جامعة الملك فيصلSPSSتصميم البحوو مع الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية   -

 هـ1421ل ربيع األو 28-26االختبارات التحصيلية كلية التربية، جامعة الملك فيصل  -

 هـ.1409صياغة األهداف اإلجرائية والسلوكية كلية التربية، جامعة الملك فيصل  -

 

 

 

 

 

 


