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املىقؼ الصخص يhttps://faculty.mu.edu.sa/home/show/cv/96 :

الهاثف

3497374666

ثىٍتر

https://twitter.com/kalofisan

التاريخ الدراسي :
املشخلة الابحذاثُة و املحىظطة والثاهىٍة (الحػلُم الػام) في مدافظة املجمػة.
مشخلة البهالىسٍىط  :ملُة اللغة الػشبُة  /حامػة إلامام مدمذ بً ظػىد إلاظالمُة بالشٍاك.
مشخلةةة املاجضتتخ  :مع ة الؽةةهادا :املاحعةةحار فةةي التربُةةة الح فةةق :مىةةاوط و ةةشس ثةةذسَغ اللغةةة الػشبُةةة مةةؼ ثىـةةُة ال جىةةة
املىاقؽة بطبؼ الشظالة غلى هفقة الجامػة وثبادلها بان الجامػات الػشبُة.
غىىان الشظالة :ؤثش ثذسَغ مقشس الىدى باظح ذام الحاظب آلالي في ثدفُل لبة الفف الثاوي الثاهىي في ؤماهة الػاـمة.
دبلىم بػذ املاحعحار  -دبلىم مشالض مفادس الحػلم بحقذًش ممحاص بمػذى  8 – 7:;8حامػة امللو ظػىد بالشٍاك َ4765-4764ة.
مشخلة الدكخىراه  :غىىان الشظالة  :فاغلُة ثطبُق الحػلم إلالنترووي لذي لبة الجامػات العػىدًة مؼ ثقذًم ثفىس مقترح .
 -ؤحازت الشظالة بحاسٍخ َ 4769 / ; / 6ة بحقذًش ممحاص مؼ مشثبة الؽشف.

التاريخ الوظيفي :
مػلم ملىاد اللغة الػشبُة بالداسا الػامة للتربُة والحػلُم باملىطقة الؽشقُة – مدافظةة الخبةر  -ثةم الاهحقةاى بلةى بداسا التربُةة
والحػلُم بمدافظة املجمػة ( .مػلم – ولُل – مفىك – مؽشف – ؤمان مشلض مفادس جػلم ٌ4757-4747 ) ...
إلاًفاد للػمل مػلما للغة الػشبُة في امل حقُة الثقافُة بعفاسا خادم الحشمان الؽشٍفان في الجمهىسٍة الُمىُة ملذا ؤسبؼ ظىىات  475; -4757ةَ .
مدالةش فةي ملُةة الػلةةىم الطبُةة الحطبُقُةة (حامػةة امللةةو ظةػىد) فةي مدافظةة املجمػةةة الففةل الذسا ة ي وى للػةةام
الذسا ي <َ4763 -475ة (مدالش محػاون).
مدالش فةي ملُةة الػلةىم إلاداسٍةة وإلاوعةاهُة وملُةة الػلةىم الطبُةة الحطبُقُةة (حامػةة املجمػةة) فةي مدافظةة املجمػةة
الففل الذسا ي وى للػام الجامعي َ4764-4763ة ( .مدالش محػاون).
الاهحقاى مً وصاسا التربُة والحػلُم (بداسا التربُة والحػلُم بمدافظة املجمػة) بلى وصاسا الحػلُم الػالي (حامػة املجمػة) سبُؼ وى  4765ةَ .
مدالش في ملُة الػلىم إلاداسٍة وإلاوعاهُة بجامػة املجمػة َ4765ة .
مدالش في قعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة بجامػة املجمػة َ4765ة .
ؤظحار معاغذ في قعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة َ476:ة.
ؤظحار مؽاسك في قعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة َ4775ة.
ولُل غمادا ؼاون الطالب لألوؽطة الطالبُة بجامػة املجمػة َ4768 -4765ة
مبحػث للماى الذلحىساٍ في التربُة بالجامػة إلاظالمُة باملذًىة املىىسا َ4769 - 4768ة .
سثِغ قعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة بجامػة املجمػة َ 476; -4769ة .
غمُذ ؼاون الطالب بجامػة املجمػة ;. ٌ4776 - 476
معخؽاس الجامػة لؽاون الاظخثماس  ٌ4776والًضاى.

بعض العضويات واملهام املكلف بها :

مفىلا لؽفُا ملذاسط املجمػة املحىظطة والثاهىٍة <َ 4755-474ة .
ولُال ملحىظطة املجمػة َ4755ة.
ؤمُىا ملشلض مفادس الحػلم بمحىظطة املجمػة َ 4756-4755ة.
مىفذا للحذسَغ في امل حقُة الثقافُة في ظفاسا خادم الحشمان الؽشٍفان في الجمهىسٍة الُمىُة ملذا ؤسبؼ ظىىات َ475;-4757ة .
ؤمُىا ملشلض مفادس الحػلم بمحىظطة املجمػة ;َ4763 - 475ة .
مؽشفا لبرهامج ؤغطني فشـة لهي ؤبذع .
غمىا في الجمػُة العػىدًة للػلىم التربىٍة والىفعُة (حعتن)
غمىا في الجمػُة العػىدًة الػلمُة للمػلم (حعم)
غمىا في َُئة إلاؼشاف غلى مشلض الحذسٍب النؽفي بمدافظة املجمػة .
غمىا في حمػُة النؽافة الػشبُة العػىدًة الشٍاك .
غمىا في املجلغ الاظخؽاسي لالثداد الػال ي للنؽاف املعلم ألوؽطة وبشامج الطالب بالجامػات العػىدًة.
مذسبا دولُا مػحمذا في مفىلُة ثىمُة القُادات في حمػُة النؽافة الػشبُة العػىدًة.
مذسبا مػحمذا ليؽش ثقافة الحىاس مً مشلض امللو غبذالػضٍض ل حىاس الى ني.
مذسبا مػحمذا ليؽش ثقافة الػمل الحش مً ـىذوس املئىٍة.
مذسبا في مشلض ثطىٍش للحذسٍب الطالبي.
مذسبا مػحمذا في إلاداسا الػامة للح طُط والحطىٍش إلاداسي بؽهادا مػحمذا مً املاظعة الػامة للحذسٍب الحقني واملنهي َ476:ة .
مةةذسبا غلةةى ثطبُقةةات الىقاًةةة مةةً امل ةةذسات واملةةاثشات الػقلُةةة غبةةر بِئةةات الحػلةةُم مةةً ماهةةة الػامةةة ل جىةةة الى ىُةةة ملهافدةةة
امل ذسات (هبراط) َ 476; – 476:ة
غمىا في مىحذي بًجاص دبي بمدافظة املجمػة الحابؼ للىادي دبي بالشٍاك.
َ
غمىا في مجلغ ؼػبة اللغة الػشبُة بةداسا التربُة والحػلُم بمدافظة املجمػة.
ؤمُىا ملجلغ بداسا ـىذوس الطالب بػمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة .
ؤمُىا وهاثبا لشثِغ مجلغ بداسا ـىذوس الطالب بػمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة .
هاثبا لشثِغ ال جىة الػامة لحإدًب الطلبة بجامػة املجمػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة .
ؤمُىا وغمىا في لجىة البرامج الػلمُة و وؽطة بجامػة املجمػة املؽهلة مً مػالي مذًش الجامػة.
غمىا في فشٍق الػمل ل خذمات املجحمػة املقذمة مً الجامػة للمجحمؼ  -غمادا خذمة املجحمؼ .
غمىا في لجىة دساظة لُفُة بداسا مؽشوع ؼاؼات الػشك ل جامػة وفشوغها بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة– غمادا ثقىُة املػلىمات .
غمىا في لجىة الؽاون الطالبُة بجامػة املجمػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة.
غمىا في لجان الخطة الاظتراثُجُة لجامػة املجمػة .
غمىا في لجىة ؼاون روي الاخحُاحات الخاـة بجامػة املجمػة .
غمىا لجىة ثىظُم اخحفاى الجامػة بافححاح املشخلة الاولى للمذًىة الجامػُة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة.
ميعقا ملؽشوع خادم الحشمان الؽشٍفان (سظل العالم ) في حامػة املجمػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة .
مؽشفا غاما غلى حىالة حامػة املجمػة.
غمىا في املجلغ الاظخؽاسي في غمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة َ4768 -4765ة .
ميعقا ل خطة الاظتراثُجُة لػمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة َ4768 -4765ة .
ؤمُىا وغمىا في لجىة الحىمُة العُاخُة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة .
ؤمُىا وغمىا في ال جىة إلاؼشافُة لىخذات الهلُات لخذمة املجحمؼ بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة .ٌ476:-4768
سثِعا ملجلغ قعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة بجامػة املجمػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة . ٌ476;-4769
غمىا في مجلغ ملُة التربُة بجامػة املجمػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة . ٌ476; -4769
هاثبا لشثِغ لجىة القطاغات وثىمُة الػمىٍة في حمػُة النؽافة الػشبُة العػىدًة َ476< – 476:ة .
غمىا في املجلغ الاظخؽاسي لهلُة التربُة باملجمػة َ476:-4769ة .
غمىا في فشٍق بغذاد الخطة الاظتراثُجُة الثاهُة لهلُة التربُة باملجمػة  5353 / ٌ 4773م.
سثِعا لىخذا الحػلُم إلالنترووي بهلُة التربُة باملجمػة َ476:-4769ة .
سثِعا لىخذا خذمة املجحمؼ بهلُة التربُة باملجمػة َ476:-4769ة .
سثِعا ل جىة بداسا الجىدا بقعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة ملػاًارالهُئة الى ىُة للحقىٍم والاغحماد مادً ي  476:-4769ةَ.
سثِعا ل جىة الاظهامات الاححماغُة ملػاًار الهُئة الى ىُة للحقىٍم والاغحماد مادً ي َ476:-4769ة .
سثِعا ل جىة املقابالت (الاخحُاج) في قعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة َ476:-4769ة .

سثِعا ل جىة الخطط الذساظُة بقعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة َ476:-4769ة .
سثِعا ل جىة وؽطة والحذسٍب الطالبي بقعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة َ476:-4769ة .
سثِعا ل جىة خذمة املجحمؼ الحػلُ ي (الطالب) بقعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة َ476:-4769ة .
املؽشف الحىفُزي لذبلىم التربُة الػام في ملُة التربُة باملجمػة ٌ 476; /476:
سثِعا ملجلغ بداسا هادي ؤـذقاء هضاَة الجامعي بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة ;. ٌ4776 - 476
سثِعا ملجلغ بداسا الفىذوس الخاري لذغم بشامج املىذ بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة ;. ٌ4776 - 476
سثِعا ملجلغ ـىذوس الطالب بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة ;. ٌ4776 - 476
سثِعا ل جىة الػامة لحإدًب الطالب والطالبات بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة ;. ٌ476<-476
غمىا في املجلغ الخؽاوسي بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة ;. ٌ476
غمىا في وخذا الحىغُة الفنشٍة املشلضٍة بالجامػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة ;. ٌ476
غمىا في مجلغ حامػة املجمػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة ;. ٌ4776 - 476
سثِعا ل جىة الػامة للم الفات الطالبُة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة <. ٌ4776 - 476
هاثبا لشثِغ املجلغ الاظخؽاسي الطالبي في الجامػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة . ٌ4776 - 4773
هاثبا لشثِغ وخذا الحىغُة الفنشٍة املشلضٍة بالجامػة بقشاس مً مػالي مذًش الجامػة  ٌ4773والًضاى.
غمىا في لجىة فشٍق بداسا صمات والطىاست بقشاس مً مػالي سثِغ الجامػة . ٌ4776 - 4775
سثِعا ل جىة البرامج والخذمات الطالبُة بقشاس مً مػالي سثِغ الجامػة . ٌ4776 - 4775
ؤمُىا ل جىة امل الفات الفنشٍة في الجامػة ٌ4774
غمىا في لجىة الحػاون والػبء الحذسَس ي في الجامػة .ٌ4775-4774
غمىا في لجىة الؽاون مادًمُة في الجامػة . ٌ4775 – 4774
غمىا في لجىة ؼاون املػُذًً واملدالشًٍ ومذس ي اللغات ومعاغذي الباخثان في الجامػة  ٌ4775والًضاى.
سثِعا ملجلغ غمادا ؼاون الطالب بالجامػة ;.ٌ476
غمىا في مجلغ ـىذوس الاظخثماس في الجامػة ; ٌ476والًضاى
غمىا في املجلغ الاظخؽاسي ملذاسط سواد الجامػة ٌ4775
غمىا في ال جىة الحيعُقُة لؽاون إلاًشادات في الجامػة  ٌ 4775والًضاى.
غمىا في لجىة اظحئىاف ؤخهام ال جىة الػامة للم الفات الطالبُة .ٌ4775
غمىا في ال جىة الخؽغُلُة للمػشك الطبي الفحي بمدافظة املجمػة <ٌ476
غمىا في ال جىة الحدمارًة لجلعات مجلغ الجامػة .ٌ4776
مششح الجامػة في ال جىة املدلُة للحػذاد الػام للعهان واملعالً ٌ4774
غمىا في لجىة مشاحػة اللىاثذ املالُة الذاخلُة لىخذات الجامػة  4775والًضاى.
غمى الجمػُة الػمىمُة في حمػُة خُاا لشغاًة املحػافان مً إلادمان في مدافظة املجمػة ٌ4775 - 4774
غمى الجمػُة الػمىمُة في الجمػُة الخارًة لحدفُظ القشآن النشٍم في مدافظة املجمػة .ٌ4775 -4774
غمى في الجمػُة الػمىمُة بجمػُة الذغىا وإلاسؼاد وثىغُة الجالُات في مدافظة املجمػة  ٌ4776والًضاى.
هاثبا لشثِغ مجلغ بداسا الجمػُة الخارًة لحدفُظ القشآن النشٍم في مدافظة املجمػة  ٌ4775والًضاى.
غمىا في مجلغ بداسا حمػُة خُاا لشغاًة املحػافان مً إلادمان في مدافظة املجمػة  ٌ4776والًضاى.
ةةشح غ ةةذد م ةةً املبةةادسات ظ ةةىاء املجحمػُ ةةة الػام ةةة ؤو املجحم ةةؼ الحػلُ ةةي للمػلم ةةان لفن ةةشا امللحق ة الػل ةةي وى لهلُ ةةة التربُ ةةة
ألمىاء مشالض مفادس الحػلم والةزي قغقةذ فةي  َ476:/:/53ة ؤو غلةى املعةحىي مةادً ي لػقةذ ظةُمىاسات للقعةم ثمثلةد فةي ؤل ةر
مةةً خلقةةة هقةةاػ خةةالى الػةةام املاض ة ي لةةزلو املعةةاَمة فةةي ولةةؼ ب ةشامج لخذم ةةة املجحمةةؼ وثىفُةةزَا مةةً قبةةل لبةةة الجامػ ةةة
واملعاَمة في املىاظبات الى ىُة و هذًة املجحمػُة والطالبُة لىادي القشاءا وهادي الحطىع وهادي إلاغالم وغارَا ...
املعةاَمة واملؽةاسلة فةي ثفػُةةل املبةادسات املجحمػُةة لمبةةادسا ثنةشٍم ؤبىةاء املةشابطان فةي مةذاسط املجمػةةة و س اوٍةة وظةذًش وهقةةل
َزٍ املبادسا لهم باظم مػالي مذًش الجامػة ...
فنشا مبادسا امللحق الطالبي ( وى -الثاوي -الثالث -الشابؼ  ) ... -لطلبة حامػة املجمػة في غمادا ؼاون الطالب ;َ4776 – 476ة
فنشا مبادسا مػشك غمادا ؼاون الطالب لألغماى الحطىغُة وخذمة املجحمؼ واملقام في املجمػة مىى ألسبؼ وسخ مححالُة ...
مبادسا حامػتي خمشاء لحدعان بِئة الجامػة ...

الدورات التدريبية واملشاركات والشهادات احلاصل عليها :

 -4دبلىم مشالضمفادسالحػلم بحقذًشممحاص بمػذى  8 –7:;8مً مشلضالحذسٍب وخذمة املجحمؼ بهلُة املػلمان بجامػة امللو ظػىد بالشٍاك َ4765-4764ة.
 -5ؼهادا املذسب املػحمذ ليؽش ثقافة الحىاس مً مشلض امللو غبذالػضٍض ل حىاس الى ني َ4763ة.
 -6دوسا ثنىىلىحُ ةةا الحػل ةةُم ومف ةةادس ال ةةحػلم َ4756/4/4<-49ة ة م ةةً وخ ةةذا خذم ةةة املجحم ةةؼ بهلُ ةةة املػلم ةةان بمدافظ ةةة ال ةةشط
وؤقُمد في مشلض الحذسٍب التربىي في بشٍذا .
 -7الذوسا مىُة الذبلىماظُة الخاـة في مػهذ الذساظات الذبلىماظُة بىصاسا الخاسحُة ملذا ؤظبىع مً َ 4757/6/63ة للمىفذًً للحذسَغ في الخاسج .
 -8الذساظة الذولُةة لقةادا الحةذسٍب لةذوى مجلةغ الحػةاون الخلُيةي بذولةة إلامةاسات الػشبُةة املحدةذا– دبةي  5343/7/5;-55م
مً مشلض بغذاد القادا ومفىلُة دبي وثقذًم مؽشوع غً الحذسٍب املحىقل.
 -9بشهامج بداسا املػشفة  -مىالاملبىس -مالازًا–َ4765/43/48-9ة 5334/</46-7م.
 -:دوسا :الح طُط الاظتراثُيي– 57ظاغة ثذسٍبُة  -لىذن -بشٍطاهُاَ4766 /;/48-43ة 5345/:/8-9/63 -م.
; -دوسا سظل العالم الػاملُة ولى  47 -ظاغة ثذسٍبُة  -وٍلض  -بشٍطاهُا َ4766ة .
< -دوسا سظل العالم الػاملُة الثاهُة –  47ظاغة ثذسٍبُة – وٍلض – بشٍطاهُا َ4767ة .
 -43ثذسٍب مجمىغة لبارا مً الب املذاسط غلى ثقافة الحىاس ومىدهم ؼهادات مػحمذا مً مشلضامللو غبذالػضٍضل حىاسالى ني َ4763ة .
 -44ثذسٍب مجمىغة لباةرا مةً ةالب الجامػةة واملجحمةؼ للحػشٍةف بعةىس الػمةل وخطةىات بوؽةاء املؽةاسَؼ الفةغارا واملحىظةطة
ومىدهم ؼهادات مػحمذا مً ـىذوس املئىٍة .
 -45بغذاد وثقذًم بشهامج ثذسٍبي لنزالء السجً للحػشٍةف بعةىس الػمةل وخطةىات بوؽةاء املؽةاسَؼ الفةغارا واملحىظةطة ومةىدهم
ؼهادات مػحمذا مً ـىذوس املئىٍة ملذا ثالثة ؤًام َ4768/9/<-:ة.
 -46ثذسٍب مجمىغة مً لبة الجامػة في مىلىغات( :القُادا) و(مهاسات الحىاـل)  -4765خت آلان.
 -47املؽاسلة في البرامج الػامة التي ثقام غلى املعحىي الذاخلي ؤو الخاسجي للمملنة الػشبُة العػىدًة ومنها :
 املؽاسلة في امل ُم الخلُيي في الطاثف مؽشف غالقات وبغالم  -الب حامعي . املؽاسلة في امل ُم الثالث ل خلُج في البدشًٍ – الب حامعي . املؽاسلة في امللحق الػاؼش ل جىالة الػشب في ثىوغ – الب حامعي . املؽاسلة في اللقاء النؽفي الػشبي العادط للمعاولان غً روي الاخحُاحات الخاـة– لةبةىةان 533</8/4 – 7/ 5:ممؽاسك بىسقة غمل (مؽشوع) خىى ثجشبة الب روي الاخحُاحات الخاـة .
 املؽاسلة في املهشحان العىىي الخامغ لألوؽطة املذسظُة ممثالللم حقُة الثقافُة بعفاسا خادم الحشمان الؽشٍفان في الجمهىسٍة الُمىُة  4758ةَ املؽاسلة في فػالُات وبشامج وؤوؽطة امل حقُة الثقافُة في العفاسا وفػالُات ًام الثقافُة ل جامػات العػىدًة في سخاب الجامػات الُمىُةولزلو فػالُات مػشك النحاب الذولي العىىي والزي ًقام ظىىٍا في ـالة مػاسك ؤلعبىـىػاء  475;-4757ةَ
 املؽاسلة في امل ُم الجامبىسي الػال ي الثاوي والػؽشًٍ في دولة العىٍذ ً5: .ىلُى  : -ؤغعطغ .5344 املؽاسلة في سخالت الجىالة العػىدًة بلى دولة ؤهذوهِعُا . املؽاسلة في ؤغماى مػعنشات الخذمة الػامة ل حط في منة املنشمة غام <َ474ة. املؽاسلة في ؤغماى مػعنشات الخذمة الػامة ل حط في منة املنشمة غام َ4763ة  .قاثذ ثقىُات مػعنش غشفة . املؽاسلة في ؤغماى مػعنشات الخذمة الػامة ل حط في منة املنشمة غام َ4765ة  .معاغذ قاثذ غام مػعنش الجىالة في من . املؽاسلة في اللقاء وى لحىمُة القُادات الزي غقذ في الغشفة الحجاسٍة في الشٍاك بخىظُم حمػُة النؽافة الػشبُة العػىدًة . املؽاسلة في معابقة الحفىس لألغىام <َ4757-474ة. املؽاسلة في معابقة الحفىس واليؽاط الشٍاض ي والػل ي ;َ475<-475ة. املؽاسلة في مشلض الشخالت الطالبُة بمىطقة الباخة "اليؽاط الاححماعي" َ4755/7/5:-56ة املؽاسلة في حاثضا مار خالذ العذًشي <َ4754/45/4ة. ثىفُز وثطبُق دسوط همىرحُة ملػل ي اللغة الػشبُة في مذاسط جػلُم املجمػة َ4754ة. خمىس فػالُات ملحق  :هدى قُادا فاغلة في املذاسط اليعاثُة الشٍاك َ475</8/57ة . ثىفُز وثطبُق بشهامج "ؤغطني فشـة لهي ؤبذع" َ4756-4755ة ملشلض سغاًة املىَىبان. املؽاسلة في فػالُات البرهامج الى ني لحماًة البِئة املقام ثدد سغاًة ـاخب العمى مار فُفل بً غبذهللا بً مدمذآى ظػىد وصٍش التربُة والحػلُم–الشٍاك-الثمامة-سبُؼ وى َ4763ة
 قُادا مػعنش املحقذم في فػالُات البرهامج الى ني لحماًة البِئة والزي ؤقُم في <َ4764 / 6 / 5ة في سولة خشٍم بالشٍاك ثدد سغاًةـاخب العمى مارفُفل بً غبذهللا بً مدمذ آى ظػىد سثِغ حمػُة النؽافة الػشبُة العػىدًة وصٍشالتربُة والحػلُم .
 قُادا بشامج املحقذم في الاخحفاى بالُىم الى ني املقام في مدافظة الذسغُة في ؼىاى َ4763ة املقام ثدد سغاًة ـاخبالعمى مار فُفل بً غبذهللا بً مدمذ آى ظػىد سثِغ حمػُة النؽافة الػشبُة العػىدًة وصٍش التربُة والحػلُم .
ق
 املؽاسلة في البرهامج الى ني لحماًة البِئة بيسخحه الشابػة في مدافظة املجمػة َ4766/8/<-8ة ميعقا للبرامج املفاخبة واملقامة في حامػة املجمػة .ق
 -املؽاسلة في بشامج خذمة وثىمُة املجحمؼ والزي هفز خالى الػام الذسا ي <َ4763-475ة.

-

ق
املؽاسلة في بشامج خذمة وثىمُة املجحمؼ والزي هفز خالى الففل الذسا ي وىَ4764-4763ة.
املؽاسلة في الحدمار للماثمش الػل ي الثاوي بالجامػة – غمادا ؼاون الطالب َ4765ة .
إلاؼشاف غلى امللحق الحدماري للماثمش الػل ي الثالث بالجامػة – غمادا ؼاون الطالب َ4766ة .
املؽاسلة في املاثمش الػل ي الثالث لطالب و البات الجامػات العػىدًة بالخبر َ4766ة .
إلاؼشاف غلى امللحق الحدماري للماثمش الػل ي الشابؼ بالجامػة – غمادا ؼاون الطالب َ4767ة .
املؽاسلة في املاثمش الػل ي الشابؼ لطالب و البات الجامػات العػىدًة بمنة املنشمة َ4767ة .
إلاؼشاف غلى امللحق الحدماري للماثمش الػل ي الخامغ بالجامػة–غمادا ؼاون الطالب َ4768ة
املؽاسلة في مػشك خُاجي للحىغُة بإلشاس الحذخان وامل ذسات َ 4766ة – غمادا ؼاون الطالب معاغذ املؽشف الػام .
املؽاسلة في ملحق  :غالم املشؤا والطفل َ4766ة – غمادا ؼاون الطالب معاغذ املؽشف الػام.
وسؼة غمل القُادات مادًمُة امل ففة لقُادي غمادات ؼاون الطالب – مشلضالقُادا بىصاسا الحػلُم الػالي – الخبرَ4767ة .
دوسا القُادا الثاقبة مً مشلض سئٍة بًجابُة للحذسٍب ثدد بؼشاف املاظعة الػامة للحذسٍب الحقني واملنهي ( )8ظاغات في 5346/7/53م
املؽاسلة في الشخلة الذولُة الخامعة لحبادى الضٍاسات والثقافات لؽباب و الب الجامػات العػىدًة بلى اململنة املغشبُة
وخمىس وسؼة غمل بػىىان "الػلماء الؽباب مً املحفىقان واملىَىبان" َ4767ة.
املؽاسلة في الشخلة الطالبُة ل جىة غمذاء ؼاون الطالب بلى مىسٍا الجىىبُة ;.ٌ476
املؽاسلة في امللحق الشابؼ لإلغالم في اململنة املغشبُة حمادي ولى <.ٌ 476
املؽاسلة في امللحق الػال ي ظفشاء الحىاس بان دًان في ثىوغ سبُؼ وى .ٌ 4773
املؽاسلة في بشهامج ثىمُة الػمىٍة في الىالًات املحدذا مشٍنُة ؼىاى <َ476ة (معاوى الحقىٍم واملحابػة)
املؽاسلة في امللحق الػال ي للمىَىبان واملحفىقان في حمهىسٍة مفشالػشبُة خالى الفترا مً َ4773 / : / 46 –9ة املىافق 534< / 6 / 53 –46م .
خمىس املاثمشالػل ي الذولي الثالث غؽشللمىَىبان واملحفىقان في القاَشا مً َ4773/ : / <-:ة املىافق 534< / 6 / 49-47م.
سثاظة حلعة (البدث الػل ي  +الحػلُم الػالي  +الػلىم الطبُػُة والحنىىلىحُا) في املاثمش الػل ي الذولي الثالث غؽش
للمىَىبان واملحفىقان في القاَشا مً َ4773/ : / <-:ة املىافق 534< / 6 / 49-47م.
املؽاسلة في امللحق الػال ي للمىَىبان واملحفىقان في حمهىسٍة مفش الػشبُة خالى الفترا مً ;. 5354/:/7-9/5
خمىس املاثمش الػل ي الذولي الشابؼ غؽش للمىَىبان واملحفىقان في القاَشا مً  5354/ : / 6-4م
سثاظة حلعة (اللغات وآلاداب – القذسات الخاـة) في املاثمش الػل ي الذولي الشابؼ غؽشللمىَىبان واملحفىقان في القاَشا  5354/ : / 4م
خمىس دوسا "قىا الحطىع" لمً خملة الحطىع خُاا الثاهُة التي ؤقامها فشٍق ثمازي الحطىعي باملذًىة املىىسا َ4768/7/8ة  – .حامػة ُبة.
خمىس دوسا "بداسا وبىاء فشس الػمل الفػالة" لمً خملة الحطىع خُاا الثاهُة التي ؤقامها فشٍق ثمازي الحطىعي باملذًىة املىىسا  4768/7/8ةَ – حامػة ُبة.
املؽاسلة في خملة الحطىع خُاا الثاهُة التي ؤقامها فشٍق ثمازي الحطىعي باملذًىة املىىسا َ4768/7/:-7ة – حامػة ُبة .
ؼهاداخمىسوبثمامدوسا:بشهامجثذسٍب املذسبانلشخفةثذسٍبؤ فاى غماىلمً"مبادسا ؤ فاى غماى"والتي ؤقُمدفيـىذوساملئىٍة ;534/8/54-4م.
الحفىى غلى حاثضا داء املحماز في اليؽاط الطالبي بةداسا التربُة والحػلُم باملجمػة للػام الذسا ي <َ4763/ 475ة .
الحفىى غلى حاثضا الحماز في ملُة التربُة حامػة املجمػة غام َ 4766/4765ة .
دوسا ثذسٍب للمذسبان غلى ثطبُقات الىقاًة مً امل ذسات واملاثشات الػقلُة غبر بِئات الحػلُم بىاقؼ  93ظاغة ثذسٍبُة خالى الفترا
َ476:/://5;-4:ة واملقامة في حامػة امللو خالذ في ؤبها واملقذمة مً ماهة الػامة ل جىة الى ىُة ملهافدة امل ذسات .
املؽاسلة في سخلة لجىة غمذاء ؼاون الطالب بلى ظىغافىسا 534< / : / 8م.
خمىس وسؼة غمل القُادا مادًمُة واظخؽشاف املعحقبل – حىُف – ظىَعشا – <َ4773 / 44 / 54 – 4ة
بداسا ملحق َمة خت القمة بمىاظبة الُىم الى ني اى <3خذ .ٌ4775 / 5 / 43
إلاؼشاف غلى بشهامج تهُئة لبة الجامػة .ٌ4775
إلاؼشاف غلى البرهامج إلاثشاجي لطلبة الجامػة .ٌ4774
إلاؼشاف غلى بشهامج واغذ لحطىٍش لبة الجامػة . ٌ 4774
إلاؼشاف غلى بشامج دوسات وفػالُات مشلض الحىحُه وإلاسؼاد الطالبي بالجامػة ;.4775 - 476
إلاؼشاف غلى البرهامج إلاثشاجي الفُفي لطلبة الجامػة .ٌ4775
املؽاسلة في لقاء املحدذثان الشظمُان في الجامػات العػىدًة واملىػقذ في حامػة امللو خالذ في ؤبها َ4774 / 5 / 6-5ة.
ثدنُم فػالُات وملبُاد الثقافي الزي ؤقامحه حامػة امللو خالذ ٌ 4773 / : / :-6
ثدنُم مؽاسمات الجامػات في ملحق هذًة الطالبُة ل جامػات العػىدًة بخىظُم غمادا ؼاون الطالب في حامػة امللو خالذ ;ٌ4775 / : / 4<-4
ثدنُم املبادسات املقذمة لمً مىافعات حاثضا حامػة املجمػة لخذمة املجحمؼ – غمادا خذمة املجحمؼ 5353م.
املؽاسلة في الشخلة الػلمُة ل جىة غمذاء ؼاون الطالب في ؤظباهُا 5354م.
املؽاسلة في امللحق وى لطالب الجامػات خىى مً الفنشي ; ٌ4776 / 44 / 58 – 4واملقام في اململنة املغشبُة.

دورات تدريبية وورش عمل داخل اجلامعة :
-

وسؼة غمل الجىدا الؽاملة في الحذسَغ قعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة َ4766/8/44ة
وسؼة غمل اظتراثُجُات سظل العالم غمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة ;َ4766/8/ة
وسؼة غمل سظل العالم الىاقؼ واملإمىى غمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة ;َ4766/8/ة
وسؼة غمل لىلؼ ثفىس ملعابقة الحفىس بان الجامػات  -غمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة  8ة < 4766/8/ةَ
وسؼة غمل لؽاسات الهىاًة لجىالة الجامػات  -غمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة َ4766/8/<-8ة
وسؼة غمل لشابطة سواد الحشلة النؽفُة  -غمادا ؼاون الطالب بجامػة املجمػة َ4766/8/<-8ة
وسؼة غمل دمج مهاسات الحفنار في الحذسَغ – قعم الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة َ4767/4/5:ة .
وسؼة غمل الاثجاَات الحذًثة في آلُات ثقُُم الطالب لمً خلقة الىقاػ الػاؼشا للحػلُم الالنترووي في
الجامػات الىاؼئة – القماًا والحطلػات – َ4767/4/58ة
خلقة الىقاػ الػاؼشا للحػلُم الالنترووي في الجامػات الىاؼئة – القماًا والحطلػات – غمادا الحػلُم الالنترووي والحػلم غً
بػذ بالحػاون مؼ املشلضالى ني للحػلم إلالنترووي والحػلم غً بػذ في وصاسا الحػلُم الػالي – خذ َ4767/4/58ة.
اظتراثُجُات دمج الحقىُة في الحذسَغ َ 4766/7/4<-4:ة غمادا الجىدا وثطىٍش املهاسات بالجامػة .
خل املؽنالت واث ار القشاسات َ 4766 / 7 / 59-57ة غمادا الجىدا وثطىٍش املهاسات بالجامػة .
ثدفاز الطالب غلى الحػلم َ4766 / 8 / 4:-48ة غمادا الجىدا وثطىٍش املهاسات بالجامػة .
الحدنم في لغىط الػمل في الجامػات الىاؼئة َ4767/9/46-45ة ( )43ظاغات ثذسٍبُة غمادا الجىدا وثطىٍشاملهاسات بالجامػة.
مقذمة في الح طُط الاظتراثُيي والخؽغُلي َ4767/5/57-56ة ( )43ظاغات غمادا الجىدا وثطىٍشاملهاسات بالجامػة.
بشهامج هظام الحػلم إلالنترووي D5Lملذا ثالثة ؤًام ;َ4768/9/5ة ( )48ظاغة ثذسٍبُة غمادا الحػلُم إلالنترووي والحػلم غً بػذ بالجامػة.
دوسا مهاسات هظام الحػلُم إلالنترووي لمً فػالُات البرهامج الحذسٍبي الخاؿ للػمذاء والىلالء في حامػة املجمػة
َ4767/8/54-53ة (;) ظاغات ثذسٍبُة.
دوسا العبىسات الحفاغلُة َ4768/9/57ة غمادا الحػلُم إلالنترووي والحػلم غً بػذ بالجامػة.
دوسا املىفات إلالنتروهُة َ4768/9/56ة غمادا الحػلُم إلالنترووي والحػلم غً بػذ بالجامػة.
البرهامج الحذسٍبي (دوسا بغذاد املذسبان) واملػحمذ مً املاظعة الػامة للحذسٍب الحقني واملنهي واملىػقذ في الفترا -45
 ٌ 476:/4/49بىاقؼ ( )53ظاغة – إلاداسا الػامة للح طُط والحطىٍش إلاداسي – حامػة املجمػة.
بغذاد وثقذًم خلقة هقاػ بػىىان دساظة ثدلُلُه ملىلىغات سظاثل املاحعحار والذلحىساٍ في مجاى املىاوط و شس
الحذسَغ بالجامػات باململنة الػشبُة العػىدًة ًىم إلاثىان املىافق ٌ 476: / 4 / 5:
ثقذًم وبداسا خلقة هقاػ بػىىان ثقُُم هىاثج الحػلم في لىء الاثجاَات املػاـشا للحقُُم وحىدا الحػلم في قعم
الػلىم التربىٍة بهلُة التربُة باملجمػة ًىم الاثىان املىافق ٌ476:/8/46
الحيعُق للملحق الػل ي وى لهلُة التربُة باملجمػة َ476:/:/53ة بػىىان ؤمىاء مشالض مفادس الحػلم املهىة
والحمنان ألمىاء مشالض مفادس الحػلم في الحػلُم الػام .
خمىس الىذوا الػاؼشا املفاخبة لالححماع الثالث والػؽشًٍ ل جىة سئوظاء ومذًشي الجامػات وماظعات الحػلُم
الػالي بذوى مجلغ الحػاون لذوى الخلُج الػشبُة َ4774 / 5 / 49ة .
خمىس وسؼة غمل (مفاَُم الحىمُة املعحذامة وبغذاد القُادات الجامػُة لحطىٍشالبرامج الحىمىٍة( حامػة املجمػة .ٌ4774/ 6 / 53
ثىفُز دوسا ثذسٍبُة (جػضٍضالحفنارإلاًجابي) لطلبة الجامػة  ٌ4775 / 5 / 58لمً بشامج مشلضالحىحُه وإلاسؼاد الطالبي بػمادا ؼاون الطالب.
ثىفُز دوسا مهاسات القُادا الىاجحة لمً البرهامج الحذسٍبي الفُفي وى (واغذ) في حامػة املجمػة ٌ4773
ثىفُز بشهامج ثذسٍبي بػىىان (الاهدشاف الفنشي :ؤظالُبه و شس غالحه والىقاًة مىه) وَعتهذف (إلاسؼاد الطالبي-مشؼذًً
ومشؼذات -بةداسا الحػلُم بمدافظة الضلفي) ثىفُز غمادا خذمة املجحمؼ وباظحمافة مً وصاسا الػمل والحىمُة الاححماغُة ٌ4774
ثىفُز دوسا الىعي الفنشي وثقافة الحػاٌؾ لمً مبادسا املشؤا العػىدًة املحدمشا في ومالة الجامػة لؽاون الطالبات سحب َ4775ة.
ثىفُز دسوا القُادا لمً البرهامج إلاثشاجي الفُفي َ4775ة
خمىس دوسا قُادا الابحهاس ومؽاسَؼ سٍادا غماى إلابذاغُة ; ظاغات في  56ظبحمبر  5354مذسٍذ ؤظباهُا.
خمىس ملحق مىظىمة الابحهاس الحجاسي الى ىُة واملقام في حامػة خاثل بخىظُم الهُئة الػامة للميؽأت الفغارا
واملحىظطة (ميؽأت)5354 / 43 / 54-4< .م
ثىفُز ؤل ر مً  ::3ظاغة غمل ثطىعي غبر مىفة الػمل الحطىعي في وصاسا املىاسد البؽشٍة والحىمُة الاححماغُة
للمعاَمة في ثدقُق معتهذف سئٍة اململنة ( 5363بالىـىى مللُىن محطىع).

املقررات اليت أدرسها :
البكالىريىش :

مقشسات بغذاد غام :
)حامػة امللو ظػىد ( املهاسات اللغىٍة . )حامػة امللو ظػىد( الحدشٍش الػشبي .املقشسات التربىٍة ( :حامػة املجمػة)
ؤـىى التربُة إلاظالمُة. مهاسات الحػلم والاثفاى لطالب ملُة الطب والعىة الحدمارًة . الحاظب آلالي واظح ذاماثه في الحذسَغ . ثقىُات الحػلُم ومهاسات الاثفاى . وظاثل وثقىُات الحػلُم . اثجاَات خذًثة في اظتراثُجُات الحذسَغ . اظتراثُجُات الحذسَغ . بهحاج مفادس الحػلم إلالنتروهُة . مىاوط البدث في غلم الىفغ . قماًا مجحمػُة مػاـشا لطلبة ملُة الطب والػلىم الطبُة. الػمل الحطىعي. املهاسات املجحمػُة.الدبلىم العالي ( :دبلىم جربيت – دبلىم جىجيه وإرشاد – ججض هندصت -دبلىم ألامن الفكري -دبلىم إرشاد أصري – دبلىم
املهاراث الحياجيت وألاصريت)
 املذخل بلى مىاوط البدث التربىي . ؤظاظُات املىاوط . شس الحذسَغ الػامة. ثقىُات الحػلُم. الحىحُه وإلاسؼاد املنهي وثطبُقاثه. قماًا مجحمػُة مػاـشا  -ثجعار – َىذظة . الحذسٍب املُذاوي. مىاوط البدث الػل ي وإلاخفاء. ؤظالُب الاظحقطاب وظبل املىاحهة. غلم الىفغ التربىي. مهاسات الحىاـل. مهاسات الاثفاى الفػاى.-مهاسات الحفاغل الاححماعي.

املاجضخ :

هقذ الفلعفة القذًمة والىظط .

الخدريب في :
-

مهاسات الحىاـل الفػاى.
مً الفنشي.
الاهدشاف الفنشي :ؤظالُبه و شس غالحه والىقاًة مىه.
القُادا الىاجحة.
الحىاس الىاجح.
جػضٍض الحفنار إلاًجابي.
ظاَشا امل ذسات والىقاًة منها (بشهامج ظشا والطفل).
الىقاًة ظشٍة مً امل ذسات.

إلانخاج العلمي:
 الػفُفان خالذ بً ببشاَُم" .واقع ألانشعت العالبيت بجامعت املجمعت ودورها في بناءالشخصيت املخىازنت للعالب الجامعي في ضىء أهداف الت بيت إلاصالميت " .ميؽىس في مجلة التربُة
–ملُة التربُة بجامػة صَش القاَشا 5353م ع(.)4;:
 الػفُفان خالذ بً ببشاَُم "املشكالث التي جىاجه ظالب وظالباث جامعت املجمعت ُوصبل
معالجتها في ضىء الت بيت إلاصالميت" ،مجلة الػلىم إلاوعاهُة وإلاداسٍة حامػة املجمػة اململنة
الػشبُة العػىدًة ميؽىس الػذد 54
 الػفُفان خالذ بً ببشاَُم واقع مضخىي الىعي باألمن الفكري لدي ظلبت جامعت املجمعت فيضىء بعض الخحدياث املعاصرة من منظىر الت بيت إلاصالميت مجلة الػلىم التربىٍة بجامػة مار
ظطام بً غبذالػضٍض اململنة الػشبُة العػىدًة ميؽىس الػذد وى املجلذ الحاظؼ مدشم
 -ٌ4777ظبحمبر 5355م
 الػفُفان خالذ بً ببشاَُم و الػامش اللىلى بيد ـالح "دور القياداث ألاكاديميت في حعسيسالقيم إلاصالميت للمضؤوليت املجخمعيت بجامعت املجمعت" ،مجلة الذساظات الاححماغُة العػىدًة
حامػة امللو ظػىد اململنة الػشبُة العػىدًة ميؽىس الػذد ً 7ىهُى 5353م.
 الػفُفان خالذ بً ببشاَُم و ؤمان غبذالحمُذ خاج "اضعراب ضغىط ما بعد صدمتجائحت كىرونا وعالقخه بالقيم إلاصالميت لدي ظلبت كليت الت بيت بجامعت املجمعت" مجلة
الجامػة إلاظالمُة للػلىم التربىٍة والاححماغُة حامػة إلاظالمُة باملذًىة املىىسا اململنة الػشبُة
العػىدًة .ميؽىس الػذد الشابؼ حمادي ولى َ4755ة.

