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انسرية انذاتيت  
انبياَاث انشخصيت :  أوًال 

 ػجذ هللا حبهذ ًبصر اللٍِجً: اوسى

 

 ُجرٌخ1390هكخ الوكرهخ  :تاريخ ادليالد ركر: اجلُس

 الوولكخ الؼرثٍخ الطؼْدٌخ: انذأنت

 

: يكاٌ انعًم
 كلٍخ /جبهؼخ الولك ضؼْد

ػلْم الرٌبضخ ّالٌشبط 

 الجذًً

 الترثٍخ الجذًٍخ :انقسى

 دكتْراٍ :انذرجاث انعهًيت

 أضتبر هطبػذ :ادلسًي انعهًي

 هٌبُج ّطرق تذرٌص :انتخصص

 م2008 :تاريخ احلصول عهي انذكتوراِ

 جبهؼخ اركٌطبش- أهرٌكب: انذأنت ادلاحنت نهذكتوراِ 

 

 

انذرجاث انعهًيت : حاَياًال 
انتخصص  انتخصص انعاو انسُت انذرجت

 انذقيق
 سى اجلايعت  أ 

 ادلؤسست
 انذأنت

 --------- --------- ------- -------- ----------- أستاذ 

 --------- --------- ------- -------- -----------أستاذ مشارك 

ترثٍخ ثذًٍخ  ترثٍخ ثذًٍخ ُـ1429-7-11 أستاذ مساعد

هٌبُج ّطرق 

 تذرٌص

جبهؼخ الولك 

 ضؼْد

 الطؼْدٌخ

ترثٍخ ثذًٍخ  ترثٍخ ثذًٍخ ُجرٌخ1429 دكتوراه

هٌبُج ّطرق 

 تذرٌص 

جبهؼخ 

 اركٌطبش

 أهرٌكب

ترثٍخ ثذًٍخ  ترثٍخ ثذًٍخ ُجرٌخ1425 ماجستير

 خبصخ

جبهؼخ 

 اركٌطبش

 أهرٌكب

كلٍخ الوؼلوٍي  ترثٍخ ثذًٍخ ترثٍخ ثذًٍخ ُجرٌخ1414 بكالوريوس

 ثوكخ الوكرهخ

 الطؼْدٌخ
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ادلؤمتزاث : حانخاًال 
انسُت انذأنت / يكاٌ اَعقاد ادلؤمتز سى ادلؤمتز و 
1 AAPERD ْ2005أهرٌكب / شٍكبغ 

2 AAPERD 2008 أهرٌكب/ فْرد ّارث داالش 

3 AAPERD 2009 تبهٍب 

4 AAPERD  2010اًذٌبًب ثْلص 

5 AAPERD (هشبركخ)  ْ2011ضبى دٌٍغ 

الوؤتور الخبًً لوؼلوً الترثٍخ الجذًٍخ  6

 ّالصحخ

 2010رّضٍب / ثترّزفْدضك

هؤتور ُبّاي الذّلً التبضغ للترثٍخ  7

 ّالتؼلٍن

 2011ُبّاي 

 

 2011الش فٍجبش الوؤتور الذّلً االكبدٌوً  8

هؤتور ُبّاي الذّلً الؼبشر للترثٍخ  9

 (هشبركخ)ّالتؼلٍن 

 2012ُبّاي 

 
األحباث انعهًيت : رااعاًال 

سُت انُشز اسى اجملهت اسى انبحج و 
تمٌْن الجْاًت الشخصٍخ ّالوِبراد التذرٌطٍخ للطبلت  1

الوؼلن أحٌبء الترثٍخ الؼولٍخ هي ّجِخ ًظر هؼلن الترثٍخ 

الجذًٍخ الوتؼبّى 

هجلخ كلٍخ الترثٍخ 

هصر /الرٌبضٍخ الِرم

2011 

دراضخ هذي توكي طالة التذرٌت الوٍذاًً ثكلٍخ  2

الترثٍخ الجذًٍخ ّ الرٌبضخ ثجبهؼخ الولك ضؼْد فً 

هِبراد التذرٌص هي ّجِخ ًظرُن 

كلٍخ /هجلخ ػلْم الرٌبضخ 

الوٌٍب /الترثٍخ الرٌبضٍخ

هصر 

2010 

اتجبُبد طالة كلٍخ الترثٍخ الجذًٍخ ّالرٌبضخ ًحْ  3

هٌِتً التذرٌص ّالتذرٌت 

الوجلخ الؼلوٍخ 

الوتخصصخ للترثٍخ 

جبهؼخ أضٍْط / الرٌبضٍخ

2011 
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اخلرباث انعًهيت أانذأراث انتذريبيت :  ايساًال 
اخلربة انعهًيت  أ 

انذأرة 
انفرتة انزيُيت  

  إيل-يٍ 

يذة 
انفرتة 

يكاٌ ممارست جمال اخلربة  أ انذأرة 
يكاٌ / اخلربة 

اَعقاد انذأرة 

انذأنت 

الذراضبد الذّلٍخ 

الوطتْي )للوذرثٍي 

 (التوٍِذي

 12 ُـ 9/8/1420- 28/7

ٌْم 

هؼِذ إػذاد المبدح تذرٌت رٌبضً 

ثبلتؼبّى هغ الٍِئخ 

الجرٌطبًٍخ للتذرٌت 

الطؼْدٌخ 

الذّرح التوٍِذٌخ 

لوذرثً الكرح الطبئرح 

 12 ُـ 1421/ 17-28/1

ٌْم 

الطؼْدٌخ هؼِذ إػذاد المبدح تذرٌت كرح طبئرح 

الوؤتور األّل للْلبٌخ 

هي الوٌشطبد فً 

الرٌبضخ الؼرثٍخ 

اإلتحبد الؼرثً هؤتور الْلبٌخ هي الوٌشطبد  أٌبم 4 ُـ 17-20/10/1421

لأللؼبة الرٌبضٍخ 

الطؼْدٌخ 

الذراضبد الذّلٍخ 

الوطتْي )للوذرثٍي 

 (الخبًً

 12 ُـ 1/2/1422 – 20/1

ٌْم 

هؼِذ إػذاد المبدح تذرٌت رٌبضً 

ثبلتؼبّى هغ الٍِئخ 

الجرٌطبًٍخ للتذرٌت 

الطؼْدٌخ 

ثرًبهج هكخف للغخ 

االًجلٍسٌخ 

أهرٌكب جبهؼخ اركٌطبش دراضخ لغخ  2003 2003

تجٍِس الجٍبًبد 

  SPSSثبضتخذام 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  ُـ 1/11/1430- 28/10

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

هِبراد تمٌْن اداء 

الطالة 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ  أٌبم 3ُـ 12-14/11/1430

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

لٍبدح األلطبم 

األكبدٌوٍخ 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  ُـ 20-21/11/1430

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

هؼبٌٍر تمرٌر األػتوبد 

للوؤضطخ التؼلٍوٍخ 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  ُـ 21-22/11/1430

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْم  21/4/2009 تصوٍن الومرر

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ اضجْع  24/7/2009- 20 التذرٌص ّالتؼلٍن

التذرٌص 

هركس تحطٍي التؼلٍن 

ّالتذرٌص ثجبهؼخ 

جْرجٍب للتكٌْلْجٍب 

أهرٌكب 

تطٌْر االختجبراد 

لتمٍن جْدح ًتبئج 

التؼلٍن الؼبلً 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ  أٌبم 3 14-16/11/2009

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك فِذ 

لٍبدح األلطبم 

األكبدٌوٍخ الٌبجحَ فً 

األّلبد الؼصٍجخ 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  ُـ 15-16/3/1431

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 
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تصوٍن ّادارح الوْلغ 

االلكترًًّ 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  ُـ 25-26/11/1431

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  ُـ 4/1/2010-3المبئذ األكبدٌوً 

التذرٌص 

هركس المٍبدح 

األكبدٌوٍخ 

الطؼْدٌخ 

لٍبدح االلطبم 

االكبدٌوٍخ 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ اضجْع  2010ٌْلٍْ 

التذرٌص 

جبهؼخ هلجْرى 

ثبلتٌطٍك هغ جبهؼخ 

الولك ضؼْد 

اضترالٍب 

Effective 

Teaching 

التذرٌص الجبهؼً )

 (الفؼبل

 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  2011هبٌْ 

التذرٌص 

 (لغخ اًجلٍسٌخ)

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  2011هبٌْ إدارح التغٍٍر 

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

التذرٌص الوصغر 

Micro Teaching 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْم  2011ًٌٍْْ 

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

Blended 

Learning: 

Applications in 

BlackBoard 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  2011ًْفوجر /19-20

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

Assessment in 

Blackboaed 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْم  2011/ًْفوجر/21

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

أضبضٍبد ًظبم إدارح 

 التؼلن االلكترًًّ

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  3-4/9/2012

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 

هِبراد الجحج فً 

هصبدر الوؼلْهبد 

االلكترًٍّخ 

تطٌْر هِبراد أػضبء ٍُئخ ٌْهبى  1-2/9/2012

التذرٌص 

الطؼْدٌخ جبهؼخ الولك ضؼْد 
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: جمال انعًم احلايل

الوشرف ػلى الشؤّى الفٌٍخ ّجبهؼبد كبًجرا )هطتشبر هتفرؽ ثْزارح التؼلٍن الؼبلً  -

. (ثبلولحمٍخ الخمبفٍخ الطؼْدٌخ ثأضترالٍب

 

:  رباث أ عًال سااقت

 .ُجرٌخ27/4/1433ُـ حتى 1429-11-25رئٍطب لمطن التذرٌت التطجٍمً هي  -

 .ُجرٌخ27/4/1433ػضْ هجلص كلٍخ الترثٍخ الجذًٍخ ّ الرٌبضخ حتى  -

 .ُجرٌخ27/4/1433الوشرف ػلى ّحذح تطٌْر ّتٌوٍخ الوِبراد ثبلكلٍخ حتى  -

 ُجرٌخ27/4/1433الوشرف ػلى التؼبهالد االلكترًٍّخ ّهْلغ الكلٍخ االلكترًًّ حتى  -

الوشرف ػلى الجْاثخ االلكترًٍّخ لوشرّع كلٍخ ػلْم الرٌبضخ ّالٌشبط الجذًً حتى  -

 .ُجرٌخ27/4/1433

 .ػضْ هجلص هشرّع كلٍخ ػلْم الرٌبضخ ّالٌشبط الجذًً -

 .ػضْ لجٌخ التذرٌت الوٍذاًً ثبلكلٍخ -

 .ُجرٌخ27/4/1433ػضْ لجٌخ الجذاّل ثبلكلٍخ حتى  -

 .هذرة هؼتوذ هي ّالٌخ اركٌطبش لتذرٌت الوؼبلٍي -

 .هحبضر ثذّرح الذراضبد الذّلٍخ ثبلتٌطٍك هغ الوجلص الجرٌطبًً -

 .ػضْ اللجٌخ الؼلوٍخ ثئتحبد الترثٍخ الجذًٍخ ّالرٌبضخ ضبثمبًا  -


