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 الدورات التدريبية

 للتدريب املنفذةالجهة  عنوان الدورة

 ياضالر –برنامج العربية للجميع  م.2015ساعة  30 ،تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

 جامعة امللك سعوديز املانع للغة العربية وآدابها كرس ي عبد العز  هـ.1434ساعات تدريبية  8،منهجية البحث العلمي في األدب 

 جامعة امللك سعود زيز املانع للغة العربية وآدابهاكرس ي عبد الع هـ.1436ساعات تدريبية،  8 ،التحليل اآللي للنصوص األدبية واللغوية

 جامعة امللك سعوديز املانع للغة العربية وآدابها كرس ي عبد العز  هـ.1436ساعات تدريبية،  8،النقد وقضايا املرجع

 مركز التدريب اللغوي بجامعة امللك سعود .ه1436ساعات تدريبية، 4، الصياغة اللغوية والتصحيح اللغوي 

 امللك سعود.بجامعة  مركز التدريب اللغوي  ساعات تدريبية4القراءة املنهجية لتحليل النصوص، 

 مركز التدريب اللغوي جامعة امللك سعود هـ1434ساعة  تدريبية،  20، الخطاب الجماهيري 

 جامعة امللك سعود تعمادة تطوير املهارا ه1437 /02/ 6-5ساعات تدريبية،  10مهارات االتصال الفّعال،

 عمادة تطوير املهارات جامعة امللك سعود ه 1436ساعات تدريبية، 4لغة الحوار والتفاوض، 

 مركز دراسات القيادة، الرياض م2015 /11/ 14 - 10ساعة تدريبية،  16 ، (101)القيادة 

 امللك سعودطالب الدراسات العليا بجامعة نادي  م26/10/2015-25ساعات ،  8،   مناهجها ومنهجياتهاالبحوث 

 طوير املهارات بجامعة امللك سعودعمادة ت .تدريبةساعات  8 البحث العلمي: مفاهيم، وأخالقيات، 

 في السعودية، مركز التميز  بوزارة التعليم جامعة امللك سعود ه1436بية، ساعة تدري 36،  في العملية التعليمة برنامج رعاية اإلبداع

 النادي العلمي لطالب الدراسات العليا بجامعة امللك سعود ه1437/  2/  10، وتقديمها  العلميةمهارات إعداد األوراق 

 املهارات بجامعة امللك سعودعمادة تطوير  ه1437 /02/ 11-10، ساعات  dropbox   10  التخزين السحابي

 جامعة الحياة الجديدة بالقاهرة م2013-12-14بتاريخ  ، لغة الجسد

 أكاديمية ملتقى املدربين واملتدربين بالقاهرة م2013-11-16 ،التخطيط االستراتيجي

 اليمن /مأرب/املعهد املنهي والتقني  م2007 ، في دبلوم سكرتارية في الحاسوب

  جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات التعلم باستخدام استراتيجية العصف الذهني

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات التفكير في التدريسدمج مهارات 

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات أساسيات نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات  لفصول االفتراضيةا

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات اإللكترونية في نظام إدارة التعلم ) بالك بورد( االختبارات

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات تقييم اداء الطالب والتعلم عبر االنترنت

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات عداد االستمارات االلكترونيةإ

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات توظيف التعليم عن بعد في العملية التعليمية
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 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات طبيق االخالق االكاديمية في االختبارات االلكترونيةت

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات تقييم اداء الطالب والتعلم عبر االنترنت

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات مهارات التفكير اإلبداعي

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات ات العمل ضمن فريقمهار 

 جامعة امللك سعود -مادة تطوير املهاراتع (( PREZI برنامج العروض التقديمية بريزي 

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات مهارات التدريس والعروض الفعالة

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود ادوات جوجل التعليمية

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود (CourseLabتصميم املحتوى التعليمي الرقمي باستخدام برنامج )

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود Swayتصميم املحتوى الرقمي باستخدام تطبيق 

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود Polycom: Photoshop CC 2019 -نظام مؤتمرات الفيديو 

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود Raptivity -إنتاج املحتوى التعليمي الرقمي باستخدام برنامج 

Utilizing Learning Management System "Blackboard" in Distance Education عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود 

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود تصميم االختبارات و األنشطة

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود توظيف نظام ادارة التعلم في التعليم عن بعد

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود (MS WORD 2016) باستخداممعالجة النصوص 

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود APA-6 دورة التوثيق العلمي بنظام

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود (CamtasiaStudio) برنامج كمتازيا

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود Nearpodادارة القاعات الذكية باستخدام 

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود أفضل املمارسات لتأمين حاسبك الشخص ي

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود مقدمة فى الكمبيوتر و الشبكات

 جامعة امللك سعودعمادة التعامالت اإللكترونية  office 365 ظامن

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود Audacity برنامج باستخداممهارات تحرير ملفات الصوت 

 عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة امللك سعود نظام ادارة التعلم )نسخة اعضاء هيئة التدريس(

 امللك سعود عمادة التعامالت اإللكترونية جامعة نظام متابعة املهام

 الرياض  – العطاء الرقميمبادرة  Webexمقدمة للتفكير التصميمي  

 الرياض-معهد اإلدارة العامة  مهارات التعامل مع ضغوط العمل

 الرياض -معهد اإلدارة العامة إدارة النزاع في بيئة العمل

 الرياض -معهد اإلدارة العامة مهارات التفاوض الفعال
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 أخرى قدرات ومهارات 

MS- Office, Excel, PPt- spss 

 التعامل مع الحاسوب وتطبيقاته

 Blackboard - Microsoft Teams - Google Classroom- zoomالتدريس عن بعد عبر برامج 

 مهارات التدريس الفعال

 املدونات االلكترونية وإدارتها إنشاء

 تحليل املشاكل واتخاذ القرار

 التعامل مع األنماط املختلفةاملرونة في 

 العمل ضمن الفريق الواحد

 تحمل ضغوط العمل

 إدارة الحوار وفن التفاوض

 سيق للبرامج واألنشطة امليدانيةواملتابعة والتناإلشراف 

 

 الخبرات العلمية والعملية

بنظام  تدريس مقررات )مهارات الكتابة، واملهارات اللغوية، مهارات القراءة( لطالب جامعة امللك  ســــــــــــعود، ألرسعة فصــــــــــــول دراســــــــــــية،

 التعاقد بالساعات

ــانيـــة 104، 103، 102، 101تـــدريس مقررات اللغـــة العربيـــة )  -خوالن  –( لطالب وطـــالبـــات كليـــة التربيـــة والعلوم التطبيقيـــة واإلنســــــــــــــ

 م2008 -2006جامعة صنعاء، لسنتين دراسيتين، بنظام التعاقد بالساعات،  

 م2011م إلى نهاية 2009ي ملديرية الحصن صنعاء اليمن، منذ تدريس مواد اللغة العربية وآدابها في املجمع التربو 

 الطالبية، ووحدة أبحاث السرديات بجامعة امللك سعود إعداد التقارير السنوية لبرنامج الشراكة

 إنشاء املدونات االلكترونية وتصميمها وإدارتها

 دجامعة امللك سعو العمل في وحدة أبحاث السرديات في 

 

 

 االنتساب والعضوية

 عضو  االتحاد الدولي للغة العربية.

هــــــ ، 1433جمادى األولى  17أقامتها وحدة أبحاث السرديات بجامعة امللك سعود عضو اللجنة اإلعالمية في ندوة السرد والهوية التي 

افق   م9/4/2012املو

عضـــــــــــــو اللجنة التنظيمية في الندوة الدولية الاانية )قراءة التراث األدسي واللغوي في الدراســــــــــــــات الحدياة( التي أقامها قســـــــــــــم اللغة 

افق 1435ربيع اآلخر  27-25العربية وآدابها بكلية اآلداب بجامعة امللك سعود   م2014فبراير  25ه املو
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عضـــو اللجنة اإلعالمية في جنال اليمن في معرض تراث الشـــعوب الســـابع التي أقامته عمادة شـــؤون الطالب بجامعة امللك ســـعود في 

 م2013شهر إبريل 

 هـ1438هـ إلى  1434عام الجامعي العضو اللجنة اإلعالمية وسكرتير وحدة أبحاث السرديات بجامعة امللك سعود، منذ بداية 

 ه 1438  إلى1436عضو برنامج الشراكة الطالبية بجامعة امللك سعود ومنسق لجنتها اإلعالمية من 

 عضو النادي العلمي لطالب الدراسات العليا جامعة امللك سعود

 دعضو مجلة العليا الصادرة عن عمادة الدراسات العليا جامعة امللك سعو 

 

 املرجعية

 تلفون                                                                                االسم                                                                                                     الصفة              

                    0096650656777                        املشرف ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة امللك سعودمعجب بن سعيد العدواني                                  

 


