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 العيرة الزاجيت

 ؤوال: البياهاث الصخصيت

 الاظم هادًت صالح ظالم آل كظيع.

 الكليت العلىم وآلاداب

 اللعم اللغت العشبيت

 الخخصص اللغت العشبيت و آدابها 

 الجيعيت ظعىدًت 

 مكان اإلايالد الععىدًت

الث العلميت   زاهيا: اإلاَا

 الذسجت العلميت الخخصص الجامعت الذولت جاسيخ الحصىل على الذسجت

 ؼهادة البكالىسيغ اللغت العشبيت   جامعت هجشان الععىدًت 

 ماجعخير  ؤدب وهلذ وبالغت جامعت ؤم اللشي  الععىدًت كيذ اإلاىاكؽت
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 زالثا: الخبرة الخذسيعيت

 الفترة الضمىيت اإلاعمى الىظيفي اللعم/الكليت الجامعت الذولت

 ظىىاث 8 عيذةم كعم اللغت العشبيت - م وآلادابكليت العلى  هجشان الععىدًت

     

     

     

     

 

 سابعا: اليؽش العلمي

 م عىىان البدث/الكخاب وعاء اليؽش/الىاؼش جاسيخ اليؽش

 1 ججلياث الخىاص في ؼعش غاصي اللصبي سظالت اإلاخىبي ألاخيرة لعيف الذولت ؤهمىرجا لم ًخم اليؽش 

 2 ين اليؽإة والخطىس الخىاص ب لم ًخم اليؽش 

 3 ؤزش الاظدؽشاق ألاإلااوي في الترار ؤلاظالمي آها ماسي ؼميل ؤهمىرجا لم ًخم اليؽش 

َها لم ًخم اليؽش 
ُ
 بلى العاميت: خالها ومأل

ُ
 4 الذعىة

 فاعليت اإلاكان في جكىيً الحذر الؽعشي  ودالالجه في كصيذة اإلاخىبي لم ًخم اليؽش 

 ُل  طىال وليل العاؼلين ًطىل () ليالي بعذ الظاعىين ؼكى 

5 
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 عظىيت اللجان خامعا:

 م اللجىت الفترة الضمىيت

 1 لجىت اليؽاط ألادبي 

  2 

  3 

 اإلالشساث التي جم جذسيعهاظادظا: 

اجعخير(الذسجت العلميت )بكالىسيىط/م  م اإلالشس الذساس ي 

 1 (201مهاساث لغىيت )عشب    ـ بكالىسيىط

 2 ( 202 ـ الخدشيش العشبي )عشب بكالىسيىط

 3 ( 101)عشب 1ـ اللغت العشبيت  دبلىم

 4 ( 102) عشب 2ـ اللغت العشبيت  دبلىم

 5 (113) عشب  2مهاساث الكخابت  - بكالىسيىط

 6 (2عشب112م )مهاساث اللشاءة والفه- بكالىسيىط
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 7 (2عشب  141مهاساث الكخابت )- بكالىسيىط

 8 1بالغت  بكالىسيىط

 9 1الىثر العشبي اللذًم  بكالىسيىط

 10 2هدى بكالىسيىط

 11 جاسيخ ألادب العشبي بكالىسيىط

 12 ألادب الععىدي بكالىسيىط

الذوساث الخذسيبيت: ظابعا:  

 الخاسيخ الجهت العىىان

 15/9/1429ٌ مشكض الخذسيب اإلانهي. ظاعت240دوسة " بدخال بياهاث ومعالجت الىصىص " بمعذل  .1

 َـ22/4/1429 0مشكض الخذسيب اإلانهي %100دوسة " بشهامج ؤلاداسة اإلاذسظيت " بخلذًش عام ممخاص  .2

3. English course for beginner (94%) ت، جدذ بؼشاف وصاسة التربيت والخعليم  َـ10/5/1430 معهذ اإلاهاساث للغت ؤلاهجليًز

 15/1/1433 عمادة خذمت اإلاجخمع والخعليم اإلاعخمش، جامعت هجشان. دوسة " كيف جخطط إلاعخلبلك " .4

َـ22/1/1433 عمادة خذمت اإلاجخمع والخعليم اإلاعخمش، جامعت هجشان. دوسة "جدشيش الخطاباث الشظميت " .5  
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 َـ1/2/1433-29/1 عمادة خذمت اإلاجخمع والخعليم اإلاعخمش، جامعت هجشان. دوسة  " مهاساث الاجصال الفعال  " .6

 َـ15/3/1433 عمادة خذمت اإلاجخمع والخعليم اإلاعخمش، جامعت هجشان دوسة " اللشاءة العشيعت " .7

 َـ25/5/1433 ة خذمت اإلاجخمع والخعليم اإلاعخمش، جامعت هجشان.عماد البرهامج الخذسيبي " هظم الامخداهاث وجلىيم الطالب " .8

 َـ19/11/1434 عمادة ؼاون الطالب للذعم الطالبي، جامعت ؤم اللشي  دوسة " راث ومهاسة "  .9

 َـ21/1/1435-14-7 عمادة ؼاون الطالب لألوؽطت والخذسيب الطالبي، جامعت ؤم اللشي. ظاعاث( جذسيبيت 6دوسة " فً ؤلاللاء "،بىاكع ) .10

 َـ11/4/1435-9 مشكض ببذاع ألاصيل للخذسيب، اإلااظعت العامت لخذسيب الخلجي واإلانهي. ( ؤًام.3( ظاعت، )15للمذسب د. عثمان باعثمان، بىاكع )" اللبعاث العبع في الخفكير "  دوسة جطىيشيت  .11

لترار ؤلاظالمي، جامعت ؤم عمادة معهذ البدىر العلميت و بخياء ا دوسة  " ؤخالكياث وكيم البدث العلمي  " .12

 اللشي.

 َـ24/11/1434

عمادة معهذ البدىر العلميت و بخياء الترار ؤلاظالمي، جامعت ؤم  دوسة  " اخخياس اإلاؽكلت في البدث العلمي  "   .13

 اللشي.

 َـ26/11/1434

ؤلاظالمي، جامعت ؤم عمادة معهذ البدىر العلميت و بخياء الترار  دوسة  " صياغت و بعذاد خطت البدث العلمي " ،  .14

 اللشي 

 َـ2/1/1435

 َـ1434 مشكض الحىاس الىطجي. دوسة  " جىميت مهاساث الاجصال "  في وؽش زلافت الحىاس، لذكخىسة: ظعاد بابلي .15

عمادة معهذ البدىر العلميت وبخياء الترار ؤلاظالمي، جامعت ؤم  وسؼت عمل )اليؽش العلمي الذولي ألبدار اللغت العشبيت( .16

 اللشي.

 َـ17/1/1435

 َـ18/7/1438-17 وخذة جىميت اإلاهاساث بعمادة الخطىيش والجىدة البرهامج الخذسيبي )جليم هىاجج الخعلم للبرامج واإلالشساث( .17

 2016-12-29 جامعت هجشان دوسة " الزكاء العاطفي في بيئت العمل"  .18
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 2016-12-22 جامعت هجشان دوسة " ألامً الفكشي"  .19

 2016-12-27-26 جامعت هجشان " لخليم الطالب "RUBRICSدوسة" هظام  .20

 2016-12-15-14 جامعت هجشان دوسة " معاًير جىدة الخعليم ؤلالكترووي"  .21

 َـ1438-5-19-15 جامعت هجشان ( ظاعت جذسيبيت25البرهامج الخذسيبي "جمكين" اؼخمل على خمغ دوساث بىاكع ) .22

جشانجامعت ه معاًير جصميم العشوض ؤلالكتروهيت الفعالت   .23  23-2-2017 

 2017-3-12 جامعت هجشان الاهفىجشافيك الخعليمي .24

 2017-3-22-21 جامعت هجشان جصميم وجدليل الاظدباهاث ؤلالكتروهيت  .25

"بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت جصميم الاظدباهاث ؤلالكتروهيت .26  16/4/2017 

"بشهامج دوساث الىاؼشون" كخبت الشكميت الععىدًتاإلا اإلاكخبت الشكميت الععىدًت بىابخك للمعشفت .27  13/4/2017 

28. EBSCO ARABIC INFORMATION  RESOURCES بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت"  24/4/2017 

29.    "Emerald Insight Platform Training  " بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت"  َـ7/8/1438 

"بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت END NOTEداسة اإلاشاجع البدثيت باظخخذام بشهامج ب .30  5-8-2017 

"بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت اظاظياث اظخخذام كىاعذ اإلانهل  .31  21/5/2017 

دوساث الىاؼشون" "بشهامج اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث بعذاد بطاكت اإلاالخظت  .32  17/5/2017 

"بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت كخب ؤكعفىسد ألاكادًميت على ألاهترهذ  .33  14/5/2017 
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"بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت سخلت في مجالث ؤكعفىسد على الاهترهذ  .34  15/5/2017 

35. How to Get Published - Taylor & Francis بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت"  15/5/2017 

36. Platfrom Training - Taylor & Francis بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت"  16/5/2017 

"بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت الاكخباط العلمي للمشاجع .37  22/5/2017 

بشهامج " الجذاساث البدثيت" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت جصال ألاكادًمي""مهاساث الا .38  15/10/2017  

بشهامج " الجذاساث البدثيت" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت "اإلاىاسد جىظيم مهاساث"  .39  17/10/2017  

"بشهامج " الجذاساث البدثيت اإلاكخبت الشكميت الععىدًت "ألافكاس جىظيم مهاساث"  .40  19/10/2017  

"بشهامج دوساث الىاؼشون" اإلاكخبت الشكميت الععىدًت "EBSCO - العامت اإلاعلىماث مصادس في البدث" .41  22/10/2017  

" بشهامج " الجذاساث البدثيت اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث الىصىل للمصادس البدثيت .42  31/10/2017 

"بشهامج دوساث الىاؼشون" ميت الععىدًتاإلاكخبت الشك springer-البدث في مصادس معلىماث العامت .43  1/11/2017 

" بشهامج " الجذاساث البدثيت اإلاكخبت الشكميت الععىدًت  الفجىة البدثيت و ؤلاطافت العلميت .44  6/11/2017 

" بشهامج " الجذاساث البدثيت اإلاكخبت الشكميت الععىدًت اخخياس مىطىع البدث .45  7-11-2017 

" بشهامج " الجذاساث البدثيت بت الشكميت الععىدًتاإلاكخ )الفصىل البدثيت(دوسة  .46  12-11-2017 

" بشهامج " الجذاساث البدثيت اإلاكخبت الشكميت الععىدًت  دوسة)فلعفت ومىاهج البدث( .47  14-11-2017 

 2017-11-15 جامعت هجشان  one notبداسة ألابدار العلميت بىاظطت بشهامج  .48
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" بشهامج " الجذاساث البدثيت لشكميت الععىدًتاإلاكخبت ا ؤلاطاس  الىظشي و اإلافهىمي  .49  19-11-2017 

" بشهامج " الجذاساث البدثيت اإلاكخبت الشكميت الععىدًت "البدث مىهجياث" .50  20-11-2017 

 2017-11-22 جامعت هجشان بوؽاء مدخىي بخصميم اخترافي جفاعلي ووؽٍش على الاهترهذ .51

" بشهامج " الجذاساث البدثيت كخبت الشكميت الععىدًتاإلا جدليل الذساظاث العابلت و ألادب البدثي  .52  22-11-2017 

" بشهامج " الجذاساث البدثيت اإلاكخبت الشكميت الععىدًت ؤدواث جمع البياهاث البدثيت .53  26-11-2017 

 2018-2-21  اإلاكخبت الشكميت الععىدًت جلىياث البدث العلمي  .54

 2018-2-28  لععىدًتاإلاكخبت الشكميت ا مهاساث اإلافشداث ألاكادًميت .55

 2018-3-13  اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مخغيراث وؤظئلت البدث العلمي  .56

 2018-3-12 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت  surveymonkayمهاساث بهجاص الاظخبيان ؤلالكترووي باظخخذام  .57

ت الععىدًتاإلاكخبت الشكمي ithenticateالخذكيم ؤلالكترووي  للبدىر العلميت باظخخذام بشهامج  .58  28-3-2018 

 2018-4-2 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت كيف جكخب مؽشوع بدثي خعب اإلاعاًير العاإلايت .59

 2018-407 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت Excel باظخخذام ؤلاخصائي للخدليل عمليت جطبيلاث .60

 2018-4-9 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت البدث في والخطبيلاث الزكيت ألاجهضة مهاساث .61

 2018-4-9 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت العلميت البدىر جدكيم في العاإلايت اإلاعاًير .62

 2018-4-9 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت العلمي البدث ؤظاظياث في مذخل .63
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 2018-4-10 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث اظخخذام بشهامج الىوسد في كخابت البدث .64

 2018-4-18 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت ظائل الجامعيتآليت البدث في كاعذة اإلاىظىمت للش  .65

 2018-4-18 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت الاظخعذاد إلاىاكؽت الشظالت  .66

 2018-4-16 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث اليؽش في اإلاجالث العشبيت و ألاجىبيت .67

الععىدًت اإلاكخبت الشكميت دوس اإلاىصاث الافتراطيت في بداسة و اكخصاد اإلاعشفت .68  24/7/2018 

 19/7/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت ؤظاظياث ومهاساث جصميم وجلذًم اإلالصلاث العلميت .69

 23/4/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث اإلاؽاسكت في الفعالياث البدثيت  .70

تاإلاكخبت الشكميت الععىدً خلىق اإلالكيت الفكشيت في البدث العلمي واليؽش ؤلالكترووي  .71  4/7/2018 

 22/7/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث مشاجعت ألادب البدثي والذساظاث العابلت .72

ت .73  27/10/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت حعامل طلبت الذساظاث العليا مع الاخخباساث اإلاعياسيت للغت ؤلاهجليًز

 29/10/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت خطىاث ومشاخل جإليف الكخب .74

 31/10/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت بىاء السجل البدثي للباخثين وؤظاليب كياط ؤلاهخاجيت العلميت .75

 31/10/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت الاكخباظاث والعشكاث العلميت  .76

 31/10/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث وفىىن جدىيل الشظائل الجامعيت بلى كخب .77

 25/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت سب اإلاعلىماحي في البيئت الشكميتمهاساث اإلاذ .78
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 24/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت الىعي اإلاعلىماحي في بيئت الهاجف اإلادمىل  .79

 14/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت البىاء العلمي لالظدباهت كإداة لجمع البياهاث البدثيت .80

مجخمع اإلاعشفت و الخىجهاث الحذًثت ألبدار الذساظاث العلياء في طىء سئيت مكاهت البدث العلمي  و  .81

2030 

 13/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت

 13/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت الخعلم الزاحي في البيئت الشكميت  ثاظتراجيجيا .82

 11/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت (A.P.Aالخىزيم العلمي في البدىر بىظام) .83

 11/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت للماظعاث اإلاعلىماجيت  يالخخطيط الاظتراجيج .84

 10/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت الاججاَاث الحذًثت  في جلىياث الخعليم واإلاعلىماث  .85

 6/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت في الذساظت الجامعيت  االخشائط الزَىيت واظخخذاماته .86

 5/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت ألاخطاء الؽائعت في البدىر التربىيت .87

 3/11/2018 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت اإلاىاصفاث الفىيت للكخاب اإلاثالي .88

 24/10/2018 عمادة الخعليم ؤلالكترووي والخعليم عً بعذ جامعت هجشان ؤظاظياث هظام الخعليم ؤلالكترووي  .89

 22/10/2018 جامعت هجشان ألاكادًمي في جدعين العمليت الخعليميتدوس الاسؼاد  .90

 29/10/2018 جامعت هجشان فً الخعامل مع ؤهماط الصخصيت اإلاخخلفت .91

 5/2/2019 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت حعشيف بلىاعذ بشوكعيذ وكيفيت اظخخذامها في البدث .92

 3/2/2019 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت  ظاللم الخلذًش كإداة لجمع البياهاث في ألابدار العلميت .93
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 20/1/2019 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت بشهامج الاهذهىث إلداسة اإلاشاجع  .94

 12/2/2019 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت اظخخذام الىوسد في كخابت البدث .95

 17/2/2019 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث جىظيم بداسة الىكذ  .96

 2019-2-18 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت اإلادكمت في البيئت الشكميتبوؽاء الذوسياث العلميت  .97

 2019-2-18 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت اإلاهاساث ؤلاخصائيت للباخث .98

 2019-2-19 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت معاًير كبىل ألابدار لليؽش العلمي .99

 2019-2-20 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت جىدة خياة اللائذ .100

 2019-2-21 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت وعاهياث الشكميت ملذمت في ؤلا .101

 2019-2-24 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت بىاء البرامج الخذسيبيت في اإلااظعاث الخعليميت .102

 2019-2-28 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت اإلاهاساث البدثيت للمخلذمين  .103

 2019-3-3 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت جطبيلاث اهترهذ ألاؼياء .104

 2019-3-7 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت ألادواث الخعليميت الشكميت .105

 2019-3-11 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت الدعىيم الالكترووي في البيئت الشكميت  .106

ت لطلبت الذساظاث العليا  .107  2019-3-17 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث الكخابت ألاكادًميت باللغت ؤلاهجليًز

 2019-3-17 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت لفشوعيتملذمت في اللغت ا .108
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 2019-3-18 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت 2030الخىجهاث البدثيت الحذًثت إلاىائمت ؤبدار الذساظاث العليا مع سئيت اإلاملكت  .109

 2019-3-19 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت مهاساث الخفكير وؤلابذاع في البيئت الشكميت .110

ت لطلبت الذساظاث العلياجطىيش مهاساث اإلادادزت  .111 إلاكخبت الشكميت الععىدًتا باللغت ؤلاهجليًز  20-3-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا بداسة اإلاخطىعين في البيئت الخعليميت .112  28-3-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا الخىميت اإلاهىيت والخدذًاث الشكميت .113  28-3-2019 

ت الععىدًتاإلاكخبت الشكمي هلذ ألاكشان في الخعليم  .114  6-4-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا اظتراجيجياث جىظيم ألادب البدثي  .115  8-4-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا ؤظاظياث ؤمً اإلاعلىماث  .116  9-4-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا   blockchainؤمً ؤهترهذ ألاؼياء باظخخذام  .117  10-4-2019 

 2019-6-24 اإلاكخبت الشكميت الععىدًت يماظخعمال الخلىياث الشكميت في الخعل .118

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا ألامً العيبراوي .119  1-7-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا مذخل إلداسة اإلاؽاسيع .120  2-7-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا ماؼشاث ألاداء .121  3-7-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا اإلالترح البدثي-البروبىصال .122  7-7-2019 

إلاكخبت الشكميت الععىدًتا معلم ماًكشوظىفذ الخبير .123  24-7-2019 
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إلاكخبت الشكميت الععىدًتا بشهامج الاهذهىث إلداسة اإلاشاجع .124  30-7-2019 

 َـ12/6/1440 جامعت هجشان اظتراجيجياث جدفيز الطالب وجفعيل مؽاسكتهم .125

 َـ11/7/1440 جامعت هجشان بوؽاء وبداسة جلعاث الفصىل الافتراطيت  .126

 24/7/1440 جامعت هجشان  إلابادساث ؤلابذاعيت وصىاعت ؤلابذاع ا .127

 َـ28/7/1440-24 اإلااظعت العامت لخذسيب الخلجي واإلانهي  ظاعت  25( بمعذل TOTدوسة جذسيب اإلاذسبين ) .128

ز للخذسيب وؤلاؼشاف التربىي  مشكض جذاساث الخميي (%100( ظاعت جذسيبيت بخلذًش ممخاص )30( للخذسيب ؤلالكترووي بىاكع )TOTبعذاد اإلاذسبين ) .129  َـ24-7/4-8/1440 

 َـ8/1440-7/4-24 الغشفت الخجاسيت الصىاعيت باللشياث بداسة الخذسيب والخطىيش  (%100( ظاعت جذسيبيت بخلذًش ممخاص )30( للخذسيب ؤلالكترووي بىاكع )TOTبعذاد اإلاذسبين ) .130

 َـ12/8/1440-9 مشكض جذاساث الخمييز للخذسيب وؤلاؼشاف التربىي  اعت جذسيبيت ظ 16( بىاكع Motion graphicsجصميم وجدشيك الشظىماث )  .131

 َـ25/8/1440-24 مشكض جذاساث الخمييز للخذسيب وؤلاؼشاف التربىي  ( ظاعاث جذسيبيت8جصميم العيرة الزاجيت الشكميت بىاكع ) .132

لخذسيب وؤلاؼشاف التربىي مشكض جذاساث الخمييز ل ظاعت جذسيبيت 12جصميم الاهفىجشافيك الثابذ بىاكع  .133  َـ18/8/1440_17 

 َـ 1441_3_17 وخذة جىميت اإلاهاساث بعمادة الخطىيش والجىدة ( ظاعاث جذسيبيت5" بىاكع ) googel scholarالباخث العلمي "   .134

اف التربىي  مشكض جذاساث الخمييز للخذسيب وؤلاؼش  ظاعت جذسيبيت  12البرهامج الخذسيبي) ملف ؤلاهجاص ؤلالكترووي( بىاكع   .135  َـ13-15/4/1441 

 َـ10/7/1441 عمادة الخعليم ؤلالكترووي والخعليم عً بعذ جامعت هجشان  preziعشوض اخترافيت باظخخذام جصميم دوسة  .136
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 العميىاساث العلميت : اإلااجمشاث/وسػ العمل/زامىا

 م معمى اإلااجمش مكان الاوعلاد جاسيخ الاوعلاد

هـ72-74/5/4141   .1 (اإلاهاسي اإلااجمش الذولي للعلىم العشبيت في الخعليم الجامعي بعىىان )الخدصيل العلمي والخكىيً ؼهادة خظىس  م اللشي كليت اللغت العشبيت.بجامعت ؤ 

41-42-
هـ43/5/4145  .عمادة ؼاون الطالب لجامعت ؤم اللشي  

خعليم العالي باإلاملكت الللاء العلمي الخدظيري للماجمش العلمي الخامغ لطالب وطالباث الؼهادة خظىس 

 العشبيت الععىدًت والتي هظمتها عمادة ؼاون الطالب لجامعت ؤم اللشي.  

2.  

 جامعت هجشان -
خظىس الللاء العلمي للماجمش الطالبي العابع الزي هظمخه عمادة ؼاون الطالب بشعاًت معالي مذًش جامعت 

 هجشان.
3.  

هـ72-2-4143  جامعت هجشان 
  .4 ي )جطىس ألادب الععىدي مىطىعاجه وظماجه( د. عىاطف ببشاَيمخظىس خللاث الىلاػ العلم

هـ4-7-4143  جامعت هجشان 
  .5 خظىس خللاث الىلاػ العلمي )شخصياث اللصت( د. عفاف عبذاإلاىعم

هـ71-5-4143 ء خظىس خللاث الىلاػ العلمي )معاًير الحكم على الصذق العاطفي في اللصيذة العشبيت اإلاعاصشة( د. وال جامعت هجشان 

 كعم العيذ
6.  

هـ45-41/1/4112 جامعت هجشان-الىخذة اإلاشكضيت لإلسؼاد ألاكادًمي    .7 ظاعاث جذسيبيت 10وسؼت عمل ) بعذاد اإلاشؼذة ألاكادًميت( بىاكع  

هـ72/2/4112  جامعت هجشان 
  .8 الللاء العلمي الشبع )جامعت هجشان ودوسَا في الخىميت(

هـ71/7/4114  جامعت هجشان 
  .9 ول خكاًت كشاس خظىس اإلالخلى ألا 

هـ4/2/4114  جامعت هجشان 
  .10 ملخلى اللياداث ألاكادًميت ألاول ) ججاسب الىجاح وجطلعاث الخطىيش( 
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 اإلاىاصب ؤلاداسيت : جاظعا

 م اإلاىصب الخاسيخ

 1 ميعلت مىاد ؤلاعذاد العام في كليت العلىم وآلاداب كعم اللغت العشبيت ؼطش الطالباث 19-11-1439

 2 مؽشفت وخذة الخشيجاث للعم اللغت العشبيت 19-11-1439

 ؼهاداث الؽكش والخلذًش  : عاؼشا 

 م الؽهادة  الخاسيخ

 1 ؼهادة ؼكش وجلذًش مً بداسة كليت العلىم وآلاداب وخذة ألاوؽطت الطالبيت ؼطش الطالباث 1438-1439

 2 وؽطت الطالبيت ؼطش الطالباثؼهادة ؼكش وجلذًش مً عمادة كليت العلىم وآلاداب وخذة ألا 1439-1440

 3 ؼهادة ؼكش وجلذًش مً كعم اللغت العشبيت 1440_8_26

 


