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 خالد محمد عبد الفتاح أبو شعيرةأ.د. 
 

 

 

 الشخصية المعلومات
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 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 أستاذ دكتور الرتبة األكاديمية:

 سوف 1967\9\15 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردنيةالجنسية:

 أسكان ماركا \عمان  العنوان:

 0796667313 الهاتف:رقم 

 K.abusheirah@aa.edu.joالبريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
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 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 الى(-)من
 البلد الجامعة

 األردن األردنية 2004-2000 أصول التربية الدكتوراه

 األردن األردنية 2000-1996 أصول التربية الماجستير

 1996-1993 علوم تربوية )معلم صف( البكالوريوس

كلية العلوم 

 UNRWA التربوية 
 األردن
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 أستاذ دكتور الى اآلن-2022

جامعة عمان 

 العربية

اإلدارة والمناهج 

 وطرق التدريس
 األردن

 جامعة حائل أستاذ دكتور 2017-2022

مهارات تطوير 

السنة \الذات

 التحضيرية 

 السعودية

 السعودية كلية التربية  \التربية  جامعة حائل أستاذ مشارك 2012-2017

 األردن \كلية العلوم التربوية  جامعة الزرقاء أستاذ مساعد  2004-2010

 

 

 أخرى خبرات
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 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

8/10/2015 - 1/10/2018 مدير وحدة التدريب  

 والتطوير

 كلية السنة التحضيرية جامعة حائل 
 السعودية

1/10/2016 - 1/10/2018 مدير وحدة البحث  

 العلمي

 كلية السنة التحضيرية جامعة حائل 
 السعودية

1/10/2006_27/12/2006 مساعد عميد كلية  

العلوم التربوية لشؤون 

 التربية العملية

 العلوم التربوية جامعة الزرقاء

 األردن

27/12/2005_1/9/2010 مدير برنامج التربية  

 العملية

 العلوم التربوية جامعة الزرقاء 
 األردن

2006_2007 مستشار نادي الفنون  

 الشعبية

 عمادة شؤون الطالب جامعة الزرقاء 
 األردن

 األردن - EDUأكاديمية  مستشار نفسي 2018
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للتدريب 

 واالستشارات

 EDUأكاديمية  مستشار أسري 2018

للتدريب 

 واالستشارات

- 

 األردن

 EDUأكاديمية  استشاري تدريب 2018

للتدريب 

 واالستشارات

- 

 األردن

 

 والمؤلفات المنشورات
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 المجالت
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 سنة النشر العدد المجلة العنوان

أ.د .خالد أبو شعيرة ، د. 

 أحمد الحضرمي

"Students’ 

point of view 

for the reality 

of the 

educational 

activities of the 

teaching staff in 

the face of 

contemporary 

cultural and 

social 

challenges 

Social Sciences 

(miscellaneous); Safety 

Research; Political 

science and International 

Relations; Sociology and 

Political Science 

مقبول 

 للنشر
2022 

عبد العزيز د. 

الزهراني، أ.د خالد أبو 

 شعيرة

Utilizing the 
Blackboard 
Learning 

Management 
System at the 
University of 
Ha’il from the 
Perspective of 

Faculty 

Journal: 
INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 
EDUCATION AND 
INFORMATION 

TECHNOLOGIESReceived 

14 2021 

 2021 4مجلة العلوم التربوية واإلنسانية ، واقع مواجهة التحدايت  شعيرةأ.د.خالد أبو 
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العلمية التطبيقية من 
وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة حائل 
 يف ضوء بعض املتغريات

مجلة العلوم التربوية 
 واإلنسانية

 جامعة أم القرى 

أ.د خالد المطيري،أ.د 

 خالد أبو شعيرة

اتجاهات طلبة جامعة 
حائل نحو إدارة العمل 

التطوعي وسبل 
تفعيله ضمن رؤية 

( في ضوء 2030)
 بعض المتغيرات

جامعة ، ، مجلة العلوم اإلنسانية
 حائل

7 2020 

 أ.د.خالد أبو شعيرة

العمل بين التصور 
اإلسالمي والفكر 

 المعاصر

مجلة البحث العلمي ، الجمعية 
األردنية للبحث العلمي والريادة 

 واإلبداع
12 2020 

د.خالد المطيري، أ.د 

 .خالد أبو شعيرة

أثر استخدام أدوات 
التواصل االجتماعي 
والالسلكي في نشر 

ثقافة السالم من 
وجهة نظر الشباب 

الجامعي في المملكة 
العربية السعودية 

 جامعة حائل أنموذجا  

مجلة كلية التربية، جامعة كفر 
 الشيخ

94 2019 

 أ.د.خالد أبو شعيرة

جامعة  مدى ممارسة
حائل لالقتصاد 

المعرفي وتطلعاته 
المستقبلية من وجهة 

نظر أعضاء هيئة 
التدريس" مجلة 

دراسات في العلوم 
اإلنسانية 
 واالجتماعية

مركز البحث والتطوير الموارد 
 البشرية ، رماح

2 2019 
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د. حال فريحات ، أد 

 خالد أبو شعيرة

The Evaluation 
Scale of 
Reading 

Disabilities in 
The Primary 
Schools in 
Northern 

Territory of 
Jordan from 

Learning 
Resources 

Room 

,International Journal of 
Academic Research in 
Progressive Education 

and Developmen 

8 2019 

 أ.د.خالد أبو شعيرة

أثر استخدام التدريس 
المبني على المهارات 
 الحياتية والمجموعات

التعاونية على 
تدريس  التحصيل في
االتصال مقرر مهارات 

السنة  لطالب
التحضيرية بجامعة 

 منشورحائل 

 العلوم اإلنسانيةمجلة جيل 
 واالجتماعية

40 2018 

 أ.د.خالد أبو شعيرة

 برنامج روادتقويم 
للشباب السعودي 
 -وفق نموذج )كيرو 

CIRO   في ضوء )
متغيري الجنس 

والتخصص " كرسي 
الدكتور ناصر الرشيد 
 بجامعة حائل أنموذجا  

 2018 2 راسات في علوم التربيةد

أ.د.خالد أبو 

 شعيرة،د.خالد المطيري

دور الجامعة في 
مواجهة التحديات 
المعاصرة في ظل 

 2018 6ملحق  4 األردنيةدراسات تربوية الجامعة 
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 الثالثة الواقعاأللفية 
واآلفاق المستقبلية 

من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس 

في المملكة العربية 
السعودية، جامعة 

 حائل أنموذجا  

 أ.د.خالد أبو شعيرة

تطوير أنموذج مقترح 
لدور وسائل التواصل 
االجتماعي في تعزيز 

بالمسؤولية الوعي 
لدى  المجتمعية

 الجامعي فيالشباب 
ضوء تحديات العصر: 
دراسة حالة ميدانية 
على طلبة جامعة 

 حائل

 2018 1 المجلة التربوية للدراسات الدولية ،

 أ.د.خالد أبو شعيرة

حقوق المرأة في 
 اإلسالمي والتصور 

 الفكر المعاصر

مجلة البحث العلمي ، الجمعية 
 2017 9 األردنية للبحث العلمي

 أبو شعيرةأ.د.خالد 

تقييم التدريب وأثره 
في برنامج واعد 

لتدريب مدربي مهارات 
حياتية  وفق نموذج 
"كيرك باتريك" بكرسي 
الدكتور ناصر الرشيد 

لرواد المستقبل في 
 جامعة حائل

مجلة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية

1 2017 

 د.خالد أبو شعيرة

حقوق اإلنسان بين 
الفكر اإلسالمي 
والفكر الغربي 

 المعاصر

مركز جيل البحث العلمي ،مجلة 
 2016 9 حقوق اإلنسان
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 د.خالد أبو شعيرة

صورات طلبة ت
المرحلة الثانوية 

 بمديريةالعامة 
الزرقاء األولى في 

 األردن للمفاهيم
 التربوية المعاصرة

 2016 7 المجلة التربوية المتخصصة

د.خالد أبو شعيرة، 

 د.موسى أبو دلبوح

The 
Relationship 
between the 

Forms of 
Family 

Upbringing and 
Curiosity A 
study on 

Primary School 
Students in 

Zarq 

International Journal of 
Education and Research 

1 2016 

 د.خالد أبو شعيرة

التربية العربية 
اإلسالمية بين 

الماضي والحاضر 
والمستقبل )دراسة 

 تحليلية

جامعة األندلس للعلوم  مجلة
 2016 7 اإلنسانية واالجتماعية

 د.خالد أبو شعيرة

مدى توافر مهارات 
االتصال غير اللفظي 

لدى أعضاء هيئة 
التدريس متحدثي 

 األجنبية غيراللغة 
الناطقين بالعربية_ 

في السنة التحضيرية 
بجامعة حائل من 

 الطلبةوجهة نظر 

كلية التربية/ جامعة كفر  مجلة
 2015 2 الشيخ

 2015 164مجلة التربية ، كلية التربية جامعة مفهوم الجمال من  د.خالد أبو شعيرة
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المنظور اإلسالمي 
وبعض النظريات 
الغربية المعاصرة 

 "دراسة مقارنة

 األزهر

 د.خالد أبو شعيرة

فاعلية التدريب تقييم 
برنامج قادة  في

المستقبل  وفق 
نموذج "كيرك باتريك" 

ناصر بكرسي الدكتور 
لرواد  دالرشي

المستقبل في جامعة 
حائل من وجهة نظر 

 المتدربين أنفسهم

مجلة اتحاد الجامعات العربية 
 للتربية وعلم النفس

مقبول 
للنشر في 

تاريخ 
25/8/ 

 م.2015

2015 

 د.خالد أبو شعيرة

االغتراب في النسق 
التعليمي لدى الشباب 

الجامعي في ضوء 
بعض المتغيرات 

:دراسة حالة ميدانية 
على عينة من طلبة 

 كلية التربية

مجلة العلوم التربوية والنفسية ، 
 جامعة البحرين

1 2014 

 د.خالد أبو شعيرة

تكافؤ الفرص 
التعليمية من منظور 
ديمقراطية التربية بين 

الفكر العربي 
اإلسالمي والفكر 

 (المعاصرالغربي 
 مقارنة(، ةدراس

مجلة الباحث الجامعي للعلوم 
 2013 31 إب اإلنسانية جامعة

 د.خالد أبو شعيرة

االغتراب في النسق 
االجتماعي لدى 

الشباب الجامعي في 
ضوء بعض 

 المتغيرات،

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات 
 2013 2 التربوية والنفسية
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د.ثائر غباري، د.خالد 

 أبو شعيرة

أنماط العزو السببي 
للنجاح والفشل لدى 
الطلبة الجامعيين في 
ضوء متغيري الجنس 

وحرية اختيار 
 التخصص

 2012 6 مجلة جامعة القدس المفتوحة

 د.خالد أبو شعيرة

االغتراب الثقافي 
ومواجهته في الفكر 

 التربوي المعاصر

مجلة جامعة تشرين للعلوم 
 2011 1 اإلنسانية

د. فوزي شتيوة،د. ثائر 

غباري، د.خالد أبو 

 شعيرة

Faculty s 
Perceptions of 
Moodle (IMS) 

Training 
Program and 
its Impact on 
their Lev el of 
E _Learning 
Implement 

ration: 
Qualitative look 

 المفتوحة، القدس جامعة مجلة
 والدراسات العلمي البحث برنامج

 العليا
24 2011 

د.ثائر غباري، د.خالد 

 أبو شعيرة

القدرة المكانية لدى 
طلبة تكنولوجيا 

المعلومات بجامعة 
الزرقاء الخاصة 
وعالقتها ببعض 

 المتغيرات

مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
 2010 2 اإلنسانية

شعيرة، د.خالد أبو 

 د.ثائر غباري

معيقات تطبيق 
استراتيجية منظومة 
التقويم الواقعي على 

تالميذ الصفوف 
األربعة األولى من 

مرحلة التعليم 

مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة 
 2010 24 النجاح
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األساسي في محافظة 
 الزرقاء

د.خالد أبو شعيرة، 

 د.ثائر غباري

تقويم مديري المدارس 
لبرنامج  المتعاونين،

التربية العملية في 
جامعة الزرقاء 

الخاصة ومقترحات 
 تطويره

 2010 2 الجامعة اإلسالمية مجلة

د.ثائر غباري، د.خالد 

 أبو شعيرة

درجة استخدام طالب 
جامعة الزرقاء 

للعمليات ما وراء 
المعرفية الخاصة 

باالستيعاب القرائي 
للنصوص األجنبية 

في ضوء بعض 
 المتغيرات

 األردنية،مجلة دراسات، الجامعة 
 2010 1 العلوم التربوية

د.خالد أبو شعيرة، 

د.ثائر غباري،د.عبد 

 السالم الجعافرة

فاعلية العالقة 
التربوية مع الطالب 
الجامعي من وجهة 
نظر أعضاء هيئة 

التدريس في جامعة 
 الخاصةالزرقاء 

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات 
 اإلنساني

3 2010 

 أبو شعيرة،د.خالد 

التربية المهنية بين 
الفكر التربوي 

اإلسالمي والفكر 
التربوي الغربي 

 المعاصر

مجلة كلية التربية ، جامعة 
 2010 4 الخرطوم

 د.خالد أبو شعيرة،

التحديات التي تواجه 
طالب معلم الصف 

في كلية العلوم 
التربوية بجامعة 

الزرقاء الخاصة أثناء 

العلوم االجتماعية واالنسانية مجلة 
 2010 3 ، جامعة الحاج لخضر باتنة
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 التطبيق العملي

د.صفية الجبالي، د.خالد 

 أبو شعيرة

السمات المميزة 
الجامعي كما  لألستاذ

يراها طلبة كلية العلوم 
التربوية بجامعة 

 الخاصةالزرقاء 

مجلة  كلية التربية ، جامعة 
 2009 2 اإلسكندرية

د.يوسف أبو شندي.خالد 

شعيرة، د.ثائر أبو 

 غباري

تقويم برنامج التربية 
العملية في جامعة 

 ومقترحاتالزرقاء 
 تطويره

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 
 اإلنسانية

1 2009 

د.ثائر غباري، د.خالد 

 أبو شعيرة

فاعلية نموذج آركس 
للدافعية في تحصيل 

طلبة معلم الصف 
بجامعة الزرقاء 

 الخاصة

 2009 53 العربيةمجلة اتحاد الجامعات 

 د.خالد أبو شعيرة

درجة تمثل معلمي 
الحلقة األساسية 

األولى في مدارس 
التدريب المتعاونة مع 

جامعة الزرقاء 
الخاصة للمفاهيم 

التربوية المعاصرة في 
 محافظة الزرقاء

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 
 2009 1 اإلنسانية

د.ثائر غباري، د.خالد 

 أبو شعيرة

درجة ممارسة معلمي 
المرحلة الثانوية في 

محافظة إربد 
الستراتيجيات دافع 
حب االستطالع من 

 الطلبةوجهة نظر 

 2009 36 األردنية دراسات الجامعةمجلة 

د.خالد أبو شعيرة، 

د.ثائر غباري، د.صفية 

 الجبالي

واقع الممارسات 
القيادية التعليمية 

لدى مديري المدارس 
 2009 1 العربيةمجلة اتحاد الجامعات 
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في محافظة الزرقاء 
في المملكة األردنية 

 الهاشمية
 

 المؤتمرات
 
 

 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 د.بسام غانم،د.خالد أبو شعيرة

 المثالي: خصائصه، المعلم 
 وآدابه، وأخالقياته بين الفكر التربوي 

 اإلسالمي 
 والفكر التربوي الحديث

 رؤى تحديثية لبرامج التربية العملية
 الثالثة،في الوطن العربي في األلفية  

 .جامعة الزرقاء الخاصة 
 2008 الزرقاء\األردن

 2010 الزرقاء\األردن  .عالم متغير الشباب الجامعي: ثقافته وقيمه في تمثل القيم د.خالد أبو شعيرة

 شعيرةد.خالد أبو 
 محور اإلدارة واإلشراف التربوي 

 
 مؤتمر برنامج التربية والتعليم 

 2005 عمان \األردن  في وكالة الغوث الدولية نظرة مستقبلية

 د.خالد أبو شعيرة
تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي المتوسط 

 2007 عمان \األردن  الجامعي المتوسط ممؤتمر التعلي ومتطلبات سوق العم

د.خالد أبو شعيرة، د.ثائر غباري، د.صفية 

 الجبالي
  الثانوية المرحلة طلبة اتجاهات

 التربوية للمفاهيم األردن في األولى الزرقاء بمديرية العامة
 مؤتمر كلية العلوم التربوية ، الجامعة األردنية

 " مؤسسة التعل
 2009 عمان \األردن 

 د.خالد أبو شعيرة ،

 د. محمد الخزاعلة 

 رؤيا مستقبلية لتربية وتعليم الطفل"
 في األردن 

 مؤتمر مركز التفكير اإلبداعي
 للتنمية الذاتية والبشرية  

" كيف نحقق رؤى جاللة الملك في بناء األردن الحديث في مجال 
 األسرة والمرأة والشباب والطفل

 2008 عمان \األردن 

 العزيز الزهراني.خالد أبو شعيرة ،د.عبد دد

 

 تجربة السنة التحضيرية
 في التدريب 

 في جامعة حائل 
م للتحضير لمؤتمر السنوات 2016ملتقى عمداء السنوات التحضيرية 

 التحضيرية في جامع اإلمام
 2016 حائل\السعودبة

 د.خالد أبو شعيرة
 المخرجات التعليمية
 في المملكة العربية

 "2030السعودية في ضوء رؤية المملكة 
 2020 حائل\السعودبة مؤتمر كلية التربية بجامعة حائل

 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 د. خالد أبو شعيرة
قضايا معاصرة وأثرها على التربية 

  3والتعليم في الوطن العربي ط
دار اإلعصار للنشر 

عمان ، والتوزيع، 
 األردن

2 2015 

د. ثائر غباري ، د. خالد أبو 

 شعيرة
دار اإلعصار للنشر  أساسيات في التفكير

 2015 2 والتوزيع، عمان

 د. خالد أبو شعيرة
في التعليم بين الواقع  التدريب الميداني

 والمأمول

دار اإلعصار للنشر 
والتوزيع، عمان ، 

 األردن
2 2013 

أبو د.أديب العتوم ، د. خالد 

شعيرة ، د. محمد أبو معال ، 

 د. حامدة يوسف.

 مهارات تطوير الذات 
القالع للنشر والتوزيع ، 

الرياض ، المملكة 
 العربية السعودية

1 2014 

 د. خالد أبو شعيرة
التربية المهنية بين التوجهات النظرية 

 .والتطبيقية

دار اإلعصار للنشر 
 عمان،والتوزيع، 

 األردن
2 2016 
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 الثقافة وعناصرها أبو شعيرةد. خالد 
مكتبة المجتمع العربي 

للنشر والتوزيع، عمان، 
 األردن

1 2008 

د. ثائر غباري ، د. خالد أبو 

 شعيرة
 سيكولوجيا الشخصية

مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
2 2014 

 د. خالد أبو شعيرة
مفاهيم أساسية في التربية وعلم النفس 

 واالجتماع 

مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
2 

د. خالد أبو 

 شعيرة

د. خالد أبو شعيرة د.أديب 

العتوم ، ، د. محمد أبو معال ، 

 د. حامدة يوسف.

 أساسيات في التعلم والتفكير والبحث،
القالع للنشر والتوزيع ، 

الرياض ، المملكة 
 العربية السعودية)

1 2014 

خالد أبو شعيرة د.أديب د. 

العتوم ، ، د. محمد أبو معال ، 

 د. حامدة يوسف

(، القالع 2014مهارات االتصال،)
للنشر والتوزيع ، الرياض، المملكة 

 العربية السعودية)مشترك(

القالع للنشر والتوزيع ، 
رياض ، المملكة ال

 العربية السعودية
1 2014 

 القرن الجديد،.دراسات تربوية في  د. خالد أبو شعيرة
مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
1 2013 

 د. خالد أبو شعيرة
نحو مفاهيم تربوية معاصرة في األلفية 

 الثالثة

مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
1 2013 

 لتربية المستقبلية المالمح والطموح ا د. خالد أبو شعيرة
المجتمع العربي مكتبة 

للنشر والتوزيع،عمان، 
 األردن

1 2010 

 د. خالد أبو شعيرة
قضايا معاصرة وأثرها على التربية 

 والتعليم في الوطن العربي

مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
1 2012 

أ.د. ربحي عليان ، د. خالد أبو 

 شعيرة ، د. شوكت العمري

كلية العلوم التربوية تحرير كتاب مؤتمر 
الثالث لجامعة الزرقاء الخاصة، 
بعنوان" التربية العملية رؤى 

 مستقبلية"

مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
1 2008 

 المدخل إلى علم التربية د. خالد أبو شعيرة
مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
1 2009 

، د. خالد أبو د.بسام غانم 

 شعيرة

التربية العملية الفاعلة بين النظرية 
والتطبيق في صفوف الحلقة األساسية، 

 في مرحلة التعليم األساسي  

مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
2 2015 

 د. خالد أبو شعيرة
األثر الثقافي للنظام التعليم القرطبي على 

  العالم اإلسالمي وأوروبا

مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع،عمان، 

 األردن
1 2007 

 د. خالد أبو شعيرة
التربية المهنية في الفكر التربوي 
اإلسالمي وعالقتها بالفكر التربوي 

 الحديث

دار جرير للنشر 
والتوزيع، عمان، 

 األردن
1 2006 
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 م2018 العربية الجامعة /العرب والمثقفين األكاديميين اتحاد عضو.1

 .م2011 ، الجبيهة ، األردن التفكير، لتعليم ديبونو مركز عضو.2

 (.اآلن_ 2008) األردن ، عمان الجبيهة، العلمي، للبحث األردنية الجمعية  عضو.3

 (.اآلن إلى_ 2008)عمان األردنية، المكتبات جمعية عضو.4

 (.اآلن إلى_ 2005)األردنية البيئة جمعية عضو.5

 (األردن)الدولية المجلة والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة تحرير هيئة عضو.6

 علمية مجلة) واالجتماعية اإلنسانية للعلوم جيل مجلة، والتحكيم االستشارة هيئة في محكم عضو.7

 (لبنان( )محكمة دولية

 العلمي للنشر األكاديمية المجلة،والتحكيم االستشارة هيئة في محكم عضو.8

 (الكويت دولية علمية مجلة)

 الطالب شؤون عمادة /حائل جامعة ، التطوعي العمل لمبادرات محكم عضو.9

 إيفاد منصة، خبير باحث.11

 إيفاد منصة واإلدارية االستشارية الهيئة عضو.12

 جسر والبحث للدراسة الدولي المعهد مجلة تحرير هيئة عضو.13
 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 

 2010_ 2004 من الخاصة الزرقاء جامعة في  التربوية العلوم كلية مجلس عضو.1

 2007/2008 ـ2006/2007 الخاصة الزرقاء جامعة في  الشريعة كلية مجلس عضو.2

 2010_ 2005 من الخاصة الزرقاء بجامعة  التربوية العلوم كلية في الصف معلم قسم مجلس عضو.3

 2010 الخاصة الزرقاء جامعة في الصف معلم وقسم التربوية العلوم كلية مجلس مقرر.4

  م27/2008-24 الخاصة الزرقاء جامعة في انعقد الذي العملية التربية مؤتمر كتاب وتحرير العليا التحضيرية عضواللجنة.5

 (2008/2009)الخاصة الزرقاء جامعة الكفاءة امتحان لجنة عضو.6

 (.2006) الخاصة الزرقاء جامعة مستوى على الثقافية اللجنة عضو.7

 2007 الزرقاء جامعة/  التربوية العلوم كلية في صف معلم خطة تعديل لجنة عضو.8

-2005) الخاصة الزرقاء جامعة في أخرى ولجان العملية والتربية السنوي والتقرير والجدول العلمي والبحث المكتبة لجان عضو.9

2010) 

 (.2003_1995) الدولية الغوث وكالة/ التربوي التطوير مركز في الخاصة للتربية المركزية اللجنة عضو.10

 (.2003_1993)والزرقاء عمان جنوب منطقتي في الدولية الغوث وكالة مدارس في األولى األساسية الحلقة لجنة عضو.11

 2013،.حائل جامعة ، التحضيرية السنة عمادة في الجامعية المهارات قسم في االتصال مهارات كتاب وتأليف تطوير لجنة رئيس.12

 جامعة ، التحضيرية السنة عمادة في. الجامعية المهارات قسم في العلمي والبحث التفكير كتاب وتأليف تطوير لجنة رئيس.13

 2013حائل،
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 جامعة ، التحضيرية السنة عمادة في الجامعية المهارات قسم في الذات تطوير مهارات كتاب وتأليف تطوير لجنة رئيس.14

 2014/2015_2013/2014حائل،

 حائل جامعة/ التحضيرية السنة عمادة في بالطلبة الخاص 2013 العالي لتعليم الرابع للمؤتمر التحضير على المشرفة اللجنة لجنة عضو.15

 2013_2011 ، حائل بجامعة الجامعية، المهارات قسم مجلس عضو.16

 2014_2013 التحضيرية السنة عمادة في الطلبة إلرشاد التنظيمية اللجنة عضو.17

 2014-2013 الذات تطوير مهارات قسم مجلس عضو.18

 2015-2014 الذات تطوير مهارات قسم مجلس عضو.19

 2015-2014 الذات تطوير مهارات قسم/  العلمية اللجنة عضو.20

 حائل جامعة في والتطوير الجودة عمادة في(2015) تدريبية حقائب إلى الذات تطوير مهارات قسم مقررات تحويل لجنة عضو.21

 (2015) حائل جامعة/  المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة ، واعد برنامج تقييم فريق رئيس.22

 (2015)حائل جامعة/  المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة ، المستقبل قادة برنامج تقييم فريق رئيس23

 (2015)حائل جامعة/  المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة موهبتي، برنامج تقييم فريق رئيس.24

 (2015)حائل جامعة/  المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة للريادين، األساسية المهارات برنامج تقييم فريق رئيس.25

 (2015)حائل جامعة/  المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة ، إدارةاألفراد فن برنامج تقييم فريق رئيس.26

 (2015)حائل جامعة ، المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة في السعودي التسليف لبنك التدريبي البرنامج تقييم فريق رئيس.27

 (.2015) حائل جامعة/  المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة في العام والرأي االتجاهات بحوث وحدة لجنة عضو.28

 2015 /حائل جامعة/ للطلبة الطالب شؤون عمادة في  السادس  العلمي المؤتمر في المشاركة لألبحاث العليا  التحكيم لجنة عضو.29

 من للفترة حائل جامعة ، المجتمع خدمة عمادة في عقدت التي  للتسليف السعودي البنك في الخاصة التدريبية الدورات تقيم فريق رئيس.30

 م1/5/2015 على م1/3/2015

 م2015 التحضيرية السنة عمادة في والتطوير التدريب وحدة لمشروع مقترح تصور كتابة لجنة رئيس.31

 م2015 التحضيرية السنة عمادة في العلمي البحث وحدة لمشروع مقترح تصور كتابة لجنة رئيس.32

 م2015 التحضيرية السنة عمادة في  الذات تطوير مهارات قسم في األعمال ريادة مقرر لمشروع مقترح تصور كتابة لجنة عضو

 

 مركز نظمه الذي ، التحضيرية السنة بعمادة والطالبي اإلرشادي األسبوع فاعليات في"  والمرشدين المدربين فريق عضو".33

 هـ11/1436-11/26-22) الطالب شؤن بعمادة والطالب واإلرشاد التوجيه

 2016-2015 الذات تطوير مهارات قسم مجلس عضو.34

 2016  الجامعة مستوى على التحضيرية السنة لعمادة السنوي التقرير منسق.35

 م18/2/2016المنورة المدينة في سيعقد الذي التنسيقي للمؤتمر التحضيرية السنة طلبة أبحاث تحكيم لجنة عضو.36

 المدينة في سيعقد الذي التنسيقي المؤتمر في المشاركون حائل بجامعة العليا الدراسات طلبة أبحاث تحكيم لجنة عضو.37

 م2/3/2016المنورة

 الذات تطوير مهارات قسم 2017 المناهج تطوير لجنة عضو.38

 م2017 حائل بجامعة التحضيرية السنة عمادة في والهندسي العلمي المسار برنامج تطوير لجنة رئيس.39

 .حائل جامعة ، الطالب شؤون عمادة ، نعم متفوقون لجنة عضو.40

 2017-2016 الذات تطوير مهارات قسم مجلس عضو.41

 م2017/2018 المستجدين للطلبة اإلرشادي األسبوع على العام المشرف.42

 م2017/2018/ التحضيرية السنة عمادة في الطالب أعذار لجنة ئيس.43

 (2017/2018) التحضيرية السنة عمادة في الذات تطوير مهارات قسم مقررات تطوير لجنة رئيس.44

 التحضيرية السنة بكلية التدريبية االحتياجات لتحديد والتطوير الجودة وعمادة التحضيرية السنة كلية بين الشراكة مشروع عضو.45

 م2017/2018

 .م2018/2019 السعودية العربية بالمملكة الوطني اليوم في الطالب مسابقات لتحكيم الدائمة اللجنة عضو.46

 2009 الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية ، العلمي البحث لجنة عضو.47

 م2007 الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية ، االجتماعية للجنة ا عضو.48

 م2007 الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية ، الخريجين متابعة لجنة عضو.49

 م2007 الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية ، النهائية االمتحانات لجنة عضو.50
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 م2006 الخاصة، الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية ، والترقية التعيين لجنة رئيس.51

 م2006 الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية ، السنوي التقرير لجنة عضو.52

 م2005 الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية ، المكتبة لجنة عضو.53

 م2005 الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية والثقافية، العلمية اللجنة عضوا.54

 م2019 /2018 حائل جامعة في الطالبي األول اإلبداع لملتقى العليا اللجنة مقرر.55

 م2018 /2017 حائل بجامعة الطالب تحصيل تنمية استهدف الذي اإلرشادي( ساعدني) برنامج فريق عضو.56

 . خالد الملك بجامعة السعودية للجامعات الثقافي األولمبياد لمنافسات للتأهل حائل بجامعة الطالب مشاركات تحكيم لجنة مقرر.57

 م2018/2019 التحضيرية السنة وكلية الطالب شؤون عمادة بين بالشراكة التعلم حاضنة لبرنامج  العليا اللجنة عضو.58

 م2019 الدراسي للعام حائل بجامعة الطالب شؤون عمادة أقامته الذي للطلبة الختامي للحفل العليا اللجنة عضو.59

 .م2019/2020الطالب شؤون عمادة ،( للجامعة االستراتيجية الخطة ضمن الطالبية التطوعية المبادرات دعم)  مبادرة عضو.60

 رؤية ضوء في السعودية العربية المملكة في التعليمية المخرجات:" حائل بجامعة التربية كلية لمؤتمر العلمية اللجنة عضو.61

 م28/11/2019_26/11 المنعقد" 2030المملكة

 2020-2019 الذات تطوير مهارات قسم مجلس عضو.62

  االستراتيجية الخطة ضمن الموهوبين الطلبة رعاية المبادرات دعم)  مبادرة عضو.63

 .م2019/2020الطالب شؤون عمادة ،( للجامعة

 2021 الطالب شؤون عمادة أقامته الذي الختامي للحفل العليا اللجنة عضو.64

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 (اليونسكو)الغوث وكالة التربوي التطوير مركز ، الخاصة  التربية .1

 الخاصة الزرقاء جامعة،الجدد التدريس هيئة أعضاء تهيئة .2

 ماركا/الراية مركز الكمبيوتر في مقدمة .3

 TOTمدربين تدريب .4

5. Training of trainers حائل جامعة ، المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة 

 حائل جامعة/والتطوير الجودة  عمادة،(End Note) ببرنامج الكترونيا العلمي البحث مراجع إدارة .6

 حائل جامعة/والتطوير الجودة  عمادة التدريسية العملية في الجودة معايير .7

 حائل جامعة/والتطوير الجودة  عمادة واإلجتماعات الوقت إدارة .8

 حائل جامعة/والتطوير الجودة  عمادة،بورد بالك .9

 التحضيرية السنة  عمادة،بورد بالك .10

 حائل جامعة/والتطوير الجودة عمادة،،الفعال التدريس مهارات .11

 التحضيرية السنة عمادة،إكسل أساسيات .12

 التحضيرية السنة عمادة،اإلنجليزية باللغة الفعال االتصال مهارات .13

 التحضيرية السنة عمادة،البوربوينت مهارات .14

 حائل جامعة،التدريس هيئة لعضو المهني التميز .15

 حائل جامعة،بورد البالك .16

 حائل جامعة،التعلم مخرجات .17

 حائل جامعة،الجودة ثقافة .18

 حائل جامعة،الجودة لملفات  الداخلية المراجعة .19

 حائل جامعة،الحديثة التدريس استراتيجيات .20

 حائل جامعة، الفاعلة القيادة مهارات .21

 حائل جامعة،األعمال ريادة .22

 حائل جامعة ،اإلبداعي والتعليم التدريب .23
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 حائل جامعة، الجودة ثقافة .24

 حائل جامعة، للنظير النظير تقييم .25

 حائل جامعة، التدريس هيئة لعضو المهني التميز .26

 حائل جامعة،.الخاصة الحاجات ذوي الطلبة مع التعامل استراتيجيات .27

 حائل جامعة،الحديثة التدريس استراتيجيات .28

 حائل جامعة،األكاديمي اإلرشاد .29

 حائل جامعة،االختبارات بناء .30

 الصيفي الفضاء برنامج ضمن /الطالب شؤون عمادة /حائل جامعة،أهدافه تحقيق في الطالب ودور بعد عن التعليم .31

 الرقمي

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة ،" 7cs السبع الخطوات وفق بالمشاريع التعليم .32

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة "UDL العالمي النموذج باستخدام التعليم تصميم"  .33

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،المهني التعلم مجتمعات .34

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،المتمايز التعليم .35

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة، االستقصاء على القائم التعلم .36

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة ،الفعالة التقييم استراتيجيات .37

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،العمل رأس على المعلم أداء تحسين ثقافة: األثر دائرة .38

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،العمل في  One Drive تفعيل .39

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،المهني التعلم مجتمعات تنفيذ كيفية .40

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،.اإلشراف عمليات متابعة و إدارة في األوفيس تطبيقات توظيف .41

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة باالستقصاء التعلم نماذج" عمل ورش .42

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،4H بمنهجية االستقصاء .43

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،" MTSS منهجية" المتمايز التعليم .44

 الكويتي الدولي المعهد،القيادة في العاطفي الذكاء .45

 إيفاد منصة،العلمي الباحث بوصلة .46

 إيفاد منصة،العلمي البحث في االحصائية والقوة البعدي التحليل .47

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،7Cs منهجية /المشروعات على القائم التعلم .48

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،SAM CLUB العاطفي االجتماعي التعلم .49

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،معهاا نتعامل كيف مواهب التعلم صعوبات .50

 جدة \ السادس التدريب مركز، التعليمي الفاقد معالجة أساليب .51

 جدة \ السادس التدريب مركز األهلية المدارس في القياس ومهارات الدولية  االختبارات .52

 إيفاد منصة ، العلمية البحوث في االستبيان تصميم .53

 كالسيرا منصة،التعليمي الفصل وخارج داخل وتطبيقاتها االلكترونية التعليمية األلعاب بناء أسس .54

 للتدريب الكويتي  الدولي المعهد،(CAEP) معتمد مدرب .55

 
 
 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 أعضاء نظر وجهة من الجامعي الطالب مع المميزة التربوية العالقة فاعلية"بعنوان الجدد التدريس هيئة أعضاء تهيئة دورة .1

 الخاصة الزرقاء جامعة " التدريس هيئة

 الزرقاء/  الحكومية  المدارس . المدارس  ومديري لمعلمي والتعليم التربية في متنوعة تدريبية عمل ورش قيادة .2

 والثانية األولى
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 الخاصة الزرقاء جامعة،مميزا   جامعيا   أستاذا   تغدو أن:" بعنوان الجدد التدريس هيئة أعضاء هيئة دورة .3

 العليا الدراسات+حائل جامعة/ المجتمع خدمة عمادة،(الماجستير لطلبة) البحث مناهج دورة .4

 العليا الدراسات+حائل جامعة/  المجتمع خدمة عمادة الماجستير لطلبة) البحث أدوات دورة .5

  حائل /لإلدارة السعودية الجمعية،الفعال االتصال دورة .6

 حائل /لإلدارة السعودية الجمعية ،والوقت الحياة إدارة دورة .7

 الطالب شؤون عمادة+التحضيرية السنة عمادة /حائل جامعة،المحاضرة من لإلستفادة المثلى الطريقة .8

 .المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة/حائل جامعة،الجامعية والرسائل البحوث كتابة .9

 الطالب شؤون  عمادة/ حائل جامعة والعرض اإللقاء .10

 النوعية المعرفة مجموعة،لأليتام  أخاء جمعية ، حائل ، الميلينيوم فندق،الشخصية والمقابلة الذاتية السيرة .11

 التحضيرية السنة عمادة/  حائل جامعة،مميزا   باحثا   تكون كيف .12

 المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة،الذاتية السيرة كتابة مهارات .13

 المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة،االجتماعي التواصل وسائل خالل الكترونيا نفسك ّسوق .14

 المستمر والتعليم المجتمع خدمة عمادة ،المقابالت خالل الجسد ولغة اللفظي االتصال .15

 حائل جامعة /التحضيرية السنة ،بحثا تكتب كيف .16

 المصغرة المهنية الدكتوراه،الضغوط إدارة .17

 (مهارتي برنامج) حائل جامعة،النفسية والضغوط الغضب إدارة .18

 مهارتي برنامج) حائل جامعة ،واألولويات المهام إدارة .19

 2016 /2015 حائل بجامعة التدريبية الدورات على إلشرافا .20

 2016/2017  للعام حائل بجامعة الدورات على اإلشراف .21

 2017/2018  الدراسي حائل بجامعة الدورات على اإلشراف .22

 2018/2019  الدراسي حائل بجامعة الدورات على اإلشراف .23

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة األولية الصفوف دروس  الصفي الموقف في الغلق مهارة .24

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،األولية الصفوف في الكتابي العمل وتنظيم المدرسي الكتاب استخدام .25

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،األولية الصفوف مقررات في للدروس  الفعال التخطيط .26

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة .األولية الصفوف مقررات في األسئلة طرح استراتيجية .27

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة ،األولية الصفوف في الفعال التعزيز .28

 والتدريب للتعليم الحصان مجموعة،.األولية الصفوف في ومواصفاتها االسئلة وضع فاعلية .29
 

 البحثية االهتمامات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التربية العامة. .1

 .واإلدارة التربوية . أصول التربية2

 .الفكر التربوي اإلسالمي.3

 . الفكر التربوي المعاصر.4

 .التربية المستقبلية.5

 .الفكر الغربي المعاصر.6

 .التربية العملية.7

 .التربية المهنية.  8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العربية  .1

 االنجليزية .2

 
 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 األردن ، عمان_ العربي المجتمع دار_ الكتب وتأليف نشر لدار تربوي مستشار.1

 :التالية التربوية المجالت من عدد في معتمد محكم.2

 .واإلنسانية التربوية للعلوم تبوك مجلة. أ

 . التربوية للعلوم طيبة مجلة. ب

 .والنفسية التربوية للعلوم البحرين مجلة. ج

 .والتربوية اإلنسانية للعلوم الجديد الجيل مجلة. د

 .سعود الملك مجلة. ه

 .والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة. و

 .العلمي للنشر األكاديمية للمجلة محكم.  ز

 (.القرى أم) اإلنسانية العلوم مجلة. ح

 .2020-2017تبوك جامعة المدعومة للبحوث محكم. ط

 إبداع نحو بعنوان السعودية العربية المملكة في 2013 العالي للتعليم الرابع العلمي للمؤتمر. الطلبة أبحاث تحكيم في المشاركة.3

 .قيادي وجيل متميز معرفي

 بعنوان السعودية، العربية المملكة في العالي التعليم وطالبات لطالب الخامس العلمي للمؤتمر الطلبة أبحاث تحكيم في المشاركة.4

 (.2014) قيادي وجيل معرفي إبداع نحو

 .حائل جامعة والجودة، التطوير عمادة( 2015) التدريبية الحقائب لمشروع محكم.1

 المدينة في سيعقد الذي الطالبي السابع المؤتمر في المشاركون العليا الدراسات وعمادة التحضيرية السنة في الطلبة ألبحاث محكم.2

 (.2016) المنورة

 (.بحثا   23 تحكيم تم حيث) الجامعة من المدعومة لألبحاث كمحكم_ حائل بجامعة العلمي البحث عمادة في معتمد محكم.3

 م 2019 الوطني اليوم في المشاركين الطلبة ألعمال محكم.4

 بجامعة 2030 المملكة رؤية ضوء في السعودية العربية المملكة في التعليمية المخرجات لمؤتمر المقدمة العمل ألوراق محكم.5

 .حائل

 .وباحثين والدكتوراه الماجستير لطلبة دراسة أداة 400 يتجاوز ما تحكيم.6

 (.تطوعية مبادرة 150 تحكيم) م2021،الطالب شؤون عمادة /حائل جامعة التطوعي، العمل لمبادرات محكم عضو.11

 2020 العلمي للتحكيم إيفاد منصة عضو.12

 (االسماء ذكر عدم العلمية لألمانة)  أستاذ رتبة الى األساتذة من عدد ترقية.13

 :انشائها في المساهم والبرامج الوحدات: .14

 الزرقاء جامعة العملية التربية برنامج.1

 .حائل بجامعة والتطوير التدريب وحدة.2

 حائل بجامعة العلمي البحث وحدة.3

 .حائل بجامعة الموهبة وحدة.4

 .حائل بجامعة التعلم دعم مركز.5

 .حائل جامعة في االستشارات لمعهد التابع والترجمة اللغات مركز.6

 األعمال ريادة لمقرر مقترح تصور كتابة.7

 .حائل جامعة الطالب، شؤون عمادة الطالبي البحوث مركز.8
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 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  واالجتماعية اإلنسانية للتخصات العلمي اإلنتاج غزارة األولى المرتبة على والحصول حائل جامعة في المتميز الباحث جائزة .1

 م2016 -2015

 اإلنسانية للتخصات العلمي اإلنتاج غزارة الثانية المرتبة على والحصول حائل جامعة في المتميز الباحث جائزة .2

 .م2016 -2015  واالجتماعية

  واالجتماعية اإلنسانية للتخصات العلمي اإلنتاج غزارة الثانية المرتبة على والحصول حائل جامعة في المتميز الباحث جائزة .2 .3

2017-2018 

 .الخاصة الزرقاء جامعة التربوية، العلوم كلية الثالث، العلمي اليوم إلنجاح تقدير شهادة .4

 .األردنية الجامعة ، التربوية العلوم كلية ، التعلم مؤسسة مؤتمر في للمشاركة تقدير شهادة .5

 2006) لألعوام الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية العملية التربية، لبرنامج الداعمة للجهود وتقدير شكر كتب عدة .6

 (2010 إلى

 .الزرقاء الرصيفة، الهاشمية، الراية جمعية المحلي، المجتمع خدمة ، التطوعي العمل في للمشاركة تقدير شهادة .7

 .الخاصة الزرقاء جامعة التربوية، العلوم كلية الرابع، العلمي اليوم النجاح تقدير شهادة .8

 .الرصيفة الخليل، زكريا جمعية المحلي، المجتمع انماء في تكريم شهادة .9

 هاشم األمير ،اسكان االجتماعية للتنمية الواحة جمعية العام، العمل و المجتمع وخدمة المحلي المجتمع انماء في تقدير شهادة .10

 .األردنية الجامعة ، التربوية العلوم كلية الدكتوراه، رسائل مشاريع نماذج فاعلية ندوة في للمشاركة وتقدير شكر .11

 الخاصة الزرقاء جامعة ، التربوية العلوم كلية ، العالي التعليم ،وزارة الجامعية الكفاءة امتحان لنتائج وتقدير شكر .12

 الخاصة الزرقاء جامعة في الجدد التدريس هيئة ألعضاء محاضرات اعطاء في للمشاركة( مرات عدة)  وتقدير شكر .13

 . األردنية العلمي البحث جمعية الثانية، الزرقاء لمدارس العلمي البحث في محاضرات العطاء وتقدير شكر .14

 الخاصة الزرقاء جامعة الطلبة، شؤون عمادة الشعبية، الفنون نادي مستشار بأعمال القيام خالل للجهود وتقدير شكر .15

 (.2009)والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة من وتقدير شكر .16

 التربوية اللجان في والمشاركة التدريس في للنجاح ، األردن في الدولية الغوث ،وكالة شكر كتاب ثالثون يقارب ما هناك .17

 الخاصة الحاجات ذوي بالطلبة الخاصة االختبارات وإعداد والعلمية

 2012/2013 األول الفصل/حائل ،جامعة الطالبية لألنشطة التحضيرية السنة عميد درع .18

 28/12/2012 مشارك أستاذ إلى للترقية وتقدير شكر حائل جامعة مدير الدكتور األستاذ معالي من تهنئة كتاب .19

 28/12/2012 مشارك أستاذ إلى للترقية العلمي والبحث العليا الدراسات وكيل الدكتور األستاذ من وشكر تهنئة كتاب .20

 2013 الجامعية المهارات مادة منسق بمهام للقيام تقديرا   التحضيرية السنة عميد من تقدير شهادة .21

 2014 الطالبية واألنشطة االتصال مهارات مادة منسق بمهام للقيام تقديرا   التحضيرية السنة عميد من تقدير شهادة .22

 2015 الطالبية واألنشطة االتصال مهارات مادة منسق بمهام للقيام تقديرا   التحضيرية السنة عميد من تقدير شهادة .23

 2015 الطالبية األنشطة في للمشاركة تقديرا   التحضيرية السنة عميد من تقدير شهادة .24

 م2015  والمرشدين المدربين بأسبوع الخاص الطالب شؤون عمادة درع .25

 (.م2015)التدريس في بورد البالك لتفعيل التحضيرية السنة عميد من وتقدير شكر .26

 الزرقاء جامعة الطلبة، شؤون عمادة ، عشرة والثانية عشرة الحادية للدورة الطلبة مجلس انتخابات على لإلشراف وتقدير شكر .27

 الخاصة

 مؤلفة كتب عدة الخاصة الزرقاء جامعة مكتبة اهداء ،( مرات عدة) وتقدير شكر .28

 .الخاصة الزرقاء جامعة العليا، والدراسات العلمي البحث عمادة بحوث تقويم في للمشاركة وتقدير شكر .29

 األردن عمان، الذاتية، للتنمية اإلبداعي، التفكير مركز ،مؤتمر تقدير شهادة .30

 3/5/2016 والتطوير التدريب وحدة إدارة على كمشرف التحضيرية السنة عميد درع .31

 م3/5/2016، التحضيرية السنة عمادة ، الطالبية األنشطة في للمشاركة وتقدير شكر شهادة .32
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 .م5/5/2016، الطالب شؤون عمادة ، الطالبية األنشطة في للمشاركة تقدير درع .33

 م25/5/2016 المدربين لفريق التحضيرية السنة عمادة بحفل تقدير شهادة .34

 جامعة الطلبة، شؤون عمادة ، الباني للملك بالوفاء االحتفالية بمناسبة  أقيم الذي العلمي النتاج معرض في للمشاركة وتقدير شكر .35

 الخاصة الزرقاء

 المنورة المدينة لمؤتمر التأسيسي اللقاء في المشاركون الطلبة أبحاث تحكيم في للمشاركة التحضيرية السنة عميد من وتقدير شكر .36

 .م18/2016الطالبي،

 2011)التربية كلية حائل، جامعة ،"الجامعي التعليم في التقنية دمج بعنوان" عمل ورشة لحضور مشاركة شهادة .37

 م25/5/2016 المدربين لفريق التحضيرية السنة عمادة بحفل تقدير شهادة .38

 م2/11/2017 العلمي والبحث والتطوير التدريب وحدة على كمشرف وشكر تقدير شهادة .39

  2017الطالب شؤون عمادة في  نعم متفوقين برنامج على لإلشراف  الجامعة مدير معالي درع .40

 الطالبية باألنشطة للمشاركة ،2018 الطالب شؤون عمادة ، تقدير شهادة .41

 م2018 المصغرة المهنية الدكتوراه طلبة درع .42

 م2018 والتسويق للتصميم سيتليون شركة درع .43

 ، م2018 /2017 حائل بجامعة الطالب تحصيل تنمية استهدف الذي اإلرشادي( ساعدني) برنامج فريق كعضو تقدير شهادة .44

 الطالب شؤون عمادة

 م2019 /2018األعمال ريادة مقرر إقرار لرئاسة ، التحضيرية السنة كلية عميد من شكر كتاب .45

 م2019حائل بجامعة األول اإلبداع لملتقى كمقرر الطالب شؤون عمادة من شكر كتاب .46

 تطوع) شعار تحت م2019 لعام للتطوع العالمي اليوم فاعليات إلنجاز بحائل المدني الدفاع مدرية من وتقدير شكر شهادة .47

 الجميع يشمل لمستقبل...

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف
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دور األنشطة الطالبية في تنمية بعض القيم االقتصادية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل من وجهة 
 الحميدي الشمري نظر الطالب.

بالمرحلة الثانوية بمدينة عرعر وسب الحد منها من وجهة نظر الطالب والطالبات واقع الدروس الخصوصية 
 عبد هللا العنزي وأولياء األمور والمشرفين التربويين.

 بناء مقياس لتشخيص صعوبات القراءة لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية في االردن
 حال فريحات
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