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التدرٌب:

البرنامج التدرٌبً
برنامج تأهٌل المراجعٌن الداخلٌن فً جامعة الملن خالد 1440هـ
ورشة عما بعنوان ( تطوٌر مجاالت وفروع ومعاٌٌر جوائز جامعة الملن خالد للتمٌز 1440هـ
التسجٌل فً اإلطار الوطنً السعودي للمؤهالت(سمف) الهٌئة الوطنٌة للتموٌم 1440هـ
كتابة تمرٌر الدراسة الذاتٌة المركز الوطنً للتمزٌم واالعتماد 1439هـ
إدارة المشارٌع – التخطٌط والتحكم وبرنامج ماٌكروسفت بروجٌكت 2013مكتب تحمٌك الرؤٌة وزارة التعلٌم 2017م
مراجعة وتحدٌث المبادرات التنفٌذٌة ومؤشرات لٌاس األداء االستراتٌجً جدة مركز مؤشرات األداء 1438هـ
Emotional Intelligence for Academic Leaders, Abha 2017
Key Performance Indicator Associate ( KPI-A), The Geroge Washington University
2017
تحدٌث الخطة االستراتٌجٌة لجامعة الملن خالد فً ضوء رؤٌة  .2030رؤٌة إٌجابٌة دبً 2017م
مخرجات التعلم وطرق لٌاسها هٌئة تموٌم التعلٌم -لطاع التموٌم واالعتماد األكادٌمً 1438ه
تأهٌل المراجعٌن الخارجٌٌن هٌئة تموٌم التعلٌم -لطاع التموٌم واالعتماد األكادٌمً 1438هـ
دورة المٌادة األكادٌمٌة الفاعلة هٌئة تموٌم التعلٌم -لطاع التموٌم واالعتماد األكادٌمً 1438هـ
دورة دور الجامعة فً تحمٌك رؤٌة المملكة  2030رواد التٌسٌر دبً 1438هـ
دورة معاٌٌر جودة التدرٌس الجامعً والٌات تفعٌلها فً مالٌزٌا رواد التٌسٌر2016م
دورة مدرب معتمد من المجلس الخلٌجً للتنمٌة البشرٌة 1437هـ
دورة مدرب معتمد من أكادٌمٌة التدرٌب االحترافً 1437هـ
Developing Skills of Trainers course, Canda Global Centre. 2016
Athuntic Advance Leadership by Advance Leadership center, Ministry of Education
K.SA2016
Decision Making and Problems Solving by Leadership center ,Ministry of Education
K.SA2016
الدراسة الذاتٌة للبرنامج الهٌئة الوطنٌة للتموٌم واالعتماد االكادٌمً 1437هـ
دورة فً األمن الفكري ودور األسرة فً تحمٌمه فً الدمام 1437هـ
دورة فً استراتٌجٌات التعلم النشط دبً 1437هـ
دورة فً استخدام التمنٌات الحدٌثة فً التدرٌس الجامعً فً دبً 1437هـ
دورة تصمٌم وبناء الممررات اإللكترونٌة دبً الٌافع للتدرٌب 1437هـ
دورة بناء اختبارات مخرجات التعلم العالً المركز الوطنً للمٌاس والتموٌم التربوي فً التعلٌم العالً 2015م
دورة فً الجودة واالعتماد األكادٌمً فً التعلٌم العالً إسطنبول تركٌا خبراء االدارة 1436هـ
Advance Quality and Accreditation in Higher Education Cardiff Metropolitanm
University , 2015
دورة فً تصمٌم الخطط والبرامج الدراسٌة دبً 1436هـ
دورة مخرجات التعلم للبرامج والممررات الهٌئة الوطنٌة للتموٌم واالعتماد االكادٌمً 1436هـ
Facilitation Skills for Instructors, Leadership Strategies Institute , Austbul 2015
تحلٌل وإدارة المبادرات االستراتٌجٌة مركز مراس لالستشارات اإلدارٌة  ،دبً 2015م
دورة توصٌف الممررات والخبرة المٌدانٌة وتمارٌرها الهٌئة الوطنٌة للتموٌم واالعتماد االكادٌمً فً المملكة العربٌة السعودٌة
1436هـ
دورة كٌف تكون ممٌزا؟  ،جامعة الملن خالد أبها 1436هـ
دورة  C losing the Assessment Loopجامعة الملن خالد 1436هـ
دورة فً توصٌف البرامج وإعداد التمارٌر السنوٌة الهٌئة الوطنٌة للتموٌم واالعتماد االكادٌمً فً المملكة العربٌة السعودٌة
1436هـ
دورة فً التخطٌط االستراتٌجً باستخدام بطالة االداء المتوازن مركز مراس 2014م
Business Analysis Fundamentals. Istanbul, Turkey 2014
دورة التخطٌط االستراتٌجً المركز الرٌادي للتدرٌب والتطوٌر أبها 1435هـ
دورة فً تمنٌات بناء لٌم الشباب لراءات لبحوث والدراسات أبها 1435هـ
دورة فً التعلم النشط مركز بناء االجٌال أبها 1435هـ
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دورة أسس ونطبٌمات إدارة النشاط دبً لعام 2013م
Excellence Undergraduate Education by Leadership center,Minsitry of Eduction
K.SA2013
دورة فً مؤشرات األداء والممارنات المرجعٌة جامعة الملن خالد 1434هـ
دورة فً التخطٌط االستراتٌجً للكلٌات جامعة الملن خالد 1434هـ
Academic Leadership in Higher Education, Cardiff Metropolitanm, 2013
دورة فً تصمٌم خطة استراتٌجٌة لكلٌة التربٌة 1433هـ
دورة فً فنٌات كتابة األسئلة المهنٌة وتحكٌمها مركز المٌاس والتموٌم الرٌاض 1433هـ
دورة االبتعاث الخارجً فً فندق الظهران 1426هـ
دورة تنمٌة مهارات المتدربٌن الحمائب التدرٌبٌة 1424هـ
دورة مهارات العرض و اإللماء فً كلٌة المعلمٌن أبها 1424هـ
اللجان والعضوٌات:
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يسًى انهجنت

عضو مركز الهواٌات الصٌفً الثانً كلٌة المعلمٌن أبها 1292هـ
عضوا فً مركز الهواٌات الصٌفً الثالث فً كلٌة المعلمٌن بأبها1291هـ
عضو الملتمى اإلبداعً األدبً الثانً كلٌة المعلمٌن أبها 1291هـ
عضو فً لجنة فحص جودة الخطط والبرامج فً جامعة الملن خالد 1291هـ
عضو اللجنة العلٌا للخطط فً جامعة الملن خالد 1297هـ
عضو لجنة برنامج اللغة العربٌة دكتوراه 1297هـ
أمٌن اللجنة الدائمة للخطط والبرامج جامعة الملن خالد 1297هـ
لجنة معرفة أسباب تدنً مستوى مخرجات الجامعة 1297هـ
عضو فً لجنة بالغ المالدٌف 1290هـ
عضو اللجنة العلٌا للخطط فً جامعة الملن خالد 1293هـ
عضو لجنة معٌار السلطات واالدارة فً معاٌٌر االعتماد المؤسسً
عضو لجنة معٌار التعلٌم والتعلم فً معاٌٌر االعتماد المؤسسً
عضو لجنة معٌار عاللة المؤسسة المجتمعٌة فً معاٌٌر االعتماد المؤسسً
عضو لجنة دراسة أسباب عدم لبول خرٌجً برنامج المانون بالدراسات العلٌا فً برنامج االنظمة 1290هـ 1297هـ
عضو اللجنة الدائمة لألشراف على برامج التمرٌض بالجامعة1290هـ
عضو لجنة االشراف على مركز الرعاٌة والتكافل االجتماعً 1293
عضو لجنة مراجعة الخطط والبرامج فً جامعة الملن خالد 1293هـ
عضو اللجنة العلٌا للخطط والبرامج للخطط والبرامج فً جامعة الملن خالد1293هـ

ثانٌا على مستوى الكلٌة والمسم
 1رئٌس لجنة التربٌة المٌدانٌة بالمسم 1292هـ
 2عضو لجنة متابعة شؤون المعٌدٌن والمبتعثٌن1292هـ
 3عضو توصٌف برنامج وممررات برنامج الدكتوراه بالمسم 1292هـ
 4عضو استحداث برنامج ماجستٌر المناهج وطرق تدرٌس اللغة العربٌة ( انتظام  -ممررات  -دبلوم)1291هـ
 5عضو لجنة متابعة شؤون المعٌدٌن والمبتعثٌن 1291هـ
 6رئٌس اللجنة الثمافٌة واالجتماعٌة بمسم المناهج وطرق التدرٌس1297هـ
 7عضو لجنة التنمٌة المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس 1293هـ
 8عضو لجنة المعٌدٌن والمبتعثٌن 1293هـ
 9عضو اللجنة االجتماعٌة 1293هـ
ثالثا  :خارج الجامعة

مؤسسة الملن عبد العزٌز لرعاٌة الموهوبٌن
عضوا فً البرنامج اإلثرائً الصٌفً السادس فً العلوم الطبٌعٌة التابع لمؤسسة الملن عبدالعزٌز ورجاله لرعاٌة
الموهوبٌن
عضوا تحكٌم فً مسار البحث العلمً فً إدارة التعلٌم بمنطمة عسٌر
عضوا تحكٌم فً مسار تحكٌم البحث العلمً فً إدارة التعلٌم بمنطمة نجران
عضوا فً تحكٌم التصفٌة النهائٌة لألولمبٌاد الوطنً إلبداع العلمً
عضو المشروع الوطنً لمٌاس مخرجات التعلٌم – المركز الوطنً للمٌاس والتموٌم فً التعلٌم العالً 1291هـ
عضو لجنة برنامج تأصٌل
عضو برنامج المٌادات النسائٌة مكتب الدعوة بأبها 1297هـ
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الملتمى الشبابً التوعوي األول 1292هـ-ة ثانوٌة الفتح – إدارة التعلٌم بمنطمة عسٌر
تطوٌر المناهج 1292هـ ثانوٌة الحرمٌن خمٌس مشٌط
ملتمٌات المناهج 1292هـ متوسطة مكة المكرمة أبها
دورة فً التأثٌر واأللناع 1291هـ لجنة التنمٌة االجتماعٌة األهلٌة بحً حسام وتوابعه خمٌس مشٌط
مهارات االتصال الفعال 1291هـ جمعٌة الكوثر الصحٌة الخٌرٌة بمنطمة عسٌر
دورة كٌف تختار تخصصن الجامعً؟ 1291هـ المكتب التعاونً للدعوة واالرشاد وتوعٌة الجالٌات بأبها
المشاركة فً برامج وحدة االنشطة التوعوٌة والثمافٌة 1290هـ
ندوة ٌوم الجودة العالمً 9717م الشركة السعودٌة للكهرباء
مهارات التفكٌر 1290-1297هـ
فن التعامل مع الجمهور 1293هـ مرور منطمة عسٌر ـ أبها
مهارات التفكٌر 1293-1290هـ
مهارات االتصال خٌمة أبها الدعوٌة
دورة المناهج التربوٌة  :التصمٌم واستراتٌجٌات التنفٌذ 1293هـ برنامج لٌادات – إعداد المٌادة النسوٌة المكتب التعاونً
للدعوة واالرشاد وتوعٌة الجالٌات بأبها
االستشارة:

انجهت

و

مستشار فً مدارس التربٌة المتمٌزة األهلٌة بأبها 1293/1290هـ

1


الفعالٌات واالنشطة :

يسًى اندروة
و
 1المشاركة فً األنشطة الطالبٌة مدرسة زٌد بن حارثة 1210هـ تعلٌم الرٌاض
 9المشاركة فً األنشطة الطالبٌة مدرسة زٌد بن حارثة 1213هـ تعلٌم الرٌاض
 9المشاركة فً إدارة النشاط كلٌة المعلمٌن بأبها 1291-1292هـ
 2المشاركة فً االنشطة الطالبٌة بجامعة الملن خالد 1292-1299هـ
 1تمدٌم دورة مهارات التواصل األكادٌمً فً جامعة الملن خالد 1291هـ
 1تمدٌم دورة التعلٌم والتعلم 1291هـ
 7تمدٌم دورة توصٌف البرامج والخطط والممررات 1291هـ
 0البرامج األكادٌمٌة للدراسات العلٌا فً الكلٌات النظرٌة 1291هـ
 3تمدٌم دورة التفكٌر والتمٌز 1297هـ
 17تمدٌم دورة بناء االختبارات الموضوعٌة 1297هـ هـ جامعة الملن خالد
 11تمدٌم دورة طرٌمة توصٌف الممررات وكتابة تمارٌرها الدورٌة 1290هـ

المشاركة فً تطوٌر برنامج الصحة العامة كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌمٌة خمٌس مشٌط 1293هـ
تمدٌم دورة مهارات التدرٌس الفعال 1290هـ
تمدٌم دورة إدارة ضمان الجودة فً الجامعات السعودٌة 1293هـ
مهام وكالء التطوٌر والجودة فً العمادات المساندة والكلٌات 1293هـ
تمدٌم دورة جودة مخرجات التعلم 1293هـ
ضمان الجودة والتموٌم البرامجً والمؤسسً1293هـ الجامعة االسالمٌة المدٌنة
جودة مخرجات التعلم وفك اإلطار الوطنً للمؤهالت 1293هـ الجامعة االسالمٌة المدٌنة
دورة التعلٌم النمال 1227هـ
دورة الخبرة المٌدانٌة فً التعلٌم العالً 1227هـ
دورة تطوٌر الخطط والبرامج 1227هـ
دورة تمرٌر البرامج السنوٌة وتمرٌر الممررات الدراسٌة
دورة توصٌف الخبرة المٌدانٌة وتمرٌرها 1227هـ
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انًؤتًر
ٌوم البحث العلمً التاسع جامعة الملن خالد 1299هـ
المؤتمر الخامس األكادٌمً العالمً فً الس فٌماس (9719/3/ 91-99 ) Las Vegasم
المؤتمر األول للنشر العلمً فً المملكة العربٌة السعودٌة جامعة الملن خالد 1291هـ
مؤتمر استخدام التمنٌات الحدٌثة فً التعلٌم فً أورالندو أمرٌكا 9712م
الندوة العالمٌة فً التدرٌس والتربٌة والتعلٌم هاوي أمرٌكا
مؤتمر االعالم واالرهاب جامعة الملن خالد 1290هـ
المؤتمر الدولً المعلم وعصر المعرفة :الفرص التحدٌات كلٌة التربٌة جامعة الملن خالد 1290هـ
ملتمى الجودة واالعتماد المدرسً الثانً 9717م المرٌات
ملتمى المعلم األول إدارة تعلٌم صبٌا 1293هـ


م
1
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4
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المؤتمرات والملتمٌات العلمٌة:

اإلنتاج العلمً:
المؤتمر

بحث الماجستٌر وكان بعنوان:
والع التموٌم المستمر لمهارات المراءة والمحفوظات فً الصفوف العلٌا من المرحلة االبتدائٌة فً منطمة عسٌر
بحث الدكتوراه بعنوان
’A Description of the Oral Communication Practices in Arabic Lessons in Boys
Primary Schools in Assir, Saudi Arabia
ورلة عمل فً مؤتمر التسامح واالعتدال العالمً فً كندا من 2013/8/16-13م الموافك 1434/10/9-6هـ بعنوان
تعزٌز مبدأ التسامح واالعتدال فً مدارس التعلٌم العام من خالل تفعٌل دور المؤسسة التربوٌة والمدرسة والمعلم
بحث فً المؤتمر الخامس األكادٌمً العالمً فً الس فٌماس ( 25-22)Las Vegasلعام  2013بعنوان
A Description of Enhancing Thinking in Arabic Lessons in Boys’ Primary Schools
in Aassir.
بحث فً المؤتمر الخامس األكادٌمً العالمً فً سان فرانسٌسكو 7-3لعام  2014بعنوان:
The Non-Verbal Practices in Arabic Lessons in Schools in Assir, Saudi Arabia

 6ورلة عمل فً المؤتمر العالمً فً التربٌة فً جامعة  University of Riversideبعنوان :
Teachers of Arabic Language Questions in Upper Primary Schools
 7ورلة عمل بعنوان :توصٌف برامج جامعة الملن خالد فً ندوة الجودة والتمٌز جامعة الملن خالد1438هـ
 8ورلة عمل بعنوان :الجودة فً التعلٌم العام ملتمى الجودة واالعتماد المدرسً الثانً  2017المرٌات 1438هـ
 9تموٌم مخرجات برامج البكالورٌوس فً الجامعات السعودٌة ( جامعة الملن خالد أنموذجا) مجلة جامعة تبون للعلوم
االنسانٌة واالجتماعٌة 2017م
 10تموٌم مخرجات تعلم ممررات برنامج اللغة العربٌة فً ضوء مخرجات التعلم لتخصص اللغة العربٌة الصادرة من المركز
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الوطنً للمٌاس والتموٌم .مجلة العلوم التربوٌة جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز 2017م
فاعلٌة برنا مج تعلٌمً ممترح لائم على استراتٌجٌتً التخٌل وتألف االشتات فً تنمٌة مهارات كتابة لصص االطفال ادى
طالبات تخصص رٌاض األطفال 2018م
تموٌم مستوى الفهم المرائً لدى طالب اللغة العربٌة لمرحلة البكالورٌوس فً جامعة الملن خالد
تموٌم أسئلة االختبارات النهائٌة لممررات برامج اللغة العربٌة فً جامعة الملن خالد وفما لتصنٌف بلوم
صعوبات توظٌف التعلم النمال )  )Mobile Learningفً برامج الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة بجامعة الملن خالد

هذا والله ولي التوفيق.

