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 سادسًا: اإلشراف العلمي
فاعلية تصميم بيئـة تعلـم تكيفـي عـرب الـبرك بـورد علـى لصـي  لالبـات كليـة  "االشراف على رسالة ماجستري بعنوان 

 القوسي، قسم تقنيات التعليم، جامعة امللك سعود."، للطالبة أمان  الرتبية يف جامعة القصيم واجتاهاهتن حنوها
 

 : التنمية املهنية وخدمة اجملتمعسابعاً 
 دورة تدريبية ختصصية ومهنية. 90حضرت ما يزيد عن  -
عضــو فعــاب يف بـــراما تدمــة اقتمـــع يف القســم والكليـــة، حيــ  لـــدي مشــاركات عديـــدة يف تقــد  بـــراما   -

نيات التعليم. كـللك مسـا ة داةمـة يف بـراما التـدريي الصـيفي  تدريبية يف جماالت مث  البح  العلمي وتق
 التابع للمركز الرتبوي للتطوير املهين يف كلية الرتبية.
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   : العضوات املهنية والعلميةاثمناً 
 .(جسنتاجلمعية السعودية للعلوم النفسية والرتبوية )ضوة يف ع -
 املتخصصة يف تقنيات التعليم. AECTعضوة يف اجلمعية األمريكية  -


