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  ية والتطوير وفق اهداف املؤسسات.الخبرة في مجال اإلدار 

 .القدرة على بناء الخطط الدراسية وتطويرها وقياس نواتج التعلم 

 .الخبرة في مجال التدريب بمجال الجودة والبحث العلمي 

 .الخبرة في مجال تقديم االستشارات العلمية في مجال مؤسسات املعلومات 

 البحثث العلمثي وتحليثمل املشثوإت وديجثاد  لثول  التعليم و  القدرة على املبادرة واالبتكار والتحديث في مجال 

  وفق املعطيات املنطقية.

  والدراسات العليا واالشراف طالبات الدراسات العليا واملناقشات العلمية.الخبرة في التدريس الجامعي 

  للمؤسسات التعليمية.التقييم املؤسس ي الجودة و الخبرة في مجال  

  لبحوث العلمية وددارة املجموعات البحثية.من التخطيط ودعداد االتمون 

 . املشاركة الفاعلة في عضوية اللجان العلمية باملؤتمرات والندوات واملجاالت العلمية واالتحادات الدولية 

 

 

 

 مثن ملثدة عثامين وكيلة لشؤون البحث العلمي بوكالة البحث العلمي بجامعة االميرة نثورة بتثع عبثدالر من .1

   م.6112

 م6112 -هث1431اد تدريب مدرب. جامعة االميرة نورة بتع عبدالر من. شهادة اعتم .6

 .6112ئيس لجنة جائزة األميرة نورة للمراكز البحثية ر   .4

 .6112عضو لجنة جائزة األميرة نورة لإلبداع واالبتكار  .3

 . وكيلة شؤون البحث العلمي بعمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من :لوظيفه الحاليةا    

 : سعودية.الجنسية    

 : أستاذ دكتور في تخصص املوتبات واملعلومات.املرتبة الوظيفية   

 : جامعة األميرة نورة بتع عبدالر من.  مكان العمل   

 رياض. اململوة العربية السعودية.: المكان اإلقامة  

 algoblann@hotmail.com: بريد إلكتروني. 0555229489:  جوال: التواصل 

     

 . والتميز العالمي الوطنيالبشرية واالنتماء  لتنميةلم والبحث العلمي تحقيق التعلي

 ة: لـســيــرة الـذاتـيـا
 ن محد القبالنأد. جناح قبال

 االهداف

 ملخص املؤهالت العلمية

 داخل جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن: :اخلربة الوظفية
 

mailto:algoblann@hotmail.com
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 . 6112 -6115 األاستشارية للتشر العلمي لجنة العضو  .5

 . م6112 تعليم والتعلمعضو  لجنة و دة البحوث واالستشارات في ال .2

 .6112  -6112عضو اللجنة االستشارية للملوية الفورية .2

 6112 -6115عضو لجنة املراجعات الداخليات من عام  .1

  .6112عضو لجنة برنامج قسم املوتبات واملعلومات في كلية اآلداب   .9

 . .6119 -6112اول عميدة لشؤون املوتبات من  .11

 .6112 ملؤسس ي لجامعة االميرة نورة بتع عبدالر منعضو لجنة املعيار السابع للتقيم ا .11

 هث66/1/1342عضو اللجنة العلمية للملتقى العلمي الثاني بكلية اآلداب  املنعقد في  .16

 6112 -6115 عضو لجنة سفراء التميز في التعليم والتعلم .14

 6115  من.عضو لجنة التخطيط اإلستراتيجي ملشروع تاسيس الجودة لجامعة األميرة نورة بتع عبدالر  .13

 -هث1342عضو اللجنة العلمية ملركز ابحاث كلية اآلداب التابع لجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من  .15

6115  

 6115 عضو لجنة جائزة األميرة نورة للبحث والبا ث املتميز .12

 6115 -6113رئيس لجنة برامج الدراسات العليا لبرامج العلوم اإلنسانية ملدة عامين   .12

 .6115 راسات العليا بالقسمرئيسة لجنة الد .11

 هث45/1342املشاركة في اعمال املؤتمر الطإبي السادس لعام  .19

 . هث6111/ 6119عضو اللجنة املشكلة لدراسة استراتجية جامعة اإلميرة نورة بتع عبدالر من .61

 .  م6111 -6111عضور مجلس كلية اآلداب منذ عام   .61

 . م6111-1991وكيلة لقسم املوتبات واملعلومات من   .66

 . م  6115-6111رئيس قسم املوتبات واملعلومات من   .64

 . م6112عضو لجنة الوتب واملرجع الجامعية في كليات البنات عام   .63

 . م6115عضو لجنة االشراف واملتابعة الفنية على موتبات الكليات مدينة الرياض عام   .65

 . م6112/6111عضو في املجلس العلمي لكليات البنات  .62

  م.6119واالعتماد األكاديمي في كلية األداب منذ عام عضو لجنة الجودة   .62

  م.6111عضو اللجنة االستشارية لعمادة شؤون املوتبات جامعة األميرة نورة بتع عبدالر من .61

 . هث 1344لجنة دعادة هيكلة كلية اآلداب.   عضو  .69

 . م6116عضو لجنة االستقطاب ومقررتها بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من.   .41

 . م6116لجنة التقيم الذاتي األولي لجامعة األميرة نورة بتع عبد الر من.  عضو   .41

عضو اللجنة اإلشرافية على لجان مؤتمر الطفولة الذي تنظمه جامعة األميرة نورة بتع عبد الر من.  .46

 . م6116

ورة بتع رئيسة لجنة تحديث املناهج واملقررات الدراسية لقسم املوتبات واملعلومات  بجامعة األميرة ن  .44

  م.6114 -6116هث املوافق 1343 -1344عبدالر من.  عام 

  .6116هث./ 1341عضو لجنة تطوير موتبة جامعة األميرة نورة بتع عبدالر من منذ عام  .43

   اب .دعضو اللجنة اإلستشارية للمركز البحثي بكلية اآل   .45

ة نورة بتع عبدالر من في عام متسقة الجودة في قسم املوتبات واملعلومات بكلية اآلداب جامعة االمير  .42
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  م.6114_6116هث املوافق / 1343_ 1344

املشاركة لألعداد للخطة االستراتيجية لجامعة األميرة نورة التي يعممل عليها  اليا، محور رضا الطإب,  .42

  هث .1343/ 6114

لذي سيعقد في رئيس اللجنة العلمية مللتقى الدراسات العليا األول : رؤى مستقبلية وتجارب عاملية. ا .41

  هث.12/6/1345

 -6113عضو لجنة جائزة التميز لجامعة االميرة نورة بتع عبدالر من في دورتها األولى بتكليف ملدة عامين .49

6115 .  

/ 6/ 12رئيسة اللجنة العلمية مللتقى الدراسات العليا رؤى مستقبلية وتجارب عاملية الذي عقد في  .31

 . م19/16/6114هث املوافق 1345

 م.6115لعام  لجنة املؤتمر الطإبي السادس في قسم املوتباترئيسة  .31

 

 

 

 

(مستشار لجامعة الدمام  .1
ً
 لتقيم خطط ومناهج القسم )جامعة االمام عبدالر من بن فيصمل  اليا

 م و تى الوقع الراهن.6113من عام 

 .6112 عضو اللجنة االستشارية ملجلة الجمعية السعودية للموتبات .6

 .6112 ملؤتمر جمعية املوتبات السعودية عضو اللجنة العلمية .4

. ومديرة أ د  64في مؤتمرها لجمعية املوتبات املتخصصة فرع الخليج عضو اللجنة العلمية   .3

  .6112عام جلساتها. 

 . 6112تحويم بحثين للترقية ألستاذ مشارك واستاذ في جامعة البلقاء باألردن  .5

اذ في جامعة امللك االمام محمد بن سعود للترقية ألستاذ مشارك واستتحويم أربعة أبحاث  .2

  .6112 االسإمية

)مإ ظة لم يتم ذكر االسماء  فاظ  6112جامعة امللك عبدالعزيز في  قيةابحاث للتر ثإث تحويم  .2

 على السرية(

 بحثين للترقية ألستاذ مشارك في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة. - .1

الى  6113ملعلومات بجامعة امللك سعود منذ عام التعاون بتدريس الدراسات العيا في قسم علم ا .9

 .مث6112

 املشاركة بمحاضرة في مهرجان عنيزة الخامس للثقافة بعنوان)دور املرأة في بناء االقتصاد املعرفي( .11

 .م61112

املشاركة بحلقة النقاش الختامية لدراسة " تطوير قطاع تقنية املعلومات كمحرك ومحفز للتنمية  .11

د املعرفة. التابعة ملنتدى الرياض االقتصادي التابع للغرفة التجارية بتاريخ والتحول الى اقتصا

 م.41/1/6115املوافق  15/11/1342

ضو فريق تنفيذ الشهادة العربية للوعي املعلوماتي من ضمن املشاريع التي تشرف عليها املنظمة ع .16

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن: خارج :اخلربة الوظفيةنبذة من 
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 م.6114العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 

م بالتعاون مع االتحاد 6114االفإ "جمعية املوتبات اإلمريوية" عام عضو لجنة تحويم مؤتمر   .14

دور »العربي للموتبات واملعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية. بعنوان 

الجمعيات واملوتبات الوطنية في دعم  رية دتا ة املعلومات في ظمل قوانين  قوق امللوية 

 «.الفلوية

العلمية للمؤتمر الرابع والعشرون لإتحاد العربي للموتبات)اعلم(  املنعقد في املدينة  عضو اللجنة  .13

م.  بعنوان"مهنة 6114نوفمبر  61-65املنورة اململوة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة طيبة. 

 . ودراسات املوتبات واملعلومات: الواقع والتوجهات املستقبلية"

الثقافي الخامس بعنوان"الثوابع الوطنية للخطاب الثقافي السعودي".  املشاركة في لقاء الخطاب .15

 م بمدينة الرياض. 6116/ ديسمبر/16-11هث املوافق 1343/محرم/ 61-62خإل الفترة من 

م. 6116عضو اللجنة العلمية  ملؤتمر االتحاد العربي الثالث والعشرون. الدو ه. قطر . عام  .12

نون والتراث القطرية بعنوان "الحكومة واملجتمع والتكاممل في بناء بالتعاون مع وزارة الثقافة والف

 م. 6116نوفمبر  61-11املجتمعات املعرفية العربية". املوافق 

. م6114 عضو  هيئة تحرير مجلة موتبة امللك فهد الوطنية. في اململوة العربية السعودية .12

http://www.kfnl.org.sa/?action=dnews&mid=37  

 عضو هيئة تحرير مجلة أعلم. التي تصدر عن االتحاد العربي للموتبات.  .11

 عضو  مؤسس ملجلة دراسات املعلومات التي تصدرها جمعية املوتبات السعودية.  .19

 م.6111ودان. عام عضو اللجنة العلمية ملؤتمر االتحاد العربي الثاني والعشرون. الخرطوم. الس .61

بالتعاون مع جامعة  مشرفة اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي األول لطإب وطالبات التعليم العالي .61

  م.6111عام  امللك سعود

 م6111عضو لجنة امللتقى العالمي للموتبات الوطنية الذي تتسقه موتبة امللك فهد الوطنية، .66

 م.6111العشرون. املنعقد في بيروت. لبنان، عام عضو اللجنة العلمية في مؤتمر األتحاد الحادي و  .64

 م.6111عضو لجنة جائزة التميز التي تمنحها جمعية املوتبات السعودية،  .63

 م.6111عضو اللجنة املشكلة إلعادة توزيع موتبة جامعة امللك سعود مركز دراسة الطالبات، عام  .65

 .م6119عضو اللجنة العلمية ملؤتمر جمعية املوتبات السعودية،   .62

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العشرون لإتحاد العربي للموتبات املنعقد في الدار البيضاء . دولة  .62

 م.6119املغرب العربي، عام 

 م.6111/ اكتوبر/ 69-61عضو اللجنة العلمية ملؤتمر جمعية املوتبات السعودية.املنعقد في   .61

 م6112ملتخصصة التي عقد في عام ت اعضو اللجنة العلمية لتحويم أبحاث مؤتمر جمعية املوتبا .69

 

 

 

 .1991بكالوريوس في املوتبات واملعلومات من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسإمية عام  -1            

 .1991ماجستير تخصص عام موتبات ومعلومات، تخصص دقيق خدمات املعلومات عام  -6         

 املؤهالت العلمية وعضوية اجلمعيات
 

http://www.kfnl.org.sa/?action=dnews&mid=37
http://www.kfnl.org.sa/?action=dnews&mid=37
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 م.6111مات، تخصص دقيق تقنيات معلومات،  عام دكتوراه  تخصص عام موتبات ومعلو  -4         

 م61115-6111عضو مجلس ددارة جمعية املوتبات واملعلومات -3               

 عضو جمعية املوتبات السعودية. -5               

 عضو جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. -2               

 عضو الجمعية السعودية لإلدارة. -2               

 عضو الجمعية الوطنية للتمنية البشرية.-1         

 عضو الجمعية العملية للتقنية.-9          

 

 

 

مقاله بعنوان " دراسة تقويمية لخدمات املعلومات التي تقدمها موتبة كلية اآلداب بالرئاسة العامة -1

 م.1991لم الوتب، لتعليم البنات " . نشرت في دورية عا

دراسة بعنوان " اإلنتاج الفوري للمرأة السعودية : قائمة ببليوجرافية "  . تقدم بها دلى جمعية النهضة  -6

 م .  1999عام  –التسائية بمناسبة ا تفالها بالذكرى املئوية لتو يد اململوة 

ململوة العربية السعودية : دراسة مقاله بعنوان " دسهامات البا ثات السعوديات في التأليف عن تاريخ ا -4

 م .6111تحليلية " . دارة امللك عبد العزيز 

دراسة بعنوان " خدمات املوتبات املوجهة للمرأة في اململوة العربية السعودية : دراسة ملوتبات الرئاسة  -3

ندوة الخدمات التي العامة لتعليم البنات بمدينة الرياض " تقدم بها دلى معهد اإلدارة العامة للمشاركة في 

 م.  6111عام   -عقدت بمناسبة اختيار مدينة الرياض عاصمة للثقافة

كتاب بعنوان دور املوتبات العامة في تنمية ثقافة الطفمل دراسة تطبيقية على موتبة الطفمل التابعة  -5

 م.6116عام  –ز قام بتشره موتبة املوتبة عبد العزي. ملوتبة امللك عبد العزيز العامة  في مدينة الرياض

خدمات املوتبات املقدمة للموهوبين : دراسة استطإعية "  . مجلة موتبة امللك فهد "مقالة بعنوان -2

 م.6114الوطنية ، 

مقالة بعنوان "أخإقيات مهنة املوتبات واملعلومات ومكانتها من وجهة نظر العاملين  في موتبة امللك فهد  -2

 م.6116بات واملعلومات. دار غريب، القاهرة، الوطنية".دراسات عربية في املوت

االتجاهات األكاديمية نحو استخدام شبوة اإلنترنع في  مدينة الرياض. مجلة املوتبات  -1

 م.6114واملعلومات،

كتاب عن التجهيزات اآللية ملوتبات التعليم العالي في اململوة العربية السعودية: دراسة لواقع التطبيقات  -9

 م.6116الحاسوبية، 

كتاب عن مصادر الضغوط املهنية للعاملين في املوتبات األكاديمية في اململوة العربية السعودية. موتبة  -11

 م.  6115امللك فهد الوطنية،

الثقافة ودور املوتبات العامة في تعديمل مسارات العنف الفوري والسلوكي املتمثلة في اإلرهاب،  بحث  -11

في اململوة: تحديات الواقع وتطلعات املستقبمل التي ستعقد في الفترة من في  مقدم لندوة املوتبات العامة

 م.6115سبتمبر 61-62هث املوافق 1362شعبان  63 -64الفترة من 

 :املفرد اإلنتاج العلمي
 



 سيرة ذاتية أد.نجاح قبالن القبالن

 

 

6 

 م.6112كتاب عن األمن في املوتبات السعودية . الرياض: مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،  -16

ع فتاوي الشيخ ابن باز ر مه هللا تعالى، بطلب من رئاسة ددارة عضو مشارك في كتاب توشيف مجمو  -14

 م.6112-هث. 1362البحوث العلمية واالفتاء، 

واقع استخدام التقنيات التعليمية في تدريس علوم املوتبات واملعلومات من  وجهة نظر أعضاء هيئة  -13

 تدريس أقسام املوتبات في الجامعات السعودية.

15-  

ن . الوصول الحر للمعلومات: دراسة التجاهات األكاديميين في الجامعات السعودية لتشر نجاح القبإ  -12

 م. 6119دنتاجهم الفوري عبر اإلنترنع. مجلة دراسات عربية في املوتبات واملعلومات. جمهورية مصر العربية. 

مقبولة للتشر في مجلة. مجلة  اآلثار املعلوماتية لإلنترنع: دراسة الستخدام املرأة لإلنترنع واتجاهاتها. -12

 م .  6119املوتبات واملعلومات. جمهورية مصر العربية. 

دور املعلومات في اتخاذ القرارات: دراسة ال تياجات أعضاء مجلس الشورى السعودي للمعلومات.    -81

 م. 6119، 4. ع41عالم الوتب. مج

قسام علوم املوتبات واملعلومات في القطاع . نجاح القبإن. ،  راشد الزهراني. واقع توظيف خرجي أ-81

الخاص في اململوة العربية السعودية وتطلعاته املستقبلية. مجلة أعلم التي يصدرها االتحاد العربي 

  للموتبات بالتعاون مع موتبة امللك عبدالعزيز العامة. 

ق الجودة في املوتبات د. نجاح القبإن. الجودة في املوتبات الجامعية: دراسة استطإعية لتطبي -02

السعودية من وجهة نظر عمداء شؤون املوتبات. بحث قدم للمؤتمر العربي السنوي العاشر اإلدارة العربية 

 م. 6119ومقاربات الجودة والعاملية والريادة والشراكة والتنافسية. 

61- Information Literacy Skills in the Preparatory Year Program Courses at Two Saudi 

Universities: A Comparative Study.(2009). International Technology, Education and 

Development Conference 9-11/3/2009. 

22- The use of technology and its role in supporting learning: (curriculum)A study and a 

descriptive. A Comparative Study.(2010). International Technology, Education and Development 

Conference 6-10/11/2010.                                                                                                         Experience.   

 

. 41عالم الوتب. مجالوعي املعلوماتي الصحي بين أفراد املجتمع ودور مؤسسات املعلومات في تعزيزه.   -64

 م.6119، 6ع

املرأة السعودية بالتنمية: املعوقات والحلول. دراسة مقدمة للمشاركة في معرض طوكيو الدولي للوتاب.  -65

 م 11/2/6111-1هث املوافق 69/2/1341-62خإل الفترة 

 م6111، 6.ع 12م . موتبة امللك فهد الوطنية. مج6111دور املرأة السعودية بالتنمية في عصر املعرفة.  -62

الثقافة اإللوترونية ألعضاء هيئة التدريس: دراسة التجاهاتهم نحو استخدام الوتاب اإللوتروني. بحث  -62

 مدعم من قبمل الجامعة.)تحع التشر(.
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لتموين املعرفي للمرأة: دراسة مقارنة بين استخدام املرأة للموتبات املوتبات الرقمية ودورها في ا -61

 واملعلومات للموتبات العربي لإتحاد والعشرون الحادي املؤتمر الرقمية في املدن الرئيسة واملناطق النائية.

 م.6111أكتوبر  1-2والتحديات. بيروت  من  الفرص الضرورة، : نا@عربي العربية الرقمية املوتبة

69 -Web 2.o applications in the University Information institutions.(2011)  

م.6114صناعة نشر االنتاج الفوري في الوطن العربي. دار كتابي للتشر،  -41  

 جامعة اإلميرة نورة بتع عبدالر من . كتاب تحع التشر.تأهيمل أخصائي املعلومات في عصر الرقمنة.  -41

32- Internet Sources of Information and Their Role in Education and Scientific Research. Ameica s 

Future Conference. January 21-24-2013.                                                                                                         

33- Education at Saudi Departments of Libraries and Information and its Appropriateness to the 

Knowledge society :A Case study on the Department of Libraries and Information at Princess 

Nora Bint Abdulrahman University. Clute Institute International Academic Conference. Key West, 

Florida (USA).March 18 - 20, 2013.                                                                                                                  

34- Students’ Roles in Academic Majors: A Survey of the Students with Library and Information 

Science Majors.West East Inatitute Conference. Istanbul, Turkey from June 16 through June 19, 

2013.p 17. 

35- Learning in the Library and Information sections at Saudi Arabia Extent Appropriate For  the 

Knowledge Society. Paper presented at The Clute Institute. USA, Key West. 18-20 March, 2013 

36- The appropriateness of the education library departments for the knowledge society: A Case 

study on the Department of Libraries and Information at Princess Nora Bint Abdulrahman 

University. Paper presented at. Academic Conferences International Journal of Arts & Sciences- 

Multidisciplinary conferences. Rome, Italy.  22-25  October ,2013.                                                    

37- Library and information job shifting . Paper presented at. Academic Conferences 

International Journal of Arts & Sciences- Multidisciplinary conferences. Paris, France, 31-3 /3-

4.2014.                                                                                                                                                                         

بحث متشور بعنوان: دور الطإب في تطوير التخصصات العلمية: دراسة عن رضا الطالبات عن  -41

. 6115، مارس 42تخصص علم املوتبات واملعلومات / دكتورة نجاح قبإن القبإن. العدد 

-03-http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=685:2015

46&catid=273:studies&Itemid=93-05-10-26 

قارنة بين ددارة عإقات املستفيدين ودورها في تحقيق التنافسية بمؤسسات املعلومات: دراسة م -49

املوتبات الجامعية السعودية واملصرية. نجاح القبإن؛ نهال فؤاد. املؤتمر  السنوي الوا د والعشرون 

 م.6115/ مارس/ 19-12.  فرع الخليج العربي -لجمعية املوتبات املتخصصة

40- Using customer relationship management systems at university libraries: A comparative 

study between Saudi Arabia and Egypt 158. Nehal Fouad and Najah Al-Goblan 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=685:2015-03-26-10-05-46&catid=273:studies&Itemid=93
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=685:2015-03-26-10-05-46&catid=273:studies&Itemid=93
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available at: https://www.ifla.org/node/11429 

دراسة مقدمة للمؤتمر الثاني  الصور الذهنية ملهنة املوتبات واملؤسسات املعلوماتية ومستقبلها. -41

بعنوان التحديات املستقبلية ملهنة املوتبات  الخليجفرع  -والعشرون لجمعية املوتبات املتخصصة

 م.6112ابريمل 61 -19. واملعلومات

تلوث املعلومات وتأثيرها على النمو املعرفي والتنمية: دراسة لوجهات نظر املجتمع للمشكلة. موتبة امللك  -36

 فهد الوطنية.

تاريخ موة مركز املورمة: موة بحث املوتبات الخاصة في اململوة العربية السعودية الواقع واملستقبمل.  -34

 هث 1341، املورمة

ت العلمية: دراسة لسمعة قسم بحث بعنوان سمعة املؤسسات األكاديمية ودورها في دعم التخصصا44-

املوتبات واملعلومات بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من باملجتمع وبناء استراتيجية لتعزيزها. وهو مقبول 

هث في مجلة التحاد العربي للموتبات واملعلومات 1341للتشر  في العدد التاسع عشر  من الربع الثاني لعام 

 )أعلم(.

 

 

 

 

. الرياض: مدينة امللك عبد . نجاح القبإن ؛  سن السريحيي املوتبات السعودية كتاب عن األمن ف -1

 م.6112العزيز للعلوم والتقنية، 

واقع توظيف خرجي أقسام علوم املوتبات واملعلومات  في القطاع الخاص في اململوة العربية السعودية -6

دم دلى ندوة أخصائي املوتبات واملعلومات بحث مق نجاح القبإن ؛ راشد الزهراني.وتطلعاته املستقبلية. 

 .م6111التأهيمل وا تياجات سوق العممل بدول مجلس التعاون. 

صناعة نشر االنتاج الفوري في الوطن العربي. نجاح القبإن؛ جبريمل العريش ي. الرياض: دار كتابي للتشر،  -4

 م.6116

  املوتبات الخاصة. نجاح القبإن؛  سن السريحي؛ محمد عارف. -3

. نجاح القبإن ؛  مد تأثير وسائط التواصمل االجتماعي اإللوتروني على التواصمل االجتماعي بين االفراد -5

. مشروع بحث مدعم من مدينة امللك عبدالعزيز لعلوم والتقنية. رقم العمران؛ أشرف عبدالوهاب

 .ة (. جهة البحث معهد امللك سلمان للدراسات والخدمات االستشاري61 -45املشروع)

 

 

                                                                                                                                                                   

                                              

 :النشاطات العلمية واالجتماعية

 مالء أخرين :املشرتك مع ز اإلنتاج العلمي
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رسائمل  11ئمل العلمية ملر لة املاجستير  والدكتوراه ما يزيد عن ألشراف واملناقشة على عديد من رساا -أواًل

 علمية ومن عناوينها اآلتي:

 م6113اإلنتاج الفوري للمرأة السعودية دراسة تحليلية،  -أ

 م6113نظام األفق في موتبات مدينة الرياض: دراسة مسحية،  -ب

تحليلية نقدية ملدراس املر لة الثانوية  مقومات استخدام املوتبة املدرسية وفعاليتها : دراسة مسحية -ج

 م6115للبنات التابعة لوزارة املعارف بمدينة الرياض، 

 م6113تنمية املجموعات في موتبات كليات البنات التابعة لوزارة املعارف بمدينة الرياض، -د

 م6113اض، الخدمات املعلوماتية من شبوة اإلنترنع في املوتبات ومراكز املعلومات بمدينة الري -هث

 م.6113التشر العلمي بمعهد اإلدارة العامة: دراسة تحليلية،  -و

 م.6112تسويق خدمات املعلومات في املوتبات األكاديمية دراسة لواقعها في اململوة العربية السعودية،  -ز

 .6112مل، خدمة اإلمداد بالوثائق للبا ثات في اململوة العربية السعودية: دراسة للواقع وخطة للمستقب -ح

 م.6112تقنيات املعلومات في املوتبات الطبية بمدينة الرياض: دراسة لواقعها ومقتر ات لتطويرها،  -ط

دور التقنية في خدمات االرشاد وتعليم املستفيدين في املوتبات الجامعية بدول مجلس التعاون لدول  -ي

 م6112الخليج العربي، 

اإللوترونية للموتبات السعودية: دراسة للواقع ونظرة  تسويق نظم املعلومات وقواعد البيانات -ك

 م.6119للمستقبمل،

الخدمات اإللوترونية في األجهزة الحكومية: دراسة لتقييم مواقع الوزارات السعودية على اإلنترنع،  -ل

 م.6112

وتبات تدريب الكوادر البشرية في املوتبات على استخدام تقنيات املعلومات: دراسة للوضع الراهن مل -م

 م.0221، مدينة الرياض

تسويق نظم املعلومات وقواعد البيانات اإللوترونية للموتبات السعودية: دراسة للواقع ونظرة  -ن

 م.6111للمستقبمل.

 .6111موتبات ومراكز معلومات الوزارات في اململوة العربية: دراسة للواقع وخطة مقتر ة للتطوير -ص

سة تحليلية  في دعم برمجيات املدونات للميتاداتا )واصفات مدونات املوتبات الجامعية درا -ع

 Academic Library Weblogs: An Analytical Study of Blogging Tools Supportingم.6111البيانات(

Metadata. 

قواعد بيانات الرسائمل العلمية املجازة بالجامعات السعودية واملتا ة على الشبوة العنوبوبية : دراسة  -ف

 .يليةتحل

 م6113 لجامعية السعودية.تطبيقات تقنية الهاتف النقال في تقديم خدمات املعلومات في املوتبات ا -ص

 
ً
في جامعة األميرة نورة بتع عبدالر من  تدريس برامج الدراسات العليا ملر لة املاجستير والدكتوراه -ثانيا

 .وبجامعة امللك سعود

 
ً
 لترقية و البحث املدعم في جامعات أخرى.تحويم عديد من األبحاث بهدف ا  -ثالثا

 
ً
تدريس عديد من املواد التخصصية كمادة مبادئ البحث العلمي ، ومدخمل دلى علم املوتبات  -رابعا

واملعلومات، وخدمات املوتبات ومراكز املعلومات ، واملوتبات العامة ، ونظم املعلومات الببليوجرافية، 
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رية، املوتبات الجامعية واملتخصصة، موضوع خاص، وددارة والتصتيف، التشر و قوق امللوية الفو

 .، اقتصاديات املعلومات، خدمات املعلومات في البيئة الرقميةموتبات

 
ً
املشاركة في تحديث مناهج مادة املوتبة للثانوية العامة ) لجنة املنطقة الشرقية في اململوة العربية  - خامسا

 م.6111السعودية( عام 

 
ً
 م .6116خطة قسم املوتبات واملعلومات في كلية اآلداب عام تحديث   -سادسا

 
ً
تقييم خطة القسم املقترح  لتقنيات التعليم التي تقدمع بها كلية التربية األدبي في مدينة الرياض  -سابعا

 م.6116عام 

 
ً
ؤون دعداد دليمل التدريب امليداني لقسم املوتبات واملعلومات. بطلب من الوكالة املساعدة للش -ثامنا

 م6113التعليمية، 

 
ً
املشاركة في وضع تصور لإ تياجات البشرية والتجهيزات الفنية التي يحتاجها قسم املوتبات املزمع  -تاسعا

 م .6116افتتا ه في كلية اآلداب باملنطقة الشرقية عام 

 
ً
ا . املنعقدة املشاركة في ندوة واقع خدمات املوتبات في اململوة العربية السعودية وسبمل تطويره -عاشرا

م. ضمن مشاركة 64/5/6111-66هث املوافق 19/6/1361-11بمعهد اإلدارة العامة بالرياض خإل يومي 

 م.6111املعهد في ا تفاالت اختيار الرياض عاصمة للثقافة العربية لعام 

 ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : الواقع واملعوقات -الحادي عشر

 م.13/11/6111-16هث املوافق 11/1/1361-12والتطلعات. املنعقدة في مدينة الرياض في 

ددارة  ندوة مستقبمل الثقافة والطفولة في املجتمعات العربية ضمن ندوة ) مستقبمل الثقافة   -الثاني عشر

هث املوافق 61/2/1361-65في البإد العربية( املنعقدة في موتبة امللك عبد العزيز العامة في الفترة من 

 م.65/11/6111

ددارة د دى جلسات ندوة االكتئاب... بين التشريعة ةالواقع . املنعقدة في كلية اآلداب ضمن  -الثالث عشر

 م .5/6114/ 13-16هث  املوافق 1363ربيع األول  14 -11امللتقى الثقافي . في الفترة بين 

هث  املوالفق 1362ارة د دى جلسات امللتقى الثقافي عن اإلرهاب  املنعقدة في كلية اآلداب دد -الرابع عشر

 م.6112

م  الذي يقيمه 6111هث املوافق 1346املشاركة بفاعليات مهرجان عنيزة الثالث للثقافة  -الخامس عشر

ماعي تحع شعار وفاء الجمعية الخيرية الصالحية ومركز األميرة نورة بتع عبد عبدالر من الفيصمل االجت

وعطاء في تقديم محاضرة بعنوان املنديات والصوالين اإللوترونية ودورها في تواصمل االجيال والتطور 

 الثقافي.

املشاركة بامللتقى الثقافي لجمعية املوتبات السعودية بعنوان استخدام وتوظيف تقنية  -السادس عشر

 م.6111املعلومات في مجال املوتبات ومراكز املعلومات. 

ددارة د دى جلسات مؤتمر الطفولة. املنعقد بجامعة األميرة نورة بتع عبد الر من في تاريخ  -السابع عشر

 م 6116نوفمبر  15 -16هث املوافق  1344/ 16/ 41 – 62

الثوابع الوطنية.   -املشاركة في الحوار الوطني الخامس الذي تناول الخطاب الثقافي السعودي  -الثامن عشر

 16/16/6116-11هث املوافق  61/11/1343 -62اض الري

ددارة الجلسة الرئيسة للملتقي السنوي الثاني لرئيسات األقسام التعليمية: أدوار وتحديات.  -التاسع عشر

 م.5/5/6114هث املوافق 1343/ 65/2املنعقد في جامعة األميرة نورة بتع عبدالر من في تاريخ 
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اجعة وثائق قسم اللغة العربية في كلية اآلداب جامعة األميرة نورة بتع العممل كمراجع داخلي ومر  -العشرون

 عبدالر من.

املشاركة في امللتقى العلمي االول لكلية اآلداب للبحث العلمي املشترك بين الطالب  -الحادي والعشرون

 .هث.66/1/1342واالستاذ املنعقد في 

-النسانية واالجتماعية بجامعة عبد الحميد مهري عضو اللجنة العلمية مجلة العلوم ا -الثاني والعشرون

 .)الجزائر(6قسنطينة 

 

 

 
دورة تدريبية على تحميض وتشغيمل واستخدام أجهزة املصغرات الفيلمية ) من كاميرات وجهاز تحميض  -1

 . م1995، وأجهزة قارئة(

   .مDIRECT ENGLISH 6116 دورة في اللغة اإلنجليزية. من -6

 التي نفذها بالتعاون بين مهعد أبعاد األفق للتدريب ومعهد شمول للتدريب. -لتفوير  دورة في أنماط ا -4

 .م6111دورة تدريبية على االسعافات األولية. الهإل األ مر -3

 .م1999وكالة كليات البنات - لقة تطبيقية عن " تقييم البرامج األكاديمية" . من مركز القياس والتقويم -5

 م6111" القيادة واإلبداع اإلداري ". من معهد اإلدارة العامة لقة تطبيقية عن  -2

 .6116العممل" . من معهد اإلدارة العامة لقة تطبيقية عن " اإلدارة تحع ضغوط  -2

 . 6116لقاء" . من معهد اإلدارة العامة  لقة تطبيقية عن "تنمية مهارات العرض واإل -1

، واالعتماد . الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ورشة عممل في معايير ودجراءات ضمان الجودة –9

 هث.1362ربيع األول  64-66 م املوافق6112

نوفمبر  61 -62هث/ املوافق 1362شوال  62 -63خدمات املعلومات في املوتبة الرقمية. املنعقدة في  -11

 م.6115

/ 12هث املوافق 1362/ 4/ 19بتاريخ  دورة في أنماط التفوير  للدكتور عبد هللا هادي . املنعقدة -11

  .هث . تبع معهد أبعاد  األفق للتدريب3/6112

/ 5-6هث. املوافق 1369/ صفر/ 62-65دورة وثائق األرشيف العثماني. كلية اآلداب قسم املوتبات  -16

.  وزارة هث 1361/ 16/ 41-62مهارات وتقنيات البحث في املصادر اإللوترونية واإلنترنع.  - م.6111مارس/ 

 عهد البحوث والخدمات االستشارية.التعليم العالي. م

هث املوافق 62/1/1369مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني. تنمية مهارات االتصال في الحوار.  -14

  م.3/6/611

. مشروع االبداع والتميز ألعضاء هيئة م6119املوافق هث 1369/ 64/4-61فن ددارة االجتماعات.  -13

 ريس في الجامعات السعودية.التد

املوافثثثق  هثثثث61/6/1369ورشثثة العمثثثمل التوعويثثة  ثثثول التعلثثيم املثثثدمج التطبيقثثثي ألعضثثاء هيئثثثة التثثدريس.  -15

 جامعة طيبة: التطوير الجامعي. م6119املوافق 

 الدوات وورش العمل:
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مشثثثروع االبثثثداع  م6119املوافثثثق  هثثثث1/16/1369- 19/11ريس فثثثي عصثثثر االقتصثثثاد املعرفثثثي. دأسثثثاليب التثثث -12

 تميز ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.وال

جامعثثثة أم  م.6119املوافثثثق  هثثثث3/1369/ 69سثثثاعة تدريبيثثثة  12بنثثثاء مهثثثارات أسثثثاليب التقثثثويم الجثثثامعي.  -12

 القرى: و دة التطوير الجامعي والجودة النوعية. 

م. املنظمثثة العربيثثة 6111/ / أغسثثطس61 -12دورة املوتبثثات الرقميثثة. جمهريثثة مصثثر العربيثثة: القثثاهرة .  -11

 للتنمية اإلداراية. 

-ينثاير61هث املوافثق 2/6/1341-5ورشة تطوير البرامج)األقسام ( األكاديمية وتهيئتها لإعتماد األكاديمي.   -19

  م. 6119فبراير  1

20-Effectve Assessment of Students Performance. King Abdul-Aziz University: A Training 

Course.2009.                                                              

21-Effectve Application of Internal Quality Assurance Procdres to e Learning and Blended 

Learning Courses.First Intermational Confenene  e- Learning and Distance Learning. .Riyadh 

.2009.                                     

مشثثثثروع االبثثثثداع والتميثثثثثز  م. 6111املوافثثثثق  هثثثثث65/5/1341-61البثثثثرامج املتكامثثثثمل فثثثثي دعثثثثداد املثثثثدربين. مثثثثن  -66

 ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

سثثثاعة  11بعثثثد. ملثثثدة  ددارة التعلثثثيم اإللوتروني)جسثثثور(. املركثثثز الثثثوطني للتعلثثثيم اإللوترونثثثي والتعلثثثيم عثثثن -64

 م.6111املوافق  1341/ 2/ 62تدريبية. بتاريخ 

نظثثام ددارة محتثثوى التعلثثيم اإللوترونثثي فثثي جسثثور. املركثثز الثثوطني للتعلثثيم اإللوترونثثي والتعلثثيم عثثن بعثثد.  -63

 م.6111املوافق  1341/ 2/ 69ملدة سع ساعات تدريبية.بتاريخ 

املوافثثثثثثق  هثثثثثثث1341ربيثثثثثع األول  66 -12دالعزيز. خثثثثثإل الفتثثثثثثرة أسثثثثثاليب تقثثثثثثويم الطثثثثثإب. جامعثثثثثثة امللثثثثثك عبثثثثثث -65

 م.6111

أمثثثثثن الوثثثثثثائق واملسثثثثثتندات الوقيثثثثثة واإللوترونيثثثثثة. القثثثثثاهرة: املنظمثثثثثة العربيثثثثثة للتنميثثثثثة اإلداريثثثثثة.  نثثثثثوفبمر/  -62

 م. 6119

دة يومين فثي هث مل1341-1-12األرشفة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية. واملنعقدة في  -62

 .م6111املوافق  جامعة األميرة نورة بتع عبد الر من

ملثثدة يثثومين فثثي  .م6111املوافثثق  هثثث1341-1-63الفجثثوة الرقميثثة والوصثثول الحثثر للمعلومثثات. واملنعقثثدة فثثي  -61

 جامعة األميرة نورة بتع عبد الر من.

 1/16/6119 – 2ملغثرب العربثي فثي الفتثرة ورشة عممل الويب الداللي وتطبيقاته في املوتبات. املنعقدة فثي ا -69

 م ملدة يومين.

 .م6111املوافق هث 1341/ 63/4ورشة عممل املوتبة الرقمية البدايات والتطلعات. وزارة التعليم العالي. -41

 م.14/4/611املوافق  -هث62/4/1341ملدة اربعة أيام بتاريخ   SPSSمهارات اإل صاء باستخدام برنامج  -41

-4هثثثاملوافق 1341-5-19سثثتراتيجيات التفويثثر فثثوق املعرفثثي واسثثتخدامها فثثي التعلثثيم والثثتعلم" مثثن دورة "ا -46

 م.3-6111

م. املنقعثثثدة فثثثي العاصثثثمة 6111أبريثثثمل  61-62ورشثثثة عمثثثمل "األرشثثثفة اإللوترونيثثثة: تطبيقثثثات عمليثثثة". مثثثن  -43

 .االتحاد العربي للموتبات واملعلومات .بيروت يةاللبنان



 سيرة ذاتية أد.نجاح قبالن القبالن

 

 

13 

 الرياض. جامعة االميرة نورة بتع عبدالر من. .م6111وفن التعاممل مع اآلخرين،  ظيفياالتويع الو  -45

. مثثن    -42
ً
 رقميثثا

ً
املنقعثثدة فثثي العاصثثمة اللبنانيثثة بيثثروت. م. 6111أكتثثوبر  5-3ورشثثة عمثثمل "أنشثث ىء مسثثتودعا

 االتحاد العربي للموتبات واملعلومات.

رقمية السعودية والتدريب على مواقع الناشرين املنعقدة في دورة دعداد املدربين في استخدام املوتبة ال -42

 هث1346/ ربيع األخر/65-64ترة من مدينة جدة خإل الف

مع املدرب التحفيزي املحاضر ماجد الباهبري. . بعنوان  ثقافة النجاح دورة  عن طريق االنترنع -81

  م.12/3/6111هث املوافق 16/5/1346

االستشاري النفس ي الدكتور و  املدربدورة  عن طريق االنترنع بعنوان  العإج بالطاقة الحيوية. مع  -49

 م. 61/3/6111املوافق  15/5/1346شريف االسلمي. 

-64املوتبة الرقمية السعودية. دورة دعداد املدربين في الجامعات السعودية على استخدام -31

   م. جده وزارة التعليم العالي.41/4/6111-61هث املوافق 65/3/1346

م. الرياض. جمعية 9/5/6111-2هث املوافق 2/2/1346-3هيكلية بناء بوابات اإلنترنع ومعايير تقييمها. -31

 املوتبات واملعلومات السعودية.

 سيقما لخدمات التدريب اإلداري. 6. لندن. مركزم2/2/6111-4دورة ددارة املعرفة. من  -36

م. الرياض.جامعة اإلمام 4/11/6111هث املوافق 5/11/1346ورشة عممل الرقمنة لدعم املحتوى العربي. -34

 محمد بن سعود

 .م. بيروت االتحاد العربي للموتبات62/11/6111-63تخطيط وتنفيذ برامج الوعي املعلوماتي -33

 ف -32
ً
ز كم . مر 6116-3-3هث املوافق 1344 -5 -16في  ISIي مجلة مصنفة ضمن كشاف كيف تتشر بحثا

 االبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة. 

م . اللجنة التسائية بالجمعية السعودية 6111-5-2املوافق  1344-2-15فن االتويع ومهارات التعاممل.  -32

 لإدارة.

 11/11/1344 ي بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من والذي عقدت بتاريخ ورشة التقويم الذاتي االول -81

 .م من قبمل متشاري الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي5/9/6116هثث املوافق 

هث 69/11/1344-62العروض التقديمة قوية التأثير. مركز ديمل كارنجي للتدريب. ملدة ثإث أيام من  -81

 م.11/6116/ 15-14املوافق 

محرم 12-13-14التعليم الجامعي املتمازج" ، املنعقدة بتاريخ يوم  الثإثاء، األربعاء، السبع دورة  -02

ميرة نورة بتع عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة اال  م.6116ديسمبر  1 -نوفمبر  61-62هث املوافق 1343

 عبدالر من .

هث 1343-6-4ونولوجيا في الفصول الدراسية. املنغقدة في تاريخ دورة زيادة فاعلية التدريس وتوظيف الت-08

 ملدة ثإث ايام . عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة امليرة نورة بتع عبدالر من .

آلية تحفيز أعضاء الهيئة التعليمة لحضور البرامج التدريبية املقامة في جامعة امليرة نورة "ورشة عممل  -00

 م ملدة يوم وا د.6116ديسمبر -64هث املوافق 1343-صفر -11. املنعقدة في "بتع عبد الر من 

-14هث املوافق 1344/ ذي الغقدة/69-62. املنعقدة خلإ الفترة "العروض التقديمية قوية التأثير"دورة  -08

 م. والتي اقامها مركز ديمل كارنيجي للتدريب.6116/ أكتوبر/19
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م باملوتبة 15/11/6116هث  املوافق 1343/ 69/11آلداب " واملنعقدة ورشة عممل "دعادة هيكلة كلية ا  -53

 املركزية بجامعة امليرة نورة بتع عبدالر من .

دورة التخطيط االستراتيجي الشخص ي املنعقدة من قبمل الجمعية السعودية للموتبات ملدة يومين  -55

 م. 9/1/6114هث املوافق 1434/ 62/6بداية من تاريخ 

/ 5-3هث املوافق 1343/ ربيع األول/ 63-64ؤشرات األداء واملقارنات املرجعية. في الفترة من ورشة عممل م-52

 ساعات تدريبية. 11م. مجموع ساعاتها 6114فبراير/

هث املوافق 1343/ ربيع األول واألخر/ 1-61ورشة عممل توصيف البرنامج وتوصيف املقرر في الفترة من  -52

 ساعة تدريبية. 15م. مجموعها 6114/فبراير/9-11

/ ربيع 64ورشة عممل تطبيقية لدراسات الخطة االستراتيجية لجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من في  -51

 م. 6114/ مارس/ 5هث املوافق 1343األخر/ 

هث 1434/ 63/3ألميرة نورة بتع عبدالر من بتاريخ ورشة عممل التحليمل الرباعي. املقامة بمقر جامعة ا -59

 م.6114 /2/6املوافق 

بتاريخ  ساعة تدربيبة( املنعقدة بمدينة الخبر 16ورشة عممل دعداد تقرير الدراسة الذاتية للمؤسسة ) -21

 م.  6114أبريمل  11-9هث املوافق 1343جمادي األولى  61-69

ورشة عممل بعنوان "ددارة الجمعيات العلمية " التي اقامتها جمعية املوتبات اإلمريوية في الفترة من   -21

  هث.1343/ 1/ 2-5م املوافق 2/6114/ 14-13

ذي -63ورشة عممل تحليمل سوات للبيئة الداخلية والخارجية للجودة بالجامعة لإلدارات. املنعقدة في  -26

 م. 6114-اكتوبر-69هث املوافق 1343 -الحجة

ية. املنعقدة في ورشة عممل تحليمل سوات للبيئة الداخلية والخارجية للجودة بالجامعةالبرامج األكاديم  -24

  م. 6114-11-5هث املوافق 1345 -6-1

تصميم املقرر الدراس ي بناء على مخرجات التعليم. عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة  -63

 م.11/6114/ 12-15هث املوافق 11/1343/ 11-9بتع عبدالر من. في 

امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسإمية. املنعقدة في ذي دثراء املحتوى العربي على اإلنترنع. مبادرة ج -60

 م.6114هث املوافق اكتوبر 1434الحجة 

توصيف املقررات والتدريب امليداني ودعداد تقاريرها. سلسلة البرامج التدريبية ملشروع تأسيس الجودة  -66

 6113نوفبمر 2-2ملنعقدة في والتأهيمل لإعتماد املؤسس ي والبرامجي بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من. ا

 هث..1345محرم  3-4املوافق 

التخطيط االستراتيجي للجودة على مستوى الجامعة. سلسلة البرامج التدريبية ملشروع تأسيس الجودة  -66

 13-14والتأهيمل لإعتماد املؤسس ي والبرامجي بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من. املنعقدة في 

 هث..1345محرم  11-11املوافق  6113نوفبمر

سلسلة البرامج التدريبية ملشروع تأسيس الجودة  .التخطيط للجودة على مستوى الكليات والبرامج -61

 1/1345 / 11 -12املنعقدة في  والتأهيمل لإعتماد املؤسس ي والبرامجي بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من. 

 م.6114/ 11/ 61--61املوافق 



 سيرة ذاتية أد.نجاح قبالن القبالن

 

 

15 

ريس والتقييم. سلسلة البرامج التدريبية ملشروع تأسيس الجودة والتأهيمل لإعتماد استراتيجيات التد -29

 62-65املوافق  6113نوفبمر 69-61املؤسس ي والبرامجي بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من. املنعقدة في 

 هث..1345محرم 

. عمادة التطوير وتنمية ورشة عممل" التدريس املبني على االستقصاء من اجمل تعليم أكثر فاعلية" - -21

 م.6114/ 1/16هث املوافق 1345/ 5/6املهارات بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من . املنعقدة في 

نواتج التعلم وخارطة املنهج واعادة الهيكلة. سلسلة البرامج التدريبية ملشروع تأسيس الجودة والتأهيمل  -21

-11املوافق 9/6/1345-1ورة بتع عبدالر من.  املنعقدة في لإعتماد املؤسس ي والبرامجي بجامعة األميرة ن

 م. 16/16/6114

 ه12/6/1345-15يومان  تطبيق معايير ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي املؤسس ي  -26

 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي . . 11-19/16/6114

م. عمادة 41/16/6114-69وافقامل62/6/1345-62 يومان ضمان الجودة والتقويم البرامجي  -24

 ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي .

 هث، عمادة التطوير وتنمية املهارات.15/6/1345ددارة املعرفة. يومان  -23

هث . ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي. جامعة االميرة نورة بتع 11/5/1345. في تاريخ التدقيق الداخلي -25

 عبدالر من.

هيمل املراجعين الخارجين. ملدة ثإث ايام بجدة. الهئية الوطنية للجودة واالعتماد ورشة عممل تأ -22

ة االبداع واالبتكار في الجامعات السعودية. كلية الخدمة هث .14/1/1342-11االكاديمي.  املنعقدة في 

 6115/ 3/ 11-9هث .  2/1342/ 61-19االجتماعية في جامعة االميرة نورة بتع عبدالر من. 

فاءات التفوير االبداعي في البيئة التعليمية والتدريسية. مبادرة تنمية االبداع واالبتكار في الجامعات ك-22

 ه..61/2/1342-19السعودية. 

تنمية مهارات مسؤولي التدريب ملبادرة سفيرات التميز والجودة. عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة -21

 هث1342/ 6/16-1ساعات من  11االميرة نورة بتع عبدالر من. ملدة 

 11البورتفوليو املنهي. عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة االميرة نورة بتع عبدالر من. ملدة  -29

 هث1342/ 61/5-19ساعات من 

 15مهارات التدريب وددارته. عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة االميرة نورة بتع عبدالر من. ملدة  -11

 هث1342/ 15/1-13ن ساعة م

دراسات اكسفورد األكاديمية على االنترنع كما لم تختبرها من قبمل. املوتبة الرقمية السعودية. -11

 م 11/11/6115

 م11/11/6115املنصة التعليمية ادمودو. املوتبة الرقمية السعودية.  -16

 ات املرأة. هث التي عقدت في مركز دراس1341/ 62/4ورشة عممل الوراس ي البحثية في  -14

 م6112 -هث1431شهادة اعتماد تدريب مدرب. جامعة االميرة نورة بتع عبدالر من.  -13

اسابيع. منصة ددراك . مركز محمد بن راشد لإبتكار  3دورة االبتكار في العممل الحكومي. مدتها  -15

 الحكومي.

عمادة التطوير وتنمية م. 6112/ابريمل /65-63هث. املوافق 1341/رجب /61-62مهارات التفويض. -12

 املهارات.
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مدينة ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي: الواقع واملعوقات والتطلعات.  -

 م.6111املوافق هث. 1361شعبان  11-12امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، 

 م6111/ 65/11هث املوالفق 1361/ 2/ 61 -65ندوة مستقبمل الثقافة في العالم العربي في الفترة من  -

املوافثثق  هثثث 1361ثقافثة الطفثثمل املسثلم فثثي عصثر العوملثثة. امللتقثثى الثقثافي األول كليثثة التربيثة للبنثثات بالريثاض.  -

 .  م6111

شثثعبان  16-11نثثدوة املعلومثثات والتنميثثة الوطنيثثة. املثثؤتمر الثالثثث لجمعيثثة املوتبثثات واملعلومثثات السثثعودية.  -

 . م6114افق املو  هث1363

محثثثثرم  12 -12امللتقثثثثى اإلداري الثثثثثاني. اإلدارة واملتغيثثثثرات العامليثثثثة الجديثثثثدة. الجمعيثثثثة السثثثثعودية لثثثثإلدارة .   -

  م.6113املوافق  هث1365

الندوة الثالثة آلفاق البحث العلمي والتطثوير التونولثوجي فثي العثالم العربثي. مدينثة امللثك عبثد العزيثز للعلثوم  -

 م.6113املوافق  هث.1365صفر  63 -61والتقنية . 

. مدينثثثة امللثثثك عبثثثد العزيثثثز للعلثثثوم والتقنيثثثة.  -
ً
املوافثثثق  .هثثثث1362شثثثوال  19-11منتثثثدى ددارة الوثثثثائق دلوترونيثثثا

 م.6115

هثث 1362شثوال  62-63خدمات املعلومات في املوتبة الرقمية. مركز املصادر التربوية بوزارة التربية والتعلثيم.  -

 .م.6115املوافق 

 .م . الرياض6112مارس  2-2هث املوالفق 1361صفر  12 -12مندى خلق فرص العممل : االفاق والتحديات.  -

 .م.6112املوافق  مؤتمر تقنية املعلومات واألمن الوطني -

. جمعيثثثثثثة املوتبثثثثثثات واملعلومثثثثثثات السثثثثثثعودية.  -
ً
هثثثثثثث 1369/ جمثثثثثثادي األولثثثثثثى/ 2-2منتثثثثثثدى ددارة الوثثثثثثثائق دلوترونيثثثثثثا

  م.6111/ مايو/ 16-11املوافق 

ذو  11 – 2مهنة املوتبات" وتحديات الواقع واملستقبمل ودور هثا فثي الوصثول الحثر للمعلومثات العلمية،جثدة  -

 م 6112نوفمبر 61 – 12هث املوافق 1361القعدة 

املثثثثثثؤتمر الخثثثثثثامس لجمعيثثثثثثة املوتبثثثثثثات واملعلوماتالسثثثثثثعودية. دور مؤسسثثثثثثات املعلومثثثثثثات فثثثثثثي اململوثثثثثثة فثثثثثثي عصثثثثثثر  -

/ اكتثثثثوبر/ 69-61هثثثثث املوافثثثثق 1369شثثثثوال  69-61املعرفثثثثة تحثثثثديات الواقثثثثع وتطلعثثثثات املسثثثثتقبمل. مثثثثن مجتمثثثثع 

 م.6111

-  International Conference of Education Research and Innovation. Madrid, 17-19 Nov , 2008.         

  م.11/1/6119وافق هث امل14/1/1341لتقى موهبة لرعاية املوهوبين في التعليم العالي. م -

محرم  69ندوة  املوتبات املتخصصة واال تياج املعرفي للعاملين في الحقمل الدبلوماس ي .  خإل الفترة من   -

 م.   6119يناير  61 – 62هث املوافق 1341صفر  6دلى 

بيثثثثثثثع  الثثثثثثثوالء واإلنتمثثثثثثثاء ملؤسسثثثثثثثة العمثثثثثثثمل. كليثثثثثثثة دعثثثثثثثداد معلمثثثثثثثات املر لثثثثثثثة اإلبتدائيثثثثثثثة بجامعثثثثثثثة األميثثثثثثثرة نثثثثثثثورة -

 م.6119املوافق هث.65/1/1341عبدالر من. املوافق 

-12هث املوافق 6/1341/- 4-1. خإل الفترة "التدريب التقني واملنهي وا تياجات سوق العممل املندى العربي" -

 م.1/6111/ 11

 املؤمترات والندوات التي مت حضورها واملشاركة بها .. ومنها:
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ث املوافثق هث1341/ 11/6-12مثن  . املنعقد في مدينة الرياض فثي الفتثرة لول ددارة املعلوماتية املتقدمةمؤتمر  -

 م.  6111/شباط/1-6

ديسثثثمبر  11 - 9املغثثثرب ) –املثثثؤتمر العشثثثرون لإتحثثثاد العربثثثي للموتبثثثات واملعلومثثثات ) اعلثثثم (الثثثدار البيضثثثاء  -

 ( بعنوان نحو جيمل جديد من نظم املعلومات واملتخصصين :رؤية مستقبلية 6119

 .م41/11/6111-41ي خدمة التعليم العالي.  لفة النقاش الثامنة بعنوان دور املوتبة الرقمية السعودية ف -

 : نثا@عربثي العربيثة الرقميثة املوتبثة . بعنثوانواملعلومثات للموتبثات العربثي لإتحثاد والعشثرون املؤتمر الحثادي -

 .م٠٢٠٢ توبرأك 1-2لبنان(  -)بيروت .والتحديات الفرص الضرورة،

الريثثثثثاض  م.5/11/6111-4هثثثثث املوافثثثثق 2/11/1346-5املحتثثثثوي العربثثثثي فثثثثي اإلنترنثثثثع: التحثثثثثديات الطمثثثثوح. مثثثثن -

 السعودية.

لجمعيثثثثة املوتبثثثثات املتخصصثثثة فثثثثرع الخلثثثثيج. االتجاهثثثات الحديثثثثثة ملجتمثثثثع املعلوماتيثثثة فثثثثي البيئثثثثة  11املثثثؤتمر  -

 مملوة البحرين. -م. املنامة6116 13-16العربية. مركز الخليج العربي من 

جامعثثة امللثثك سثثعود للشثثؤون التعليميثثة واألكاديميثثة بالتعثثاون نثثدوة هيكلثثة الكليثثات: الواقثثع والطمثثوح. وكالثثة  -

 م.1/11/6116-2هث املوافق 1344/ 11/ 66-61مع وكالة الجامعة للتطوير والجودة. خإل الفترة من 

م. 66/11/6111-61هثثثثثثثثثثث املوافثثثثثثثثثثق 1344/ 2/16-3املشثثثثثثثثثثاركة بنثثثثثثثثثثدوة الحثثثثثثثثثثج: عبثثثثثثثثثثادة وسثثثثثثثثثثلوك  ضثثثثثثثثثثاري مثثثثثثثثثثن  -

حجثثثيج بمقاصثثثد الحثثثج بمقاصثثثد الحثثثج وفثثثي تنميثثثة السثثثلوك الحضثثثاري أثنثثثاء "اسثثثتخدام التقنيثثثات فثثثي توعيثثثة ال

 أدائه للحج".

 هث. 1343/ ذي الحجة/ 2-3م املوافق 6116/نوفمبر  61-11 ضور مؤتمر االتحاد العربي بالدو ة في  -

 م64/3/6114 ضور مؤتمر  وار األديان املنعقد في الدو ة قطر في تاريخ  -

-The 2nd International Conference on Social Science and Management (ICSSAM 2014 May 07 - 

May 09 / Kyoto, Japan. 

 م. ) ضور(6112أغسطس  9-2املؤتمر الدولي لقياسات املعلومات ومعاممل التأثير. االسوندرية. في الفترة  -

م بالبحرين. 6112مارس  2-2 فرع الخليج العربي، -املؤتمر الثالث والعشرون لجمعية املوتبات املتخصصة  -

 ومديرة جلسة( -وعضو للجنة العلمية –) ضور 

 

 

 

فثثثثي كليثثثثة ملثثثثدة يثثثثوم وا ثثثثد، م 6111املوافثثثثق هثثثثث 1/16/1341مهثثثثارات البحثثثثث العلمثثثثي وخطواتثثثثه فثثثثي تثثثثاريخ -1

  .اآلداب موجهة للطالبات

  فثثي تثثاريخ -6
ً
فثثي كليثثة اآلداب ام، ملثثدة ثثثإث أيثثم 6111هثثث املوافثثق 1346كيثثف تختثثار موضثثوع وتوتثثب بحثثثا

 موجهة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 في كلية اآلداب موجهة للطالبات.ملدة يومين، هث. 65/16/1341دعداد الفيلم الوثائقي في تاريخ -4

م ملثثثثدة يثثثثومين، فثثثثي كليثثثثة العثثثثإج 61/5/6111هثثثثث املوافثثثثق 1346/ 13/5منثثثاهج البحثثثثث العلمثثثثي فثثثثي تثثثثاريخ  -3

 ت.الطبيعي موجهة للطالبا

-11هثثثثثثثارات البحثثثثثثثثث العلمثثثثثثثثي املنقعثثثثثثثثدة بكليثثثثثثثثة اآلداب وموجهثثثثثثثة ألعضثثثثثثثثاء هيئثثثثثثثثة التثثثثثثثثدريس. فثثثثثثثثي تثثثثثثثثاريخ م -5

 م. 16/6116/ 62 -63هث املوافق 14/6/1343

 الدورات التي مت تنفيذها :
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ورشثثة عمثثمل املثثثرأة والبحثثث العلمثثي: الواقثثثع والتحثثديات.  املصثثا بة للمعثثثرض واملثثؤتمر الثثدولي للتعلثثثيم  -2

 م.6114/ 12/3اريخ . املنعقدة في تالعالي الدورة الرابعة

التخطثثثثثيط للبثثثثثرامج وصثثثثثياغة توصثثثثثيفاتها وتقاريرهثثثثثا.  املنعقثثثثثدة فثثثثثي فثثثثثي مركثثثثثز تنميثثثثثة والتطثثثثثوير املهثثثثثارات  -2

 هث  بمعدل ثماني ساعات. 5/5/1345-3بجامعة األميرة نورة بتع عبدالر من في تاريخ 

التربيثة جامعثة االميثرة نثورة ه املنعقدة في كلية 69/6/1342في تاريخ  ضمان الجودة والتقويم البرامجي-1

 بتع عبدالر من.

. املنعقدة في كلية املجتمع جامعة االميرة نورة تدريب امليداني ودعداد تقاريرها توصيف املقررات وال -9

 م69/1/6115 -3/1342//9بتع عبدالر من. 

م. 6115كتوبر// أ11هث املوافق 1342/ محرم/3دورة دعداد البحوث العلمية وأدواتها. املنعقدة في -11

 كلية اآلداب جامعة األميرة نوره بتع عبدالر من.

 م بكلية االداب.11/11/6115هث املوافق 3/1/1342دعداد البحوث العلمية وادواتها. في  -11

املوافق  16/2/1342دور االستاذ الجامعي في تحقيق متطلبات االعتماد االكاديمي في  -16

 م.61/4/6112

جامعة االميرة نورة بتع  6112. نوفمبر 4هث املوافق 1341. صفر 4ي. مهارات البحث العلم-14

 عبدالر من.

 6112 -1341أولويات البحث العلمي. جامعة االميرة نورة بتع عبدالر من.  -13

 ملدة خمس ساعات. 1349/ 69/5صيغة عنوان البحث واعداد الخطة البحثية.  -15

 

 

 

 با ث منصة وكتابة مشروع صا بة فورة  -
ً
بعد من وزارة التعليم بدعم التي تم اعتمادها رسميا

 تقديمها كمشروع متكاممل للتنفيذ.

 : تعليم العايللمت اعتمادها من وزراة ابادرات م
 


