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،المملكة العربية 

 هـ.2/5/1429-20/4السعوديه.

 40 اللقاء العلمي "نتاج الرواد العلمي "

 المملكة ، الخبر الشرقية غرفة حضور

-17.السعودية العربية

 هـ12/5/1429- م19/5/2008

تطوير الموارد البشريه السابع .ملتقى   41 

دولة مصر  -جامعة المنصورة. حضور

 -م16/3/2008-13.العربية

 هـ5/3/1429

المؤتمر الدولي ألول للعلوم البيولوجية والبيئة 

. 

42 

كلية العلوم ،جامعة الملك فيصل  حضور

،المملكة العربية السعوديه. 

 هـ.13/2/1429

العلمي الحبقة العلمية االولى "البحث 

 ،مكانته،وثوابه،وصور دعمه"

43 

 -لرياضا. سعود الملك جامعة حضور

-18.المملكة العربية السعودية

 هـ.21/11/1428

مؤتمر الدولي الثالث للموارد المائية و البيئة ال

   . والمنتدى العربي االول للمياه الجافة 

44 

،  ، االحساءجامعة الملك فيصل حضور

-5.المملكة العربية السعودية
 هـ.18/7/1428-م8/5/2007

ندوة النحيل الرابعة بالمملكة العربية السعودية 

 )تحديات التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات (

45 

 جامعة الملك سعود ، حضور

المملكة العربية  -الرياض

 هـ6/4/1428-4.السعودية

اللقاء الثالث والعشرون للجمعية السعودية 

لعلوم الحياة تحت عنوان "المؤتمر العالمي 

 عن المها العربي في الجزيرة العربية".

46 

، ، القصيم جامعة القصيم  حضور

-1,المملكة العربية السعودية
 هـ2/3/1428

 47 المؤتمر الوطني للبيئة بين الحماية والتلوث.

جامعة الملك فيصل ، كلية اآلداب حضور

-26، المملكة العربية السعودية

 .هـ28/3/1427

لقسم اللغة اإلنجليزية   االول  الملتقى العلمي

.البيئة في األدب واللغة   

48 



 
 

 

جامعة الملك فيصل ، المملكة  حضور

-7.العربية السعودية
 هـ8/2/1427

ندوة إدارة أقسام الطالبات بالجامعات ، 

 التحديات والطموحات.
49 

الخبر ، المملكة ،غرفة الشرقية. حضور

-28.السعودية العربية

 هـ29/12/1423

 50 ندوة البيئة الصناعية.

الشرقية الخبر ، المملكة غرفة  حضور

 -م10/4/2012.السعوديةالعربية

 هـ.18/5/1433

 51 الملتقى الثاني لبيئة العمل "تجارب مميزه".

 حضور

المملكة فندق الشيراتون ، الدمام،

 .العربية السعودية

-12.بتنظيم جمعية البر بالشرقية

 هـ14/3/1430

.ملتقى الخدمات االلكترونية الرابع   52 

بتنظيم . الخبراهوليدي ان ، حضور

المملكة ،وزارة التربية والتعليم 

-14.العربية السعودية

 هـ15/4/1429

الملتقى الثالث للجدارة )بناء قادة المستقبل ... 

 تطبيقات لمفهوم الجدارة (.

53 

المملكة الخبر . هوليدي ان ، حضور

جمعية بتنظيم .العربية السعودية

-19.البر بالشرقية

 هـ20/2/1429

.ملتقى الخدمات االلكترونية الثالث  54 

الخبر ، المملكة ،غرفة الشرقية. حضور

-16.العربية السعودية

 م17/1/2007

الملتقى السادس لتطوير الموارد البشرية 

 )الموارد البشرية وقيادة التغيير(

55 

اء ، المملكة العربية االحس حضور

بتنظيم جمعية القلب .السعودية

 هـ27/8/1427-25السعودية.

الملتقى العالمي األول لطب القلب في ضوء 

  .الكتاب والسنة 
56 

الدمام ، المملكة ,كلية اآلداب  حضور

-26.العربية السعودية

 هـ28/3/1427

الملتقى الثقافي األول لكلية اآلداب للبنات 

.اللغة اإلنجليزية وآدابهبالدمام قسم   

57 

لخبر ، المملكة ،غرفة الشرقية حضور

-21.العربية السعودية

 هـ22/2/1427

الملتقى اإلداري الرابع القيادة والتفكير 

.االستراتيجي...الطريق إلى المستقبل  

58 

االحساء ، المملكة العربية  مشاركه بورقة عمل

 .السعودية
مركز الملك عبدالعزيز بتنظيم 

 هـ27/8/1426للحوار الوطني .

الحوار الوطني الخامس )نحن واآلخر ( رؤية 

 وطنية مشتركة للتعامل مع الثقافات العالمية
59 

جامعة الملك فهد للبترول  حضور

والمعادن الظهران ، المملكة 

-9 .العربية السعودية
 هـ 11/3/1426

اللقاء الرابع للمخترعين السعوديين ومعرض 

.االختراعات   
60 



 
 

 

غرفة الشرقية.الخبر ، المملكة  حضور

- 1 .العربية السعودية
 هـ 3/12/1425

الملتقى األول للوعي البيئي بعنوان )نحو 

.تنمية تسعى للمحافظة على البيئة(   
61 

غرفة الشرقية.الخبر ، المملكة  حضور

-25 .العربية السعودية

 هـ 27/12/1424

 البشرية الموارد لتطوير الخامس الملتقى

(متغيرة بيئة ظل في البشرية الموارد) . 
62 

 

 

 

 والدورات القصيرة: العمل وورش التدريبية البرامج

 

 # والدورات العمل ورشةعنوان  التاريخ/الجهه مجال المساهمة
 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

هـ 71/12/1439  

وأدوات االختبار كأداه للتعلم "أستراتيجيات 

 تقنيه "

1 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

هـ 61/12/1439  

 2 التدريس والتقويم باستخدام دراسة الحاله 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

هـ 15/12/1439  

 3 التصميم المنهجي للتعلم 

 األمام جامعة-قاعة المؤتمرات  حضور

-6 فيصل بن عبدالرحمن
  هـ7/8/1439

 4 (ايجابيه سائقه كوني) اآلمنه القياده دورة

بالدمام العلوم كلية حضور  

هـ17/7/1439  

 5 (التدريس في الراجعة التغذية)  عمل ورشة

بالدمام العلوم كلية حضور  

هـ10/7/1439  

 تخدم كيف- الناشئة الباحثة تمكين برنامج

 العمل سوق العلوم كليات

6 

 عبدالعزيز بن سلطان مركز حضور

سايتك"والتقنيه للعلوم  

هـ10/7/1439  

 7 للكيميائين والتأثير القياده

 كلية العلوم بالدمام حضور

هـ4/6/1439  

 8 التحصيلية اإلختبارات أسئلة صياغة أسس

بالدمام العلوم كلية حضور  

هـ27/5/1439  

 9 التربوي المقهى برنامج

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

هـ9/5/1439  

 التصميم خالل من الطالب مشاركة تعزيز

 التحفيزي

10 

 العلوم كلية -السمينار قاعة حضور

 بالدمام

 هـ17/3/1439

 نظام على االستاذ دخول الية شرح

IAUQuestالستبيان النتائج الستخراج 

 التدريس عملية على الطالب اراء استطالع

SSLSالمقرر تقييم واستبيان CES 

11 



 
 

 

– نايف بنت جواهر االميره قاعة حضور

العلوم كلية  

هـ9/2/1439  

 12 ؟ مشروعك تبدأ كيف

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

هـ4/2/1439  

 التعلم استراتيجية تفعيل عمل ورشة

 .المجتمعي

13 

 حضور

المركزيه كلية العلوم المكتبه 

االمام . جامعةبمجمع الريان  

هـ62/1/1439  

 

البحث في بوابة مصادر المعلومات 

 .االلكترونيه
14 

 حضور

قاعة االجتماعات بقسم االحياء 

 االمام . جامعةكلية العلوم–

  فيصل.  بن عبدالرحمن

هـ02/1/9143  

 15 استراتيجية التعلم القائم على المشاريع

 حضور

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة

فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

هـ28/12/1438  

Faciliting Metacognition in the 
Classroom 

16 

 حضور

Prince Mohammed bin Fahd 
Award building,  K.S.A. 
8/5/2017-22/8/1438. 

Clarivate Analytics  Journal Selection 
Process      

17 

 حضور

المركزيه كلية العلوم المكتبه 

 االمام . جامعةبمجمع الريان

 82 فيصل. بن عبدالرحمن
هــ7/1438/  

 :ورشة عمل

 "األقتباس واألستيالء العلمى"

18 

المكتبه المركزيه كلية العلوم  حضور

 االمام . جامعةبمجمع الريان

 /6/ 22 فيصل. بن عبدالرحمن
.ه1438  

 :ورشة عمل

 "Google scholar" 

19 

قاعة االجتماعات بقسم االحياء  حضور

 االمام . جامعةكلية العلوم–

 فيصل.  بن عبدالرحمن

ه.6/6/1438.  

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية 

 بناء جدول المواصفات.

20 

قاعة االجتماعات بقسم االحياء  حضور

 االمام . جامعةكلية العلوم–

 فيصل.  بن عبدالرحمن

ه.6/6/1438  

الخطة الدراسية  مقرراتورشة عمل 

.المطورة   

21 

المكتبه المركزيه كلية العلوم  حضور

ه.6/1438/ 1 .بمجمع الريان  

 

جودة البحوث العلمية و النشر الدولى من 

 خالل قاعدة المعلومات

‘Web of Science" 

22 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

 هـ12/5/1438

Attract students with your power  

point. 
23 



 
 

 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

 هـ.11/5/1438

Teaching your subject in English 

:Making it understandable. 
24 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

فيصل.  بن عبدالرحمن االمام

 هـ9/5/1438

المصادر البديله في التدريس.استخدام   25 

 بقسم التفاعليه القاعه حضور

 العلوم .جامعة الكيمياء،كلية

 هـ30/3/1438 .الدمام

 Rubricورشة عمل: استراتيجية الروبرك 

استخدام نماذج التقييم في مقرر مشروع بحث 

.القاعه التفاعليه بقسم االحياء ،تخرج  

26 

 بقسم التفاعليه القاعه حضور

 جامعة -العلوم الكيمياء،كلية

 هـ28/3/1438 .الدمام.

ورشة عمل اجراء تعديالت على توصيف 

.مقررات الخطة المطورة  

27 

، الدمام  امارة المنطقة الشرقية حضور

 هـ.13-14/3/1438.

امارة المنطقة . البيئة وطرق المحافظة عليها

 الشرقية

28 

،جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

 هـ29/2/1438

 29 ملتقى القهوه التربويه. 

 Building 10, Dammam حضور

university –KSA. 

13-/2/1438. 

innovation week            
Building Ecosystem for Innovation and 

Entrepreneurship6-. 

30 

، جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

 هـ10/1/1438

متعدد لقياس صياغة أسئلة األختبار من 

 مهارات التفكير.

31 

. الدمام جامعة ، العلوم كلية حضور

 هـ5/1/1438

انشاء االختبارات وتصحيحها ونسخها على 

.   نظام التعليم اإللكتروني  Blackboard 

32 

 Dean Deanship of Education حضور
Development, Dammam 
K.S.A. 

 -4/1/1438H- 5/10/206 

How to prepare for A conference. 33 

، جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

 هـ28/12/1437

كيفية انشاء محتوى المقرر على نظام التعليم 

.االلكتروني  Blackboard 

34 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ3/11/1437الدمام.
 35    .كيف تقود طالبك للنجاح

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ9/5/1437الدمام.
 36 دمج مهارات التفكير الوجداني في المنهج  .

-17، جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

 هـ19/11/1436

 37 البرناج التوعوي للجان الطواريء. 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ5/11/1436الدمام.

 38 هوية الطالب كمدخل للنجاح .

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ4/11/1436الدمام.

 39 التدريس بالتمايز .

 Prince Mohammed bin Fahd حضور
Award building,  18/8/2015   

Using  Meta –Cognition Strategies in 

classroom . 
40 



 
 

 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ.2/11/1436الدمام. 

 41 التدريس من خالل المشاريع .

، جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

 هـ.19/8/1436
 42 مخازن االسئله واالختبارات العشوائيه.

، جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

 هـ.7/7/1436

 43 تطبيق تقنية  الويكي في التعليم .

، جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

 هـ.2/7/1436
استخدام في العملية التعليمية       

Mashups وتحليل وتصدير واستيراد  

 االختبارات. 

44 

 Dean Deanship of Education حضور
Development, Dammam 

K.S.A. ,2015.22/5/1436هـ 

Training program on “Developing core  
competencion in teaching and learning 
in Higher Education “  

45 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

    .هـ5/1436/ 21-18 الدمام.

 

برنامج تطوير الكفايات االساسية في التعليم 

 والتعلم لألستاذ الجامعي.
46 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ.21/4/1436الدمام.

 47 .التعليم التكاملي 

 Dean Deanship of Education حضور
Development, Dammam 

K.S.A. 28/1/2015-

 هـ           27/4/1436

Communication Skills . 48 

 ، جامعة الدمام. العلوم كلية حضور

 هـ14/4/1436
 بادورشة تدريب ضمن التعليم عن طريق االي

"Socrative student" 
49 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ.7/4/1436الدمام.
 50 االداره الصفية .

 Dean Deanship of Education حضور
Development, Dammam 
K.S.A.17/12/2014-
25/2/1436H 

Optimize The Use of Web Sciences 
services “Learn how to use EndNote”  

51 

 Dean Deanship of Education حضور
Development, Dammam 

K.S.A. -26/1/1436             
/11/2014. 19-20 

“Teaching for creativity and 
Innovation”   

52 

 جامعةالدمام.11 المؤتمرات مبنى حضور

 هـ.6/1/1436
استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي في 

 التعليم.
52 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ.1/11/1435الدمام. 

 53 دعم تعلم الطلبه.

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ.29/10/1435الدمام.
 54 تجربه تربويه ناجحه. 

مملكة  فندق الريجينسي ، حضور

  .البحرين

 .هـ17-18/5/1435

الورشة الثالثة لمشروع تطبيق نهج النظام 

.االيكولوجي على مغاصات اللؤلؤ  

55 



 
 

 

 Sheraton Hotel حضور
,Dammam.K.S.A, 

 5/5/2016-4-هـ 4-5/5/1435 
 

TR-UOD Strategic Partnership 

Workshop: 
1st :InCites :Performance Evaluation 
:Reports generation 
2nd :Bibliographic search and 
publishing methology  
3rd:Bibliography management 

56 

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ.28/3/1435الدمام.
 57 تعزيز التعلم باستخدام التكنولوجيا .

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ.27/3/1435الدمام.
 58 مخرجات البرامج والمقررات.

 الجامعي،جامعة التطوير عمادة حضور

 هـ.26/3/1435الدمام.

 59 قيادة المناقشه لتنمية مهارات التفكير العليا .

– الموهوبات مركز حضور

 هـ.2/3/1435الدمام.

 

الورشة التدريبية لمحكمات األولمبياد الوطني 

.لإلبداع العلمي مسار البحث العلمي  

60 

 ، جامعة الدمام. العلوم كلية حضور

 هـ.30/1/1435

"slidshar     61 دورة 

بفندق االنتركونتننتال ،الرياض  حضور

 هـ .26/1/1435-25بتاريخ 

ورشة عمل تطوير برنامج ارامكو السعودية 

 .للتربية البيئية 
62 

 Deanship of Education حضور
Development , Dammam 
,K.S.A. held on 20-

21/11/2013 .17/1/1435-  

Higher Order Thinking Skills .  63 

 , Science of College حضور
University of Dammam, 

Dammam ,K.S.A . 
2-9/10/2013- 

 .هـ26/11/1434

Inject your classroom with Google. 

 
64 

 الدمام.، جامعة  العلوم كلية حضور

5/11/2013. 
 65  .محاضرة تخطيط البرامج وتطويرها 

عمادة التطوير الجامعي،،جامعة  حضور

 هـ 25/11/1434الدمام . 

- Endnote  66  -االستشهادالمرجعي    

عمادة التطوير الجامعي،،جامعة  حضور

 هـ 19/10/1434الدمام . 
 67 طرح االسئلة وقيادة المناقشه في الصف. 

، جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

  هـ16/4/1434 -26/2/2013
.دورة " استخدام الفصول االفتراضية "  68 

 , Science of College حضور
University of Dammam, 

Dammam ,K.S.A 
19-20 Feb. 2013-

 هـ9/3/1434

Teaching skills in the 21st  century . 69 



 
 

 

عمادة التطوير الجامعي،،جامعة  حضور

 ه18/3/1434الدمام . 

 70 مهارات التواصل في المقررات .

عمادة التطوير الجامعي،،جامعة  حضور

 هـ 18/3/1434الدمام . 
 71 المحاضره التفاعليه.

  Deanship of University حضور
Development , Dammam 
,K.S.A. 28/8/2013 

 هـ 18/3/1434

Effective Methods of Assessment. 
Lecture. 

72 

  Deanship of University حضور
Development , Dammam 
,K.S.A. 27/8/2013 

 هـ 17/3/1434
 

Interactive Learning Student 

Engagement . 
73 

،المملكة العربية السعوديه  ينبع اعداد وتنفيذ البرنامج

، 

هـ3/2/1434  

 

 بينبع المدارس ورشه عمل تدريبية لمعلمات

برنامج ارامكو السعودية "مفاهيم  التربية  -

 البيئية والمحافظة على البيئة "

74 

البرنامج وتنفيذ اعداد  ،المملكةانتركونتننتال ،االحساء 

، السعوديه العربية  

  هـ11-12/1/1434

ورشه عمل تدريبية لمعلمات المدارس 

برنامج ارامكو السعودية "مفاهيم   -باألحساء 

 التربية البيئية والمحافظة على البيئة "

75 

البرنامج وتنفيذ اعداد هوليدي ان الخبر ،المملكة  

-6العربية السعوديه،
هـ.7/1/1434  

ورشه عمل تدريبية لمعلمات المدارس 

برنامج ارامكو السعودية "مفاهيم   -بالشرقية

التربية البيئية والمحافظة على البيئة " في 

.هوليدي ان بالخبر   

76 

 King Faisal حضور
University,Dammam.K.S.A. 

 هـ.5-21/1/1434  .2012 /12/

Training program(Developing Research 
Abilities: Idea Formulation and 

Research Managements).  

77 

 September,2012 at the حضور
Dammam Sheraton hotel 
,K.S.A. 26-27 
September,2012. 

 هـ12/1/1434

'The Magic of Teaching' 78 أسس 

، جامعة الدمام.  العلوم كلية حضور

 هـ.  29/11/1433
استخدام الفهرس االلكتروني لمكتبات جامعة 

  .الدمام ومحرك البحث الموحد" 
79 

 .فندق الشيراتون بالدمام   حضور

 هـ19/11/1433
 80  .التعليم والتعلم  

 جامعة الدمام.،  العلوم كلية حضور

 هـ.28/5/1433

التعليم االلكتروني" تطبيقات " بتاريخ  

هـ.  بكلية العلوم للبنات بالدمام28/5/1433  

81 

 ، جامعة الدمام. العلوم كلية حضور

 هـ13/2/1433
.التعليم االلكتروني " االختبارات"   82 

ورشة عمل التعليم االلكتروني" تفعيل وإدارة  .كلية العلوم للبنات بالدمام حضور

 المقرر االلكتروني " ، 

83 



 
 

 

 هـ. 9/2/1433

 .كلية العلوم للبنات بالدمام حضور

 هـ.8/2/1433

.التعريف باإلطار الوطني للمؤهالت   84 

 ،جامعة الدمام ،قاعة المؤتمرات حضور

 هـ.17/1/1433

محاضرة التصنيفات الدولية للجامعات وطرق 

.تطبيقها   

85 

جامعة ،كلية اآلداب بالدمام حضور

 هـ10/1/1433 ،الدمام

 

.كتابة أسئلة االمتحانات أسس   86 

جامعة  كلية اآلداب بالدمام. حضور

 .هـ1/1/1433،الدمام

 

ربط البحث العلمي بالتعليم ، والتعليم بالبحث 

.العلمي في مؤسسات التعليم العالي   

87 

 .كلية العلوم للبنات بالدمام حضور

 هـ27/11/1432

التعريف بنظام الهيئة الوطنية للتقويم 

هـ 27/11/1432واالعتماد األكاديمي بتاريخ 

.بكلية العلوم بالدمام  

88 

شيراتون  حضور

 ه4/11/1432الدمام،الدمام.
نجاح الجودة : القوانين والمنهجيات الحاسمة 

.لنجاح اداره الجودة الشاملة في المؤسسات  
89 

 –الهوليدي إن فندق  مشاركه

 هـ 1/11/1432،الرياض
ورشة عمل  لرئيسات لجان تحكيم االولمبياد 

  .الوطني لإلبداع العلمي
90 

 ، جامعة الدمام. العلوم كلية حضور

 هـ25/4/1432

  ،ورشة عمل تطوير برامج الدراسات العليا 

.كلية العلوم للبنات بالدمام، هـ. 25/4/1432  

91 

العامة بمنطقة فرع معهد اإلدارة  حضور

هـ 22/4/1432 .مكة المكرمة

 .هـ  24/4/1432إلى 

 92  .الحلقة التطبيقية حول تقويم األداء الوظيفي 

 ، جامعة الدمام. العلوم كلية حضور

 .هـ11/3/1432
.ورشة عمل" لمحكمات إبداع"   93 

-11 ، جامعة الدمام. العلوم كلية حضور

 .هـ12/1/1431
ورشة عمل )آلية البحث في المكتبات 

والدوريات العالمية ومراكز الخدمات العلمية 

.في مواقع الباحث(   

94 

فرع معهد اإلدارة العامة  حضور

بالمنطقة الشرقية . 

هـ إلى 29/12/1431

 .هـ1/1/1432

.الحلقة التطبيقية حول التخطيط االستراتيجي   95 

 .K.F.U. Dhahran, K.S.A حضور
 هـ30/10/1430  .19/10/2009

Nano Technology. 96 

  King Faisal University حضور
Dammam. , K.S.A. .28-29 
/12/2009-11-12/1/1431. 

Searching Mechanism In International 
Libraries ,Journals and Scientific 
Service Centers In Scientific Researcher 
website. 

97 

، المملكة فندق المريديان بالخبر حضور

 العربية السعوديه .

 هـ.8/6/1430-م3/5/2009

(Nano Technology workshop) .  98 



 
 

 

 Science of College حضور
,Dammam,21-22/3/2009 
24/3/1430. 

Improve your English Communication 
Through Self –Directed Learning  

99 

 .بالخبر المريديان فندق حضور

 م3/5/2009

 هـ8/5/1430.

الخطوة العملية التطبيقية في بناء قواعد 

 .البيانات الجغرافية  
100 

، كلية العلوم جامعة الملك فيصل حضور

 1/2/1430, 1/  2 9 ،بالدمام 

 هـ.

اتيجيات تقييم الطلبة االبرنامج التدريبي استر

 ـ

101 

 العلوم كلية فيصل، الملك جامعة حضور

 هـ26/2/1429. بالدمام

 102 ترقية أعضاء هيئة التدريس.

 العلوم كلية فيصل، الملك جامعة حضور

 هـ.5/1/1429 . بالدمام

الحلقة العلمية األولى ) البحث العلمي 

.،مكانه،وثوابه،وصور دعمه (  

103 

 العلوم كلية فيصل، الملك جامعة حضور

 .هـ5/1/1429 ، بالدمام
 104 الدراسات العليا .األرشاد االكاديمي لطالبات 

 العامة اإلدارة معهد فرع حضور

-13 .الشرقية بالمنطقة

 . هـ16/3/1428

الحلقة التطبيقية حول اإلدارة تحت ضغوط 

  .العمل 

105 

-25 ، جامعة الدمام. العلوم كلية حضور

 .هـ1427 /12/ 27
في اإلرشاد الطالبي دور التوجيه االجتماعي و  

عملية التكيف الجامعي.   
106 

 – 11 .الدمام للبنات، العلوم كلية حضور

 .هـ8/1427/ 13
البرنامج التدريبي مهارات الحياة ) الطريق 

.إلى النجاح + كيف نتحاور (   
107 

 العامة اإلدارة معهد فرع حضور

-2 ..الشرقية بالمنطقة
 .هـ5/4/1427

الحلقة التطبيقية حول فاعلية المدير في 

.جماعات العمل   
108 

-10. الدمام للبنات، العلوم كلية حضور

 .هـ12/3/1427
.إدارة الجودة الشاملة  109 

 و لرعاية الخيرية بالجمعية حضور

 بالمنطقة المعاقين تأهيل

 3/1426/ 11   - 9 ..الشرقية

 .هـ

الصيفيه للموهوبين .ورشة عمل تصميم البرامج االثرائية   110 

الدمام. للبنات، العلوم كلية حضور

هـ الى 19/3/1425

 هـ .21/3/1425

 111 حتى تكوني مرشده فعاله .

بالجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل  حضور

 .المعاقين بالمنطقة الشرقية

30/12/1423 – 01/01/1424 

 هـ

.)لغة بلس(   112 

 الدمام للبنات، العلوم كلية حضور

 الى. هـ29/06/1423.

 هـ9/7/1423

.دورة إعداد المعلم الجامعي  113 



 
 

 

 الدمام للبنات، العلوم كلية حضور

هـ. الى 29/06/1423.

 هـ2/7/1423

. اإلرشاد الطالبيالتوجيه و  114 

 العلوم كلية حضور

 هـ .28/8/1418الدمام.للبنات،
التعامل مع الكيماويات وتخزينها وإتالف 

نفاياتها وإتباع القواعد األساسية للوقاية من 

.األضرار   

115 

 

 

 واللجان المشارك فيهاالعضويات 
 

 # الجمعية اسم  الجهة التاريخ

 1 الحياة. لعلوم السعودية الجمعية ادارة مجلس عضو جامعة الملك سعود بالرياض هـ 1428

 2 البيئية. للعلوم السعودية الجمعية عضو بجده عبدالعزيز الملك جامعة هـ1431

 3 .االداره لعلوم العمومية الجمعية عضو جامعة الملك سعود بالرياض هـ1425

 4 المصرية النباتية الجمعية عضو .القاهرة جامعة هـ1430

 
 

 أنشطة التدريس

 الجامعية
 

 # المقرر مجال المساهمة
الفرقة الثانية نبات. –علم البكتريا  عملي  1 

الفرقة الثالثة نبات.-علم الفيروسات عملي  2 
الفرقة الرابعة. -الوراثة الجزيئية عملي  3 

الفرقة األولى نبات –النبات العام  عملي -نظري   4 

 5 تصنيف النباتات الزهرية الفرقة الثانية نبات . عملي

عملي -نظري  الفرقة الثانية نبات. –عوامل البيئة النباتية    6 

عملي -نظري  الفرقة الثالثة نبات. -الجغرافيا النباتية    7 

عملي -نظري  الفرقة الثالثة نبات. –التلوث وحماية البيئة    8 

عملي -نظري  الفرقة الثالثة نبات. –النظام البيئي    9 

عملي -نظري  الفرقة الثالثة نبات. –االرشيجونيات    10 

عملي -نظري  الفرقة الرابعة بنات. –الفلورا السعودية    11 

عملي -نظري  المستوى الرابع احياء . –البيئة النباتية علم    12 

عملي -نظري  المستوى الثاني احياء. –أساسيات علم البيئة    13 

عملي -نظري  المستوى الخامس احياء . -الجغرافيا النباتية    14 

عملي -نظري  تحضيري . –احياء عامة    15 

عملي - نظري المستوى الثالث .–المملكة النباتية    16 

المستوى السابع–زراعة االنسجة  عملي  17 

عملي -نظري  المستوى الرابع أحياء. -النظام البيئي    18 



 
 

 

عملي -نظري  المستوى السابع. –أرشيجونيات     

عملي -نظري  المستوى السابع والثامن . –مشروع بحث    19 

Practical General Biology  20 
Theoretical +  Practical Basics of Ecology- The 3th   Level 21 

Theoretical +  Practical   The 7th   Level-Environmental Toxicology  22 

Theoretical +  Practical   Plant Taxonomy – Master degree 23 

 
 

 الدراسات العليا
 

 # المقرر مجال المساهمة
عملي -نظري  تمهيدي ماجستير . –ترابط وتداخل العوامل البيئية    1 

عملي -نظري  تمهيدي ماجستير . – علم البيئة التطبيقي   2 

عملي -نظري   3 حلقة البحث. مرحلة الدكتوراه 

 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب
 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى
 1 المستوى الثاني 15 هـ1433 هـ1434

 2 المستوى الثالث 10 هـ1434 هـ1435

 3 المستوى الرابع 6 هـ1435 هـ1436

 4 الرابع والخامسالمستوى  6 هـ1437 هـ1438

 5 المستوى الخامس 9 هـ1438 هـ1439

 6 سايعال المستوى 7 هـ1439 هـ1440

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

 هـ1438

 –جامعة الدمام 

المملكة العربية 

 السعوديه

Improve Water Retention of Desert-Soil by 

The Addition of two Extracts from Khalas or 

Khunaizi and Using It in The Plantation of 

Tomato 

 1 الدكتوراه 

 هـ1433

جامعة نوره 

المملكة  -،الرياض 

 العربية السعوديه

 2 الماجستير التنوع النباتي في روضة أم الخفاس بالرياض .



 
 

 

 هـ1433

 –جامعة الدمام 

المملكة العربية 

 السعوديه

دراسة بيئية تصنيفية على مجتمعات المانجروف في  

خليج تاروت بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية 

 السعودية (.

 3 الماجستير

 

 

 تحكيم الرسائل العلميه 
 

 

الشهادة  العنوان الجهة التاريخ

 العلمية
# 

      هـ24/6/1436

 –جامعة الدمام 

المملكة العربية 

 السعوديه

رسالة ماجستير بعنوان "دراسة تأثير الملوثات 

الصناعية على  بعض النباتات النامية في المنطقة 

الصناعية الثانية بالدمام في المنطقة الشرقية من 

.المملكة العربية السعودية    

 

 1 الماجستير

 هـ1435/  24/8
 –جامعة الدمام 

المملكة العربية 

هالسعودي  

دراسات على بعض “رسالة ماجستير بعنوان 

النباتات الطبية من العائلة المركبة في المملكة 

 العربية السعودية".     

 2 الماجستير

 .هـ28/11/1430

المملكة  -جامعة نوره 

 العربية السعوديه
رسالة ماجستير بعنوان" دراسة التأثير التثبيطي 

لنباتي الحرمل والعاذر على فطريات الجذور 

.التكافلية الميكوريزا"   

 3 الماجستير

 هـ1430/  24/7
 –جامعة الملك سعود 

المملكة العربية 

 السعوديه

رسالة ماجستير بعنوان" دراسات بيئية وتصنيفية 

بالمنطقة الوسطى للغطاء النباتي في وادي ضيقه 

 للملكة العربية السعودية"  .

 4 الماجستير

 

 

 

 

 

 

 االشتراك كمحكم في الدوريات العلمية 
 

 

 # العنوان التاريخ
 Saudi Journal of Biological Sciences 1 هـ1437

 2 تحكيم مشاريع بحثيه لجامعة ام القرى . هـ1435-1436
2015 Journal of Agricultural Science and Technology 3 

 Australian Journal of Basic and Applied Sciences 4 هـ1432

 American Journal of Applied Sciences 5 هـ1431

 African Journal of Biotechnology 6 هـ1429

 7 الملك فيصلمجلة جامعة  هـ1428



 
 

 

 8 للعلوم والتقنية  .تحكيم مقترحات بحثية لمدينة الملك عبدالعزيز  هـ1427-1432
 

 

 اإلشراف على األبحاث الجارية
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
كلية –قسم االحياء  هـ15/5/1438

 العلوم 
A preliminary study on 
pretreatment of Seed of 

Fabaceae species. 

 

 1 بكالوريوس

هـ15/1/1439  كلية– االحياء قسم 

  العلوم
الزيتون تفلة أسرار  2 بكالوريوس 

 
 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
جامعة االمام عبدالرحمن بن -كلية العلوم 

 فيصل.

رئيسة لجنة الدراسات العليا 

 والبحث العلمي

 1 هـ1437 هـ1440

 بن عبدالرحمن االمام جامعة- العلوم كلية

 .فيصل

الجوده بالقسم لجنة عضو  2 هـ1436 هـ1440 

توصيف مقررات عضو لجنة  جامعة الدمام.-كلية العلوم 

الخطة الدراسيه  لمرحلة 

وس لقسم االحياء البكالوري

.لبرنامج النبات   

 3 هـ1436 هـ1437

وتنسيق توصيف عضولجنة   جامعة الدمام.-كلية العلوم 

الدراسيه  لمرحلة   الخطة

لقسم االحياء لبرنامج  ماجستيرال

.النبات   

 4 هـ1432 هـ1436

جامعة الدمام.-كلية العلوم  عضو لجان إدارة االمتحانات  

."سير األسئلة  
هـ1435 هـ1432   5 

جامعة الدمام.-كلية العلوم  رئيسة لجنة الدراسات العليا لقسم  

  .األحياء 
ـه1432 هـ0143   6 

هـ1431 حتى تاريخه  .عضو مجلس قسم االحياء جامعة الدمام.-كلية العلوم   7 
.كلية العلوم ،جامعة الدمام هـ1428 حتى تاريخه  .عضو لجنة اإلرشاد الطالبي    8 

هـ1431  .عضو مجلس كلية العلوم  .فيصل جامعة، العلوم كلية هـ6142   9 



 
 

 

هـ1431  .عضو مجلس الدراسات العليا  .،جامعة فيصل  العلوم كلية هـ6142   10 
.عضو لجنة التأديب في الكلية  .الدمام جامعةكلية العلوم ، هـ1431  هـ1428   11 

رئيسة سير  االختبارات  بقسم  كلية العلوم للبنات بالدمام .

 الرياضيات ـ
ـه1426 هـ 1425   12 

رئيسة لجنة الجداول بقسم النبات  كلية العلوم للبنات بالدمام .

 واإلحياء الدقيقة 
هـ1425 هـ1422   13 

عضو لجنة التطوير األكاديمي  كلية العلوم للبنات بالدمام .

 بالكلية.

 14 هـ 1424 هـ1422

هـ1424 عضو لجنة المعادالت. كلية العلوم للبنات بالدمام . هـ2142   15 

النشاط الثقافي عضو لجنة  كلية العلوم للبنات بالدمام .

 واإلعالمي بقسم واإلحياء الدقيقة.

هـ1424 هـ1142   16 

بقسم  ختباراترئيسة سير اال كلية العلوم للبنات بالدمام .

 النبات واإلحياء الدقيقة 

هـ.5142 هـ.3142   17 

قسم بعضو سير  االختبارات   كلية العلوم للبنات بالدمام .

 الكيمياء.

هـ.3142  18 هـ1422 

العلوم للبنات بالدمام .كلية  هـ.3142 عضو لجنة شئون الطالبات .   19 هـ1422 

عضو لجنة  سير  االختبارات   كلية العلوم للبنات بالدمام .

.قسم النبات واإلحياء الدقيقةب  

 20 هـ 1421 هـ1422

عضو مجلس قسم النبات  كلية العلوم للبنات بالدمام .

.واالحياء الدقيقة   

تاريخه حتى  21 1421هـ 

عضو  لجنة سير  االختبارات  كلية العلوم للبنات بالدمام .

.قسم الفيزياءب  

. ـه1420 . ـه1418   22 

عضو لجنة رصد  االختبارات   كلية العلوم للبنات بالدمام .

.بقسم الكيمياء  

ـه1417 ـه1414   23 

ختبارات عضو لجنة رصد اال كلية العلوم للبنات بالدمام .

.واإلحياء الدقيقةبقسم النبات   

 24 هـ1411 هـ .1413

 
 

 االستشارات العلمية
 

 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 
  مفاهيم" السعودية ارامكو برنامج وقت جزئي

 على والمحافظة البيئية التربية

 "البيئة

 1 هـ1434 هـ1437

 العلمي البحث مشاريعتحكيم  وقت جزئي

 للطالبات الموهوبات .
 2 -هـ1428 هـ1435

ااطالب  العلمي البحث مسار تحكيم وقت جزئي

والطالبات الموهوبات في العالم 

 العربي .

 3 م2011 م2011



 
 

 

 
 

 

 العمل التطوعي
 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
مشارك في دور الجامعات في  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

 مواجهة المخدرات
 هـ1439 هـ1439

1 

المشاركه في اعداد برنامج داعم  مدارس الفيصل.

لمعلمات موهبه ومن يماثلهن 

 بجميع تخصصات علوم الحياه .

 هـ1437 هـ1438
2 

 المرأة منتدى في المشاركة غرفة الشرقيه.

 االقتصادي .
 هـ1429 هـ1437

3 

 السنوي اللقاء في المشاركة يالدمام .–مشاعل الخير 

 الجمعية وعضوات االيتام لكافالت

 المجتمع. وسيدات
 هـ1434 هـ1436

4 

تقديم استشارات لطالبات المؤتمر  كلية العلوم  بالدمام . –طالبات قسم االحياء 

 .الطالبي الخامس
 هـ1435 هـ1435

5 

تحكيم ابحاث الطالبات في المؤتمر  كلية العلوم بالدمام . –طالبات قسم االحياء 

 الطالبي الرابع
 هـ1434 هـ1434

6 

 في الطالبات ابحاث االشراف على كلية العلوم بالدمام. –طالبات قسم االحياء 

 ابداع نحو الثالث الطالبي المؤتمر

.متميز قيادي وجيل معرفي " 

 هـ1433 هـ1433

7 

 للموهبة ورجاله العزيز عبد الملك لمؤسسة

 . موهبة – واإلبداع
 العلمي البحث مشاريع تحكيم

 للطالبات الموهوبات .
 هـ1428 هـ1435

8 

 9 هـ1428 هـ1432 . بحثيه مشاريع تحكيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  .
 10  هـ1436 هـ1437 . بحثيه مشاريع تحكيم جامعة أم القرى.

 لمعلمات تدريبية عمل ورش تقديم آرامكو السعوديه.

 جامعة من واساتذة المدارس

 الرياض بمنطقة  سعود الملك

 - والخبروالقصيم واالحساء وينبع

  مفاهيم" السعودية ارامكو برنامج

 على والمحافظة البيئية التربية

 " البيئة

 هـ 1434 هـ1437

11 

، وزارة العمانية المعرفية  التنمية مجلة

 التربية والتعليم .
 هـ1434 هـ1435 .  علمية مقاالت نشر

12 

ااطالب  العلمي البحث مسار تحكيم جامعة الشارقه .–انتل للعلوم العالم العربي 

والطالبات الموهوبات في العالم 

 العربي .
 2011 م2011

13 

عضو في اختبارات قياس لمركز  .قياسمركز 

 .كلية العلوم
  هـ1429 هـ1434

14 



 
 

 

تحكيم العديد من األبحاث العلمية  مجالت علميه عالميه .

 لعدد من المجالت العلمية. 
  هـ1426 حتى تاريخه

15 

كلية –طالبات قسم النبات واالحياء الدقيقه 

 العلوم للبنات بالدمام.
 عنوان تحت للطالبات اعداد دورة

 .( الظل بنباتات العناية كيفية)
 هـ1426 ه1427

16 

 الملك جامعةالجمعيه السعوديه لعلوم الحياه ،

 .سعود
 عالم  مجلة في علميه مقاالت نشر

 .الحياه
  هـ1426 تاريخه حتى

17 

فنيات المختبر  والمعلمات في المنطقة 

 الشرقيه .
المشاركة في إعداد برنامج تقنية 

مختبرات المعد كدورات لفنيات 

المختبر والمعلمات في المدارس 

بالمنطقة. دورة تأهيلية للمدرسات 

 في مختبرات المعامل المدرسية. 

 هـ/1426 هـ1428

18 

 للموهبة ورجاله العزيز عبد الملك مؤسسة

 . موهبة – واإلبداع
 اإلثرائي البرنامج في المشاركة

 الذي التطبيقية العلوم في الصيفي

 بالدمام للبنات العلوم بكلية عقد

 العيش حقي من)  برنامج بتنفيذ

 ( ضوضاء بال

 هـ1425 هـ1426

19 

 

 االنشطه الالمنهجيه 

 

 # نوع النشاط الجهة التاريخ مجال المساهمه
 حضور

هـ3/8/1439  
جامعة األمام –المجتمع  كلية

 عبدالرحمن بن فيصل
 معرض خريجات كلية المجتمع

1 

هـ10/7/1439 حضور مجمع الريان-الدمام  –كلية العلوم    Biologist2018 2 

هـ21/6/1439 حضور مجمع الريان-الدمام  – األدابكلية    3 معرض المجتمع الحيوي 

هـ8/5/1439 حضور الريانمجمع -الدمام  –كلية العلوم    4 معرض اثراء موهبه 

 حضور
هـ8/5/1439  

مجمع الريان-الدمام  –كلية العلوم  حفل تكريم المشاركات بمعرض  

 اثراء موهبه
5 

 حضور
هـ8/5/1439  

 الخاص التحكيم لجان تكريم حفل فندق شيراتون الدمام

 عشر الحادي المؤتمر عمل بأوراق

الطلبه يقيادة  

6 

 حضور
هـ13/4/1438  

مجمع الريان-الدمام  –العلوم كلية   لطالبات العلمية الملصقات معرض 

التخرج مشروع . 
7 

هـ1/4/1439 حضور مجمع الريان-الدمام  –كلية العلوم   لياقتك تزيد خطواتك  . 8 

هـ 1439/  3/  11 حضور مجمع الريان-الدمام  –كلية العلوم    Archo  in our life 9 

 حضور
هـ11/3/1439  

مجمع الريان-الدمام  –كلية العلوم   معرض وفعاليات البيوت المريضه 

 

10 

 حضور
هـ9/3/1439  

مجمع الريان-الدمام  –كلية العلوم  معرض وفعاليات اليوم العالمي  

 للمشروم

11 

مجمع الريان-الدمام  –كلية العلوم  هـ18/2/1439 حضور النباتات المخدرةمعرض    12 



 
 

 

االحياءقسم -كلية العلوم  14/7/1438 حضور  13 معرض البذور 

قسم الفيزياء-كلية العلوم  14/7/1438 حضور الفيزيائي المقهى   14 

قسم االحياء-كلية العلوم  28/7/1438 حضور  Cell Biology 15 نشاط 

قسم االحياء-كلية العلوم  4/8/1438 مشاركه  Go Green 16 نشاط 

قسم االحياء-كلية العلوم  4/8/1438 حضور  17 معرض النباتات السامه في بيئتي  

 مشاركه
.امارة المنطقة الشرقية  ه13-14/3/1438  

البيئة وطرق المحافظة محاضره 

 . عليها

18 

هـ25/3/1438-22 حضور .الظهران اكسبو   19 .) حكايا مسك(معرض  

هـ29/2/8143 حضور كلية العلوم. -قسم االحياء   20  معرض وفعاليات النبات االقتصادي 

هـ2/2/1438 حضور حملة الكشف المبكرعن سرطان  .العلوم كلية -االحياء قسم 

 .-لنادي االحياء الثدي

21 

هـ 25/1/1438 حضور جامعة الدمام.- المؤتمرات قاعة  حملة الكشف المبكرعن سرطان  

الثدي )مايعرف بعدين( والمعرض 

 المصاحب له.

22 

هـ5/2/1436-3 حضور جامعة الدمام. – اآلدابكلية    (زيارة معرض )منزل اعادة 

 .-2التدوير

23 

هـ3/2/1436 حضور جامعة الدمام. – العلومكلية    24 .حملة حياتك سكر من غير سكر 

هـ3/2/1436 حضور جامعة الدمام. – العلومكلية    25 .افتتاح نادي االحياء 

هـ27/11/1435 حضور جامعة الدمام. – العلومكلية    26 .بفعاليات اليوم الوطنياالحتفال  

هـ .8/1/1435 حضور زيارة معرض ارامكو السعودية  آرامكو السعوديه. 

 "االثراء المعرفي " 
27 

. هـ18/3/1434 حضور  28 .الزيارة العلمية للوحدات البحثية جامعة الملك فيصل باألحساء 

هـ .22/3/1433 حضور الزيارة العلمية لمركز أبحاث تطوير  جامعة نجران. 

 .البستنه 
29 

هـ .15/3/1430 حضور الزيارة العلمية للمختبر اإلقليمي  البرج الطبي _الدمام. 

 .وبنك الدم ومركز السموم 

30 

م .8/2009 حضور  Royal Botanicالزيارة العلمية لـ  المملكة المتحدة  

Gardens KEW     ببريطانيا. 

31 

هـ .24/3/1430 حضور المركز اإلقليمي لألرصاد وحماية  الخبر _المملكة العربية السعوديه . 

 .البيئة بالمنطقة الشرقية 

32 

هـ .16/1/1430 حضور الزيارة العلمية لمركز التطوير  آرامكو السعوديه. 

 .واألبحاث بأرامكو السعودية 

33 

هـ .4/3/1427 حضور والتقنية مركز األمير سلطان للعلوم  

 )سايتك(

 34   . معرض العلوم

هـ .2/4/1426 حضور  35  .معرض  ارامكو السعودية للزيت آرامكو السعوديه. 



 
 

 

هـ .22/5/1426 مشاركه المملكة العربية –مدينة عنك  

 السعوديه

رحلة علمية لمنطقة عنك للتعرف 

على بيئات المانجروف )نباتات 

 الشورى ( 

36 

 
 

 الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ(الكفاءات والمهارات 

 

 1 .2016االحترافي  للتطوير دبلوم اللغه االنجليزيه بمعهد بيكر

 2 . 2010دبلوم اللغة االنجليزية بالمركز الكندي للغات بالدمام

.20/03/2002-04مايكروسوفت ويندوز + وورد   3 

.15/5/2002-04انترنت وبريد الكتروني   4 

 

 :البحثية االهتمامات

Plant Ecology 1 

Soil Science 2 

Biotechnology 3 

Environmental Science 4 

Biodiversity 5 

Biochemistry 6 

 
 

 30/9/2018     آخر تحديث


