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 العلمية  البياناتثانيًا: 

 عنوان الرسالة مصدرها  مسمى الدرجة تاريخ الحصول عليها الدرجـة

 الدكتوراه

  هـ9241
 

 الدكتوراه

جامعة اإلمام حممد 
 بن سعود اإلسالمية

دراسة مقارنة لبعض املتغريات الشخصية و املعرفية و 
االجتماعية لدى ضعيفات السمع املدموجات و غري 
املدموجات يف مدينة الرياض مع وضع تصور مقرتح 

 للدمج

و معلمات الرتبية اخلاصة و عالقته التوافق املهين ملعلمي  جامعة امللك سعود الماجستير هـ9291 الماجستير
 ببعض مسات الشخصية

  جامعة امللك سعود البكالوريوس هـ9241-هـ9241 

 ثالثًا: المناصب والخبرات اإلدارية والعضويات المهنية

 التاريخ اسم اللجنة
نوع 

 العضوية
 مستمرة الجهة

9294 معيد
 هـ

قسم الرتبية  
اخلاصة/كلية 
الرتبية جامعة 
 امللك سعود

غري 
 مستمرة

9291 حماضر
 هـ

الرتبية قسم  
اخلاصة/كلية 
الرتبية جامعة 
 امللك سعود

غري 
 مستمرة

منسقة قسم الرتبية 
 اخلاصة

9291
 هـ

قسم الرتبية اخلاصة/كلية الرتبية  
 جامعة امللك سعود

 غري مستمرة

9291 منسقة كلية الرتبية
-

9249 
 هـ

  
 جامعة امللك سعود

غري 
 مستمرة

ات منسقة القاع
الدراسية لكلية 

9291 
 هـ

جامعة امللك  رئيسة
 سعود

غري 
 مستمرة



 الرتبية
 9241 أستاذ مساعد

 هـ
قسم الرتبية  

اخلاصة/كلية 
الرتبية جامعة 

 سعودامللك 

 مستمرة

رئيسة جملس 
 األكادميي اإلرشاد
 الدراسات مركزيف 

 – للبنات اجلامعية
 اإلنسانية الكليات
برقم 
(3314943/
( وتاريخ 93/3
(41/94/9239
 هـ(

9239 
هـ

  

  رئيسة
 

 جامعة امللك سعود

غري 
 مستمرة

بأعمال مكلفة 
عميدة يف مركز ال

الدراسات اجلامعية 
للبنات بقرار رقم 

(342211/93/
( وتاريخ 3
(42/99/9239

أيام 1هـ( ملدة 
،اعتباراً من 

41/99/9239
هـ  و حىت تاريخ 

 ه 2/94/9239

 
9239

-
9234 

 هـ

جامعة امللك  
 سعود

ري غ
 مستمرة

عضو يف جملس 
وكيالت املركز برقم 

(914241/93/
( وتاريخ 3
هـ41/1/9234)
) 

 
 هـ 9234

جامعة امللك  عضوة
 سعود

 مستمرة

عضو يف اجمللس 
التنسيقي 

للعمادات املساندة 
برقم 
(911311/93/
( وتاريخ 3
 هـ(2/4/9234)

 
 هـ 9234

جامعة امللك  
 سعود

 

رئيسة اللجنة 
الدائمة للنظر يف 

 
 هـ 9239-9231

  
 جامعة امللك سعود

 



مور الطالبات أ
 األكادميية

مساعدة وكيلة 
اجلامعة لشؤون 

مركز  -الطالبات 
 الدراسات اجلامعية

األقسام  -
اإلنسانية 

(919144/44/
( وتاريخ 4
 هـ(1/1/9233)

 
 

 هـ 9233

جامعة امللك  ـ
 سعود

 

عضو فريق مشروع 
تأهيل طالبات 
التخصصات 
 اإلنسانية لسوق

مركز  –العمل 
الدراسات اجلامعية 

للبنات   
ه93/4/9233)
) 

 
 

 هـ 9233

  
 

 جامعة امللك سعود

 

عضو يف جملس 
تنسيقي استشاري 
يعىن خبدمة اجملتمع 

 الدراسات مركز –
الكليات  اجلامعية
-اإلنسانية

(444131/93/
(  و تاريخ 3
ه41/4/9233)
) 

 
 

 هـ 9233

  
 جامعة امللك سعود

 

 
 

 التقديرالشكر و ائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات لجو سادسًا: ا
وشهادات  نوع الجائزة م

 التقدير
 مصدرها تاريخ الحصول عليها المناسبة

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية هـ9241 الطالبة املثالية وسام 7
املسامهة يف حفل خترج طالبات  شهادة شكر  1

 الدفعة اخلامسة واألربعني
 جامعة امللك سعود -عميدة مركز الدراسات اجلامعية للبنات 

 جامعة امللك سعود-رئيس قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية هـ9241-9241 للمسامهة يف جلنة جداول القسم  
للمسامهة يف تنظيم امللتقى األول  شهادة شكر 3

ملشاريع التخرج لطالبات 
الدراسات العليا بقسم الرتبية 

 اخلاصة

جامعة امللك  –مركز البحوث  – وكيلة قسم الرتبية اخلاصة هـ9234
 سعود



حضور مقابالت فريق املراجعة  شهادة شكر  4
اخلارجية ملتطلبات االعتماد 

األكادميي جلامعة امللك سعود يف 
 الفصل الدراسي األول

 جامعة امللك سعود -عميدة مركز الدراسات اجلامعية للبنات هـ9241-9234

املسامهة يف تنظيم سري اختبارات  ادة شكر شه 7
 القبول للطالبات

 املركز الوطين للقياس و التقومي يف التعليم العايل هـ9234

إجناز مهام و متطلبات جلان  شهادة شكر 9
 اجلودة و االعتماد األكادميي

 جامعة امللك سعود-وكيلة كلية الرتبية ه9234-9239

يف ورشة عمل)واع املشاركة الفعالة  شهادة شكر 5
املشكالت السلوكية لطالبات 

 جامعة امللك سعود(

جامعة امللك -جلنة دراسة و متابعة أوضاع الطالبة اجلامعية ه9234
 سعود

املسامهة الفعالة يف احلصول على  شهادة شكر 8
االعتماد األكادميي من الكرز 
الدويل لضمان اجلودة يف التعليم 

(CQAIE) 

 جامعة امللك سعود -بيةعميد كلية الرت  ه9234

املسامهة يف حبث الكونت فريون  شهادة شكر 6
لتشخيص الدرن يف مستشفى 

 امللك خالد اجلامعي

 رئيس وحدة الكلى يف مستشفى امللك خالد اجلامعي  ه9234-9233

 والمجتمعيارات العلمية وخدمة الجامعة الز سابعًا: 
 دةية المستفالجه نوع المشاركة المكان تاريخها المشاركة م
اللجنة التنظيمية لندوة  7

االجتاهات املعاصرة يف التعليم 
 والتأهيل املهين للمعوقني مسعيا 

 

مركز االمري  4444
 السفارات-سلمان

 وزارة الرتبية والتعليم عضوة

ة املركز الوطين للقياس والتقومي يف وزار  رئيسة مدارس الرواد هـ9241 جلنة اختبار القبول للطالبات  1
 التعليم العايل

جلنة اختبار القدرات  3
للجامعيني "قبول الدراسات 

 العليا"

مركز الدراسات  هـ9234
 عليشة-اجلامعية 

املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم  رئيسة
 العايل

 جلنة اختبار القدرات )موهبة(   4
 

مي يف التعليم املركز الوطين للقياس والتقو  رئيسة مدارس اململكة هـ1/1/9234
 العايل

املركز الوطين للقياس والتقومي يف وزارة  رئيسة مدارس الرواد هـ9234 جلنة اختبار القبول للطالبات  7
 التعليم العايل

اختبار القبول  جلنة 9
 للطالبات

 

املركز الوطين للقياس والتقومي يف وزارة  رئيسة مدارس الرياض هـ 9239
 التعليم العايل

انطالقة   برنامج 5
 جديدة للفتيات 

 مؤسسة عامل غراس مشاركة مؤسسة عامل غراس 9239

 
 
 

  خبرات التدريسثامنًا: 



 المكان الجهة المستوى  المقررات التي تم تدريسها م
 المدينة الجامعية للطالبات جامعة الملك سعود الثالث مقدمة يف الرتبية اخلاصة 7
 المدينة الجامعية للطالبات جامعة الملك سعود الرابع مبادئ تربية غري العاديني 1
 المدينة الجامعية للطالبات جامعة الملك سعود الرابع التقييم والتشخيص يف الرتبية اخلاصة 3
 المدينة الجامعية للطالبات جامعة الملك سعود الرابع اضطرابات النطق والكالم 4
 المدينة الجامعية للطالبات ودجامعة الملك سع الخامس مدخل إىل اإلعاقة السمعية 7
 المدينة الجامعية للطالبات جامعة الملك سعود السادس طرق التواصل الشفهي 9
 المدينة الجامعية للطالبات جامعة الملك سعود السادس طرق التواصل اليدوي والكلي 5
 الجامعية للطالباتالمدينة  جامعة الملك سعود الثامن التدريب امليداين يف جمال اإلعاقة السمعية 8
6 

 علم نفس تربوي 
جامعة االمام محمد بن  الثالث

 سعود االسالمية 
-مركز الدراسات الجامعية 

 الملز
النطق -بدائل وسائل االتصال )كلية العلوم الطبية التطبيقية 71

 والسمع(
 المدينة الجامعية للطالبات جامعة الملك سعود السابع

 
  والمحاضرات والدورات  حضور والمشاركة في المؤتمرات والندواتالتاسعًا: التنمية المهنية 

 م
 العنوان

/ندوة/ رمؤتم
 الجهة المنظمة المكان التاريخ ورشة

7 

 م9111-هـ9244 ندوة  الصرع حقيقته وعالجه ومعايشته

مستشفى امللك  مستشفى امللك فيصل التخصصي
فيصل التخصصي 
ومركز  ومركز األحباث

معلومات ومساندة 
 صرعال

االجتاهات املعاصرة يف التعليم والتأهيل  1
 م4444 -هـ9244 ندوة املهين للمعوقني مسعيا

وزارة املعارف األمانة  السفارات-مركز االمري سلمان
 العامة للرتبية اخلاصة

 هـ43/94/9241 عمل ورشة البحث يف قواعد املعلومات اإللكرتونية   3
 للتطوير سعود امللك جامعة وكالة
 تابعةوامل

 جامعة امللك سعود

وكالة جامعة امللك سعود للتطوير   هـ 41/94/9241 ورشة عمل مدخل للتعليم االلكرتوين 4
 واملتابعة

 جامعة امللك سعود

وكالة اجلامعة للدراسات والتطوير     هـ43/99/9241  التقومي املؤسسي 7
 واملتابعة

 جامعة امللك سعود

مي اخلارجي جلامعة املراجعة التطويرية والتقو  9
 امللك سعود: خطوات يف طريق االعتماد

 

 هـ49/94/9241 

 جامعة امللك سعود عمادة اجلودة

الدورة التأسيسية ألعضاء هيئة التدريس  5
 اجلدد

 

-93 دورة
 هـ91/94/9241

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

 جامعة امللك سعود خلاصةقسم الرتبية ا هـ44/94/9241  ضمان اجلودة واالعتماد 8
 مشروع بن باز اخلريي مركز البابطني هـ49/94/9241 دورة خطوات حنو التغيري الذايت 6

 معهد األفاق اجلديدة  (4441) دورةمستويات مبا يعادل  1دورات لغة اجنليزية  71



 ( ساعة يف 294)
 دورة دورة تدريبية عن النظام األكادميي  77

م إىل 34/94/4441
1/9/4441 

 جامعة امللك سعود 

 جامعة امللك سعود  4441  الرخصة الدولية لقيادة احلاسب  71
73 

تطوير املهارات االجتماعية ألطفال فرط 
 (4441) ورشة عمل احلركة وتشتت االنتباه

جمموعة دعم  
اضطراب فرط 

مستشفى  -احلركة
 التخصصي

مشروع ابن باز   هـ44/94/9241 دورة مهارات التفكري املرن، ملدة يوم واحد  74
 اخلريي

77 

 دورة مهارات إدارة الوقت

41-
  هـ41/94/9241

-41املوافق 
 م44/94/4441

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

يف عامل متجدد  أداء األستاذ اجلامعي 79
  بتاريخ 

هـ 4-3/9/9234
-34املوافق 
 م39/94/4441

 عودجامعة امللك س عمادة تطوير املهارات

جتهيز البيانات للعمليات اإلحصائية  75
   SPSS باستخدام 

هـ 1-1/9/9234
-2املوافق 
 م4/9/4441

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

االختبارات اإلحصائية البارامرتية  78
  ، spssوالالبارمرتية باستخدام 

هـ 44-44/9/9234
- 91-
 م91/9/4441

 امللك سعودجامعة  عمادة تطوير املهارات

تصميم العروض التقدميية يف التعلم  76
 هـ41/9/9234-41 دورة االلكرتوين 

املركز الوطين للتعلم االلكرتوين 
 والتعليم عن بعد

 وزارة التعليم العايل

مقاربة نظامية لربامج التوظيف، منوذج  11
 ورشة عمل يراعي احلساسيات الثقافية للمعاقني 

هـ 41/3/9234
 م42/3/4441املوافق 

ضمن فعاليات املؤمتر الدويل الثالث 
 لإلعاقة والتأهيل

 

تقييم مهارات لغة اإلشارة من خالل  17
 ورشة عمل  slpiاملقابلة 

هـ 41/3/9234
 م41/3/4441املوافق 

فعاليات املؤمتر الدويل الثالث لإلعاقة 
 والتأهيل، الرياض

 

استخدام اللغة اليدوية البصرية ملساعدة  11
ل الصم وضعاف السمع يف إتقان األطفا

 اللغة اإلجنليزية أو أي لغة أخرى 

 

 ورشة عمل
هـ 41/3/9234

 م44/3/4441املوافق 

ضمن فعاليات املؤمتر الدويل الثالث 
 لإلعاقة والتأهيل، الرياض

 

 استخدام التقنية يف التدريس اجلامعي 13

 
 دورة

هـ 42-44/2/9234
-44املوافق
 م44/2/4441

 جامعة امللك سعود ملهاراتعمادة تطوير ا

املؤمتر الدويل الثالث لإلعاقة والتأهيل  14
 مؤمتر "البحث العلمي يف جمال اإلعاقة" 

هـ 41-41/2/9234
-44املوافق 
 م44/3/4441

  الرياض

 مركز مطمئنة الطيب مركز مطمئنة الطيب هـ91/1/9234 دورة حتديد الشخصية من خالل الرسم 17
 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهاراتهـ 9/4/9234-41/1 دورة فعالختطيط التدريس ال 19



-42املوافق 
 م41/1/4441

اجلودة وتطبيقاهتا يف مؤسسات التعليم  15
 العايل

 ورشة عمل
هـ 9-4/4/9234

املوافق              
 م41-44/1/4441

 جامعة امللك سعود عمادة اجلودة

18 
 دورة بناء االختبارات التحصيلية 

هـ 4-1/4/9234
-34املوافق 
 م39/1/4441

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

املركز الوطين للتعليم االلكرتوين  هـ94/4/9234 دورة اجلودة يف التعلم االلكرتوين 16
 والتعليم عن بعد

 وزارة التعليم العايل

كيف تنشر حبثا علميا يف جملة علمية  31
   ISRضمن كشاف 

 

 ورشة عمل
هـ 9239حمرم  3

يناير  44املوافق 
 م 4441

 جامعة امللك سعود عمادة البحث العلمي

 اليوم العاملي لإلعاقة  37

 
 فعالياتحضور 

هـ 9239حمرم  3
يناير  44املوافق 
 م 4441

 جامعة امللك سعود مركز االحتياجات اخلاصة

رؤساء أقسام الدراسات اإلسالمية ملتقى  31
ان )حتقيق اجلودة باجلامعات السعودية بعنو 

والتميز يف تدريس املتطلبات اجلامعية من 
  مقررات الثقافة اإلسالمية(

 ملتقى
هـ 94/9/9239

املوافق 
 م41/94/4441

 جامعة امللك سعود قسم الثقافة اإلسالمية –كلية الرتبية 

آلية االستفادة من نتائج التسجيل  33
 هـ9239-9-91 ورشة عمل التجرييب للكليات اإلنسانية

 – للبنات اجلامعية الدراسات مركزيف 
 اإلنسانية الكليات

 جامعة امللك سعود

آلية إقرار الربامج واخلطط الدراسية  34
 "جتارب حملية ودولية"

 

 ورشة عمل
هـ 91-91/9/9239

-2املوافق 
 م1/9/4494

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 
 واألكادميية

 جامعة امللك سعود

من نتائج التسجيل  آلية االستفادة 37
 التجرييب للكليات العلمية

 

 هـ 9239-9-91 ورشة عمل

 جامعة امللك سعود مركز الكليات العلمية والطبية يف امللز

حضور اللقاء السنوي اخلامس عشر  39
للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية 

)جسنت( بعنوان تطوير التعليم: رؤى 
 ومناذج ومتطلبات.

 

 لقاء
هـــــ 9239حمــــرم91-44

ينـــــــــــــــاير  4-1املوافــــــــــــــق 
 م4494

جلمعية السعودية ا 
للعلوم الرتبوية 
 والنفسية )جسنت(

تقرير املقرر يف ضوء متطلبات اجلودة  35
 هـ41/9/9241 ورشة عمل واالعتماد األكادميي

 جامعة امللك سعود قسم الرتبية اخلاصة –كلية الرتبية 

أدوات وتطبيقات بناء  38
 االختبارات 

 

 رشة عملو 
هــــــــ 44-41/9/9239

ــــــاير  93-94املوافــــــق  ين
 م 4494

املركز الوطين للتعلم االلكرتوين 
 والتعليم عن بعد

 وزارة التعليم العايل



 حل املشكالت واختاذ القرارات  36

 
 ورشة عمل

هـــــــــــــــــــــــــ 9-3/4/9239
-94املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م91/9/4494

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

امعيا" نظمتها "كيف تؤلف كتابا ج 41
ألقيت من قبل  –عمادة البحث العلمي 

راشد العبد  عبد الرمحن أبو عمه ، د. د.
 الكرمي

 حماضرة
هــــــ املوافـــــق 1/4/9239
 م42/9/4494

 جامعة امللك سعود 

 ورشة عمل التقنيات احلديثة يف التعليم  47
هـــــــــــــــــــــــــ 421/2/9239

 م 4494املوافق مارس 
املركز الوطين للتعلم االلكرتوين 

 والتعليم عن بعد
 وزارة التعليم العايل

41 
 دورة املهارات الكتابية للمؤلفني والباحثني 

 هــــــــــــــــــــــ9239\2\ 91
أبريــــــــــــــــــــــل  3املوافــــــــــــــــــــــق 
 م4494

مركز البحوث مبركز الدراسات 
 اإلنسانية األقسام –اجلامعية للبنات 

 جامعة امللك سعود

43 

 ورشة عمل يف املقرر الدراسيدمج مهارات التفكري   

41-
 هـــــــــــــــــــــــــــ9239\2\41

-94املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\2\92

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة

الندوة األوىل يف تطبيقات تقنية    44
 حضور فعاليات املعلومات واالتصال يف التعليم والتدريب 

ـــــــــاين  41-41 ـــــــــع الث ربي
-94هـــــ املوافــــق 9239
 م4494ابريل  92

 جامعة امللك سعود قسم تقنيات التعليم –كلية الرتبية 

دورة تدريبية يف نظام البطاقات الذكية  47
 هـ1/9241/ 93-4 دورة للطالبات بالبصمة االلكرتونية 

شركة املعامل الدولية  
للتقنية واملركز الوطين 
 للقياس والتقومي

49 
 ورشة عمل  اترئيسات جلان مراكز اختبارات القدر 

هـــــــــــــــــــــــــ 1-1/4/9239
مـــــــايو  43-44املوافــــــق 
 م4494

املركز الوطين للقياس  وحدة العمليات
والتقومي يف التعليم 

 العايل
45 

  OBEالتعليم القائم على النواتج  

 
 ورشة عمل

91-
هـــــــــــــــــــــــــــ 9239\4\44

-3املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\1\2

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 
اجلامعة واألكادميية بالتعاون مع وكالة 
 للتطوير واجلودة

 جامعة امللك سعود

هـــــــــــــــــــــــــــــــــ 43/4/9239 ورشة عمل أنشطة عملية يف التعلم االلكرتوين  48
 م 4494يونيه 4املوافق 

املركز الوطين للتعلم االلكرتوين 
 والتعليم عن بعد

 وزارة التعليم العايل

 احلركة عند بفرطالغذاء وعالقته    46
  االطفال

 

 ـه9239\99\99 حماضرة

 جامعة امللك سعود قسم الرتبية اخلاصة–كلية الرتبية 

برامج جامعة امللك سعود األكادميية  71
   وحتقيق متطلبات اجلهات املستفيدة 

 

 ورشة عمل
 - ه9239\99\41

املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\99\4

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 
واألكادميية بالتعاون مع عمادة تطوير 

 املهارات

 سعودجامعة امللك 

 االســـــــرتاتيجيةالتحليـــــــل الربـــــــاعي للخطـــــــة  77
ـــا والبحـــث  ـــة اجلامعـــة للدراســـات العلي لوكال

 العلمي  
 ورشة عمل

هــــــــــــــــــ 9239\94\41
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4494\94\2

وكالــــــــــة اجلامعــــــــــة للدراســــــــــات العليــــــــــا 
 والبحث العلمي

 جامعة امللك سعود



 SWOTاملشـــاركة يف التحليـــل الربـــاعي  71
 ه9239\99\ 91 لورشة عم االسرتاتيجيةللخطة 

 - مركــز الدراســات اجلامعيــة للطالبــات
 واإلدارية األكادمييةالقيادات 

 جامعة امللك سعود

 ملتقى البحث العلمي والنشر 73

 
هـــ املوافــق 9234\9\4 ملتقى

 م4494ديسمرب  94

–مركــــز الدراســــات اجلامعيــــة للبنـــــات 
 اإلنسانيةاألقسام 

 جامعة امللك سعود

وكية لــــدى طالبــــات واقــــع املشــــكالت الســــل 74
جلنــة دراســة ومتابعــة )جامعــة امللــك ســعود 

  (الطالبة اجلامعية أوضاع
 ورشة عمل

ــــــــــــــــــــــــــــ  ه9234\9\1 ـ
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4494\94\93

 جامعة امللك سعود اإلداريةوكالة اجلامعة للشؤون 

امللتقـــــــــــى األول للجمعيـــــــــــات العلميـــــــــــة يف  77
 جامعة امللك سعود واملعرض املصاحب له

وافــــــــــــــق صـــــــــــــفر امل 1-4 ملتقى
 4499يناير  94-99

 جامعة امللك سعود 

اإلدارة االسرتاتيجية باستخدام البطاقات   79
 املتوازنة لألداء 

 
 هـ9234\4\41 

 الدراســــــات مركــــــز –عمــــــادة التطــــــوير 
   اإلنسانية الكليات – للبنات اجلامعية

 جامعة امللك سعود

تطوير أقسام الرتبية اخلاصة جبامعات  75
اخلاصة جبامعة لرتبية اململكة : قسم ا

 امللك سعود أمنوذج
 
 
 

 

41-
هـــــــــــــــــــــــــــ  9234\3\41

-4\41املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4499\3\4

 جامعة امللك سعود كلية الرتبية

 تطوير أعمال مراكز البحوث  78
 

 
هـــــــــــــــــــــــــــ 9234\3\91

ـــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــر  49املواف فرباي
 م 4499

 مركــــــــــز –عمــــــــــادة البحــــــــــث العلمــــــــــي
 – للبنــــــــــــــات اجلامعيــــــــــــــة الدراســــــــــــــات
 اإلنسانية الكليات

 امللك سعود جامعة

76 
 قيم اجلامعة   

 
 ورشة عمل

هـــــــــــاملوا9234\3\44
 .4499\3\9فق

-جامعـة امللــك ســعود عمادة التطوير
ضــــــــــــــــمن فعاليــــــــــــــــات 
أســــــــــــــــــبوع التطــــــــــــــــــوير 

 واجلودة باجلامعة
 العالج  –األسباب  –املفهوم  -االبتزاز   91

 
 ندوة

هــــــــــــــــــ 9234\2\4-3
-1املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4499\3\1

 جامعة امللك سعود سالميةقسم الثقافة اإل –كلية الرتبية 

رؤية مستقبلية للحد من البطالة خلرجيات  97
 اجلامعات السعودية

 

 ندوة

1-
هـــــــــــاملوا9234\2\94

 -92فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق       
 م  4499مارس 91

مركـز حبـوث  –عمادة البحث العلمـي 
األقســــــام اإلنســــــانية مبركــــــز الدراســــــات 

 اجلامعية للبنات

 جامعة امللك سعود  

91 
ة للتعلـــــــيم والـــــــتعلم يف اخلطـــــــة االســـــــرتاتيجي
 جامعة امللك سعود

املشـــاركة يف حلقـــة 
نقــــــــا  يف ورشــــــــة 

 عمل

هـــــــــــــــــــــــــــ 9234\2\43
مــــــــــــــارس \41املوافــــــــــــــق 
 م4499

وكالـــــــة اجلامعـــــــة للشـــــــؤون األكادمييـــــــة 
بالتعــــاون مــــع وكالــــة اجلامعــــة للتطــــوير 

تنظـــــــــيم عمـــــــــادة تطـــــــــوير  –واجلـــــــــودة 
 املهارات

 جامعة امللك سعود

 مهرجان )أحبك يا وطن(  93
 ه41/2/9234 شاركة يف فعاليةامل 

 جامعة امللك سعود مركز الدراسات اجلامعية للبنات

دور وكيالت األقسام يف النهوض بالعملية  94
 التعليمية

 

املشــــــــــــــــــــــــــــــــاركة يف 
التنظيم واإلشراف 
 على ورشة عمل

ه ـ 9234\4\9
 4499\1\2املوافق 

وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية 
 والتعليمية

 الدراسات مركز
 – للبنات جلامعيةا

 اإلنسانية الكليات



 برامج الدراسات البينية للمرحلة اجلامعية    97

 
 ورشة عمل

هـــــــــــــــــــــــــــ 49-4-9234
-1-42املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4499

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 
 واألكادميية

 جامعة امللك سعود

تقومي عضو هيئة التدريس للطالب وتقومي  99
ي الطالب لعضو هيئة التدريس  ) الرأ

 والرأي اآلخر(.

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــ 44/4/9234 ندوة
 م41/1/4499املوافق 

 الدراسات مركز -عمادة اجلودة
 اإلنسانية الكليات – للبنات اجلامعية

 جامعة امللك سعود

 شركاء التميز يف التعلم والتعليم    95

 
 ورشة عمل

هـــاملوا9234\99\91
 م4499\94\91فق 

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 
 يةواألكادمي

مركز التميز يف التعلم 
 والتعليم

دمج تقنية املعلومات واالتصال يف    98
 التدريس اجلامعي 

 

 دورة
هـــــــــــــ 9233\9\4-2.

-41املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4499\41

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 -واجلودة

الندوة األوىل من سلسلة ندوات اليوم  96
 والرتمجةكلية اللغات –الواحد

 

هـــ املوافــق 9233\4\9 ندوة
 م4-4499\94\44

مركز حبوث أقسام الدراسات 
 عمادة البحث العلمي -اإلنسانية 

 جامعة امللك سعود

مشاركة املرأة يف عضوية جملس الشورى  51
واجملالس البلدية يف ضوء قرارات خادم 

 احلرمني الشريفني 

 

 ندوة
هــــــــــــــــ 9233صـــــــــــــــفر  3

 41-41املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4499ديسمرب 

قسم الدراسات  –كلية اآلداب
مركز الدراسات  -االجتماعية 

 االجتماعية

 جامعة امللك سعود

57 
Task Stream دورة 

هــــــــ 94-92/2/9233
-1املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م 1/3/4494

 جامعة امللك سعود كلية الرتبية

االشراف العلمي على طالب الدراسات  51
 العليا 

 

 دورة

93-
هـــــــــــــــــــــــــــ 9233\2\92

-4املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\3\1

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة

53 
 دورة بيئة التعلم اآلمنة واملرحية

هـــــــــــــــــــــــــــ 9233\2\91
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4494\3\94

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات( 
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة
 التغذية الراجعة أداة لتعلم افضل 54

 دورة 
هـــــــــــــــــــــــــــ 9233\2\91

املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\3\99

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة
االعتبارات العلمية الالزمة قبل النشر يف    57

   isiجمالت 

 

 ورشة عمل
هـــــــــــــــــــــــــــ 9233\1\91

املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\2\94

 جامعة امللك سعود عمادة البحث العلمي

اب بعنوان )املرأة اللقاء العلمي لكلية اآلد 59
 لقاء بني الواقع والنص( 

هـــــــــــــــــــــــــــ 9233\2\44
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

االقسام  -مركز الدراسات اجلامعية
مركز حبوث اقسام  –االنسانية 

 جامعة امللك سعود



 
 الدراسات االنسانية م4494\3\91

 تطوير ملف التدريس  55

 
 دورة

هـــــــــــــــــــــــــــ 9233\1\91
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4494\2\99

امللك سعود  جامعة عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة
58 

 دورة كفايات التدريس االحرتايف 
هـــــــــــــــــــــــــــ 9233\1\43

املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\2\91

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة
التدريس القائم على التخصص والبحوث  56

 الرتبوية 
 

 دورة
هـــ املوافــق 9233\4\9
 م4494\2\44

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة
81 

 دورة دعم تعلم الطالب   
هـــــــــــــــــــــــــــ 9233\4\41

املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\1\94

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة
رخصة الدورة التوعوية اإللكرتونية يف أمن  87

 دورة مل( املعلومات )سا
ه املوافـــــــــق 2/1/9233
 م 42/4/4494

عمادة التعامالت اإللكرتونية و 
 االتصاالت

 جامعة امللك سعود

الواقع والطموح )  –هيكلة الكليات  81
College Restructuring 

Symposium-Reality and 
Ambition)  

 ندوة

49-
هــــــــــــــــــ 9233\99\44

-1املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م4494\94\1

ليمية وكالة اجلامعة للشؤون التع
واألكادميية بالتعاون مع وكالة اجلامعة 

 للتطوير واجلودة

 جامعة امللك سعود

اللقاء العلمي لكلية احلقوق والعلوم  83
السياسية )القانون وقضايا اجملتمع بني 

 النظرية والتطبيق( 
 لقاء

هــــــــــــــــــ 9233\94\41
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4494\99\94

االقسام  -مركز الدراسات اجلامعية
ز حبوث اقسام مرك -االنسانية

 الدراسات االنسانية

 جامعة امللك سعود

84 
 دورة نظريات التعلم 

هـــــــــــــــــــــــــــ 9232\9\94
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4494\99\44

جامعة امللك سعود  عمادة تطوير املهارات
وكالة اجلامعة للتطوير 

 واجلودة
اللقاء العلمي لكلية الرتبية )التعليم يف  87

  القون احلادي و العشرين: الواقع املأمول(

 

 لقاء
ه 94/9/9232

املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م 44/99/4494

 االقسام -اجلامعية الدراسات مركز
 اقسام حبوث مركز -االنسانية

 االنسانية الدراسات

 جامعة امللك سعود

 بني التواصل لتحسني الكوالج استخدام)  89
 املشكالت ذوي من وأبنائهم الوالدين
 اليوم–( واالجتماعية واالنفعالية السلوكية
  لإلعاقة يالعامل

 هـ9232-9-41 عمل ورشة

 السعودية اجلمعية 
)  اخلاصة للرتبية

 .( جسرت

تصميم )  85
الوسائل 

التعليمية لذوي 
االحتياجات 

 –( اخلاصة
 العاملي اليوم

 لإلعاقة

 

 هـ9232\9\41 عمل ورشة

 السعودية اجلمعية 
)  اخلاصة للرتبية

 .( جسرت



جسرت( اجلمعية السعودية للرتبية اخلاص )  88
ديسمرب  3مبناسبة اليوم العاملي لإلعاقة 

4494  
-41 حضور فعاليات

 ه9232\9\41

 جامعة امللك سعود 

االسرتاتيجيات التعليمية لذوي )  86
( اإلعاقات املتوسطة و الشديدة

 لإلعاقة العاملي اليوم –

 

 هـ9232\9\41 عمل ورشة

 السعودية اجلمعية 
)  اخلاصة للرتبية

 .( جسرت

 مع والتعامل الفعالة الفصول دارةإ   61
  الطالب

 

 دورة
 هــــــــــــــــــ9232\4\3-2

-94 املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 م4494\94\91

 سعود امللك جامعة املهارات تطوير عمادة
 للتطوير اجلامعة وكالة

 واجلودة

صياغة رؤية إدارية جديدة لألقسام   67
النسائية داعمة للخطة االسرتاتيجية 

  4434للجامعة 
وافـــــــــق ه امل3/2/9232 ورشة عمل

 م93/4/4493

وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات 
 بالتعاون مع عمادة التطوير

 جامعة امللك سعود

 املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية  61

 
 ه94/2/9232-4 مؤمتر

كرسي القرآن الكرمي وعلومه بالتعاون 
 مع مركز تفسري الدراسات القرآنية

 جامعة امللك سعود

األول لتوظيف التقنية خلدمة  الدويل راملؤمت 63
 مؤمتر ذوي االحتياجات اخلاصة 

هـــــــــــــــــ  1-94/2/9232
-91املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  

 م 44/4/4493

جامعة اإلمام حممد  
بن سعود اإلسالمية 
 يف مدينة الرياض

 إعداد و تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية 64

 
 ندوة

ه 9232\1\91
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م4493\3\39

 جامعة امللك سعود عمادة التطوير

إعداد البنود التنفيذية ملعايري االتفاقية  67
الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقات 
جبامعات و مؤسسات التعليم العايل بدول 

 جملس التعاون 

 

ه املوافـــــــــق 1/1/9232 ورشة عمل
 م44/3/4493

جلنة شؤون  -عمادة شؤون الطالب
االحتياجات اخلاصة يف التعليم العايل 

 يبدول جملس التعاون اخلليج

 جامعة امللك سعود

69 
 مؤمتر مؤمتر امسع صويت تفهم ضعف مسعي 

هــــــــ 93-92/4/9232
-42املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م42/2/4493

  ديب

استعراض اخلطة االسرتاتيجية ملستشفى  65
 امللك فيصل التخصصي و مركز األحباث 

 

 ندوة
ه 42/4/9232

 م2/1/4493املوافق 

 جامعة امللك سعود عمادة التطوير

 هنة التدريس اجلامعيأخالقيات م 68

 
 دورة

هـــــــــــــــــــــــــ 41/94/9232
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م 34/94/4493

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

 النشر العلمي يف الدوريات العاملية 66

 
 دورة

هــــــــ  94-99/9/9231
-93املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م92/99/4493

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات



711  

ة القياس و التشخيص واستخدام بطاري
الوعي الصويت للكشف عن صعوبات 

 التعلم

 

 دورة
هــــــــ  91-91/9/9231

-91املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م49/99/4493

مركز األمري سلمان  إدارة الشؤون األكادميية و التدريب
 ألحباث اإلعاقة

 أساليب تعزيز تركيز الطالب 717

 
 دورة

ه 93/4/9231
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م94/94/4493

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

711 
 دورة برجميات كتابة و تبويب املراجع العلمية

ه 91/4/9231
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م91/94/4493

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

713 
 دورة تشجيع أحباث طالب البكالوريوس

ه 94/2/9231
-91املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م94/4/4492

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

على التدريس  اخلرائط الذهنية "تطبيقات 714
 اجلامعي" 

 

 دورة
ه 91-44/2/9231

-91املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م44/4/4492

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

 إدارة ضغوط العمل 717

 
 دورة

ه 41/2/9231
 م41/4/4492املوافق 

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

 حماضرة اإلعاقة السمعبصرية )اإلعاقة الفريدة( 719
ه 41/2/9231

 م41/4/4492املوافق 
 جامعة امللك سعود قسم الرتبية اخلاصة

البحث يف قواعد البيانات واملكتبات  715
 الرقمية

 دورة
هـــــــــــــــــــــــــ 4-1/4/9231

 املوافــــــــــــــــــــــــــــــق
 م4-1/2/4492 

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات

 دورة إعداد فلسفة التدريس 718
هـــــــــــــــــــــــــــــــــ 93/4/9231
 م93/2/4492وافق امل

 جامعة امللك سعود عمادة تطوير املهارات
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 ما تم تنفيذة من أبحاث علمية 
  ابحاث تحت التنفيذ 
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