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 د. منيرة بنت بدر بن حربي الكليب املهاشير
 

 

  عميد التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة اإلمام فيصل بن عبدالرحمن 

أكاديمية التعليم   –الرئيس(  الزمالة في القيادة فئة)  –الزمالة البريطانية في التعليم العالي 

نائب رئيس الجمعية السعودية للتعليم عن بعد بجامعة امللك   - العالي باململكة املتحدة 

 عبدالعزيز  

 بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب   مشاركأستاذ 

 ون.  اجتازت عدد من الدورات والورش في التعليم واإلدارة  في الخبر، الرياض، دبي، بوسطن، نيوهامبشير، أوريغ

القيادة   الثقافي،    -االهتمامات:  التنوع  بعد،  عن  التعلم  االلكتروني،  التعليم  الجودة،  االستراتيجي،  التخطيط  االدارة، 

 شؤون املرأة واألسرة. 

 

عضو لجنة تحديث ومراجعة الخطة  ،  عضو اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

اإلستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، رئيس لجنة اإلنجاز الدوري لتحول جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

الجامعات لنظام  بعد، عضو   فيصل  والتعلم عن  اإللكتروني  التعليم  لعمادة  االستراتيجية  الخطة  أعداد  لجنة  رئيس   ،

افية على تطبيق أحكام الالئحة املنظمة ل االلكتروني  رائدات التعلم    عضو برنامج  لشؤون املالية بالجامعة، اللجنة اإلشر

السعودية) العربية  اململكة  بجامعات  القيادي(  الشرقية   ،املسار  املنطقة  مجلس  قبل  من  االجتماعية  للمسؤولية  سفير 

العالي بدول مجلس التعاون    التعليم التعليم اإللكتروني بجامعات ومؤسسات    عضو لجنة  مسئولي .  للمسؤولية االجتماعية

في عام   . العربية   بكلية اآلداب، و فازت  2017توجت  العلمي  البحث  تميز  في جائزة  تميز    باملركز األول  باملركز األول بجائزة 

كما فازت  باملركز األول بجائزة خدمة املجتمع بكلية اآلداب.    2019، وتشرفت في  2019البحث العلمي بقسم اللغة اإلنجليزية  

الواليات املتحدة األمريكية عن  2021للعام    العامليةجائزة "بالك بورد" للتميز  ب في  فرع الجائزة  ، ومقرها    دةقيااألول "التميز 

 . " 2021للعام   التغيير 

 

عضو لجنة التعاقدات لنفقات مشاريع تطوير التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد    ، عضو املجلس االستشاري بكلية اآلداب

التحصل على االعتماد    ي عايير ملورئيس    ،)مستمر(  قسم اللغة اإلنجليزيةلجان    غالبيةوعضو في  في وزارة التعليم والجامعات،  

مقرر للجنة الدراسات العليا بالقسم. شاركت  )البحث العلمي، وخدمة املجتمع( و   البرامجي العاشر والحادي عشر  األكاديمي

ثم    عملت وكيلة كلية اآلداب للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بكلية اآلدابكعضو في االعتماد املؤسس ي لجامعة الدمام. 

العمداءو بالدمام بصالحيات وإختصاصات  املجتمع  كلية  )كيلة  )امل،  البحثي  للتميز  اآلداب  كلية  جائزة  على  ركز  حاصلة 

وتضمن   م، عضو برنامج رائدات التعلم االلكتروني )املسار القيادي( بجامعات اململكة العربية السعودية2017للعام  - األول( 

( ساعة في لقاءات وورش عمل في الواليات املتحدة االمريكية بجامعة  220( ساعة محاضرات وتدريب عبر االنترنت، ) 178) 
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عاملية    ببوسطن.  نيوهامشر   محافل  في  املجتمع  لخدمة  تنموية  أبحاث  في  وشاركت  الخريجات  قدمت  بين  "املوائمة  منها 

 University ofبجامعة أكسفورد  " في اململكة العربية السعودية 2030ومتطلبات سوق العمل وفق رؤية التحول الوطني 

Oxford    مدير   2015عينت في  . كما  2016"ببريطانيا" عام 
 
  ملشروع الدراسة املسحية ملركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي  ا

ومنها   الجامعات  من  عدد  في  ثقافية  أدبية  بحثية  منشورات  لها  الجامعة،  مدير  معالي  بقرار  البردو بالظهران   جامعة 

University   Purdue    كوبرنيكوس نيكوالس  جامعة  امريكا،  في ببوال   Nicolaus Copernicus Universityفي  ندا. شاركت 

املتحدة   والواليات  بريطانيا  في  الفلسفية  الثقافية  الجمعيات  من  عدد  في  وعضو   ،
ً
وخارجيا محليا  األبحاث  بعض  تحكيم 

  األمريكية باإلضافة لعضوية النادي األدبي باملنطقة الشرقية.  

  

 

 املعلومات الشخصية 

 سعودية   | الجنسية 

 1978ابريل    3   |تاريخ امليالد 

 اإلنجليزيةاللغة   |القسم 

 mbalmahasheer@iau.edu.sa  | البريد الجامعي الرسمي 

   0503801982  -  38133 -01333      الهاتف الخاص باملكتب 

 https://sa.linkedin.com/in/dr-muneerah-b-almahasheer-a22061b8:  لينكد إن

اللغوية    املهارات 

 اللغة  قراءة  كتابة   تحدث

 العربية √ √ √
ية  √ √ √ ز  االنجلي 

 أخرى   

 

العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(   املؤهالت 

 التاريخ الشهادة األكاديمية  الصدور مكان  العنوان 

 برنامج القيادة التنفيذية 

 بجامعة أكسفورد 

كلية سعيد   - جامعة أكسفور 

 إلدارة األعمال 

برنامج إدارة األعمال بجامعة  

 أكسفورد  

- هـ9/9/1443

 هـ 21/11/1443

الزميل الرئيس في التعليم  

 العالي

أكاديمية التعليم العالي باململكة 

 املتحدة 
في التعليم العالي  البريطانية  الزمالة  هـ 1442/ 3/ 24 

- 
جامعة االمام عبدالرحمن بن  

 فيصل

فلسفة  -أستاذ مشارك 

 اللغةاالنجليزية وادابها 
 هـ  6/6/1440

  

mailto:mbalmahasheer@iau.edu.sa
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دكتوراه الفلسفة في اللغة  

وآدابها اإلنجليزية   

 كلية اآلداب  –جامعة الدمام 
اةالدكتور  هـ 12/11/1431   

ماجستير اللغة اإلنجليزية     

 تخصص األدب  

كلية   – جامعة امللك فيصل 

 اآلداب 

 املاجستير 
هـ 16/1/1427  

- 
  - وكالة الرئاسة لكليات البنات 

 كلية اآلداب بالدمام  
هـ 25/2/1420 البكالوريوس   

 
الدكتوراة واملاجستير والزمالة   عنوان بحث كل من 

Female ‘Subjects’ in the Poetry of Elizabeth Bishop and Adrienne Rich: A 
(De)Constructive Reading 

 الدكتوراة 

 

Alternation of Opposites: A Deconstructive Analysis of Wallace Steven’s Poetry 

 املاجتسير

Fellowship in Higher Education (Ongoing)  الزمالة 

 

)بدءا من األحدث(   املناصب اإلدارية 

 
 املنصب اإلداري  املكتب  التاريخ

12 

 قائم  -ه12/4/1441

 

عمادة التعليم  

االلكتروني والتعلم  

 عن بعد

 

 عميد التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد 

ملدة سنتين  -هـ 18/10/1434  

 

وكيلة كلية املجتمع بالدمام بصالحيات وإختصاصات   املجتمع كلية 

( وتاريخ 24/90العمداء الواردة بالقرار اإلداري رقم  )

 هـ 21/1/1432

ملدة سنتين  -هـ 2/8/1432  
 م اإللكتروني والتعليم عن بعد وكيلة كلية اآلداب للتعل كلية اآلداب 

ملدة سنة -هـ12/5/1431 عمادة شؤون   

 الريان  –الطالب 

مديرة األنشطة الالمنهجية بوكالة عمادة شؤون  

 الطالبات

ملدة سنة -هـ20/7/1424  

قسم اللغة  

 اإلنجليزية 

 كلية اآلداب 

 وكيلة قسم اللغة اإلنجلـــيزية 
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العلمية   اإلنجازات 

 األبحاث العلمية املنشورة 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  جهة النشر وتاريخ النشر

 
CLCWeb: Comparative Literature 

and Culture20.1 2018 

Purdue University, USA 

 

Feminism in the Works of Fawziyya 

Abū Khālid 

 

Almahasheer, 

Muneerah B 

 

1 

Transnational Literature Vol. 

9 no. 2., May 2017. Flinders 

University: Australia 

 

The Displaced Female Voice: Poetry of 

Natalya Gorbanevskaya 

 

Almahasheer, 

Muneerah B 

 

2 

 

 

IUP Journal of English 

(indexed in  Studies

Scopus)2018 ,Elsevier 

 

Texts and Bodies: Performance and 

the Archive 
 

 

Almahasheer, 

Muneerah B. 

 

 

3 

 

King Saud -JournalArts 

University 
  2019لشهر يناير  1العدد  31املجلد 

 مجلة اآلداب  

 

Nimah Ismail Nawwab: A 

Contemporary Mystic Poet 

 

 

Almahasheer, 

Muneerah B. 

 

 

4 

 

King Saud -Arts Journal

University 
 2018شهر سبتمبر  3العدد  30املجلد 

 

Narratology in Adeeb Kamal Ad-

Deen’s  Something Wrong 

 

 

Rabab Sweed & 

Muneerah 

Almahasheer 

 

5 

Journal of Arabic & 

Human Sciences, Qassim 

University: Saudi Arabia. 

2018   

"Post -Colonial Black Identity in 

Selected Poems of Amiri Baraka and 

Maya Angelou 

 

Almahasheer, 

Muneerah B. 

 

6 

 

GEMA Online® Journal of 

Language Studies, Volume 

 May 201919(2), 

    

   Winds of Change and Heterotopias in 

The Unfurling 

 

 Almahasheer, 

Muneerah B. 

 

 

7 

 

Volume 1, Issue 1, Refaad 

2018  .Article 2 

The Curse of the Place: A Post-

Colonial Study of O'casey's Dublin's 

Trilogy 

Amal Kitishat and 

Muneerah 

Almahasheer 

 

 

8 

Journal of the Middle East 

Research center, Vol.38 no.2 

Ain Shams University: 

Egypt. November 2019. 

The Evolution of Violence as 

Manifested in the Poetry of Carol Ann 

Duffy 

Muneerah 

Almahasheer and Amal 

Kitishat  

 

9 



 

5 
 

ASIATIC Vol. 14 No. 1 

(2020) 

 

The Prufrockian dynamicity of 

resistance, change, and acceptance in 

the Poetry of Ghāzī Al-Quṣaybī  

 

Almahasheer, 

Muneerah B. 

 

10 

 

 

F1000Research 2021, 10:840 

 

Faculty Readiness for Online Teaching at 

Imam Abdulrahman Bin Faisal University 

during the COVID-19 Crisis: Across-Sectional 

Study 

Muneerah B. 

Abdullah Al  Almahasheer,

Abdullah  Rubaish,

Mahmoud A.  Alkadi,

Vijaya  Abdellatif,

Assaf, Wael  ayagam,Ravin

Palanivel Rubavathi  Fateh,

Nuhad A.  Marimuthu,

177Alomair 
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 لتحكيم املؤتمرات العلمية املتخصصة األبحاث العلمية املقدمة 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  املؤتمر وتاريخ النشر 

 

SAI Computing Conference (SAI), 2016. 
Published by IEEE 

London, 2016 

 
Paper: “A study of faculty 
motivation to develop and 
deliver a basic blended e-

course in community college 
at the University of Dammam, 

Saudi Arabia” 

 

 

Almahasheer, 

Muneerah B. 

 

1 

Oxford Education Research Symposium 
 

University of Oxford. UK. Somerville 
College, Oxford 7 December 2016 

Paper: “Alignment between 
Female Graduates and Market 
Needs in Accordance with the 
Transition Plans for the (2030) 

Vision in the Kingdom of 
Saudi Arabia” 

 

Almahasheer, 

Muneerah B. 

 

2 

  

4th International Conference on Oriental 

Literatures and Orient in Literary Texts. 

" Orient in Literature – Literature of the 

Orient" 

Nicolaus Copernicus University in Toruń, 

2017/3/23 

 

Paper: “Adaptations and 

Evocations of Orientalism 

in Nazik al-Mala'ika's 

Poetry” 

  

 

Almahasheer, 

Muneerah B. 

 

3 

Critical Approaches to Language, Literature 

and Translation Studies 

 November 24th -25th, 2021  

Middel East University and 

(Association. Professors of  APETAU

English Language, Literature, and 

Translation at Arab Universities) 

 

Year of the Mask”: Poetry as a 

Reflection of Postmodernist 

Thought During COVID-19 

 

 

Almahasheer, 

Muneerah B 

 

 

4 
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Tthe 22nd Annual International Conference 

of the English Department, University of 

Bucharest 

3–5 June, 2021  

Literature and Cultural Studies Section: ‘Re-

writing/Re-imagining the Past’ 

 

Oily Condolences in 

Contemporary Saudi Poetry 
 

 

 

Almahasheer, 

Muneerah B 

 

 

5 

 

 International annual 13th -EDULEARN21

 Learning New and Education on Conference

2021 Technologies, 
10.21125/edulearn.2021.0071 

 

Educational Crisis 

Management at IAU During 

Covid 19: Distance Teaching 

Challenges and Solutions  

 

N. Albuainain, 

Almahasheer. M 
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 املشاريع البحثية املنتهية 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 
 

2022 

 

 

 

eLearning Theories:  Deconstructing the 

Learning & Teaching Environmen During 

Pandemic Covid-19 

 

Muneerah Almahasheer Abdullah 

 , Abdullah AlkadiAl Rubaish, 

, , Wael Assaf Ghazi Alotaibi

Palanivel Rubavathi Marimuthu, 

Nuhad Alomair 

 

1 

 

2022 

 

Animality and Textuality in Ahmad Al-

Mulla’s Poetry 

Almahasheer, Muneerah B. 2 

 

 األبحاث الحالية

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

Afrocentricity and Pseudohistory in Nikki Giovanni’s 

Poetry 

Almahasheer Muneerah  1 

Positive Impact of Remote Work During Pandemic 

Covid-19 in Imam Abdulrahman Bin Faisal University 

(IAU) 

 

Almahasheer, Muneerah B. et all 

 

2 

 كتاب  رجمةت

  للناقد السعودي أ.د. سعد البازعي  ر استقبال اآلخ

 Reception of the Other 

 

Almahasheer, Muneerah B. 

 

 

3 

 Malaysia Emerging and Established Comparing

Millennium New the in Literature Diasporic 
Almahasheer, Muneerah B. 

 
4 

 

 واللقاءات  املساهمات في املؤتمرات والندوات العلمية

 

 

http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2021.0071
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 عنوان املؤتمر  املكان والتاريخ  مجال املساهمة

 

املوحد لكفايات  الدليل االسترشادي

جود(  -صمم -التعليم اإللكتروني )علم

ألعضاء هية التدريس بجامعات  

ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس 

 التعاون لدول الخليج العربية

 1443 ذوالقعدة 16

 

 2022 يونيو   15

 

 

العشرين ألمانة لجنة   جتماعاإل 

مسؤولي التعليم اإللكتروني بجامعات  

ومؤسسات التعليم العالي بدول  

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 

 

 ورقة عمل  

 1442رجب  24

 

2021مارس   8  

 جامعة الطائف

 

 

 دور القيادة الرشيدة في 

لتحقيق   التمكين الرقمي للمرأة السعودية  

 2030اململكة العربية السعودية  رؤية  مستهدفات

 ( 2030ملتقى )نجاح املرأة السعودية في ظل رؤية 

 

 

 حضور  

 2021فبراير  9

قسم اللغة  

اإلنجليزية كلية 

 اآلداب

 

Interdislinary Studies in Linguistics and 

Literature  

 

ورقة عمل واملشاركة في صياغة  

 توصيات الشمول التقني   

مجلس املنطقة الشرقية  

  –للمسؤولية املجتمعية 

 جمعية النهضة  

2020أكتوبر    

 

حول    الوطنية املشاركة في سلسلة الحوارات 

"تعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة السعودية"  

 املنطقة الشرقية   -ملجموعة قمة العشرين  
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جامعة االمام عبدالرحمن بن  حضور  

 فيصل  

هـ1441ربيع األول  15  

 

 منتدى الخبراء الدوليين، بعنوان :

نجاح تجربة التعليم الفنلندي في ريادة األعما ل   

 واالبتكا ر 

متحدث: "كأحد أبرز الشخصيات  

ورقة النسائية القيادية في اململكة" 

  ت"قراءة في مؤشرا علمية بعنوان 

 الفجوة بين الجنسين في السعودية"  

 جامعة الطائف

2019مارس  11  

 

 

رؤية  املرأة السعودية )انجازات وطموح( في ظل  

 2030اململكة  

 

أوجه الدعم والقصور في ورقة بعنوان "

أدوار االعالم التقليدي تجاه مشاركة 

 " املرأة في املجالس البلدية

 

جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

 الرياض 

   2019يناير 

 

 

)تمكين املرأة السعودية في املجالس البلدية بين  

اقع والرؤية املستقبلية(   الو

 
 
 

Attendance 

 

Ain-Shams University 
Faculty of Al-Alsun 

(Languages) 
Department of English 
20th- 22nd March 2018 

 

The 2nd International Conference 
on Literature, Linguistics and 

Translation "Narrativity: Worlds 
and Texts” 

 
 
 

Attendance 

 

 

 

 

مركز القيادة بجامعة االمام 

 عبدالرحمن بن فيصل  

- هـ 7/1439/ 13- 11

   م 2018/ 27/2

 م 1/3/2018

 

 

 منتدى املرأة القيادية في التعليم الجامعي 

Women’s Leadership Forum in Higher 

Education   
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Attendance 

 

االمام  كلية اآلداب  بجامعة

 عبدالرحمن بن فيصل  

- هـ 1439/ 27/1

م 71/10/2017  

 

 

 امللتقى األول للوسطية وتحقيق األمن

 

 

Chair of the first Panel 

"Historical Limitations- 

Ethical Limitations: Classical 

Arabic Literature 

Reconsidered" 

 

 
Toruń,  

23-24 March,  
2017  

Nicolaus Copernicus 

University, Poland 

 
    INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

ORIENTAL LITERATURES 
The 4th Edition 

Orient in Literature — 
 Literature of the Orient 
Borders & Borderlands 

Reviewer 

 Architecting an Academic 
Enterprise: 

Applying Enterprise 
Architecture Principles to an 

Academic Process 
 

March 21 - 24, 2017 ~ 

Orlando, Florida, USA 

The 8th International Conference on 
Education, Training and Informatics: 

ICETI 2017 
in the context of  

International Conference on  thThe 8
Society and Information Technologies: 

ICSIT 2017 

 
Attendance  

 

November 

 3-5 2016 
Sultan Qaboos 

University, Muscat, 
Oman 

 
Third International Conference on 

Language, Linguistics, Literature and 
Translation 

Connecting the Dots 

 
 

Attendance 

هـ 7/1438/ 19-22  

April 16-19 2017   
وكالة الدراسات العليا والبحث  

كلية اآلداب –العلمي   

 

امللتقى السادس للدراسات العليا والبحث العلمي  

 ( 2030)البحث العلمي واالبتكار في ضوء رؤية اململكة 

 
Attendance 11 -14 /5 /1436 هـ  

للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد املؤتمر الدولي الرابع   

 )تعلم مبتكر  ملستقبل واعد(

 
Attendance 

  

Oregon, Portland USA- 
1435 

 
Empowering Higher Education 

Sustainability Professionals 

 

 عضو النادي األدبي 

Member of the Eastern 
Literary Club 

 

 الدمام

هـ 6/1437/ 28  

 

 

 الكتاب السعوديين الثاني ملتقى 

 
Attendance 

 

  وزارة التعليم العالي

هـ 1434/ 5/ 1-2  

 الثالث لقياديات مؤسسات وزارة التعليم العالي امللتقى 
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Attendance وزارة التعليم العالي        

هـ 1434/ 3/ 26- 23  

املؤتمر الدولي الثالث للتعلـــيم اإللكــتروني والتعليم عن 

 بعد 

 
         Coordinator of the 8

th
 Panel 

“Islam and Ecological 
Peace”  

 كلية اآلداب

هـ 1433/ 5/ 25- 24  

 

 مؤتـــمر اإلسالم والســــالم 

 
Attendance 

هـ 1/1/1433مكتب الجودة  ربط البحث العلمي بالتعليم والتعليم بالبحث العلمي في   

 مؤسسات التعليم العالي 

 
Member of the Organizing 

Committee 

English Dep. College 
of Arts at University of 

Dammam, 2011 

 
Ecology in Literature & Language 

 
 

 
Member of the Organizing 

Committee 
 

English Dep. College 
of Arts at University of 

Dammam, 2007 

 
Text Strategies & Post-Colonial 

Readings 
 

 

 
Attendance 

 مؤسسة الفكر العربي

   األردن 

م4/2007/  28- 27  

 

 امللتقى الدولي الثاني للترجمة

Coordinator 
منسقة اللقاء التحضيري ملشاركة  

 جدة(  –الطالبات بالجامعة )الدمام 

4/1432/ 1216جده  -الدمام   

بي الثاني 
ّ
 املؤتمر الطال

هـ 1433/ 6/ 12-9 )موقع الوزارة( عضو تحكيم األبحاث  املؤتمر العلمي الطالبي الثالث بالدمام 

4/1432/ 1216جده  -الدمام )موقع الوزارة( عضو تحكيم األبحاث   

بي الثاني 
ّ
 املؤتمر الطال

 

 تحكيم  رسائل املاجستير والدكتورا ة        اشراف و

 

Thesis  Title Place and Date of the 

Conference 

Researcher 

 

Texts of the Self: A 

Comparative Reading of 

Radwa Ashour’s Atyaf and 

Doris Lessing’s Alfred and 

Emily 

Department of English 

Language. Imam 

Abdulrahman Bin Faisal 

University, 2017 

 

Aisha Radhi Alkhaldi 

 

Trauma Theory and its 

Literary Manifestations 

 

Department of English 

Language. Imam 

Abdulrahman Bin Faisal 

University, 2019 

Asma Ibrahim Mohammad 

Alsaikhan 
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Towards a Transnational 

Identity: A Study of Selected 

Poems from Nathalie 

Handal’s The Lives of 

Rain and Poet in Andalucía 

Department of English 

Language. Imam 

Abdulrahman Bin Faisal 

University, 2020 

Alanoud Mohammed Alajmi 

 

Reshaping Identity in 

Adichie’s Purple Hibiscus, 

Half of a Yellow Sun and 

Americanah 

Department of English 

Language. Imam 

Abdulrahman Bin Faisal 

University, 2020 

 

 

Maryam Mashan S Alharbi 

 

Women Objectification in 

Pinter’s Ashes to Ashes, 

Hollingsworth’s Ever Loving 

and Pollock’s Doc 

Department of English 

Language. Imam 

Abdulrahman Bin Faisal 

University, 2021 

Sundus Abdullah Al Dubaikel 

The New Diasporic Identity 

Formation in Countee 

Cullen’s Poetry 

Department of English 

Language. Imam 

Abdulrahman Bin Faisal 

University, 2022 

 

Hessah Saleh Almuhatrish 

 اشراف 

The Subaltern Can Speak: 

Intertextual references to 

Greek Mythology in Selected 

Poems from Carol Ann 

Duffy's The World's Wife 

Department of English 

Language. Imam 

Abdulrahman Bin Faisal 

University, 2022 

 

Maha Nasser Alhawas 

 

 العضويات واللجان املشارك فيها 

 

 جامعة امللك عبدالعزيز –نائب رئيس الجمعية السعودية للتعليم عن بعد  •

كلية اآلداب بجامعة اإلمام عبدالرحمن   –عضو املجلس االستشاري لبرامج الدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية  •

 بن فيصل . 

جامعة  عنيزة في اآلداب بو  العلوم كلية –عضو املجلس االستشاري لبرامج الدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية  •

 القصيم. 

عضو لجنة مسؤولي التعليم اإللكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج   •

 العربية  

 عضو اللقاء التشاوري بكلية اآلداب بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل   •

 لبنان  - بيروت-مجاز )املجمع العربي للمترجمين املحترفين(    مترجم محترف •

 اململكة املتحدة    -لندن -Literary London Society جمعية لندن األدبية   عضو •
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الواليات املتحدة  - American Oriental Society-  University of Michigan عضو جمعية االستشراق األمريكية    •

 األمريكية 

 األمريكية الواليات املتحدة    -The American Philosophical Association   جمعية الفلسفة األمريكيةعضو  •

University of Delaware 

 مصر -  عضو الهيئة االستشارية ملجلة بحوث الشرق األوسط العلمية املحكمة بجامعة عين شمس •

 لواليات املتحدة األمريكية  ا  -نيويورك  -  Modern Language Association of Americaعضو رابطة اللغات الحديثة   •

  Journal of Arabic & Human Sciences –محكم في مجلة جامعة القصيم للعلوم العربية واإلنسانية  •

 اململكة العربية السعودية 

 استراليا  -جامعة فلندرز  -  -Transnational Literature محكم في مجلة •

 الشرقية عضو النادي األدبي باملنطقة   •

 عضو جمعية سند باملنطقة الشرقية •

 اإلدارية  ام  امله

 

 # من إلى املنصب الجهة 

 

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

 

عضو لجنة تحديث ومراجعة الخطة اإلستراتيجية 

 لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 

 مستمر  

  

 هـ 9/4/1443

 

1 

 

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

رئيس لجنة اإلنجاز الدوري لتحول جامعة اإلمام 

 عبدالرحمن بن فيصل لنظام الجامعات 

 

 هـ  1443/ 7/10

  هـ  9/4/1443

2 

 

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

افية على تطبيق أحكام  عضو  اللجنة اإلشر

 الالئحة املنظمة للشؤون املالية بالجامعة

  

 هـ  5/5/1443

 

 هـ  6/2/1443

 

3 

 

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن 

 بعد  

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

   رئيس لجنة اعداد الخطة االستراتيجية لعمادة

 في مجلس الجامعة    اعتمدتالتعليم اإللكتروني  

 في جلسته الثانية والتسعين 

 

 

 هـ 1443/ 19/3

 

 

 هـ  8/1442/ 17

 

 

4 

  هـ  3/1442/ 19 مستمر  عضو  اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

5 

 

 وزارة التعليم 

 

افقة على التعاقدات لنفقات   عضو لجنة املو

مشاريع تطوير التعليم اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد  

 

 مستمر 

  

 هـ  2/1442/ 26
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 وزارة التعليم 

برئاسة نائب وزير التعليم لألبحاث  

 واإلبتكار  

عضو لجنة متابعة تفعيل التعليم عن بعد أثناء  

 جائحة كورونا  

  

 مستمر  

1441  

7 

 

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

عضو لجنة إدارة األزمة بجامعة اإلمام 

 عبدالرحمن بن فيصل  

  1441 مستمر 

8 

 التعليم مسئولي لجنة أمانــة

  ومؤسسات بجامعات اإللكتروني

  التعاون  مجلس بدول  العالي التعليم

 العربية الخليج لدول 

عضو  لجنة مسئولي التعليم اإللكتروني بجامعات  

ومؤسسات التعليم العالي بدول  مجلس التعاون   

 لدول  الخليج العربية

 1441 مستمر 

 

 

 

9 

 

 كلية اآلداب 

 

 عضو املجلس االستشاري بكلية اآلداب

 

1440 

 

1438 

 

 

10 

بن فيصل  جامعة االمام عبدالرحمن

وكالة الجامعة للدراسات والتطوير  

 وخدمة املجتمع 

عضو لجنة استكمال متطلبات االعتماد األكاديمي  

 املؤسس ي بالجامعة حسب املعيار األول والثاني 

 

 قائم 

 

1436 

11 

 وزارة التعليم

املركز الوطني للتعليم االلكتروني  

 والتعليم عن بعد 
 ،االنترنتساعة محاضرات وتدريب عبر    (178)  

ساعة في لقاءات وورش عمل في الواليات   (220)

بجامعة نيوهامبشير ببوسطن    املتحدة االمريكية

مختلفة   جلسات  خبيرا   154بمشاركة  ثم 

من   لتدريسلتدرب على الباالضافة  ومتخصصا،  

بواسطة االنترنت    والتحصل  OLC  هيئة  خالل 

التدريس  ثم  على رخصة  على رخصة ،  التحصل 

 QMى من تجويد املحتو 

 

م اإللكتروني في  
ّ
عضو بــرنامج )رائدات التعل

 -هـ )املرحلة األولى1436الجامعات السعودية لعام 

 املسار القيادي(

 

 

 

 

ديسمبر   31

2015 

 

 

 

فبراير    24

2015 
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جامعة الدمام  وشركة أرامكو  

 السعودية

رئيسة برنامج التطوير اإلداري واملنهي بمذكرة  

التفاهم  بين جامعة الدمام وشركة أرامكو 

 السعودية

 

 هـ 1436

 

 هـ 1436
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 قسم اللغة اإلنجليزية

 كلية اآلداب 

رئيسة املعيار العاشر )البحث العلمي( واملعيار  

الحادي عشر )خدمة املجتمع( ملتطلبات التحصل  

 على االعتماد البرامجي لقسم اللغة االنجليزية 

 

 هـ 1441

 

 - هـ1436

 

14 

 قسم اللغة اإلنجليزية

 كلية اآلداب

مقرر لجنة الدراسات العليا بقسم اللغة  

 اإلنجليزية

 15 - هـ1437 هـ 1441

 CCD E-Learning  رئيسة لجــنة مشــــــروع كلية املجتمع
Plan for Ecosystem Development  

“e-Course Design and Delivery” 

 

هـ 5/1436/ 24 هـ 1436/ 11/ 22  
16 
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ــــّرقمي بكلية املجتمع  كلية املجتمع ــكتاب الــ ــ رئيسة لجـــنة مشـــروع الــ

 بالدمام

 هـ 1436/ 11/ 22

 
هـ 5/1436/ 24  

17 

رئيسة لجنة املفاضلة على وظيفة )معيد( في كلية  كلية املجتمع

 املجتمع بالدمام 

- هـ6/1435/ 21 هـ 1436/ 11/ 22  

 

18 

 للجنة الفرعية لضبط السلوك الطالبي بكلية  كلية املجتمع
ً
رئيسا

 املجتمع بالدمام )للطالبات( 

هـ 1434/ 11/ 26 هـ 1436/ 11/ 22  19 

 

 الجامعة للشؤون األكاديمية وكالة 

جنة الدائمة لدراسة أسلوب صرف  
ّ
عضو الل

مكافأة الحاسب اآللي ألعضاء هيئة التدريس  

 عن    -السعوديين ومن في حكمهم بالجامعة 
 
ممثال

 ساني بكليات الجامعة ناملسار اإل

 

 هـ 1436

 

 ه 5/1434/ 25

 

20 

 

 كلية اآلداب

 

اآلداب الستيفاء عضو فريق العمل الفرعي بكلية 

البيانات واملعلومات املتعلقة بتقرير الوضع الراهن  

 بالكلية وفق دليل خطة التنمية العاشرة

هـ 3/1434/ 29 فصل دراس ي   

 

21 

م عن بعد بكلية  كلية اآلداب
ّ
منّسقة التعليم اإللكتروني والتعل

 اآلداب

 فصل دراس ي 
هـ 1/4/1432  

 

22 

 سنة  املوقع الخاص بكلية اآلداب املشرفة على تطوير  كلية اآلداب
هـ 3/1432/ 16  

 

23 

هـ 1431/ 11/ 19 سنة  نائبة لرئيسة اللجنة املالية وكالة عمادة شؤون الطالبات   24 

هـ 4/11/1431 فصل دراس ي  رئيسة اللجنة العلمية ملعرض الكتاب التجريبي األول  وكالة عمادة شؤون الطالبات   25 

 

 جامعة امللك فيصل

اللجنة النسائية لسد االحتياجات الفراغية  عضو 

التعليمية عن مباني كليات البنات بالنعيرية وحفر  

 الباطن والخفجي

 )بتكليف معالي مدير جامعة امللك فيصل(

 

 هـ 1429/ 12/ 30
هـ 4/12/9214  

 

26 

هـ 1427 هـ 1429 عضو مجلس صندوق الطالبات في كلية اآلداب  كلية اآلداب  27 

 نائبة مكتب التخطيط والتطوير لفصل دراس ي واحد كلية اآلداب

)تّم االعتذار لاللتحاق ببرنامج تمهيدي للدكتوراه في 

 كلية التربية بالرياض ( 

 فصل دراس ي 

هـ 8/1426/ 27  

28 

عضو اللجنة املنظمة بمرور خمسة و عشرون عام   كلية اآلداب

 على افتتـــاح كلية اآلداب

 فصل دراس ي 
هـ 1/1425/ 30  

29 

 اللغة اإلنجليزيةقسم 

 كلية اآلداب

 سنة  مرشدة طالبية بقسم اللغة اإلنجليزية
هـ 7/1423/ 25  

30 

 

 اللجانعضوية 

 

 # من إلى املنصب الجهة 
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 قسم اللغة اإلنجليزية

 كلية اآلداب

عضو لجنة الجودة  

والتطوير لبرنامج اللغة  

 االنجليزية 
 

  هـ 1437 قائم 

1 

 اإلنجليزيةقسم اللغة 

 كلية اآلداب

عضو اللجنة العلمية بقسم اللغة 

 اإلنجليزية 

  هـ 1434 قائم 

2 

 

 قسم اللغة اإلنجليزية

 كلية اآلداب

عضو تطوير مقررات الدراسات العليا 

–بقسم اللغة اإلنجليزية )ماجستير(   

Modern British and American 

Poetry 

 

 فصل دراس ي 

 
 ه 6/1433/ 30

 

 

3 

 كلية اآلداب  -الجودة والتطويروكالة 

 

 سنة  عضو لجنة الجودة العاّمة بكلية اآلداب
هـ 1432/ 10/ 18  

 

4 

 قسم اللغة اإلنجليزية

 كلية اآلداب

عضو لجنة السياق املؤسس ي )جزء من 

لجان التقويم الذاتي( بقسم اللغة  

 اإلنجليزية 

 

 سنة 

 

هـ 5/1431/ 13  

 

 

5 

 قسم اللغة اإلنجليزية

 اآلدابكلية 

عضو التسجيل واإلرشاد الطالبي  

 بالقسم 

 سنة 
هـ 1430/ 11/ 30  

 

6 

عضو لجنة املعادالت بالقسم للفصل  كلية اآلداب- قسم اللغة اإلنجليزية

 الدراس ي األول 

 هـ 1430
 هـ 1429

 

7 

 قسم اللغة اإلنجليزية

 كلية اآلداب

عضو لجنة البرنامج بقسم اللغة 

الدفعة اإلنجليزية لحقل تخريج 

 السادسة والعشرون

 

 فصل دراس ي 

 

 هـ 1429

8 

املشرفة على مهام حقيبة االنتساب  كلية اآلداب

 للفصل الدراس ي األول 

 فصل دراس ي 
هـ 1429/ 1428  

 

9 

 

 العمل التطوعي 

 

 # من إلى نوع التطوع  الجهة 

 

أمانــة لجنة مسئولي  التعليم  اإللكتروني  

بجامعات ومؤسسات  التعليم العالي  بدول   

 مجلس التعاون  لدول   الخليج  العربية

 

املشاركة في صياغة الخطة الخمسية 

للتعليم اإللكتروني لألمانة العامة 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج  

)املحور   2025-2020العربية 

  التعليمي(

ديسمبر  14

2021 

ديسمبر   8

2021 

 

1 

 

National eLearning Center, Saudi Aabia 

OLC, Quality Matters, OECD, UNESCO, ICDE, 

UPECA 

عضو في دراسة "التعليم عن بعد:  

 أثناء جائحة كورونا وبعدها" 

 

1442 
1441 

 

2 
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جمعية البر باملنطقة  –قسم اللغة اإلنجليزية 

 الشرقية

عضو في متابعة تنفيذ اتفاقية جمعية 

متابعة  –البر  وقسم اللغة اإلنجليزية 

 تطبيق الطالبات 

 

1440 1439 

 

3 

   

 مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي )إثراء( 

 عمادة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة

مدير مشروع الدراسة املسحية ملركز  

امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي  

 )جامعة الدمام وأرامكو السعودية( 

بتكليف معالي مدير جامعة االمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

 

 ملدة عام

هـ 5/1436/ 10   

 

4 

 

 عمادة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة

عضو اللجنة الرئيسة لعمادة خدمة 

املجتمع والتنمية املستدامة بجامعة  

 الدمام

 قائم 

هـ 1/7/1436  

 

5 

 

 

 عمادة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة

عضو اللجنة التنفيذية املمثلة لجامعة  

االمام عبدالرحمن بن فيصل في مذكرة 

 دافع  مع  وزارة التعليم.  

 

 هـ 4/1438/ 12 هـ 1439

 

5 

 

 والتنمية املستدامةعمادة خدمة املجتمع 

عضو الفريق االستشاري بعمادة خدمة  

 املجتمع والتنمية املستدامة 

 استشاري  -)ملبادرة شراكتي( 

 

- هـ 7/3/1435 هـ  1436  

 

 

6 

 

 جامعة امللك سعود 

 

 

للتربية   السعودية الجمعيةعضو 

 جستر  -الخاصة

 

 ملدة عام           

 
هـ 2/1/1439  

 

7 

بعنوان  دراسةإعداد وإلقاء   

 مبادرة )املدارس اآلمنة( 

 "العنف في مجتمع التعليم العام" 

امللتقى التثقيفي العنف األسري ملركز  

 جونز هوبكنز ارامكوا

 هـ5/2/1436( 11063رقم القيد: )

 

ه 4/4/1436 ه 4/4/1436  

 

8 

 وكالة عمادة شؤون الطالبات 

 مركز الــقياس والتقويم

الــقياس والتقويم ملركز  نائبة مركز 

 الثانوية األولى بالظهران

23 /8/1431 
هـ 7/1431/ 23  

 

9 

 وكالة عمادة شؤون الطالبات 

 مركز الــقياس والتقويم

نائبة مركز القياس والتقويم لالبتدائية  

 الرابعة والعشرون بالدمام

 هـ 8/1430/ 16
هـ 7/1430/ 16  

 

10 

 

 ( ( الكفاءات واملهارات الشخصية  التقنية   , املعلومات , تقنية   الحاسب

 الواليات املتحدة األمريكية(، اململكة العربية السعودية، االمارات العربية املتحدة )فيعدد من املهارات والدورات التدريبية املختلفة 

 
 مدة الدورة العنوان  الجهة  
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  للبترول فهد امللك بجلمعة الفوزان  أكاديمية

 واملعادن 

 برنامج تطوير قيادات القطاع الغير ربحي 
2022 

  القيادة مركز 

  فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة
 سلسلة ورش مركز القيادة  

2021-2022 

UK , He Advance  فئة الزميل   –سلسلة ورش الزمالة العليا في التعليم العالي

 الرئيس  
2020 

 Preparation of Academic Consultants and   التعليم تقويم هيئة

Reviewers 
 أسبوعين 

 Faisal Bin lmamAbdulrahman

University 
The Certificate in Learning and Teaching 

in higher education (CLTHE)  
 February 20

0202 

 Faisal Bin lmamAbdulrahman

University 

Core Competencies in Teaching and 

Learning for Faculty Members 

(24) training hours 

-25 Dec

27,2020 

 إدارة االستراتيجية  )العامة )أداء مركز قياس أداء األجهزة 

 
29 -31 DEC 

2019 

 االبتكار في التعليم االلكتروني   جامعة امللك خالد 
 2019أكتوبر  28

دورة تأهيل املراجعين الداخليين لبرنامج الهيئة الوطنية  هيئة التقويم والتدريب  

 للتقويم والقياس  
 2019مارس  20- 17

فبراير   14- 13 مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية   هيئة التقويم والتدريب  

 م 2019

 2019يناير  24- 23 اعداد تقرير الدراسة الذاتية لالعتماد البرامجي  هيئة التقويم والتدريب  

 Training Program on quality Assurance Standards ئة التقويم والتدريب هي

for Graduate Studies Program: Accreditation and its 

Requirements 

 2019يناير  16-17 

 هيئة التقويم والتدريب  
 اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف(  

 هـ  1440/ 2/ 22- 20

IAU-Clarivate Analytics strategic 

partnership - Office of the Vice 

President for Postgraduate 

Studies and Scientific Research 

 

TOT Program 
 هـ  1439/ 9/ 5-7

20-22/5/2018 

 عمادة التطوير الجامعي

 

 التعلم املرئي  
 هـ 1439- 6-5

23 /1/2018 

 عمادة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة
 

 التقنية واملسئولية املجتمعيةورشة عمل 
 هـ 1439- 3-3
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 م 2017/ 11/ 21

 عمادة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة

 

 تفعيل استراتيجية العمل املجتمعي 
24 /10 /2017 

 هـ 5/2/1439

 عمادة التطوير الجامعي

 

 استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب 
13 /9/2017 

21 /12 /1438 

Deanship of Academic Development 

 

Facilitating Metacognition in the 

Classroom 

2017/9/12 

20 /12 /1438 

 عمادة التطوير الجامعي

 

 دور عضو هيئة التدريس في تطوير األداء املنهي          

2017/9/11 

19 /12 /1438 

 عمادة شؤون املكتبات 

 قاعدة معلومات العلوم

“Web Of Science " 

 هـ 8/6/1438

2017/5/5 

 عمادة التطوير الجامعي
Best Practices: Teaching and Learning 

Strategies 
2017/4/16 

 عمادة شؤون املكتبات 

 

 

 ورش عمل ملتقى البحث العلمي 

أفضل سبل النشر في الدوريات العاملية   -1

 املحكمة

طرق التسويق الذاتي للباحث باستخدام  -2

 أدوات الجامعة

املمارسات للكتابة العلمية للنشر أفضل  -3

 العاملي

 هـ 1438/ 7/ -2021

2017/4/18 

 

Academic Leadership Center (ALC) 

Ministry of Education 

"ALC Webinar 5: Institutional 

Accountability in Higher Education" 
Oct 25, 2016 

هـ  1/1438/ 24  

Academic Leadership Center (ALC) 

Ministry of Education 

 

"Women Leadership in Higher Education" 

 

Oct 27, 2016 

هـ  1438 /1/ 26  
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Online Learning Consortium 

USA 

Online Learning Consortium 

USA 

  - م 8/3/2015

م 2015/ 13/6  

 

National Center for eLearning and Distance 

Learning 

USA 

The eLearning Principles in Practice 

Practicum (Leadership Track) 
م 7/2015/ 30- 20  

 

University of New Hampshire 

The United States of America 

 

The eLearning Pioneers- Principles in 

Practice Internship 

 

م 7/2015/ 24- 20  

OLC 

The United States of America 

Leadership in Online Learning Mastery 

Series (Leadership) 
 –م   2015/ 17/5

م 2015/ 13/6  

OLC 

The United States of America 

 

New to Online: The Essentials (Leadership) 
م  2015/ 8-13/3  

Academic Leadership Development  

Ministry of Education 
Developing Departments and Colleges for a New Era 21/10/2015  م  

Academic Leadership Development  

Ministry of Education  
Achieving Excellence in Graduate Education Workshop 27 -28 /4 /2015 م  

Deanship of eLearning and Distance Learning UoD Learning Analytics and Students Success 
 يوم

م 3/5/2015  

The National center for E-Learning and Distance 

Learning 
Mobile LMS and Pedagogical Uses for Social Media 

 الرياض  

هـ 1436/ 11/5  

The Association for the Advancement of 

Sustainability in Higher Education (AASHE) 

 

Developing a Campus Living Lab: Community College 

and University Solutions 

 يوم

  م10/2014/ 26

 بورتالند 

The Association for the Advancement of 

Sustainability in Higher Education (AASHE) 

 

Sustainability Officers ” Workshop: Essential 

Facilitation Tools & Tech to Advance Communication” 

 يوم

  م29/10/2014

 بورتالند 

هـ 1435/ 17/4 إدارة النزاع في بيئة العمل معهد اإلدارة العامة   
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هـ 3/1435/ 8-7 تطوير الخطط اإلستراتيجية  جامعة الدمام  

هـ 3/1435/ 7-5 تحليل املشكالت وصنع القرارات معهد اإلدارة العامة   

 مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم العالي 

Essential Leadership Workshop- Stress 

Management 9/2/1435 هـ  

 مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم العالي 

Essential Leadership Workshop- Conflict 

Management 8/2/1435 هـ  

جامعة ملبورن   -عمادة التطوير الجامعي  

 أستراليا  
Higher Order Thinking Skills 

هـ 1/1435/ 16- 15  

 بوالية أوريغون  جامعة بورتالند الحكومية 

 الواليات املتحدة األمريكية  
General Skills: Training Program 

شعبان   1-11

هـ 1434  

يونيو   10-20)

م(2013  

املركز الوطني للتعليم   -العاليوزارة التعليم 

 اإللكتروني والتعليم عن بعد 

Enhancing Student Engagement with Learning 

Technologies: from Current Practice to Future 

Performance 

هـ 1434/ 23/3  

 

املركز الوطني للتعليم   -وزارة التعليم العالي

 اإللكتروني والتعليم عن بعد 

Quality Assurance and Improvement in E- 

Learning 22/3 /1434 هـ  

الجامعي  النموذج التربوي )األستاذ( وحاجات الطالب عمادة التطوير الجامعي    
هـ 1434/ 16/3  

بناء املقرر توصيف و  عمادة التطوير الجامعي    
15/3 /1434  

- عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

الدمامامعة ج  
هـ 1/6/1433 بيئة التعلم االفتراضية )البالك بورد(  

هـ 5/6/1433  

- عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

امعة الدمامج  
Elicitus Express and Raptivity 17/5 /1433 هـ  

هـ 1433/ 19/5  

   –معهد اإلدارة العامة 

 مكة املكرمة

االتصال  الحلقة التطبيقية حول تنمــية مهارات 

4/1433/ 27- 25 اإلداري   
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   - الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 الرياض 

Quality Requirements in Distance and E-

Learning 
هـ 4/1433/ 18- 17  

الرياض  -معهد اإلدارة العامة   الحلقة الــتطبيقية حول إدارة التغيير 
هـ 3/1433/ 22- 20  

املركز الوطني للتعليم   -العاليوزارة التعليم 

 اإللكتروني والتعليم عن بعد 
 خطوة بخطوة لبناء حقيبة إنجاز إلكترونية )عن بعد( 

هـ 1/1433/ 26- 25  

 كلية اآلداب 

األسئلة املقالية  -محاضرة استراتيجيات تقييم الطالبة

 واملوضوعية
هـ 1433/ 11/1  

 أسس كتابة أسئلة االمتحانات  مكتب الجودة 
هـ 3/1/1433  

كلية اآلداب  -مكتب التعليم اإللكتروني  

، والتعليم  ممحاضرة ربط البحث العلمي بالتعلي 

هـ 1/1/1433 بالبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي   

كلية اآلداب  -مكتب التعليم اإللكتروني  

محاضرة التقنية وسيلة مساعدة ألعضاء هيئة  

هـ 25/12/1432 التدريس   

كلية اآلداب  -التعليم اإللكترونيمكتب   محاضرة معايير إنشاء مقرر إلكتروني  
هـ 19/11/1432  

 وزارة التعليم العالي 

 الخبر 
Academic Leadership Development Workshop 17 -18 /11/1432 هـ  

 كلية اآلداب
 ورشة عمل التعليم املتميز من التدريس إلى التعلم 

هـ 10/1432/ 16- 15  

جامعة الدمام –التعليم اإللكتروني عمادة   
هـ 1432/ 20/5 ورشة عمل البالك بورد   

جامعة الدمام –عمادة التعليم اإللكتروني   
 أسبوع التعليم اإللكتروني )عمادة التعليم اإللكتروني(

هـ 1432/ 19/4  

 أسبوع

 عمادة شؤون املكتبات 
 استخدام قواعد البيانات 

هـ 9/4/1432  

 يوم واحد

وحدة تقنية املعلومات –الجودة   والتطوير مكتب   
هـ 9/4/1432 طريقة استخدام برامج االتصال عن بعد )كلية اآلداب(  

املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

هـ 7/4/1432 شبكة الويب العاملية وآمال املستقبل  
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املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

الصعوبات التي تواجه الطلبة في استخدام التعلم 

 اإللكتروني 
هـ 1432/ 19/3  

املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

هـ 1432/ 91/3 قواعد السلوك املنهي واألخالقي   

املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

هـ 1432/ 19/3 تفعيل أداء أعضـــاء هيــئة التـــدريس   

املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

إلكتروني قائم على  ثر تصميم واجهة التفاعل في مقرر أ

على التحصيل  2.0الويب   
هـ 1432/ 19/3  

املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

هـ 1432/ 19/3 ضمان الجودة في التعلم اإللكتروني  

املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

هـ 1432/ 19/3 الجامعة االفتراضية والتعليم اإللكتروني عن بعد   

املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

تقييم  الفصول االفتراضية في  استخدامتقييم تجربة 

 الدروس
هـ 1432/ 19/3  

املركز الوطني للتعلم  –وزارة التعليم العالي 

 والتعليم عن بعد       اإللكتروني 

هـ 1432/ 19/3 التقنيات والبرمجيات الحديثة   

 


