التاريخ ..............
صورة
شخصية

الدكتور كاظم عادل أحمد الغول
المعلومات الشخصية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس متفرغ.
الرتبة األكاديمية :أستاذ مشارك.
تاريخ الوالدة ومكانها :اربد -األردن.
الجنسية :أردني.
العنوان :االردن -اربد.
رقم الهاتف00962777977791 :
البريد اإللكتروني (الرسمي)Kal-Ghoul@meu.edu.jo :
(الشخصي) kadhem_1977@yahoo.com

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

اليرموك

األردن
األردن
األردن

الدرجة

التخصص الدقيق

الدكتوراه

اإلدارة التربوية

2006-2003

الماجستير

اإلدارة التربوية

2003-2001

اليرموك

البكالوريوس

أدب إنجليزي

2000-1996

جرش

(من-إلى)
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الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

 2سنة

أستاذ مشارك

8سنة

أستاذ مساعد

المؤسسة
جامعة الملك
سعود /الرياض

جامعة الملك
سعود /الرياض

القسم/الكلية

البلد

المركز الوطني
ألبحاث قضايا

السعودية

الشباب
المركز الوطني
ألبحاث قضايا

السعودية

الشباب

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل
 3سنة

 6سنة

الرتبة
منسق علمي ،ومدير
إداري مكلف
معلم

المؤسسة
مركز أسبار
للدراسات والبحوث
واإلعالم
وزارة التربية
والتعليم

القسم/الكلية

البلد

الدراسات

الرياض/

والبحوث

السعودية

التعليم العام

اربد /األردن
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المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

العدد

المجلة

سنة النشر

The Reasons of
Unemployment
Related to
Academic
Qualification

Al-Ghoul, K

and Work
Environment
from the
viewpoint of
Students

Academi
a

)0(20-21

2020

Expected to
Graduate from
King Saud
University

درجة رضا طلبة

املدارس الثانوية يف
الغول ،كاظم

مديرية تربية إربد

األوىل عن اخلدمات
التعليمية التعلمية

اجمللة الدولية
الرتبوية
املتخصصة

العدد ()3
اجمللد ()5

2016

درجة رضا الطلبة

على مباين ومرافق
الغول ،كاظم

املدارس الثانوية،

مديرية الرتبية والتعليم
للواء قصبة إربد

جملة علوم
اإلنسان
واجملتمع

منوذجا
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8

2013

البطالة بني خرجيي
مؤسسات التعليم

الغول ،كاظم

العايل من وجهة نظر
طالب جامعة امللك

سعود ،اآلاثر واحللول
إدارة األزمات يف
اإلسالم :أزمات
الغول ،كاظم

أنبياء هللا يوسف
وشعيب ويونس
عليهم السالم
أمنوذجا

المؤتمرات
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

جملة
دراسات يف
اخلدمة
االجتماعية
والعلوم
اإلنسانية

38

جملة جامعة
شقراء،
العلوم
اإلنسانية

المؤتمر

6

البلد/المدينة

مترأسالدويل األول :حقوق
تكوينؤ ر
حق التعليم وفرص امل
اإلنسان يف
الغول ،كاظم املال املعريف لدى الشباب يف
دول ظل التغريات العربية لبنان
الراهنة
الربيع العرب

2015

2016

التاريخ

 7-5إبريل 2013

الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)

الناشر

العنوان
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الطبعة
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عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ

عضو االحتاد العاملي للمؤسسات العلمية.UNSCIN ،
عضو اهليئة العلمية جمللة "الشباب واملشكالت االجتماعية" ،دورية علمية دولية حمكمة نصف سنوية ،تصدر عن خمرب
الشباب واملشكالت االجتماعية ،جامعة حممد الشريف مساعدية سوق أهراس ،اجلزائر.
عضو اهليئة العلمية واالستشارية يف مركز أحباث جيل حقوق اإلنسان ،اجلزائر
عضو اللجنة العلمية جمللة "تنمية املوارد البشرية للدراسات واألحباث" ،برلني ،املانيا.
عضو هيئة التحرير جمللة "جيل حقوق اإلنسان" ،جملة علمية حمكمة ،اجلزائر.
عضو اهليئة االستشارية جمللة "إضاءات علمية" ،جملة إلكرتونية دولية فصلية حمكمة

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ

عضو اللجنة العلمية التحكيمية للمؤمتر الدويل املوسوم بـ "تطوير األنظمة التعليمية العربية" ،املنعقد يف طرابلس/
لبنان2019/03/23-22 ،م ،تنظيم مركز جيل البحث العلمي.

عضو اللجنة العلمية التحكيمية للمؤمتر الدويل املوسوم بـ "األرغنوميا الرتبوية" ،املنعقد يف طرابلس /لبنان-30 ،
2018/03/31م ،تنظيم مركز جيل البحث العلمي
عضو اللجنة العلمية يف املؤمتر الدويل الثاين يف موضوع" :اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع املعاصر حتت شعار :التحدايت
والفرص" ،يومي  26-25نوفمرب  .2014تنظيم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة حمـمد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر،
ابلتعاون مع خمرب التغري االجتماعي والعالقات العامة يف اجلزائر
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عضو اللجنة العلمية يف املؤمتر الدويل الثاين يف موضوع" :احلق يف بيئة سليمة يف التشريعات الدولية الداخلية والشريعة
اإلسالمية ،حتت شعار البيئة أمانة لألجيال القادمة"2013/12/29-27 ،م .تنظيم مركز جيل البحث العلمي.
عضو اهليئة العلمية يف املؤمتر الدويل الثالث يف موضوع" :العوملة ومناهج البحث العلمي"2014/04/27-25 ،م .تنظيم
مركز جيل البحث العلمي.

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ

 .1دورة "معايري املواصفة الدولية آيزو9001:2015
") (QMSعمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1441/07/10-09 ،هـ ،املوافق -04
2020/03/05م.
 .2دورة "أنواع شهادات اآليزو  "Types of International *ISO* Standards" ،"ISOعمادة تطوير
"International Standard ISO:9001-2015 ،

املهارات ،جامعة امللك سعود1441/07/08 ،هـ ،املوافق 2020/03/03م.
 .3دورة "" ،"Total Quality Management in Higher Educationإدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات
التعليم العايل" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1441/02/09 ،هـ ،املوافق
2019/10/08م.
 .4دورة "معايري االعتماد الرباجمي املطور ،"2018عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود-2 ،
1441/02/3هـ ،املوافق 2019/10/02-01م.
 .5دورة "" ،"Learning Quality Managementإدارة جودة التعليم" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك
سعود ،ابلتعاون مع " "IACETاملؤسسة الدولية للتعليم املستمر والتدريب ابلوالايت املتحدة األمريكية،
1440/06/23-22هـ ،املوافق 2019/02/28-27م.
 .6دورة "" ،"Program Evaluationتقييم الربامج" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود ،ابلتعاون
مع " "IACETاملؤسسة الدولية للتعليم املستمر والتدريب ابلوالايت املتحدة األمريكية،
1440/06/21هـ ،املوافق 2019/02/26م.
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 .7دورة ")" ،"Project Management Professional (PMPاإلدارة االحرتافية للمشاريع" ،عمادة تطوير
املهارات ،جامعة امللك سعود1438/2/02-01/29 ،هـ ،املوافق 2016/11/03-10/30م.
 .8الرخصة الدولية لقيادة احلاسب ) .(ICDLوزارة الرتبية والتعليم األردنية ،أغسطس 2005م.
 .9دورة "" ،"Microsoft Project Managementإدارة املشاريع ميكروسوفت" ،عمادة تطوير املهارات،
جامعة امللك سعود1438/02/09-08 ،هـ ،املوافق 2016/11/09-08م.
 .10دورة "" ،"Leading Changes in Organizationقيادة التغيريات يف املنظمة" ،عمادة تطوير
املهارات ،جامعة امللك سعود ،ابلتعاون مع " "IACETاملؤسسة الدولية للتعليم املستمر والتدريب
ابلوالايت املتحدة األمريكية1440/06/20 ،هـ ،املوافق 2019/02/25م.
 .11دورة "" ،"Coaching for Optical Performanceالتدريب من أجل األداء األمثل" ،عمادة تطوير
املهارات ،جامعة امللك سعود ،ابلتعاون مع " "IACETاملؤسسة الدولية للتعليم املستمر والتدريب
ابلوالايت املتحدة األمريكية1440/06/19 ،هـ ،املوافق 2019/02/24م.
 .12دورة "" ،"Teaching Based Specialty and Literatureالتدريس القائم على التخصص والبحوث
الرتبوية" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1438/05/15 ،هـ ،املوافق
2017/02/12م.
 .13دورة "" ،"Program Self Studyالدراسة الذاتية للربامج" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك
سعود1438/03/27-26 ،هـ ،املوافق 2016/12/26-25م.
 .14دورة "" ،"Safe and Comfort Learning Environmentبيئة التعلم اآلمنة واملرحية" ،عمادة تطوير
املهارات ،جامعة امللك سعود1438/03/13 ،هـ ،املوافق 2016/12/12م.
 .15دورة "" ،"Learning Theoriesنظرايت التعلم" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود،
1438/03/12هـ ،املوافق 2016/12/11م.
 .16دورة "" ،"Feedback a Tool for Better Learningالتغذية الراجعة أداة لتعلم أفضل" ،عمادة
تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1438/02/28 ،هـ ،املوافق 2016/11/28م.
 .17دورة "" ،"Statistical Tests Using SPSSاالختبارات اإلحصائية ابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( ،")SPSSعمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1437/05/13-12 ،هـ ،املوافق
2016/02/22-21م.
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 .18دورة "" ،"Using social Media Technologies in Classroomاستخدام تقنيات اإلعالم االجتماعي
يف قاعات التدريس" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1437/01/19 ،هـ ،املوافق
2015/11/01م.
 .19دورة ") ،"Publication in International Journals (ISIالنشر العلمي ابلدورايت العاملية ،عمادة
تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1437/01/14-13 ،هـ ،املوافق 2015/10/27-26م.
 .20دورة "  ،"Fundamentals of Learning Management Systemأساسيات نظام إدارة التعلم ،عمادة
تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1437/01/09-08 ،هـ ،املوافق 2015/10/22-21م.
 .21دورة "" ،"Statistical Tests Using SPSSاالختبارات اإلحصائية ابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( ")SPSSعمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1436/11/19-17 ،هـ ،املوافق
2015/09/03-01م.
 .22دورة "" ،"Fundamentals of Information Securityأساسيات أمن املعلومات" عمادة تطوير
املهارات ،جامعة امللك سعود1436/11/16-15 ،هـ ،املوافق 2015/08/31-30م.
 .23دورة "" ،"Course design in the active classroomتصميم املقرر يف الفصول النشطة" عمادة تطوير
املهارات ،جامعة امللك سعود1436/11/08 ،هـ ،املوافق 2015/08/23م.
 .24دورة "" ،"Curricular strategies for active learningاسرتاتيجيات املناهج للتعلم النشط" عمادة
تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1436/11/09 ،هـ ،املوافق 2015/08/24م.
 .25دورة "" ،"Classroom management in active learningإدارة الفصول الدراسية يف التعلم النشط"
عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1436/11/10 ،هـ ،املوافق 2015/08/25م.
 .26دورة "" ،"Lessons from cognitive scienceدروس من العلوم املعرفية" عمادة تطوير املهارات،
جامعة امللك سعود1436/11/11 ،هـ ،املوافق 2015/08/26م.
 .27دورة "" ،"Gamification - lessons from game theory that enhance learningدروس من استخدام
اللعب يف حتسني التعليم" عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1436/11/12 ،هـ ،املوافق
2015/08/27م.
 .28الدورة التأسيسية السادسة لتهيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد وإعدادهم .وكالة اجلامعة للشؤون
التعليمية واألكادميية وعمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود1433/11/29-28 ،هـ املوافق
2012/10/15-14م.
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 .29دورة تنمية القدرات القيادية يف اجملتمع احمللي) .(LICDاملعهد الربيطاين ،عمان ،اململكة األردنية
اهلامشية2010/3/16-12 .م.
 .30دورة االقتصاد املعريف
(.)2005/2004
 .31دورة التحليل اإلحصائي

)(ERFKE

بواقع ( )16ساعة ،وزارة الرتبية والتعليم األردنية،

) (SPSSبواقع ( )50ساعة ،مركز ساره الدويل الثقايف /األردن ،مايو

2004م.
 .32دورة أساليب التدريس بواسطة احلاسب بواقع ( )186ساعة ،وزارة الرتبية والتعليم األردنية
(2000م).
 .33دورة الكمبيوتر والربجميات اجلاهزة بواقع ( )100ساعة فعلية (2000م).
وغريها من الدورات والربامج التدريبية والتطويرية.

الدورات التطويرية املتخصصة عرب املنصات اإللكرتونية:
مت اجتياز عدد من املساقات التطويرية املتخصصة عرب "منصة إدراك اإللكرتونية" ،ومنها:
• تدريب املدربني (."Training of Trainers (TOT) - Introductory Crash Course" )TOT

• ختصص اإلبداع يف العمل (مساق التفكري اإلبداعي واالبتكار والتجديد ،ومساق مهارات
حل املشكالت واختاذ القرار ،ومساق الذكاء العاطفي ،ومساق التفكري الناقد).
• مساق من فكرة إىل شركة :مقدمة يف رايدة األعمال.
• مساق تقنيات األلعاب التحفيزية.
• مساق مهارات الكتابة اإلجنليزية .English Writing Skills

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ
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 .1برانمج ماهر لصناعة شباب املستقبل (جبامعة امللك سعود /الرايض):
• رئيس جلنة إعداد الربامج واحلقائب التدريبية لربانمج "ماهر لصناعة شباب املستقبل"( ،مشروع
تدرييب للشباب استمر مثانية ( )8أشهر جبامعة امللك سعود/الرايض).
• رئيس جلنة املتابعة لربانمج "ماهر لصناعة شباب املستقبل".
• عضو جلنة تقييم مشروع برانمج "ماهر لصناعة شباب املستقبل".
 .2مشروع التدريب على املهارات اللغوية (جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن /الرايض):
• عضو جلنة أتليف وحتكيم احلقائب التدريبية ملشروع "التدريب على املهارات اللغوية" ،كرسي
حبث صحيفة اجلزيرة ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن /الرايض( .مشروع تدرييب مدته

فصالن دراسيان).

• مفردات الربانمج :اإللقـ ــاء واخلطـ ـ ــابة – التفاوض-اإلقناع – احلوارات القصرية واحلوارات املمتدة-
الرسـ ـ ــالة اإلدارية –التقارير –حماضر االجتماع – حماضر التحقيق – التحرير العربـ ـ ــي-الكتابة
األكادميية – كتابة املقال – أساسيات الكتابة.
الربامج التدريبية اليت قدمتها:

 .1دورة "الدراسات امليدانية :املستوى الرابع واألخري" ،ضمن برانمج أتهيل ابحثات متخصصات
(مع ّد احلقيبة ومدرهبا) .لصاحل مركز ابحثات لدراسات املرأة.
يف شؤون املرأةُ ،
(مع ّد احلقيبة ومدرهبا).
 .2دورة "تدريب املدربني"ُ TOT.
(مع ّد احلقيبة ومدرهبا).
 .3دورة "خطة التطوير الذايت"ُ .
 .4دورة "حترير املراسالت اإلدارية"( .حمكم احلقيبة ومدرهبا).
(مع ّد احلقيبة ومدرهبا).
 .5دورة "جمتمعي ...مسؤولييت"ُ .
(مع ّد احلقيبة ومدرهبا).
 .6دورة "املهارات اإلدارية"ُ .
(مع ّد احلقيبة ومدرهبا).
 .7دورة "كيف تتغلب على قلق االختبار" ُ

 .8وغريها من الدورات التدريبية املتخصصة بتطوير الذات واملهارات اإلدارية واخلدمة اجملتمعية.
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلدارة التربوية ،إدارة األزمات ،اإلصالح والتطوير اإلداري ،إدارة المعرفة ،االقتصاد المعرفي ،القضايا المعاصرة في اإلدارة
التربوية ،وغيرها من الموضوعات التربوية.

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية :ممتاز
اإلنجليزية :جيد.

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الندوات وورش العمل:

 .1ورشة عمل "تطوير املعيار الوظيفي الوطين للباحثني االجتماعيني يف القطاع غري الرحبي" ،وزارة العمل
والتنمية االجتماعية وأكادميية الفوزان جبامعة امللك فعد للبرتول واملعادن ،اخلرب1441/06/28 ،هـ،
املوافق 2020/02/22م.
 .2ورشة عمل "رؤى تنموية للعمل مع الشباب :مؤشرات ،معايري ،ومبادرات" ،مركز قراءات لبحوث
ودراسات الشباب ،والسبيعي اخلريية ،الرايض1441/05/30 ،هـ ،املوافق 2020/01/25م.
 .3ورشة عمل "التوجهات االسرتاتيجية يف التخطيط للشباب" ،مؤسسة الراجحي اإلنسانية ،الرايض،
1440/06/27هـ ،املوافق 2019/03/04م
 .4ورشة عمل "تقرير واقع العمل اخلريي يف منطقة تبوك لعام 2018م" ،أوقاف العرادي اخلريية ،الرايض،
1440/01/08هـ ،املوافق 2018/09/18م
 .5حضور ورشة عمل "مؤشرات الشباب السعودي" ،مركز امللك سلمان للشباب ،ابلشراكة مع األمم
املتحدة 1438/07/19 UNDPهـ ،املوافق 2017/04/16م.
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 .6حضور ورشة عمل "الدراسة الدولية ( ،)TIMSS 2015والسياسات التعليمية يف دول اخلليج" ،مركز
التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك سعود 1438/03/15هـ ،املوافق
2016/12/14م.
 .7حضور امللتقى السنوي الثالث للتدريس اجلامعي ،حتت شعار "التعلم النشط لتحسني خمرجات التعلم"،
عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود ،الرايض1437/06/28-27 ،هـ ،املوافق -5
2016/04/6م.
 .8حضور ندوة "استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط للمجموعات الكبرية" ،عمادة تطوير املهارات،
جامعة امللك سعود ،الرايض1437/06/28 ،هـ ،املوافق 2016/04/06م.
 .9حضور ندوة "التغيري امللهم حنو التعلم النشط" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود ،الرايض،
1437/06/29هـ ،املوافق 2016/04/07م.
 .10حضور املؤمتر السابع عشر املوسوم بـ "التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايل" ،تنظيم اجلمعية
السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) ،جامعة امللك سعود1437/05/23-21 ،هـ ،املوافق
2016/03/03-01م.
 .11حضور ورشة عمل "أتسيس املراصد االجتماعية وبناء مؤشراهتا يف اململكة العربية السعودية"،
تنظيم املركز الوطين للدراسات والبحوث االجتماعية ،واملركز الدويل لألحباث والدراسات (مداد)،
وأوقاف العرادي اخلريية ،الرايض1437/05/15 ،هـ ،املوافق 2016/02/24م.
 .12حضور ندوة "تفعيل الشراكة بني اجلامعات والقطاع اخلاص يف البحث العلمي" ،عمادة البحث
العلمي ،جامعة امللك سعود ،الرايض1437/01/16-15 ،هـ ،املوافق 2015/10/29-28م.
 .13حضور امللتقى الثاين للمؤسسات الوسيطة ،تنظيم شركة اخلربات الذكية للتعليم والتدريب ،الرايض،
1437/01/3-2هـ ،املوافق 2015/10/16-15م.
 .14حضور املؤمتر السعودي الدويل الثاين للنشر العلمي 2015م .عمادة البحث العلمي ،جامعة
امللك سعود ،الرايض1436/12/30-28 ،هـ ،املوافق 2015/10/13-11م.
 .15حضور ورشة عمل "حقوق امللكية الفكرية وحقوق النشر والتوزيع" ،على هامش فعاليات املؤمتر
السعودي الدويل الثاين للنشر العلمي  ،2015جامعة امللك سعود 1436/12/30هـ ،املوافق
2015/10/13م.
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 .16حضور ورشة عمل "أساسيات ومهارات البحث يف البيئة الرقمية" ،على هامش فعاليات املؤمتر
السعودي الدويل الثاين للنشر العلمي  ،2015جامعة امللك سعود 1436/12/30هـ ،املوافق
2015/10/13م.
 .17حضور املؤمتر الدويل املوسوم بـ" :معلم املستقبل :إعداده وتطويره" ،كلية الرتبية ،جامعة امللك
سعود ،الرايض1436/12/24-23 ،هـ ،املوافق 2015/10/7-6م.
 .18حضور مؤمتر التطوير الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،اململكة األردنية اهلامشية" ،عمان-17 ،
1436/10/18هـ ،املوافق 2015/08/3-2م.
 .19حضور مؤمتر األردنيني يف اخلارج ،وزارة اخلارجية ،إدارة شؤون املغرتبني ،اململكة األردنية اهلامشية،
1436/10/14-12هـ ،املوافق 2015/07/30_28م.
 .20املشاركة يف ورشة عمل "رأي اخلرباء يف مشروع جائزة الشباب السعودي" ،تنظيم مركز اخلربات
الذكية ابلتعاون مع مؤسسة حممد وعبدهللا إبراهيم السبيعي ،الرايض1436/07/24 ،هـ املوافق
2015/05/13م.
 .21حضور الورشة التدريبية حتت عنوان" :السمات القيادية للشباب" ،على هامش ندوة وفعاليات
اتريخ امللك فهد بن عبد العزيز ،الرايض1436/06/22 ،هـ ،املوافق 2015/04/11م.
 .22حضور املؤمتر الدويل األول حتت عنوان" :العلوم اإلنسانية أكادميياً ومهنياً :رؤى استشرافية"،
الرايض1436/18-1817،هـ املوافق 2015/4/7-6م ،وزارة التعليم العايل السعودية ،جامعة
امللك سعود.
 .23املشاركة يف الربانمج التثقيفي يف األبعاد النوعية الستثمار الشباب حتت عنوان" :االستثمار النوعي
للشباب" ،تنظيم مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب ،جدة1436/06/08 ،هـ ،املوافق
2015/03/28م.
 .24حضور ندوة "واقع أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية ،وكيفية تطويرها يف ضوء
املمارسات والتوجهات احلديثة وحاجة سوق العمل" ،كلية الرتبية ،قسم الرتبية اخلاصة ،جامعة امللك
سعود1436/02/12-11،هـ ،املوافق 2014/12/04-03م.
 .25املشاركة يف ورشة عمل التحليل السبيب حملور التعليم ملشروع حتليل وضع األطفال يف اململكة العربية
السعودية ،تنظيم اللجنة الوطنية للطفولة يف الرايض ،ومركز آية لالستشارات والتنمية يف َع ْمان ،ومنظمة
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األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) لدول اخلليج العرب1436/02/04 ،هـ ،املوافق
2014/11/26م.
 .26املشاركة يف ورشة عمل التحليل السبيب حملور احلماية ملشروع حتليل وضع األطفال يف اململكة
العربية السعودية ،تنظيم اللجنة الوطنية للطفولة يف الرايض ،ومركز آية لالستشارات والتنمية يف َع ْمان،
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) لدول اخلليج العرب1435/11/22 ،هـ ،املوافق
2014/09/17م.
 .27املشاركة يف ورشة عمل التحليل السبيب حملور الصحة ملشروع حتليل وضع األطفال يف اململكة
العربية السعودية ،تنظيم اللجنة الوطنية للطفولة يف الرايض ،ومركز آية لالستشارات والتنمية يف َع ْمان،
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) لدول اخلليج العرب1435/11/23 ،هـ ،املوافق
2014/09/18م.
 .28املشاركة حلقة النقاش الثالثة عشر "بيئات التعلم اإللكرتوين املستقبلية" ،تنظيم املركز الوطين للتعلم
اإللكرتوين والتعليم عن بُعد ،وجامعة امللك سعود1435/11/23-22 .هـ ،املوافق -17
2014/09/18م.
 .29حضور ندوة "إعداد معلم املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية :رؤى عاملية وتطلعات
وطن" ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود1435/6/14-13 ،هـ املوافق 2014/4/14-13م.
 .30املشاركة يف ورشة عمل "منظومة صناعة املعرفة" ،وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي ،فرع
الوكالة للتبادل املعريف ونقل التقنية ،جامعة امللك سعود1435/01/07 ،هـ املوافق
2013/11/10م.
 .31حضور برانمج "حنو تدريس جامعي متميز" .وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية وعمادة
تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود 3-2 ،ذو القعدة1434/هـ املوافق 2013/09/9-8م.
 .32حضور "امللتقى السنوي الثاين للتدريس اجلامعي" "تقييم خمرجات التعلم" ،عمادة تطوير املهارات،
جامعة امللك سعود1434/4/2-3/28 ،هـ املوافق 2013/2/12-9م.
 .33حضور اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية "جسنت" بعنوان:
"االعتماد املدرسي" ،جامعة امللك سعود1434/3/23 ،هـ2013/2/4 ،م.
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 .34حضور ندوة "هيكلة الكليات :الواقع والطموح" ،وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية
ووكالة اجلامعة للتطوير واجلودة ،جامعة امللك سعود1433/11/22-21 ،ه املوافق -7
2012/10/8م.
 .35املشاركة يف ورشة عمل "التويرت والتدريس اجلامعي" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود،
1433/10/14هـ املوافق 2012/9/1م( .ضمن فعاليات األسبوع األول من العام اجلامعي
1434/1433هـ).
 .36املشاركة يف ورشة عمل "قضااي معاصرة يف النشر يف الدورايت العلمية الدولية" ،عمادة تطوير
املهارات ،جامعة امللك سعود1433/10/15 ،هـ املوافق 2012/9/2م( .ضمن فعاليات األسبوع
األول من العام اجلامعي 1434/1433هـ).
 .37حضور امللتقى الدويل السنوي الثالث للوقاية والعالج من تعاطي املؤثرات العقلية حتت عنوان
"املمارسات العاملية وحتدايت تقييم الربامج والتطبيق حمليا" ،تنظيم اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات،
الرايض1433/06/11-10 ،هـ املوافق 2012/05/2-1م.
 .38املشاركة يف ورشة عمل "االعتبارات العلمية الالزمة قبل النشر يف جمالت  ،"ISIعمادة البحث
العلمي ،جامعة امللك سعود1433/5/18 ،هـ املوافق 2012/4/10م.
 .39املشاركة يف ورشة عمل "أخالقيات البحث العلمي" ،عمادة البحث العلمي ،جامعة امللك سعود،
1433/1/9هـ املوافق 2011/12/4م.
 .40املشاركة يف ورشة عمل " االجتاهات احلديثة يف صناعة البحث العلمي (اإلدارة ،االستثمار،
اإلبداع)" ،عمادة البحث العلمي ،جامعة امللك سعود1432/11/11 ،هـ املوافق 2011/10/9م.
 .41حضور "امللتقى السنوي األول للتدريس اجلامعي" ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود،
1432/10/14-13هـ املوافق 2011/9/12-11م.
 .42املشاركة يف ورشة عمل "التعريف بقواعد املعلومات" ،عمادة شؤون املكتبات ،جامعة امللك
سعود2011/5/10 ،م.
 .43حضور ندوة "تعزيز جمتمع رايدة األعمال" ،جملة رواد األعمال 2011/5/9 ،Entrepreneurم.
 .44املشاركة يف ورشة عمل "إدارة املشروعات واجملموعات البحثية" ،عمادة البحث العلمي ،جامعة
امللك سعود2011/5/2-1 ،م.
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 .45املشاركة يف ورشة عمل "معايري التميز البحثي يف اجلامعات العاملية" ،وكالة اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي ،جامعة امللك سعود2011/4/25 ،م.
 .46املشاركة يف ورشة عمل للربانمج اإلحصائي ساس ) .(SASعمادة التعامالت اإللكرتونية
واالتصاالت ،جامعة امللك سعود1432/4/11 ،هـ املوافق 2011/3/16م.
 .47إعداد ورقة عمل (مشرتك) بعنوان "آاثر االبتزاز على الفرد واجملتمع"1432/4/3-2 ،هـ املوافق
2011/3/8-7م ،تنظيم قسم الثقافة اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
 .48حضور ندوة "االبتزاز :املفهوم ،األسباب ،العالج"1432/4/3-2 ،هـ املوافق -7
2011/3/8م ،تنظيم قسم الثقافة اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
 .49املشاركة يف ورشة عمل بعنوان "تطوير أقسام الرتبية اخلاصة جبامعات اململكة ،قسم الرتبية اخلاصة
جبامعة امللك سعود منوذجا"1432/3/27-25 ،هـ املوافق 2011/3/2-2/28م.جامعة امللك
سعود.
 .50حضور املؤمتر الدويل الثاين للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ،الرايض1432/3/21-18،هـ
املوافق 2011/2/24-21م ،وزارة التعليم العايل السعودية ،واملركز الوطين للتعلم اإللكرتوين والتعليم
عن بعد.
 .51مشارك بورقة عمل بعنوان "سبل تفعيل النتائج والتوصيات الصادرة عن مراكز األحباث املعنية
بقضااي الشباب" ،يف حلقة نقاش "حنو اسرتاتيجية وطنية ألحباث الشباب ابململكة العربية السعودية"،
2011/2/21م ،املركز الوطين ألحباث الشباب ،جامعة امللك سعود ،الرايض ،اململكة العربية
السعودية.
 .52املشاركة يف حلقة نقاش بعنوان "االسرتاتيجية الوطنية للشباب ابململكة العربية السعودية
1432/2/4هـ املوافق 2011/1/8م .املركز الوطين ألحباث الشباب ووزارة االقتصاد والتخطيط
السعودية ،الرايض ،اململكة العربية السعودية.
 .53املشاركة يف ورشة عمل "بيئات جامعية خالية من التدخني من أجل شباب أصحاء"،
1431/6/24هـ املوافق 2010/6/7م ،املركز الوطين ألحباث الشباب ،جامعة امللك سعود.
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الجوائز التي حصل عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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