
                                                        

 

 

 

 العيرة الزاجُت
 

 

 

  General Information بُاهاث عامت:
 

 Name   الاظم

 
شاوي د.  ػُذاء علي صالح الَض

 اللعم

Department 
 التربُت وسٍاض ألاطفاٌ

 اإلاعمى الىظُفي

Staff position 
 أظخار معاعذ

 الجيعُت

Nationality 
 ظعىدًت

 سكم الخلفىن 

Phone 
0699943350 

 ؤلاًمُل

Email 
gaalzahrani@nu.edu.sa    

 الخخصص العام

Specialization 
 الخذَسغاإلاىاهج وطشق 

 الخخصص الذكُم

Area of Specialization 
ت  اإلاىاهج وطشق جذَسغ اللؼت ؤلاهجليًز

 

الث الذساظُت:   Education History  اإلاَؤ
 

ل  هىع اإلاَؤ

Certificate  

خ  هجاٍس

Date  

 بلذ الحصٌى علُه

Country 

 الجامعت

University 

لت الحصٌى علُه  طٍش

Study Theme 

 مالخظاث

Note 

 البيالىسٍىط
 َـ4/5/8243

 م(4002)
  دساظت مىهجُت اهخظام الطائف الععىدًت

 اإلااحعخير
 َـ90/80/8294

 م(4088)
  دساظت مىهجُت + سظالت أم اللشي  الععىدًت

 الذهخىساٍ
 َـ48-84-8293

 م(4082)
  دساظت مىهجُت + سظالت أم اللشي  الععىدًت

 

 اإلاشجبت العلمُت:
 

 اإلاشجبت

Title 

خه  جاٍس

Date 

 بلذ الحصٌى علُه

Country 

 الجامعت

University 

لت الحصٌى علُه  طٍش

Study Theme 

 مالخظاث

Note 

  حعُين سظمي هجشان الععىدًت َـ42/8/8299 معُذ

  جشكُت  هجشان الععىدًت َـ40/88/8299 مداطش

  جشكُت هجشان الععىدًت َـ82/6/8294 أظخار معاعذ
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ت التي ماسظتها   Administrative Tasks: ألاوؽطت وألاعماٌ ؤلاداٍس

/
ً
ت : عماٌألا  أوال   Administrative Positionsؤلاداٍس

ساس ي الثاوي مً العام للفصل الذ ؤلاؼشاف على كعم التربُت وسٍاض ألاطفاٌ بيلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة .1

 َـ.8299

ت بيلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة لعام  .2  َـ8292-8299ؤلاؼشاف على الؽؤون ؤلاداٍس

خ  .3  َـ.8294-8-6مؽشفت على ولُت العلىم وآلاداب بؽشوسة )ؼطش الطالباث( مىز جاٍس

خ  .4  َـ8294-2-85وهُلت ليلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة )ؼطش الطالباث( مىز جاٍس

 /
ً
 وؽطت خاصت بجىدة الخعلُم العاليأزاهُا
ش والجىدة بيلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة لعام  .1 ش بىخذة الخطٍى  َـ.8292عظىة لجىت الخخطُط والخطٍى

ت للخطت  -عظى لجىت مؽشوع "دساظت خذًثت الخخُاحاث ظىق العمل واإلاجخمع" .2 ٍش أخذ اإلاؽشوعاث الخطٍى

 َـ.8292بؽشوسة لعام  ولُت العلىم وآلاداب -لجامعت هجشان الاظتراجُجُت

جين بيافت الىخذاث ألاوادًمُت باليلُت"  .3 أخذ اإلاؽشوعاث  -عظى لجىت مؽشوع "إوؽاء وخذة مخابعت الخٍش

ت للخطت  ٍش  َـ.8292ولُت العلىم وآلاداب بؽشوسة لعام  -لجامعت هجشان الاظتراجُجُتالخطٍى

ش والجىدة بيلُت العل .4  َـ.8294-8293ىم وآلاداب بؽشوسة لعام عظى لجىت الخخطُط واإلاخابعت بىخذة الخطٍى

ش والجىدة بيلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة لعام عظىة لجىت الخعلُم والخعلم  .5 (؛ 8294ٌ-8293)بىخذة الخطٍى

 َـ(.8294-8220)

ش اإلالشساث بلعم التربُت وسٍاض ألاطفاٌ بيلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة لعام  .6  َـ.8294-8293عظى لجىت جطٍى

 لُل البُئي أخذ اللجان الخىفُزًت إلعذاد وجصمُم الخطت الاظتراجُجُت الثاهُت لجامعت هجشان.عظى لجىت الخد .7

/ اللجان: 
ً
 زالثا
 َـ ختى آلان.8293مً عام م وآلاداب بؽشوسة عظى مجلغ الذعم الطالبي بيلُت العلى  .1

 ن.َـ ختى آلا 8293مً عام عظى لجىت التركُاث والابخعار بيلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة  .2

 َـ8294-8293للعام الجامعي بيلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة عظى اإلاجلغ الاظدؽاسي للبرامج العلمُت وألادبُت  .3

 َـ ختى آلان.8293مً عام عظى مجلغ ولُت العلىم وآلاداب بؽشوسة  .4

ً بيلُت العلىم وآلاداب بؽشوسة لعام  .5  َـ ختى آلان.8293مً عام عظى لجىت اإلاعُذًً واإلاداطٍش

/
ً
 ألاوؽطت ألاخشي: سابعا
ت والىفعُت  .1  )حعتن(.Saudi Association for Education & Psychologyعظى الجمعُت الععىدًت للعلىم التربٍى

 .Teaching & Education Research Association (TERA)عظى حمعُت  .2

 عظىة في مشصذ الخبراء الخلُجُين. .3



                                                        

 

 

 َـ.8292ؤلاؼشاف على طالباث التربُت العملُت لعام  .4

 َـ.8299-8294ظى لجىت ظير امخداهاث اللعم التربىي خالٌ الفصل الذساس ي ألاٌو مً العام الجامعي ع .5

 ٌ.8294/8299سئِعت لجىت ظير امخداهاث اللعم التربىي خالٌ الفصل الذساس ي الثاوي مً العام الجامعي  .6

بُت ووسػ العمل:  الذوساث الخذٍس
خ الاوعلاد ميان الاوعلاد اظم الذوسة م  جأٍس

ض للحىاس الىطني بمىت اإلاىشمت مهاساث الاجصاٌ في الحىاس 8  َـ84/8/8298 مشهض اإلالً عبذ العٍض

4 
الخشائط الزَىُت )هُف 

 ججعلين عللً ًبذع؟(

ووالت عمادة ؼئىن الطالب لألوؽطت والؽؤون 

 الثلافُت والاحخماعُت بجامعت أم اللشي 
 َـ44/84/8290

 َـ85/88/8290-86 شق الخذَسغ بجامعت أم اللشي كعم اإلاىاهج وط فً مهاساث الخذَسغ 9

2 
بشهامج معاسف لإلداسة 

 اإلاذسظُت
ب اإلانهي  اإلاؤظعت العامت للخعلُم الفني والخذٍس

 َـ  إلى85/80/8243

 َـ83/88/8243

 إداسة العلل واللُاكت الزَىُت 6
بُت اإلالذمت مً مىخب  ت الخذٍس بشهامج الذوساث التربٍى

 أم اللشي  التربُت العملُت بجامعت
 َـ89/9/8298

 الخخطُط وإعذاد الذسوط 5
بُت اإلالذمت مً مىخب  ت الخذٍس بشهامج الذوساث التربٍى

 التربُت العملُت بجامعت أم اللشي 
 َـ82/9/8298

 ألاَذاف الخعلُمُت 2
بُت اإلالذمت مً مىخب  ت الخذٍس بشهامج الذوساث التربٍى

 التربُت العملُت بجامعت أم اللشي 
 َـ86/9/8298

 أصمت البدث العلمي 3
بُت اإلالذمت مً مىخب  ت الخذٍس بشهامج الذوساث التربٍى

 التربُت العملُت بجامعت أم اللشي 
 َـ85/9/8298

4 
اإلاهاساث الاحخماعُت في 

 الخذَسغ

بُت اإلالذمت مً مىخب  ت الخذٍس بشهامج الذوساث التربٍى

 التربُت العملُت بجامعت أم اللشي 
 َـ82/9/8298

 ىاعذ اإلاعلىماثاظخخذام ك 80
ش الجامعي والجىدة الىىعُت بجامعت أم  عمادة الخطٍى

 اللشي 

 َـ إلى3-88-8298

 َـ84-88-8298

 هدً والحىاس 88
الجمعُت العلمُت الععىدًت للمىاهج وؤلاؼشاف 

 التربىي )حعما(
 َـ86-5-8294

84 
إداسة مؽشوعاث الخطت 

 الاظتراجُجُت

ش و  حامعت -الجىدةوخذة جىمُت اإلاهاساث بعمادة الخطٍى

 هجشان

َـ إلى 43-84-8299

 َـ44-84-8299

89 
في  4MATوسؼت عمل "هظام 

 الخعلُم الجامعي"

ش الخعلُم الجامعي بجامعت ؤلامام مدمذ  عمادة جطٍى

 بً ظعىد ؤلاظالمُت
 َـ44-42/9/8292

82 
دبلىم الحاظب آلالي 

 الخطبُلي
ب اإلانهي  اإلاؤظعت العامت للخعلُم الفني والخذٍس

وإلاذة عام  َـ8290

 دساس ي وامل

86 

وسؼت عمل "هُف جيؽش 

أعمالً، أوساق البدث 

 العلمي؟

 َـ8295-84-43 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد



                                                        

 

 

85 

وسؼت عمل "عم جبدث في 

كىاعذ البُاهاث العاإلاُت عىذ 

جلُُم مجلت ما مً أحل 

 الفهشظت؟"

 َـ8295-84-44 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد

82 
هُف جيؽش وسكخً )بدثً( 

 العلمُت؟
 َـ8295-84-44 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد

 َـ8295-84-44 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد أهماط اإلاشاحع في اليؽش 83

84 

مذخل إلى علم الخدلُل 

ؤلاخصائي للمىاد اإلايؽىسة، 

هُف حعذ اإلايؽىساث 

والاكخباظاث، هُف ًدعب 

مل أزش اإلاجلت واإلاؤؼشاث عا

 ألاخشي؟

 َـ8295-84-44 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد

40 
الخلىُاث الحذًثت في أظالُب 

 الخىزُم العلمي
 َـ8295-84-90 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد

48 
ت  خلىق اإلالىُت الفىٍش

 وخلىق اليؽش والخىصَع
 َـ8295-84-90 ظعىدعمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً 

44 
الىخابت وفم معاًير اإلاجالث 

 العلمُت اإلاصىفت
 َـ8295-84-90 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد

49 

أخالكُاث البدث العلمي 

" QARNETوخلٌى "كاسهذ

لدسجُل وخماًت ألابدار 

 والخدلم مً ألاصالت

 َـ8295-84-90 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد

42 
أظاظُاث ومهاساث البدث في 

 البِئت الشكمُت
 َـ8295-84-90 عمادة البدث العلمي بجامعت اإلالً ظعىد

46 
طبط الجىدة وجلُُم أوؽطت 

 الخعلم ؤلالىترووي
اض  َـ6/9/8294-9 كاعت اإلالً فُصل للمؤجمشاث -الٍش

 جصمُم وكُاط هىاجج الخعلم 45

ش طمً إطاس بشهامج )إميان( إلعذاد كُاداث الخطٍى

وخذة جىمُت اإلاهاساث بعمادة  -والجىدة بجامعت هجشان

ش والجىدة  الخطٍى

 َـ90-9-8294

42 
مؤؼشاث ألاداء واإلالاسهت 

 اإلاشحعُت

ش  طمً إطاس بشهامج )إميان( إلعذاد كُاداث الخطٍى

وخذة جىمُت اإلاهاساث بعمادة  -والجىدة بجامعت هجشان

ش والجىدة  الخطٍى

 َـ8-2-8294

43 

عين دجصمُم خطط الخ

 للىظام الذاخلي 
ً
اإلاعخمش وفلا

 للجىدة

ش  طمً إطاس بشهامج )إميان( إلعذاد كُاداث الخطٍى

وخذة جىمُت اإلاهاساث بعمادة  -والجىدة بجامعت هجشان

ش والجىدة  الخطٍى

 َـ4-2-8294



                                                        

 

 

44 
مؤؼشاث ألاداء: أداة للُاط 

 وجلُُم ألاداء

ش والجىدة بجامعت  وخذة جىمُت اإلاهاساث بعمادة الخطٍى

 هجشان

84-40/4/8294ٌ 

 م3-4/88/4082

 َـ8294 مىخب الخعلُم بمدافظت ؼشوسة حىدة اللُادة جصىع الفشق  90

 طشق الخىاصل في بِئت العمل 98
ت "َذف" بذعم مً وصاسة  صىذوق جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

عبر مىصت دسوب. -العمل  
 م45-2-4083

94 
م أم  ت الشكمُت حعٍى الهٍى

 اختراق

ت "َذف"صىذوق جىمُت اإلا بذعم مً وصاسة  ىاسد البؽٍش

ض العمل و  عبر -بالخعاون مع حامعت اإلالً عبذالعٍض

 مىصت دسوب.

 م45-2-4083

 مهاساث العشض الؽفهي 99
ت "َذف" بذعم مً وصاسة  صىذوق جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

عبر مىصت دسوب.  -العمل  
 م45-2-4083

92 
-العمل الجماعي والخىاصل

 طشق الخىاصل

ت "َذف" بذعم مً وصاسة  صىذوق جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

عبر مىصت دسوب. -العمل  
 م42-2-4083

96 
جلذًش -ظلعلت بىاء الزاث

 الزاث والفعالُت

ت "َذف" بذعم مً وصاسة  صىذوق جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

عبر مىصت دسوب. -العمل  
 م43-3-4083

95 

حعامل طلبت الذساظاث العلُا 

ت للؼت مع الاخخباساث اإلاعُا ٍس

ت  ؤلاهجليًز

 م4083-80-42 مىصت اإلاىخبت الشكمُت الععىدًت

92 
مهاساث اظخخذام كاعذة 

Web of Science 
 م4083-80-43 مىصت اإلاىخبت الشكمُت الععىدًت

93 
خطىاث ومشاخل جألُف 

 الىخب
 م4083-80-44 مىصت اإلاىخبت الشكمُت الععىدًت

94 
م  أظالُب ومهاساث حعٍى

 
ً
 الىخب عاإلاُا

صت اإلاىخبت الشكمُت الععىدًتمى  م90-80-4083 

20 
صُاػت مخشحاث الخعلم 

 للبرامج واإلالشساث الذساظُت
م والاعخماد ألاوادًمي اض -اإلاشهض الىطني للخلٍى الٍش  

-هىفمبر8أهخىبش/98

 م4083

28 
اإلاىاصفاث الفىُت للىخاب 

 اإلاثالي
 م4083-88-9 مىصت اإلاىخبت الشكمُت الععىدًت

24 
ظتراجُجي الخخطُط الا 

 للمؤظعاث اإلاعلىماجُت
 م4083-88-88 مىصت اإلاىخبت الشكمُت الععىدًت

29 
مؤؼشاث ألاداء واإلالاسهت 

 اإلاشحعُت

م والاعخماد ألاوادًمي فىذق  -اإلاشهض الىطني للخلٍى

حذةهشاون بالصا   
 َـ5/2-9-8220

22 
مهاساث اإلاعخلبل: ماَُتها، 

ا َش  أهىاعها، وهُفُت جطٍى

م الخعلُمطمً أعماٌ اإلاؤجم خالٌ اإلاذة  ش الذولي لخلٍى

اض َـ،8220-9-45/43مً  الٍش  
 م2-84-4083

26 
جىمُت مهاساث الخعلم في 

 اإلاىاهج الذساظُت

م الخعلُم خالٌ اإلاذة  طمً أعماٌ اإلاؤجمش الذولي لخلٍى

اض َـ،8220-9-45/43مً  الٍش  
 م6-84-4083



                                                        

 

 

25 
جىمُت اإلاهاساث البدثُت 

مها  وجلٍى

م الخعلُمطمً أعماٌ اإلاؤجم خالٌ اإلاذة  ش الذولي لخلٍى

اض َـ،8220-9-45/43مً  الٍش  
 م5-84-4083

22 
بي لخأَُل  البرهامج الخذٍس

 اإلاشاحعين )ظلف(
م الخعلُم اض -والخذٍسب َُئت جلٍى الٍش  م46/42-84-4083 

23 

وسػ الذعم الفني لللائمين 

على بىاء بشامج إعذاد اإلاعلم 

 في الجامعاث

ش ووالت-وصاسة الخعلُم الخخطُط والخطٍى  م46-45-9-4084 

24 
ش الذساظت الزاجُت  إعذاد جلٍش

 للبرهامج
م والاعخماد ألاوادًمي اض -اإلاشهض الىطني للخلٍى الٍش  

ل8-ماسط98 -أبٍش

 م4084

60 
هظام إعذاد الخطط 

 الذساظُت )حامعت هجشان(
ش والجىدة  َـ8220-5-4 وخذة جىمُت اإلاهاساث بعمادة الخطٍى

68 
ساج اللؼت وسؼت عمل إد

 الصِىُت في الجامعاث
شؤلاداسة العامت للخخطُط  بىوالت الخخطُط والخطٍى  

َـ اإلاىافم 5-3-8220

 م88-2-4084

64 
An editor's guide to 

writing a review article 
Researcher Academy 43-5-4084م 

 ityPublication at the Universألابدار العلمُت اإلايؽىسة وأهذ في الجامعت: 
ذمذ في اإلالخلى العالمي  E-Portfolio وسكت عمل بعىىان "ملفاث .1

ُ
م في الخذَسغ الجامعي"، ك هأظلىب جلٍى

خ  اض، بخاٍس  .م6/4/4089-9َـ.، اإلاىافم 42/9/8292-44للمبذعين في الخذَسغ الجامعي بمذًىت الٍش

ت اإلاطىسة لذي طالب اإلاشخلت الثاهى  .2 ٍت باإلاملىت العشبُت الععىدًت في بدث بعىىان "جدلُل هخب اللؼت ؤلاهجليًز

 .42م(، العذد4082طىء اللُم"، اللاَشة، حامعت عين ؼمغ، مجلت دساظاث في الخعلُم الجامعي، )

ش الخعلُم بجامعت أم اللشي بمىت  .3 ذمذ في ملخلى البدث العلمي وجطٍى
ُ
وسكت عمل بعىىان "الخىأمت اإلاهىُت" ك

خ   .م49/2/4086-48ٌ، اإلاىافم 2/2/8295-4اإلاىشمت، بخاٍس

ت بجامعت أم اللشي في جأَُل الطالباث لاللخداق باليلُاث  .4 بدث ُمؽترن بعىىان "فعالُت بشهامج العىت الخدظيًر

ش البدث العلمي في الخعلُم  عُت"، اإلاؤجمش الذولي الثاوي لخطٍى الجامعُت مً وحهت هظش أعظاء الهُئت الخذَس

ا  .م4086ًىهُى  85-89ىافم َـ اإلا44/3/8295-45وىالاإلابىس  -العالي، ماليًز

ذمذ في اإلاؤجمش  .5
ُ
وسكت عمل بعىىان "الخيامل التربىي بين الخعلُم العام والعالي.. طبُعت العالكت وظبل الخيامل" ك

ت والىفعُت "الخيامل التربىي بين الخعلُم العام والعالي"  حعتن العابع عؽش للجمعُت الععىدًت للعلىم التربٍى

ىعلذ في حامعت اإلال
ُ
اض، في الفترة مً واإلا  .م9/9/4085-8َـ، اإلاىافم 49/6/8292-48ً ظعىد بالٍش

ش مىظىمت الخعلُم الجامعي بجامعت هجشان في بشهامج  .6 بدث بعىىان "جصىس ملترح إلاعاًير الاعخماد ألاوادًمي لخطٍى

مذ في مؤجمش الاعخماد ألاوادًمي ومعاًير إداسة الجىدة الؽاملت في مؤظع ِّ
ذ 
ُ
اث الخعلُم العالي، إعذاد اإلاعلم". ك

خ  ٌ 4085هىفمبر  42-46اإلاىعلذ بخاٍس  جشهُا. -م في اظطىبى

ذم في اإلاؤجمش العاببدث بعىىان " .7
ُ
ت" ك  عفاعلُت البىدواظذ في جىمُت مهاسحي الاظخماع والخدذر باللؼت ؤلاهجليًز

م، 4083-5-82-89اإلاىافم َـ 8294-4-44-43للتربُت والخعلُم اإلاىعلذ بجامعت هاهِىاغ الخىىىلىحُت في الفترة مً 



                                                        

 

 

 ظىؼافىسة.

ت اللؼت ملشس  إلادخىي  جدلُلُت دساظت .8 ٌ  للصف "Flying High" اإلاطىس  ؤلاهجليًز ، اإلاملىت العشبُت الثاهىي  ألاو

 (.4083َـ. )8220الععىدًت، مجلت حامعت ؼلشاء، العذد العاؼش، مدشم، 

ذم في بدث ُمؽترن بعىىان "اإلاعىكاث التي جىاحه اإلاشأة الععىدًت في ج .9
ُ
دلُم دوسَا الخىمىي وُظبل ججاوصَا" ك

اإلاؤجمش ألاٌو لذساظاث اإلاشأة الععىدًت"، اإلاىعلذ بمشهض ألابدار الىاعذة في البدىر الاحخماعُت ودساظاث اإلاشأة 

 م.4083-80-46-42ٌ اإلاىافم 8220-4-85-86في الفترة مً  بيذ عبذالشخمً بجامعت ألاميرة هىسة

ىسن، مجلت التربُت بدث بعىىان "أظباب طعف ا .11 ت لذي طالب حامعت هجشان"، هٍُى لخدذر باللؼت ؤلاهجليًز

. ت، العذد الثامً، اإلاجلذ ألاٌو  والخىمُت البؽٍش

ذمذ في اإلاؤجمش العادط عؽش للتربُت وسكت عمل بعىىان " .11
ُ
ت" ك اظخخذام الترحمت في فصٌى اللؼت ؤلاهجليًز

 م.43/3/4084-42في الفترة مً  اًطالُا،-والخعلُم، اإلاىعلذ بجامعت واؼىطً بشوما

ذم في  TPACKوسكت عمل بعىىان "جىظُف الخلىُاث الحذًثت في بشامج إعذاد اإلاعلم )إطاس الخِبان  .12
ُ
(؛ ك

ً
أهمىرحا

اإلاؤجمش ألاٌو للجمعُت الععىدًت العلمُت للمعلم "حعم" اإلاعلم: مخطلباث الخىمُت وطمىح اإلاعخلبل في الفترة مً 

 م6/84/4084-2َـ اإلاىافم 2-3/2/8228

   Publication outside the Universityألابدار العلمُت اإلايؽىسة وأهذ خاسج الجامعت:
ت لذي طالباث الصف   K.W.Lبدث بعىىان "أزش اظخخذام اظتراجُجُت .8 في الخدصُل الذساس ي إلالشس اللؼت ؤلاهجليًز

ذم في اإلاؤجمش العلمي الثالث 
ُ
لطالب وطالباث الخعلُم العالي اإلاىعلذ في ألاٌو اإلاخىظط بمذًىت مىت اإلاىشمت"، ك

ل إلى  90َـ اإلاىافم 8299حمادي آلاخشة  84إلى  4اإلاىطلت الؽشكُت بمذًىت الخبر في الفترة مً  ماًى  9أبٍش

 م.4084

 Conferencesاإلاؤجمشاث 
أهخىبش  89-88ـ، اإلاىافم 8295َرو الحجت  90-43اإلاؤجمش الععىدي الذولي الثاوي لليؽش العلمي، واإلالام في الفترة مً . 8

اض 4086  .في سخاب حامعت اإلالً ظعىد بمذًىت الٍش

 َـ.8293-9-40/48اإلالخلى ألاٌو للبدث العلمي واإلالام بجامعت أم اللشي )عمادة البدث العلمي( في الفترة  . 4

م إلى اكخصاد اإلاعشفت، والزي هظمخه الجامعت العع9 ىدًت ؤلالىتروهُت، واإلالام في . اإلاؤجمش الذولي للخعلُم اإلاذمج: الطٍش

اض.4082هىفمبر  49-48َـ، اإلاىافم 8294سبُع ألاٌو  6-9الفترة مً   م بلاعت اإلالً فُصل للمؤجمشاث بالٍش

ت والىفعُت )حعتن(لل. اإلاؤجمش الثامً عؽش 2 ت ومخطلباث  جمعُت الععىدًت للعلىم التربٍى )الخعلُم ما بعذ الثاهىي: الهٍى

اض ي سخاب حامعت اإلالً ظعىدف واإلالامالخىمُت(،   م.86/9/4083-82َـ اإلاىافم 42/5/8294-45، في الفترة مً بالٍش

اض، الفترة مً 4083. اإلاعشض واإلاىخذي الذولي العادط للخعلُم )حعلُم 6 -4َـ اإلاىافم 46/2/8294-49(، الٍش

 م.88/2/4083

 خذٍسب عً ُبعذ بمعهذ ؤلاداسة العامت.، البرهامج الىطني لل8220-9-84. مؤجمش الجىدة والخميز اإلاؤظس ي، 5

ب(؛ خالٌ 2 م الخعلُم والخذٍس مها، )بدىظُم مً َُئت جلٍى م الخعلُم: مهاساث اإلاعخلبل.. جىمُتها وجلٍى . اإلاؤجمش الذولي لخلٍى

اض.4083دٌعمبر  5-2َـ اإلاىافم 8220-9-45/43اإلاذة مً   م، فىذق الفىسظيزون بالٍش

ب عً ُبعذ بمعهذ ؤلاداسة العامت.8220-2-6ىافم . مؤجمش ألامً العُبراوي، اإلا3  َـ، البرهامج الىطني للخذٍس

اض، في الفترة مً 4 ل  89-80َـ اإلاىافم 8220عبان  3-6. اإلاعشض واإلاؤجمش الذولي للخعلُم العالي، الٍش  م.4084أبٍش



                                                        

 

 

 اإلاجخمعُت: ؽاسواثاإلا
ت، جم جلذًمها عبر م- خ دوسة ألاخطاء الؽائعت في البدىر التربٍى م وإلاذة 4083-88-6ىصت اإلاىخبت الشكمُت الععىدًت بخاٍس

 ظاعخين.

الث"، جم جلذًمها في ولُت العلىم وآلاداب بؽشوسة - خ -دوسة "ؤلاطاس الععىدي للمَؤ َـ 8290-5-85ؼطش الطالباث، بخاٍس

خ   َـ.8290-5-90وهزلً في جاٍس

ش بدىر الذسط إلاعلماث مىخب الخعلُم بجىىب حذة لع -  ..َـ8294-8293ام جدىُم جلاٍس

بي )الخخاطب والعالج الىظُفي الططشاب الىطم والىالم( اإلاىعلذ بلاعت ألامير مؽعل  - اإلاؽاسهت في البرهامج الخذٍس

 م(.4083-84-42-45( اإلاىافم )8220-2-40-84بمعدؽفى ؼشوسة العام ورلً ًىمي ألاسبعاء والخمِغ )


