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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
      العربية 

      االنجليزية 

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
هـ 1424 دكتوراه كلية العلوم للبنات بالدمام كلية العلوم جامعة الدمام   

هـ1416 ماجستير جامعة الملك سعود كلية العلوم  

هـ1409 بكالوريوس جامعة الملك سعود كلية العلوم  

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

المتداوله بالمنطقة الشرقية من المملكله العربيه السعويه وخاصة دراسات بكتريولجيه على بعض منتجات اللحوم 

 بكتيريا الفساد والتسمم الغذائي وفاجآتها .
 الدكتوراة

The Effect of ciprofloxacin on clinical isolates of gram positive and gram negative Bacteria, 
and correlation between resistance and plasmid or chromosomal DNA. 

 الماجتسير

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 محاضر بقسم النبات كلية العلوم البنات بالدمام كلية العلوم جامعة الدمام هـ 19/12/1426

 أستاذ مساعد بكلية العلوم للبنات بالدمام  كلية العلوم جامعة الدمام هـ1424



 
 

 

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
تكليف داخلي بتاريخ 

 هـ وحتى تاريخه 5/7/1438

رئيسة لوحدة جودة التقويم  الشؤون االكاديمية بكلية العلوم 

قرار بكلية العلوم بواالختبارات 

 404/56/17/1اداري رقم 

رئيسة للجنة الدراسات العليا  االحياء  بقسمالعليا لجنة الدراسات  هـ 18/5/1438

 والبحث العلمي ,.
جامعة  –بكليات البنات  عمادة الدراسات العليا هـ 1432

 الملك فيصل 
بوكالة األكاديمية مديرة الشؤون 

الدراسات العليا بجامعة  عمادة

 هـ  1432الدمام حتى 

وحدة تعليم العلوم بكلية العلوم والتابعة لعمادة  هـ 18/5/1430

 التطوير الجامعي
عضوة في وحدة تعليم العلوم التابعة 

لعمادة التطوير الجامعي بخطاب 
عميدة كلية العلوم رقم 

/ع.د.ق بتاريخ 4/32

/أ وتاريخ 404/56/17

 هـ 18/5/1430
 

بمجمع دمام ال العليا بجامعةعمادة الدراسات  هـ 1/4/1427

 الريان
 لعمادة منتدب تدريس هيئة عضو

 لوكالة التابعة العليا الدراسات
 الدراسي العام في البنات كليات
رقم  هـ بالخطاب 1427-1428

 1/4/1427 بتاريخ 568/27/14

 هـ
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(
 

 جهة النشر وتاريخ

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث
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Hand borne transmission of infectious agents 

by escalator handrails, shopping carts and 

automated teller machines (ATMs) 

بحث ( )حصلت على جائزة التميز للنشر العلمي نظير نشر هذا ال
هـ27/6/1437وتاريخ  48725بخطاب رقم   

Sahar Khamees Ahmad 
Aldosary 

7 

تم نشرها في المجلة 
التابعة لجمعية علوم 
 الحياه 

 2 مقالة مفردة مقالة بعنوان )فيروس إيبوال حمى النزيف المميتة(  

 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

Helicobacter pylori   1 مفردبحث 

Comparative Study of Antimicrobial and Antioxidant 
Activity of the Oil of Thyme sp. and Synthesized Silver 

Nanoparticles. 

 3 بحث مشترك

Antimicrobial activity of endophytic fungus harbouring 
Artemesia sieberi 

 4 بحث مشترك 

 

 

 

 

 

 
 المؤتمرات والندوات العلميةالمساهمات في 

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
جامعة الملك فهد للبترول  مؤتمر

 والمعادن 
حضور مؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنية 

  2016المتناهية الصغر 
 

حضور المؤتمر السعودي الرابع للعلوم والذي  جامعة طيبة  حضور فقط  



 
 

 

 
 

 

 المدينة المنورة 
 
 

كان بعنوان )إسهام كليات العلوم بالمملكة 
العربية السعودية في مسيرة التنمية( والمنعقد 

 بجامعة طيبة بالمدينة المنورة في الفترة من
 هـ 4/1431/ 6-9

تحكيم بحث مشارك في المؤتمر بعنوان تأثير  جامعة الدمام حضور ومشاركة بحث
ض المستخلصات المائية والزيوت العطرية بع

 لالممرضة. الفص تعلى بعض البكتيريا
 هـ .1433/1434الدراسي الثاني للعام 

 

عضوة في لجنة التحكيم ألبحاث مشاركة في  جامعة الدمام حضور ومشاركة بحث
المؤتمر الطالبي الرابع بجامعة الدمام مرحلة 

الدراسي الثاني للعام  لالتصفيات. الفص
 هـ .1433/1434

 

 

تحكيم  بحث مشارك بالمؤتمر الطالبي الثالث   حضور ومشاركة بحث
لطالب من كلية المعلمين بعنوان )عزل بعض 

األنواع البكتيرية المحبة للملوحة من عينات من 
أسماك الخليج العربي( الفصل الدراسي الثاني 

 هـ .1432/1433

 

المشاركة بملصق علمي )بوستر( في اللقاء  جامعة الملك سعود حضور ومشاركة بحث
العلمي التاسع والعشرون للجمعية السعودية 

لعلوم الحياة، جامعة الملك سعود والمنعقد في 
  2014فبراير  -25-27

فندق الشيراتون برعاية جامعة الدمام  –بالدمام 
. 

واللقاء كان بعنوان : البيئة والتنمية في منطقة 
 الخليج

 

اإلشراف على بحثين في المؤتمر الطالبي  جامعة الدمام حضور ومشاركة بحث

الرابع الفصل الدراسي الثاني للعام 

 هـ .1433/1434

 

 راإلشراف على بحث مشارك في المؤتم جامعة الدمام حضور ومشاركة بحث

الطالبي السادس والمزمع إقامته  إن شاء هللا 

في  1435/1436ام خالل الفصل الثاني من الع

 مدينة جدة 

بعنوان  تأثير بعض النباتات والطبية من  

الفلورا السعودية على البكتيريا المقاومة 

 للمضادات الحيوية

 

 

 :العضويات واللجان المشارك فيها
 

 من الثاني الدراسي للفصل العلوم لكلية وذلك  الدمام لجامعة الجامعي التدريس في التميز جائزة تحكيم لجنة في عضوة 

 هـ1433/1434 العام

 هـ34/35 الثاني الدراسي والفصل. 

 كالتالي وهي األحياء بقسم الداخلية للجان باإلضافة  

 هـ1420-1417الدقيقة واالحياء النبات رصد لجنة في عضوة 



 
 

 

 هـ1421-1420 لدقيقة واألحياء النبات قسم سير لجنة في عضوة. 

 هـ1423-1421 الفيزياء قسم االمتحانات سير بلجنة عضوة.. 

 هـ1425-1423 قسم الفيزياء امتحانات رصد في نائبة.. 

  هـ1426-1425 الحيوان علم  قسم امتحانات رصد في نائبة. 

 هـ-1427 الدقيقة واألحياء النبات قسم امتحانات رصد رئيسة. 

 الدقيقة واألحياء النبات بقسم المعادالت بلجنة عضوة  

 هـ1434-1433 الجامعي االحياء. للعام قسم بكالوريوس لمعامل الفني والتنسيق المعامل لجنة رئيسة 

 الدقيقة واالحياء النبات بقسم والتوجيه االرشاد لجنة رئيسة 

  الثاني الدراسي الفصل وحتى 33-32 األول الدراسي الفصل منذ النهائية امتحانات تصوير لجنة رئيسة 

 .هـ 1435/1436

 هـ1435-1434 الجامعي العام في األحياء بقسم البكالوريوس برامج تطوير لجنة في عضوه 

 األحياء بقسم األكاديمي اإلرشاد لجنة في عضوة 
 الدمام جامعة-بالخبر الجامعي فهد الملك مستشفى - المعدية واالمراض الدقيقة لألحياء السعودية الجمعية في عضوة . 
 الرياض– السعودية العربية المملكة - سعود الملك جامعة - الزراعية للعلوم السعودية الجمعية في عضوة . 

 

 أنشطة التدريس

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
تدريس معمل قبل مرحلة 

 الدكتوراه
 1 فسيولوجيا االحياء الدقيقة  المستوى الرابع
 2 علم البكتيريا المستوى الثاني 

 3  فسيولوجيا األحياء الدقيقة للمستوى الرابع * 
 2 بيئة األحياء الدقيقة المستوى  الرابع بقسم النبات

 3 تحضيرات مجهرية  المستوى الثاني بقسم النبات.
 4 تشريح النبات العام. المستوى األول بقسم النبات

 5 ت العام للمستوى األول بقسم النباتالنبا 

 6 تشريح النبات العام  لعلم الحيوان المستوى الثالث

 7 علم الوراثة العامة  للمستوى الثاني بقسم النبات

المستوى الرابع قسمي الفيزياء  تدريس نظري 

 واالحياء

 8 الصحة واللياقة 

قسم النبات واالحياء الدقيقة  ينظرتدريس محاضرات 

 المستوى الثاني 

 9 علم البكيريا

النبات  المستوى الرابع بقسم

 واالحياء الدقيقة

 10 بيئة االحياء الدقيقه

 11 فسيولوجيا االحياء الدقيقة 

المستوى التحضيري بقسم 

 االحياء 

 12 االحياء العامه 

 12 البكتيريا والفيروسات المستوى الرابع بقسم االحياء 

 13 الفطريات والطحالب المستوى الخامس بقسم االحياء 

مشاريع التخرج االشراف على 

منذ الحصول على الدكتوراه 

 وحتى االن.

 14 مشروع التخرج  المستوى الثامن 

تدريس نظري واشراف على   Microbiology 15 2016المستوى الخامس بخطة 



 
 

 

 المعمل 

 Bacteriology 16 2016المستوى السابع بخطة  اشراف على الدروس العملية 

 

 الدراسات العليا
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
مناقشة رسالة الماجستير بعنوان )دراسات على   مناقشة رسالة كممتحن داخلي 

التلوث الميكروبي في أنظمة التكييف بالمنطقة 

الشرقية من المملكة العربية السعودية وطرق 

السيطرة عليه( للطالبة حميدة العبكري من قسم 

  االحياء جامعة الدمام

ربيع األول  10وذلك بتاريخ كممتحن داخلي 

1436. 

1 

االشراف وتدريس الجزء العملي لمقرر االحياء  ميكرو 581 تدريس الجزء العملي 

 لمرحلة الماجستير الدقيقة التطبيقية
2 

اشراف مشترك مع األستاذ 

 الدكتور /هشام الكومي
650 Boil  المشاركة في االشراف على رسالة الماجستير

 الميكروبيولوجيفي تخصص 
3 

 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
الفصل الدراسي 

 38/39األول 
كلية العلوم جامعة 

بن  نعبد الرحماالمام 

 فيصل 

 
Studies on sulfate reducing 
bacteria from injection and 

production water samples of 
Saudi   Aramco oil field 

الطالبة )الماجستير مرحلة 

 سارة السقاف(
 

 

 

 

 

 

 
 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

العليا  الدراسات ئيسة لجنةر قسم االحياء  –كلية العلوم 

 العلمي والبحث
الفصل الدراس 

 37/38الثاني 
 من ابتداء

 الفصل

 الدراسي

 االول

1436/1437 

 



 
 

 

 هـ
عضوة في لجنة تطوير برامج 

ريوس مسار والبكال

 بقسم االحياء . يالميكروبيولوج

ابتدء من  حتى االن 

 137/38ف
 

عضوة في لجنة تطوير برامج 

الماجستير في االحياء الدقيقة بقسم 

 االحياء .

  136/37ف 

عضوة في لجنة االرشاد 

 األكاديمي.

 

  35/36ف حتى االن 

 لجودة العاشر المعيار رئيسة

 األحياء. بقسم التعليم
  1حتى ف

37/38 
  36/37  1ف

رئيسة المحور الثالث )المعيار  

للدراسة الذاتية  والسابع( السادس

  االكاديميلالعتماد 

     2ف حتى االن 

37/38 

 

 

 عضوية اللجنات
 

 # من إلى المنصب الجهة
الجمعية السعودية لألحياء الدقيقة واالمراض 

 المعدية
  2004 2010 عضوه

  2004 2010 عضوه عضوة في الجمعية السعودية للعلوم الزراعية

 

 االستشارات العلمية
 

 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 
عضوة في لجنة التحكيم في  جزئي

العلمي األولمبياد الوطني لإلبداع 
مسار البحث  العلمي  2013إبداع 

. 
 

  لمدة يوم واحد 

 المؤتمر في مشارك بحث تحكيم جزئي

 المستخلصات بعض تأثير بعنوان

 على العطرية والزيوت المائية

 .الممرضة البكتيريات بعض

 الفصل 

 الدراسي

 للعام الثاني

1433/1434
 . هـ

 

عضوة في لجنة التحكيم ألبحاث  جزئي
المؤتمر الطالبي مشاركة في 

الرابع بجامعة الدمام مرحلة 
 التصفيات.

 لالفص 
الدراسي 

الثاني للعام 
1433/1434

 هـ .

 

تحكيم  بحث مشارك بالمؤتمر  جزئي
الطالبي الثالث لطالب من كلية 
المعلمين بعنوان )عزل بعض 

الفصل  
لدراسي ا

الثاني 

 



 
 

 

األنواع البكتيرية المحبة للملوحة 
من عينات من أسماك الخليج 

 العربي(

1432/1433
 هـ .

اإلشراف على بحثين في المؤتمر  

 . الطالبي الرابع
الفصل  

الدراسي 

الثاني للعام 

1433/1434
 هـ .

 

اإلشراف على بحث مشارك في  

الطالبي السادس في مدينة  رالمؤتم

 جدة .

 

هللا خالل  

الفصل الثاني 

من العام 

1435/1436 

 هـ

 

 

  برامج التطوير المهني: 

 أخرى دورات قصيرة ورش العمل م
 Scientificحضور ورشة عمل بعنوان 1

work place   والتي نظمتها عمادة

البحث العلمي بجامعة الدمام بالتعاون 
مع قسمي الرياضيات واإلحصاء 

بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 
  2011فبراير  16إلى  13الفترة من 

 

المشكالت  حضور دورة اتخاذ القرار وحل
والتي نظمها معهد اإلدارة بمقر كلية العلوم 

 بالدمام .
 

 Theحضور محاضرة بعنوان 
best practices for doing 

high quality  research  والتي

نظمتها عمادة البحث العلمي 
 بجامعة الدمام

حضور ورشة عمل بعنوان استخدام  2
الفهرس اإللكتروني لمكتبات جامعة 

البحث الموحد بتاريخ  الدمام ومحرك
والتي نظمتها عمادة  14/10/1433

 شؤون المكتبات

حضور دورة اإلرشاد النفسي للطالبات والتي 
 نظمتها إدارة التوجيه واإلرشاد بكلية العلوم .

 

. 

حضور ورشة عمل مهارات التفكير  3
العليا والتي يقدمها خبراء تعليم من 

جامعة ملبورن بأستراليا والمعقدة في 
هـ ضمن 1435محرم  18-15الفترة 

 برامج عمادة التطوير الجامعي

حضور دورة في تطوير اللغة اإلنجليزية في 
 التواصل عن طريق التعليم الذاتي المباشر.

 

حضور محاضرة في تخطيط 
البرامج وتطويرها والتي ألقاها 

كباها ضمن محاضرات  دد. أحم
عمادة التطوير في التعليم 

الجامعي يوم األربعاء 
 هـ .18/12/1434

حضور ورشة  إنشاء وتطوير البرامج  4
األكاديمية وفق معايير الجودة  

والمنعقدة بكلية العلوم ضمن برامج 
هـ . 9/1/1435التطوير في تاريخ 

 أعدتها د إيمان محمد صالح .

األولى للسموم في  حضور الدورة التدريبية
المركز اإلقليمي للسموم التابع لمستشفى الدمام 

 المركزي.
 

حضور محاضرة )تقنية النانو( 
للدكتورة عواطف هندي أستاذ 
الفيزياء بقسم الفيزياء جامعة 

الملك سعود ضمن أنشطة قسم 
الفيزياء في البحث العلمي 

بتاريخ األربعاء 
 هـ.29/5/1434

مجال مهام حضور ورشة عمل في  5
 19/1/1434المرشدة األكاديمية في 

Improve your English communication 

through self- directed learning  دورة لغة(
حضور محاضرة )أخالقيات 
الموظف وحقوقه في العمل ( 



 
 

 

ألقتها نائبة المشرف العام للندوة  إنجليزية والتي نظمتها شركة أرامكو السعودية(
اب اإلسالمي العالمية للشب

أ.ناهدة إبراهيم العقيل بالتعاون 
مع مديرة مكتب التوظيف 

والخدمة المدنية)الفرع النسوي 
 (أ.رجاء المهندس

 هـ .2/7/1334 

حضور ورشة عمل في مجال تطوير  6
 مناهج برامج الدراسات العليا

 Microsoft officeحضور دورة 

productivity) والتي نظمتها أرامكو في)

 (.2009) 5-4أكتوبر 
 

حضور محاضرة علمية بعنوان 
Pathogenomis of globally 
significant uropathogenic 

E.coli (pathogenicity)  في

 2011ديسمبر  12الفترة 

حضور عدد من الورش في اوقات  7
متفرقه خالل الفصل االول والثاني من 

في مجال  1434/ 1433العام 

 تطبيقات البالك بورد

 

حضور دورة )آلية البحث في المكتبات 
والدوريات ومراكز الخدمات العلمية العالمية 

 Searching)في موقع الباحث العلمي 
mechanism in international libraries , 

journals and scientific service center in 
scientific researcher website). 

لية العلوم والتي نظمتها عمادة البحث العلمي بك
 -29-28جامعة الملك فيصل .في الفترة من 

   2009ديسمبر 

 

 

حضور محاضرة بعنوان 
المحاضرة التفاعلية  ضمن 

 برامج عمادة التطوير الجامعية

حضور ورشة عمل تصميم المناهج  8
في ضوء مخرجات التعليم والتي 

الشنقيطي ضمن برامج  لقدمتها د. دال
 عمادة التطوير الجامعي

الدورة التدريبية والتي نظمتها وحدة  حضور
إدارة الجودة بجامعة الدمام بالتعاون مع كلية 
التربية بجامعة الدمام والتي بعنوان )مهارات 

في توصيف البرامج والمقررات( والمنعقدة في 
 هـ 1432/ 5/   28-26الفترة من 

حضور محاضرة في أساسيات 
تقويم الطالبة في التعليم العالي 

 1434/ 17/12بتاريخ  المقامة

هـ . ، ضمن برامج عمادة 
 التطوير في التعليم الجامعي .

 

حضور ورشة التعليم المتميز والتي  9
قدمتها د.سهام الصويغ ضمن برامج 

وحدة تعليم العلوم التابعة لعمادة 
التطوير الجامعي في الفترة 

 هـ15،16/3/1433

حضور العديد من الدورات في مجال التوجيه 
 واإلرشاد األكاديمي.

حضور محاضرة في الكتابة 
األكاديمية بعنوان األخطاء 

التسعة األكثر سببا لدى 
المجالت العلمية في رفض 

النشر من قبل الباحث العربي 
ستيفن واالس ضمن  رللدكتو

 برامج عمادة  البحث  العلمي
حضور ورشة عمل في مجال التعليم  10

التطوير والتعلم والتي  تنظمها عمادة 
الجامعي بجامعة الدمام بالتعاون مع 

معهد التعليم بجامعة لندن والتي أقيمت 
 1432شوال  26-24في خالل الفترة 

 hوذ 2011سبتمبر  22-20الموافق 

 بمقر الجامعة 

 

عمادة  استخدام المصادر البديلة في التدريس
9/5/1438 التطوير الجامعي بالراكة

 ورشة عمل 9-12 

واصفات حضور محاضرة م

هـ 9/6/1433االختبار الجيد في 

ضمن برامج وحدة تعليم العلوم 
جامعة الدمام للدكتور محمود 

ابو جادور من كلية التربية 
 جامعة الدمام 

 

حضور محاضرة مهارات  : Teaching your subject in Englishحضور ورشة عمل استراتيجيات  11



 
 

 

القياس والتقويم في العليم العالي والتي 
نظمتها عمادة التطوير الجامعي 

وذلك في بالتعاون مع جامعة لندن 
 2012أبريل  12-10الفترة 

making it  understandable   عمادة
11/5/1438 التطوير الجامعي بالراكة

 ورشة عمل 9-12 

التواصل ضمن برامج وحدة 
تعليم العلوم بعمادة التطوير 

الجامعي وذلك في 
 هـ19/4/1433

ورشة عمل في أسبوع التهيئة حضور  12
ألعضاء هيئة التدريس والتي تقدمها 

عمادة التطوير الجامعي بجامعة الدمام 
بعنوان)التعليم التفاعلي ودمج الطالب 

 هـ1435-3-26في التعلم(بتاريخ 

Attract students with your power point.
عمادة التطوير الجامعي بالراكة  
ورشة  9-12 12/5/1438 

 عمل

حضور محاضرة استخدام 
التقنيات الحديثة في التعليم 

 2)مجال تكنولوجيا التعليم ( في 
  2012أبريل 

 

حضور ورشة عمل في أسبوع التهيئة  13
ألعضاء هيئة التدريس والتي تقدمها 

عمادة التطوير الجامعي بجامعة الدمام 
بعنوان)أساليب فعالة في تقويم الطالب 

 هـ1435-3-27(بتاريخ 

Endnot work shop   المكتبة المركزية
ورشة  12-10 2/6/1438 بالراكة 

 عمل

حضور محاضرة  تقويم 
التحصيل الدراسي في التعليم 

العالي للدكتور عبدهللا الدوغان 
من كلية التربية جامعة الملك 

 فيصل

14 

حضور ورشة عمل في أسبوع التهيئة 
ألعضاء هيئة التدريس والتي تقدمها 

الجامعي بجامعة الدمام عمادة التطوير 
بعنوان)عرض تجارب للفائزين بجائزة 

جامعة الدمام للتميز في التدريس(بتاريخ 
 هـ28-3-1435

إستخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء 
 جدول مواصفات االختبار

N2قسم االحياء )قاعة االجتماعات(   

 ورشة 12-1 6/6/1438 

حضور محاضرة أخالقيات 
 هـ21/3/1433ليم في مهنة التع

 والتي ألقاها د.عبدهللا القاضي 
 

15 

حضور ورشة عمل المضادات الحيوية 
والمقامة في مستشفى الملك فهد بالخبر 

والمنظمة بواسطة الجمعية السعودية 
لألحياء الدقيقة واألمراض المعدية في 

 2014نوفمبر  17،18

Google scholar   المكتبة المركزية بالريان
 ورشة 10-12 22/6/1438 

اإلشراف والتنظيم للعديد من 
المحاضرات والدورات 

 للطالبات .

16 

حضور ورشة عن إعداد ملف المقرر 
والذي نظمته عمادة الجودة والتطوير 

بالراكه في  11بجامعة الدمام في مبنى 
 2014ديسمبر  4

Identification & molecular of Novel 

bacteria species    بالراكة  11مبنى
ورشة  9-2 13/7/1438 

 نظرية

تنظيم رحلة علمية لطالبات 
بحث التخرج إلى مختبر األحياء 

الدقيقة بمستشفى الملك فهد 
بالخبر بالتعاون مع مكتب وكيلة 
خدمة المجتمع والبيئة المستدامة 

 2014ديسمبر  8في 

17 

حضور ورشة عمل عن استخدام 
google scholar  والتي نظمتها عمادة

 9شؤون المكتبات بجامعة الدمام في 
 2014ديسمبر 

Innovation workshope with faculty and 
students  

مبنى  مع ممثلي معهد التراينجل البحثي 
االثنين  جائزة األمير محمد بن فهد 

 10حضور محاضرة بعنوان )

وات في بناء النفس ( ألقتها خط
الدوسري ضمن برامج  ةد. نبيل

نادي األحياء بالقسم .بتاريخ 
 هـ. 8/1/1437



 
 

 

 
 

6/3/2017 

 2-8 15/3/2017األربعاء 

 ورشة عمل 8-2

18 

حضور ورشة عمل بعنوان )التدريس 
من خالل المشاريع (وذلك في الفترة  

هـ ضمن برامج عمادة 1436/ 2/11
 تطوير التعليم الجامعي 

Basics of Bioinformatics  قسم االحياء
خالل الفصل  N23)القاعة التفاعلية (
أسابيع 8 37/38الدراسي الثاني 
 Training course 

 

19 

حضور ورشة عمل بعنوان )هوية 
الطالب كمدخل للنجاح ( وذلك بتاريخ 

هـضمن برامج عمادة  5/11/1436
 التطوير الجامعي .

Assessment foundation 
 

13/11/2017 

البرامج في عمادة التطوير الجامعي ضمن 
 التدريبية لمركز جودة التقويم واالختبار

 

20 

حضور ورشة عمل )مهارات التفكير 
الوجداني في المنهج الدراسي ( بتاريخ 

 هـ12/1/1437

 التقويم البديل 

39/1/12 

في عمادة التطوير الجامعي ضمن البرامج 
 التدريبية لمركز جودة التقويم واالختبار

 

 

21 

)تسويق االبتكار ورشة عمل بعنوان 
 19/11/2016والملكية الفكرية( بتاريخ 

ورشة عمل برعاية مكتب براة االختراع 
 والملكية الفكرية .

 بناء جدول المواصفات لالختبار

39/1/19 

في عمادة التطوير الجامعي ضمن البرامج 
 التدريبية لمركز جودة التقويم واالختبار

 

22 

حضور ورشة عمل قهوة تربوية 
)المحاكاة التفاعلية , المسابقات 

التفاعلية )د.أسماء خنفر , ر.آمال 
اكبر ,د.عاشة العمري ( بتاريخ 

ورشة عمل لعمادة  24/11/2016
 التطوير .

نموذج الورقة االختبارية ومواصفات االختبار 
 الجيد

39/2/17 

في عمادة التطوير الجامعي ضمن البرامج 
 بية لمركز جودة التقويم واالختبارالتدري

 

23 

ورشة عمل الشراكة االسترتيجية مع 
ثومسون رويترز عن تمويل البحوث 

وجمع البيانات وتحليلها )د.أمين 
 . 24/11/2016التريكي( بتاريخ 

Alternative assessment  
39/2/3 

في عمادة التطوير الجامعي ضمن البرامج 
 واالختبار التدريبية لمركز جودة التقويم

 

24 
 publishing yourورشة عمل 

research  ورشة  4/1/2017بتاريخ
Exam paper Template characteristic of 

good exam  

في عمادة التطوير الجامعي ضمن البرامج 

 



 
 

 

 التدريبية لمركز جودة التقويم واالختبار عمل عمادة المكتبات .

39/3/9 

 

25 

ورشة عمل مصغرة عن استخدام 
الروبرك لمقرر بحث التخرج )د.عائشة 

 .30/3/1438العمري ( بتاريخ 

ورشة دور عضو هيئة التدريس في التطوير 
 المهني 

 بقاعة الدورات بكلية العلبوم بالريان 
 عمادة التطوير الجامعي 

 

26 

حضور اجتماع ممثلي ثومسون رويتز 
مع أعضاء كلية العلوم واالداب , 

ورشة عمل   24/1/2017بتاريخ 
 عمادة البحث العلمي 

  23/3/39حضور ورشة برنامج )قصد( في 
 التابع لوكالة الشؤون االكاديمية 

 

 

 أسس صياغة أسئلة االختبار 
 مركز جودة التقويم  واالختبارات 

 2018فبراير  5

Assessment 

Foundations عمادة التطوير الجامعي
 13/11/2017 

24/2/1438 

 

 

صياغة أسئلة االختيار من متعدد 
 لقياس مهارات التفكير العليا 

 مرز جدود التقويم واالختبارات 
 2018فبراير    12

Alternative and Assessment Methods

  

 20/11/2017 عمادة التطوير الجامعي

2/3/1438 

 

 

Exam Blueprint 

Course Blueprint ) عمادة
 23/10/2017 )التطوير الجامعي

1438/2/3 

Exam Paper Template- Characteristics 

of good Exam عمادة التطوير الجامعي
 27/11/2017 

9/3/1438 

 

 

Assessment Policy 
And Exams Procedures  

  )مركز جودة التقويم واالختبارات(

26/10/2017 

6/2/1438 

وحدة  ورشة عمل التخزين السحابي 
 17/10/2017 التعليم االلكتروني 

 

 

Scopusالمصادر االلكترونية )

 عمادة المكتبات 

)المكتبة المركزية ( 
 2/2/1439 

دور عضو هيئة التدريس في تطوير االداء 
عمادة التطوير الجامعي )قاعة  المهني 

 21/11/2017 الدورات بكلية العلوم (

 

  كيفية إعداد واستخدام أدوات التقويم البديل تحليل وتفسير نتائج االختبارات  



 
 

 

لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 1 إجادة برامج الحاسب الخاصة بإنجاز العمل كبرامج األوفيس
 2018/9/19                 آخر تحديث

 

 
… 

 عمادة التطوير الجامعي 
  2018فبراير  26

 مركز جدزدة التقويم واالختبارات 
 2018مارس  5

 

E-course  عمادة التعليم االلكتروني 
  2018فبراير    27

 المقهى التربوي 
 عمادة التطوير الجامعي 

 2018فبراير     13

 

 

إدارة االستشهادا المرجعي لمصادر 
  Endnotr Webالمعلومات باستخدام 

13 Mar.  2018  

 عمدة شؤون المكتبات 

  


