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 ( التاريخ كاديمي بسسم العلوم االجتماعية )شعبة عضو في اإلرشاد األ -7

 هـ ( 1432\هـ 1431عضو في لجنة التوعية الدينية  ) -8

 هـ( 1432 \هـ  1431رئاسة النشاط الثسافي بسسم العلوم االجتماعية   لمدة عام ) -9

 هـ( 1432 \هـ  1431عضو في لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي  ) -10

  (هـ1433 \هـ  1432العلوم االجتماعية   لمدة عام ) رئاسة النشاط الثسافي بسسم -11

 هـ1433/1434عضو لجنة وضع خطة برامج الماجستير شعبة التاريخ بسسم العلوم االجتماعية  -12

 عامين  لمدة  رئيسه لجنة التحسيق والتأديب للطالبات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بينبع -13

البات عن االختبارات الفصللية بكليلة اآلداب والعللوم اإلنسلانية بينبلع رئيسة لجنة دراسة أعذار الغائبات من الط -14

  لمدة عامين 

 بينبع هـ1435عام  "رئيسة لجنة "دراسة أوضاع الطالبات المتوقع تخرجهن -15

 هـ1436بينبع عام  األكاديمي اإلرشادرئيسة وحدة  -16

 هـ.1437 \1436جامعة طيبة عضو في لجنة تفعيل مذكرة التفاهم بين مركز الملك عبد العزيز للحوار و -17

 لمدة عامعضو في لجنة حماية حسوق الطالب بسسم العلوم االجتماعية  -18

 عضو في لجنة التحسيق والتأديب بكلية اآلداب بالمدينة لمدة عام  -19

  أعوامرئيس  لجنة التحسيق والتأديب بكلية المجتمع ببدر لعدة  -20

 ات الفصلية عضو في لجنة دراسة أعذار الغائبات بعذر في االختبار -21

 هـ 1437عضو في لجنة مسابلة  تعيين الدكتورة فاطمة حسن المباركي  -22

 هـ1438رئيسة لجنة مسابلة  تعيين الدكتورة عفاف شامان العتيبي  -23

  هـ1439عضو في لجنة مسابلة  تعيين الدكتورة زكية عبد ربه اللحياني  -24

 هـ 1439التاريخ بشعبة الخطط والبرامج لجنة في عضو -25

 هـ1441ببدر المجتمع بكلية التحسيق والتأديب  ةلجن رئيسة -26

 هـ 1441التاريخ الخاصة ببرنامج الدراسية والبرامج الخطط لجنة في عضو -27

 هـ 1441والتعلم التعليم : للجودة الثالث المعيار لجنة في عضو -28

  هـ1441االجتماعية العلوم لسسم الطالبة حسوق حماية لجنة في عضو -29

 هـ1442امعة طيبة شعبة التاريخ طالبات منسسة برنامج الماجستير بج -30

 

 في مؤسسات المجتمع المختلفة عضويات اللجانثالثا : 

 هـ (  1430عضو باللجنة االستشارية للدعوة واإلرشاد ) -1

  هـ ( 1430عضو في معرض السيرة النبوية الثاني ) -2

 هـ(  1430عضو في اتحاد المؤرخين العرب ) -3

 ة عضو في الجمعية التاريخية  السعودي -4

 عضو في جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون الخليجي  -5

  هـ (1431اللجنة النسائية )فرع المدينة ( )–عضو في الجمعية السعودية لإلدارة  -6

     هـ1440المنورة ودراساتها عضو في لجنة تحرير مجلة بحوث المدينة  -7
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 هـ1441عضو في مرصد  الخبراء الخليجيين  -8

   هـ 1442ن واألكاديميين إيفاد عضو في منصة الباحثي -9

 عضو في منصة أريد للباحثين  -10

                                                   

 المناقشات العلمية والتحكيم رابعا : 

  .ورسالتي دكتوراه في التاريخرسائل  ماجستير  لستعضو في لجنة المناقشة والحكم 

الحياة العلميلة فلي مدينلة علدن فلي عصلري اللدولتين (المحمدي بعنوان مناقشة رسالة ماجستير للطالبة سميرة  -1

 جامعة طيبة الرسولية والطاهرية ( 

والممللوكي  األيلوبيفلي العصلرين  واألمراض األوبئةمناقشة رسالة ماجستير للطالبة هيفاء الصاعدي بعنوان ) -2

 جامعة طيبةفي مصر والشام ( 

جامعلة    الجهني بعنوان )معركلة حملص بلين المماليلك والمغلول (  مناقشة رسالة ماجستير للطالبة حنان محمد -3

   طيبة

مناقشللة رسللالة ماجسللتير للطالبللة عيشللة محمللد محنشللي بعنللوان )الهبللات والهللدايا فللي عصللر الدولللة األمويللة  -4

 هـ جامعة طيبة .1439باألندلس . 

السلابع منلذ توليله مللك فرنسلا )المللك للويس   بعنلوان ماجلدة حملدان الغاملدي مناقشة رسالة ماجسلتير للطالبلة -5

 هـ1439وحتى وفاته ( جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

سياسة السادة الصليبيين تجاه اليهود والبيلزنطيين العمري بعنوان )علي  للطالبة فوزية  تيرمناقشة رسالة ماجس -6

 هـ1440واألرمن والمسلمين في الحملة الصليبية األولى( جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

)دراسلة فلي نشلأتها وخططهلا ( لمجللة جامعلة بعنلوان  الفسطاط أول عاصمة إسلالمية لمصلرتحكيم بحث بعنوان  -7

  م .2012جازان 

تحكيم بحث بعنوان )المظاهر االجتماعية بالمدينة المنلورة وأبعلاد تطورهلا خلالل السلرن العاشلر الهجلري ( لمجللة -8

  1432جامعة أم السرى 

 م 2016حماية المرأة في السنة النبوية " مجلة جامعة الملك خالد تحكيم بحث بعنوان "-9

تحكلليم بحللث بعنللوان "أثللر الحللروب الصللليبية فللي اهللور التصللورات الغربيللة للمللرأة المسلللمة خللالل العصللور -10

 م .2017الوسطى " مجلة جامعة السصيم 

  م .2018 بيشة " جامعة  األمويةتحكيم كتاب" تاريخ الدولة -11

 \هللـ132 -41الللديني والسياسللي لرسللالة الماجسللتير "حمللالت الصللوائم والشللواتي زمللن األمللويين ) الفحللص-12

 م . 2017م ( للطالبة بسمة محمد األحمدي /إشراف د.صالح سالمة , جامعة طيبة 750 -661
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ني وأثرهلا الفحص الديني والسياسي لرسالة الماجستير "األوقاف اإلسلالمية بالمدينلة المنلورة فلي العهلد العثملا-13

م (" للطالبة سميرة أحمد المغامسي / إشراف د.عزة شلاهين 1805 -1520 \هـ1200 -923على الحياة العلمية )

  م .2018جامعة طيبة 

 ونشلر للعللوم األملوي " المجللة العربيلة العصلر فلي الشلام بلبالد الثسلافي المرأة دور" بعنوان بحث تحكيم-14

 . م 2018 فبراير األبحاث

 أسبابه وآثلاره "  للطالبلةخالل العصر العباسي : في العراق السضاة عزل" بعنوان دكتوراه رسالة مناقشة-15

 . م 2019 السصيم جامعة الفهيد ثريا

االنجليزيلة  والبلتجنت كابيه الفرنسية آل بين أسرتي  السياسية مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان " العالقات -16

 م . 2020 الكريديس موضي للطالبة

  م .2020" جامعة بيشة األمويالموالي ودورهم في العصر  لبعض مختارة بعنوان " نماذج بحث تحكيم-17

مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان " أوضاع بالد الحجاز الحضارية في العصر األموي من خالل كتلاب تلاريخ  -18

  م .2021مدينة دمشق البن عساكر " للطالبة كريمة السدهي 

الدعاية واإلعالم في عهد السلطان صالح الدين األيوبي " للطالب ماجد لة ماجستير بعنوان "مناقشة رسا -19

 م 2021سالمة الرفاعي  جامعة طيبة 

هللـ وموقللم 232 -132مناقشللة رسللالة ماجسللتير بعنللوان " ثللورات المدينللة فللي العصللر العباسللي األول  -20

 م 2021الدولة منها . للطالب بندر مسلم  الجهني جامعة طيبة 

 \الثللامن الهجللري  السللرنمناقشللة رسللالة ماجسللتير بعنللوان " دور المللرأة المكيللة فللي الحركللة الفكريللة فللي  -21

 م 2021الرابع عشر الميالدي . للطالبة رحاب الفي الحربي جامعة طيبة 

ي العصر . مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "االحتفاالت الرسمية والمناسبات االجتماعية في مكة المكرمة ف22

 م .2021العباسي " للطالبة بيان رشيد العباسي جامعة الملك عبد العزيز 

. تحكيم بحث بعنوان "إسهامات أهل العراق في مكة والمشاعر المسدسلة العلميلة والعمرانيلة والخيريلة ملن 23

ت التاريخيللة خللالل كتللاب )العسللد الثمللين فللي تللاريخ البلللد األمللين ( للفاسللي ,مجلللة جامعللة الملللك خالللد للدراسللا

 م  .2021والحضارية ,
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 اإلشراف على مرحلة الماجستير خامسا :

o  هـ 1440 -6-1بتاريخ الرسالة  ونوقشت حنان ناهس السحيمي اإلشراف على طالبة الماجستير   

o  هـ.1441 -5 -4ونوقشت الرسالة بتاريخ  آالء فيصل األحمدياإلشراف على طالبة الماجستير 

o  هـ1441 ماجستير "مشروع بحثي " طالبتيناإلشراف على 

   والمحاضراتالدورات التدريبية سادسا : 

  ( 1423دورة اإلرشاد الطالبي) هـ 

 هـ (1429دورة تدريب جسور للتعليم اإللكتروني )  -1

  هـ (1429دورة االختبارات الموضوعية  ) -2

 هـ (1429حلسة النساش الخامسة للتعلم االلكتروني )  -3

 هـ (1429(   )1) دورة التعليم االلكتروني -4

 هـ (1430(   ) 2دورة التعليم االلكتروني ) -5

 هـ (1430دورة استخدام التسنيات الحديثة في التعليم  ) -6

 هـ ( 1430دورة إدارة محتوى تعليمي في جسور  ) -7

 هـ (1430دورة االعتماد األكاديمي   ) -8

 هـ (1429األكاديمي ) واالعتماد ورشة العمل األولى للجودة  -9

 هـ (1431ير المؤسسي )دورة التغي -10

 هـ (1431ورشة مهارات التدريس الفعال )  -11

 هـ (1431حضور دورة كيم ننشر الحب المحمدي ) -12

 هـ ( 1431حضور دورة محركات البحث بجامعة طيبة )  -13

 هـ1431دورة المكتبة الرقمية والفصول االفتراضية ) -14

 هـ (1431إدارة التعلم االلكتروني ) -15

 هـ (1431م الويكي )المدونات التعليمية على نظا -16

 هـ1431قواعد تصميمه ( ) –إعداده  –كيم تطور مسررك االلكتروني )مراحله  -17

 هـ (1431كفاءة األستاذ الجامعي في بيئة رقمية متفاعلة ) -18

 هـ (1432مهارات السراءة السريعة ) -19

 هـ (1432دورة األرشفة الذاتية لعضو هيئة التدريس ) -20

 هـ (1432تدريس )دورة األرشفة الذاتية لعضو هيئة ال -21

 هـ ( 1432دورة اإلرشاد الطالبي واألكاديمي ) -22

 هـ (1432دورة ملفات التدريس )  -23

 هـ(1432دورة مهارات إنتاج الوسائط المتعددة لدى أعضاء هيئة التدريس ) -24

 هـ(1432السلوك العنادي وكيفية التعامل معه ) -25
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 هـ(1432دورة تصاميم ) -26

 هـ(1432دورة توصيم المسررات ) -27

 هـ( 1432البحث في قواعد البيانات البحثية )مهارات  -28

 هـ( 1432دورة أخالقيات عضو هيئة التدريس ) -29

 هـ( 1432تنمية مهارات االتصال في الحوار ) -30

 هـ(1433مهارات االتصال ) -31

 هـ(1433تفعيل نظام جسور من خالل الخدمات التعليمية بموقع جامعة طيبة ) -32

 هـ(1433روني الثاني )المشاركة في فعاليات مهرجان التعلم االلكت -33

 هـ(1433) آداب (–ثسافة  –الحوار )فن  -34

 هـ(1433الطاقة البشرية ) -35

 هـ(1433موقعك االلكتروني على موقع الجامعة ) -36

 هـ(1433)الشخصية الناجحة  أسرار -37

 هـ(1433استخدام السبورات الذكية التفاعلية ) -38

 هـ(1433الشخصية اإلنتاجية الفعالة ) -39

 هـ(1434م االلكتروني )تطبيسات الويب في التعلي -40

 هـ( 1434المشاركة ببرنامج تنمية الموارد البشرية تحت شعار اقتناص الفرص ) -41

 هـ(1434المشاركة بورشة عمل بعنوان السراءة ومجتمع المعرفة ) -42

 هـ(1434كن مبادرا ) -43

 هـ(1434فن تسدير الذات ) -44

 هـ(1434البناء الصحيح للجدول الصحيح ) -45

46- Prize (1434)هـ 

 هـ(1434ت االلكترونية  )االستبيانا -47

 هـ(1434) الدورة التوعوية في امن المعلومات )روام ( -48

 هـ( 1435فن صناعة الطالب الجامعي ) -49

 هـ(1435في التعلم ) WhatsAppاستخدام برنامًج  -50

 هـ( 1435كيم تنمي نفسك مهنيا ) -51

 هـ( 1435بناء فرق العمل ) -52

 هـ( 1435ملم المسرر ) إعداد -53

 هـ( 1435) واإللساءتسديم تنمية مهارات العرض وال -54

 هـ(1435كورونا أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية ) -55

 هـ( 1436لغة الجسد وتأثيرها في المسابلة الشخصية ) -56

  هـ(1436كيم تكون سيرتك الذاتية مميزة ) -57

 هـ( 1436المهارات واتخاذ السرارات وحل المشكالت ) -58

 هـ(1436نظم االختبارات وتسويم الطالب ) -59
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 هـ(1437) والزائراتلمعادالت للطالبات المحوالت ا إعدادكيفية  -60

 هـ( 1437استخدام قاعدة المنهل ) -61

 هـ( 1437نظم إدارة المراجع البحثية ) -62

 هـ( 1437فن التصوير الفوتوغرافي  ) -63

 هـ(1437خطة جامعة طيبة للتحول الوطني ) -64

 هـ( 1439التعايش في بيئة العمل ) -65

  هـ(1439الحوسبة السحابية في التعليم الجامعي ) -66

 هـ( 1441األوراكل ) برنامج باستخدام  الدراسية الجداول بناء -67

  هـ( 1441السحابي) التخزين  -68

 عن بعدهـ( 1441دورة رتب حياتك ) -69

 عن بعد هـ(1441)محاضرة النشر الدولي للبحوث  -70

 عن بعد هـ(1441)دورة اآلثار اإليجابية إلدارة األزمات  -71

 عن بعد هـ(1441) بائياتمحاضرة التطور التاريخي للتعامل مع الو -72

  هـ(1441)سيدات1ج دورة تطوير مهارات التواصل الحياتية باإلنجليزية  -73

 ,هـ1441,عن بعد  محاضرة توجيه الحراك الثسافي للفتيات -74

 , هـ1441,عن بعد المبادرات والخطط التنفيذية والتشغيلية  إعدادمحاضرة  -75

 هـ1441,عن بعد دورة بناء االختبارات اإللكترونية  -76

 هـ1441,عن بعد دورة األمن السيبراني  -77

 هـ1441,عن بعد  دورة فن إدارة االجتماعات -78

 هـ1441,عن بعد  محاضرة مهارات التعامل اإليجابي مع أزمة كورونا -79

 هـ1441,عن بعد محاضرة مسدمة في طرق وأساليب البحث العلمي -80

,عللن بعللد تير مرحلللة الماجسلل أثنللاءمحاضللرة اسللتراتيجيات ونصللائح للتغلللب علللى الصللعوبات  -81

 هـ1441

 هـ1441,عن بعد 19دورة فهم الشخصيات وكيفية التعامل مع كوفيد -82

 هـ1441,عن بعد محاضرة السالمة المهنية  -83

 هـ1441,عن بعد دورة اإلسعافات األولية  -84

 هـ1441,عن بعد  دورة سمات أنماط الشخصية -85

يخ عبللد ا الحميللد دورة مهللارات اسللتخدام التكنولوجيللا فللي بحللوث السلليرة النبويللة ,كرسللي الشلل -86

 هـ1441,عن بعد  للسيرة النبوية بالسصيم .

 هـ1441,عن بعد  21001محاضرة نظم إدارة المؤسسات التعليمية أيزو  -87

 هـ1441,عن بعد 9001محاضرة نظم إدارة الجودة أيزو  -88

 هـ1441,عن بعد  دورة تطوير مهارات اللغة االنجليزية )سيدات ( -89

 هـ1441,عن بعد  لهندسة ومجاالت العملمحاضرة التعريم بأقسام كلية ا -90

 هـ1441,عن بعد  )سيدات (2ج  دورة تطوير مهارات التواصل الحياتية باإلنجليزية -91
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 هـ1441,عن بعد التسارير إعداددورة  -92

 قصة قصيدة  -93

 فعالية "فوق هام السحب " اليوم الوطني مركز تمكين المرأة  -94

 "فعالية "أسرتي بصحة أفضل " مركز تمكين المرأة -95

 أمسية حياتي وردي وأحبابي جنبي " مركز تمكين المرأة" -96

 التأتاة على حياة المرأة وكيفية التغلب عليها " مركز تمكين المرأة"أثر  -97

 رؤية نحو تسييم مشاريع التعلم االلكتروني : أسس ومبادئ  -98

 ملتسى "بصائر متألسة "  -99

 ني "بالك بورد"التعلم االلكترو إدارةالتسييم في نظام  ألدوات األمثلالتوايم  -100

 تطبيسات الكترونية في التعليم عن بعد  -101

 استراتيجيات التدريس في السرن الواحد والعشرين  -102

 االختبارات االلكترونية  إنشاءفي  اإلبداعيةالطرق  -103

 الذكاء االجتماعي والعاطفي للموهوبين والمتفوقين  -104

 العالقات اإلنسانية  -105

 الوقاية من المرض النفسي  -106

 ومهارات المعلم الرقمي الحصة التفاعلية  -107

 مهارات التفكير العلمي اإلبداعي  -108

 االبتكار وريادة األعمال من الفكرة للتطبيق  -109

 كيم تصبح دورتك ناجحة ؟ -110

 "ابدأ من حيث أنت "تنمية حس المسؤولية االجتماعية وتعزيزها  -111

 التفكير االستراتيجي  -112

 التوازن  -113

   األهدافتحديد  -114

 بيئة العمل الوقت في  وإدارةمهارات االتصال  -115

 كاريزما التأثير االجتماعي -116

 التاريخية  واألبحاثالمنهجية والتنظيرية في الدراسات  األطر -117

 العروض التسديمية التفاعلية بضغطة زر  -118

 التفكير الرشيق  -119

  األسريالحوار  -120
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 الرحالت المعرفية عبر الويب  إستراتيجية -121

 تصميم وتطبيق الرحالت المعرفية في الفصول االفتراضية  -122

 لم االنجاز االلكتروني م -123

  األسريالغضب  -124

 السيم الوطنية  -125

 النجاح أسرار -126

 في الفصول االفتراضية  Class roomscreenوبرنامج  pear Deckاستخدام برنامج  -127

 تطبيسات التوثيق االلكتروني  -128

  اإلداري واإلبداعالسيادة  -129

  األمثلتطبيسات التواصل الصفي  -130

 استثنائية  أسريةمحطات  -131

 م االجتماعي في التعليم عن بعد مهارات التعل -132

 الرقمية  األناقة -133

  األطفالمهارات التعامل مع  -134

 دورة التسويق االلكتروني  -135

 الوايفي  األداءالتميز في  -136

  األسريةالشخصية في بناء العالقات  -137

 scorativeالتعلم باستخدام برنامج  إدارة -138

 تسنيات الصم الذكي  -139

 التصميم الجرافيكي  -140

 التعليم تطبيسات االيباد في  -141

 : دورات من المعاهد الخاصة  ج 

 هـ (1428دورة األعمال المكتبية )  -1

 هـ ICDL  (1430  ) رخصة قيادة الحاسب  -2

 هـ ( 1431دبلوم البرمجة العصبية )  -3

 هـ (1431ضغوط العمل وكيفية التغلب عليها ) -4

 هـ (1431المهارات اإلدارية ) -5

 هـ1432)البرمجة اللغوية العصبية دورة مساعد ممارس في  -6
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 اعية المسلمة :دورات تأهيلية للد  د

 هـ ( 1430دورة إعداد الداعية المسلمة )  -1

 هـ (1431بالمدينة ( )الجامعة اإلسالمية  \لمدة عام )معهد التدريب  علم دورة طالبة  -2

 والورش والندوات البحوث والمؤتمرات سابعا : 

 ماجستير  هـ (1425ول ) الصراع اإلسالمي الصليبي في عهد الملك عموري األ -1

 دكتوراه  هـ (1430السفارات بين المسلمين والصليبيين زمن الحروب الصليبية  ) -2

والتلي عسلدتها دارة المللك م 2011\1432المشاركة بورقة عمل في الورشة الخاصة بمحور تاريخ المدينة المنورة ( -3

 عبد العزيز )موسوعة الحج والحرمين الشريفين (

( واألبعلادمحمد بن سعود ضمن فعاليات مؤتمر )النصيحة : المنطلسلات  اإلماموصلتها بالحسبة بحث بجامعة  النصيحة -4

  األولم , المجلد 2012\12\11-12

بجامعة االمام محملد بلن سلعود  )بحث منشور بكر الصديق رضي ا عنه رؤية تاريخية في الوحدة الوطنية  أبيبيعة  -5

 ( م 2013ة الوطنية ثوابت وقيم ضمن فعاليات مؤتمر الوحد

 بجامعة طيبة هـ (1431ماهية الحروب الصليبية ودوافعها) ورقة عمل(  بالملتسى العلمي الثاني )  -6

 هـ (1430حضور مؤتمر االعتماد األكاديمي لكليات التربية بالوطن العربي )  -7

 هـ (1431عة طيبة ) والتطلعات بجاماألبعاد حضور مؤتمر التعليم العالي للفتاة ... -8

 هـ (1431حضور مؤتمر اإلرهاب بالمدينة )دار الحديث ( الجامعة اإلسالمية  ) -9

 هـ (1431) بالمدينة الحضور والمشاركة في ملتسى السيرة النبوية الثالث  -10

 هـ( 1432)بجامعة طيبة حضور مؤتمر المعلوماتية  -11

 هـ ( 1433)بجامعة طيبة  مستسبل وتحديات ال المستمر  حضور مؤتمر التعليم -12

  هـ ( 1433) بالمدينة السيرة النبوية الرابع  لتسى في م مشارك  عضو -13

حضللور حلسللة نسللاش كرسللي االميللر سلللمان بللن عبللدالعزيز لدراسللات تللاريخ المدينللة المنللورة بالجامعللة االسللالمية -14

 هـ1433
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 هـ 1434م العالي بالمملكة  عضو مشارك في الملتسى العلمي الرابع لطالب التعلي -15

 ة )السيرة النبوية وآفاق الثسافة ( جامعة طيبة وم بند2013عضو مشارك بفعاليات المدينة عاصمة الثسافة  -16

 م .2013حضور اللساء العلمي الرابع عشر للجمعية التاريخية السعودية  -17

 م .2013عضو مشارك بمؤتمر الجغرافيا والتغيرات المناخية المعاصرة  -18

 (مدينللة المنلورة فللي العهللد السللعوديالمشلاركة بورقللة عمللل فلي الورشللة الخاصللة بمحللور) تلاريخ مكللة المكرمللة وال -19

 م والتي عسدتها دارة الملك عبد العزيز )موسوعة الحج والحرمين الشريفين ( 2013\1435

ل الرحللة الحجازيلة للبتنلوني ( للمشلاركة المشاركة ببحث بعنوان )المظلاهر االجتماعيلة واالقتصلادية لمكلة ملن خلال -20

  بندوة )المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور : رصدا ودراسة وتحليال (

 هـ.1437المشاركة ببحث في ندوة مصادر تاريخ مكة جامعة ام السرى  -21 

 هـ1438ة اإلمام محمد بن سعود المشاركة ببحث في المؤتمر العالمي األول لتاريخ العلوم الطبية والتطبيسية جامع-22

  هـ.1438بوزارة التعليم  األكاديميةحضور ورشة عمل "أساسيات السيادة االكاديمية " التابع لمركز السيادة  -23

 هـ.1438إدارة التعليم ,الفصحى بيان وإعجاز " " المشاركة في ملتسى  -24

  .هـ 1439الوحدة الوطنية بجامعة الجوف  المشاركة ببحث في مؤتمر دور المؤسسات التعليمية في دعم-25

علام عللى موللد نلور 900"نشاطات نور الدين محمود زنكلي العسلكرية " بمناسلبة ملرور  المشاركة ببحث بعنوان  -26

 م.2018الدين زنكي 

والبللرامج والمبللادرات العلميللة والثسافيللة لمركللز بحللوث ودراسللات المشللاركة فللي ورشللة عمللل "تطللوير المشللروعات -27

 هـ1440مدينة المنورة ال

 هـ1441,عن بعد  في مواجهة كورونا األدبندوة -28

 هـ1441,عن بعد ندوة جهود الدولة والمجتمع في مواجهة األوبئة  -29

 هـ1441,عن بعد ندوة عاصفة الحزم من وجهة نظر أدبية -30

 هـ1441,عن بعد ورشة التهيئة لزيارة االعتماد المؤسسي  -31

 هـ1441,عن بعد وترتيب المراجع في األبحاث العلمية  ةإدارورشة عمل  -32
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 هـ1441,عن بعد  ورشة عمل كتابة الدراسة الذاتية لالعتماد البرامجي -33

 هـ1441,عن بعد ندوة وجوب السمع والطاعة لوالة األمر في التعامل مع الجائحة -34

 هـ1441ندوة الطريق إلى التخصصات الصحية ,عن بعد  -35

 هـ1441المسائل العسدية المتعلسة بجائحة كورونا ,عن بعد ندوة  -36 

 ندوة المخطوطات العربية في الهند -37

 ندوة تحسيق المخطوط ذي النسخة الواحدة االستشكاالت والحلول-38

 ندوة معالم مكة المكرمة التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية  -39

 ندوة قراءات في الفكر التاريخي-40

 . الصحة النفسية للجميعCovid-19نحو بيئة تعليمية أمنة في ضوء جائحة  "ى الدوليالملتس -41

 التعامل مع التنمر االلكتروني  وأساليبفنيات  -42

 دورة بورترية بالتشريح ورسم العين  -43

  في الجامعات السعودية  األعمالورشة واقع االبتكار وريادة  -44

  م1841-1820 األحمرللبحر  األفريسيساحل ندوة التطورات السياسية على ال -45

 2030ملتسى التوجهات المستسبلية للتعليم في ضوء التحوالت االلكترونية وفق رؤية  -46

.المشللاركة بورقللة علميللة بمللؤتمر "التعللليم عللن بعللد وقضللايا ثسافيللة متنوعللة رهانللات الحاضللر وتحللديات المسللتسبل " 47

 م .2020الساهرة 

 كار التخصصية العالمية , أكاديمية االبتكار باإلمارات العربية ورشة شهادة االبت -48

 المؤتمر الدولي الخامس "التعليم االلكتروني رؤية جديدة في مواجهة التحديات واألزمات المعاصرة . -49

 ندوة الجيش المصري تاريخ من النضال :جامعة عين شمس -50

 كورونا المستجد  أزمةندوة تحديات  -51

 االختبارات االلكترونية  وإدارةمعايير تصميم م االلكتروني : التسيي-52
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 الفكري  األمنندوة -53

 في تطور المجتمعات  وأثرهقبول االختالف -54

 مهارات السيادة -55

 خطوات دمج التكنولوجيا في التعليم -56

  األبناءفن التعامل مع -57

 التواصل المثمر -58

 االلكترونية تصميم المسررات -59

 التخطيط الشخصي -60

 تصميم المشاريع التسويسية -61

 ومسابلة الجمهور  اإللساءفن -62

 حل المشكالت واتخاذ السرار-63

 التكاتم االجتماعي -64

 المكاتب  إدارة-65

 العسول  إبداع-66

  واإلقناعفي التفاوض  اإلبداع-67

  األكاديميةالمعلومات في المكتبات  أخصائيدور -68

 اللكترونية الشرائح ا-69

  اإللساءفن -70

 السيم "بوصلة الحياة "-71

 السلبي الرئوي  اإلنعاشفي  أساسيات-72
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 التعليم تجارب وخبرات "التعليم الفنلندي "-73

 الضغوط  إدارة-75

 ثالثية الحياة -76

 الوقت  إدارة-77

 تصميم الدروس االفتراضية -78

  اإلعاقةفعالية اليوم العالمي لذوي -79

 البوربوينت الخفية  اعاتإبد-80

 من الفسر أمانحرفة في اليد -81

 مستجدات االبتكارات التسنية في التعلم االلكتروني -82

 التخطيط للحياة -83

 السيبراني  األمن-84

 مفهوم البرمجة وعالقته بساعة البرمجة -85

  واآلخرين أنا-86

 وتوايفه في العملية التعليمية Bot إنشاء-87

  والثموديين حجر العال -88

 مهارات االتصال -89

 التواصل الفعال -90

 التخطيط واالدخار -91

 اللساحات التربوية -92

 األسريالتخطيط -93



15 

 

 (1التصوير ) أساسيات -94

 أنماط الشخصية ودورها في عالج  المشكالت األسرية -95

 أسسها صح تعيشها صح -96

 األمن السيبراني  وامن المعلومات  -97

 ات اإلبداع السيادي مهار -98

 والسياحة   2030رؤية المملكة  -99

 . تعلم المهارات الخماسية اإلعالمية 100

 . أسرار الشخصية االيجابية  101

 . فن تحسيق األهداف 102

 . فاعلية إدارة الفصول االفتراضية  103

 . تطوير األعمال في الحياة 104

 . الصحة النفسية للطفل 105

 قات . دوائر العال106

 . دوائر العالقات 107

 . األساليب الفعالة في التربية 108

 الحماية المعلوماتية والخصوصية في التعليم عن بعد . 109

 . صناعة األثر 110

 .البدايات الخاطئة في التربية وأساليب عالجها 111

 . التوازن بين األسرة والعمل 112

  class point. التعلم التفاعلي باستخدام 113
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 . التحديات والحلول في مواجهة األزمات :دور المرأة في المجتمع الريادي 114

 . تطوير المهارات الرقمية للشباب 115

 . التطبيسات االلكترونية في التعليم 116

 .العنم الخفي وآثاره على األطفال 117

 TOT. تدريب المدربين 118

 . كيم تكتشم موهبة الطفل 119

 لناجح . كيم تبدأ مشروعك ا120

 .برامج األوفيس121

 . مهارات التجارة والتسويق االلكتروني .122

 .االستثمار في عسول األطفال 123

 .مهارات مستشار الطفولة 124

 .التميز الوايفي 125

 .تنمية المهارات السيادية واإلدارية 126

 .مهارات السيادة التعليمية 127

  .مهارات الحوار مع مرحلة الطفولة المبكرة128

 م .2021.المشاركة ببحث في مؤتمر "الدراسات اإلسالمية ودورها في خدمة اإلنسانية "129

 م .2021.المشاركة ببحث في مؤتمر "اللغة العربية والتواصل الحضاري "130

 الكتب المنشورة   ثامنا :

 هـ  ( 1431الحسبة كتاب منشور مشارك  ) -1

 هـ  ( 1432نشور مشارك  )المرأة في االل السيرة النبوية  كتاب م -2

 هـ  ( 1432رياض الصبر كتاب منشور  مشارك  ) -3
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 المدرب المعتمد  تاسعا : 

a. هـ  (1432العزيز للحوار الوطني ) من مركز الملك عبد مدرب معتمد في الحوار 

b.  مدرب معتمد في إعداد المدربين 

 الخبرات التدريسية : عاشرا :

 تاريخ المغرب اإلسالمي   -1

 ضارة اإلسالمية )النظم( الح -2

 انتشار اإلسالم في الهند   -3

 حاضر العالم اإلسالمي  -4

 الحضارة اإلسالمية )علوم وفنون(  -5

 انتشار اإلسالم في أفريسيا   -6

 أثر الحضارة اإلسالمية في الغرب -7

 ( 2تاريخ المملكة العربية السعودية ) -8

 المدخل إلى علم التاريخ  -9

 أليوبيين والمماليك تاريخ ا  -10

 انتشار اإلسالم في آسيا  -11

 تاريخ الدولة األموية  - 12

 تاريخ الدولة الفاطمية  -13

 تاريخ الدولة البيزنطية  -14

  تاريخ الدولة العباسية -15

 تاريخ أوربا في العصور الوسطى  -15

 تاريخ السيرة النبوية  -16

 منهج البحث التاريخي  -17

 وب الصليبية تاريخ الحر -18

 مدخل إلى علم السياحة  -19

 قاعة بحث  -20

 مشروع التخرج  -21

 حضارة أوربا في العصور الوسطى  -22

 األقليات اإلسالمية   -23

 السيرة النبوية في العهد المدني  -24

  اإلسالمي األندلستاريخ  -25

 تاريخ الواليات المتحدة األمريكية  -26

 الجزيرة العربية الحديث والمعاصرتاريخ الخليج  وجنوب  -27
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  تاريخ الدول اإلسالمية  المعاصرة -28

  اإلسالميقضايا العالم  -29

  (1تاريخ المملكة العربية السعودية ) – 30

  تاريخ الحرمين الشريفين -31

 التاريخي "دراسات عليا ماجستير "مناهج البحث  -32

 "اإلسالمي "دراسات عليا ماجستير تاريخ الغرب  -33

 اإلسالمي "دراسات عليا ماجستير " للعالمالغزو األجنبي  -34

 التي قدمتها والندوات الدورات التدريبية الحادي عشر : 

 هـ1435ينبع   \عمادة التطوير  الحوار أساليب ومهارات-1

 ينبع  \عمادة التطوير  هـ1436اإلرشاد األكاديمي -2

 ينبع \عمادة التطوير هـ 1436المهنة عمل وتعامل -3

 ينبع \عمادة التطوير هـ 1436الخلق العظيم -4

 ينبع  \عمادة التطوير  هـ1436الدعم األكاديمي للحاالت الخاصة  -5

 ينبع  \عمادة التطوير هـ 1436السكرتارية وايفة وإبداع  -6

 كلية اآلداب بالمدينة  \وحدة التطوير والتدريب هـ 1437  األكاديمي اإلرشادمعالجة حاالت -7

 جامعة طيبة  \هـ عمادة التطوير 1437 األكاديميالطالبي  اإلرشاد-8

 بالمدينة  اآلدابكلية  \هـ وحدة التطوير والتدريب 1437 األكاديمي اإلرشاد-9

 هـ كلية العلوم بالمدينة 1437الطالبي  األكاديمي اإلرشاد -10

 بالمدينة  اآلداببكلية  اإلرشادهـ ,وحدة 1438"مهام ومهارات "  األكاديميالمرشد  -11

 بالمدينة \عمادة التطوير  هـ1439 األكاديميةالنزاهة في بيئة العمل  -12

 هـ1439برنامج "مفهوم النزاهة " مركز التنمية االجتماعية ببدر  -13

 هـ1438فرع بدر \عمادة التطوير  مبادئ واستراتيجيات  م التعاونييالتعل -14

 هـ1438رفرع بد \عمادة التطوير  " وإقناعمهارات  االتصال الفعال -15

 هـ1438فرع بدر \عمادة التطوير ضغوط العمل ومهارات التعامل معها  -16

 هـ1438فرع بدر \عمادة التطوير الزمالة وبيئة العمل  -17

 هـ1438فرع بدر \السكرتارية الناجحة معرفة ومهارات عمادة التطوير  -18

 هـ1438فرع بدر \الصحة المهنية وأثرها على بيئة العمل عمادة التطوير  -19

 هـ1438فرع بدر \مبادئ ومهارات عمادة التطوير  السيادة -20

 وإملارةالنشلاط الطالبلي  إدارةالخليفة الزاهد عمر بن عبلد العزيلز بالتعلاون ملع  وأعمال أقوالالنزاهة في  -21

 .هـ1439 اإلبداع بالمدينة المدينة المنورة بنادي 

 هـ.1439النزاهة في استخدام المال العام مركز التنمية االجتماعية بفرع بدر  -22

 هـ1439النزاهة في تكوين بيئة العمل وزارة الصحة بفرع بدر -23

 مهارات واستراتيجيات التدريس الحديثة وقم تعظيم الوحيين -24
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 العراق .-هـ. 543 الصليبي اإلسالميوانعكاسه على الصراع  مجلس عكا الصليبيندوة  -25

اتحللاد المللؤرخين العللرب ي نللدوة الصلللح األيللوبي المملللوكي وانعكاسلله علللى الصللراع اإلسللالمي الصللليب -26

 بالعراق.

 حركة التونتاش االرمني وأثرها على العالقات اإلسالمية الصليبية اتحاد المؤرخين العرب بالساهرة  -27

 دورة الحوار األسري : أسس وبناء   -28

   واألنشطةالبرامج الثاني عشر : 

  هـ1434م .2013سالمية المشاركة ببرنامج "مالي سواك " ضمن فعاليات المدينة عاصمة الثسافة اإل -1

هللـ 1434م  2013المسللاهمة فللي بللرامج رواق أديبللات ومثسفللات المدينللة  ضللمن فعاليللات المدينللة عاصللمة الثسافللة  -2

 المسام بفرع الجامعة بالسالم 

 هـ1435ومثسفات المدينة   أديباتالحوار "رواق  تسديم برنامج -3

 هـ1437 األولىوية تسديم برنامج تعريفي بكلية المجتمع ببدر وبرامجها الثان -4

 هـ. 1439 -1437والثانية  األولىتسديم دورات في حملة "وطننا أمانة " في المرحلتين  -5

 هـ1438عسد لساء تعريفي للطالبات المستجدات بفرع بدر -6

 هـ.1438المشاركة ببرنامج "تمكين المجتمع المحلي :حكايتي " التابع لمؤسسة األميرة العنود الخيرية  -7

 هـ"قسم العلوم االجتماعية 1438كة بفعالية المدينة عاصمة للثسافة السياحية المشار -8

  هـ1439تسديم برنامج تعريفي بكلية المجتمع ببدر وبرامجها مدرسة ثانوية خيم البركة -9

 هـ1440تسديم برنامج تعريفي "أنظمة السبول بجامعة طيبة ثانوية الحسينية  -10  

 هـ1440ل التطوعي والنهوض بالمجتمع " مركز التنمية االجتماعية بمحافظة بدر المشاركة في برنامج "العم-11

 هـ1440التربوي والمهني "بطموحي ارتسي " الثانوية الثانية ببدر التوجيهالمشاركة ببرنامج  -12

  هـ 1440. العامة للتعليم بمنطسة المدينة المنورة اإلدارةتسديم برنامج بعنوان "مهارات تكوين بيئة نزيهة " -13

 هـ. 1441بكلية المجتمع ببدر 89المشاركة باالحتفال بفعاليات اليوم الوطني  -14

 . م 2019اكتوبر \هـ1441المشاركة بفعالية التوعية عن "سرطان الثدي " بكلية المجتمع ببدر -15

 هـ.1441,المشاركة بفعالية السياحة بالمملكة ,قسم العلوم االجتماعية  -16

 هـ1441 -11-17" جامعة أم السرى 4مج قصة نجاح "جحضور برنا-17

 هـ. 1441,عن بعد  المسابسات المتنوعة-18

 . برنامج حوارات تراثية .الكويت 19

 برامج وزارة االتصاالت وتسنية المعلوماتالثالث عشر : 

 هـ1441عن بعد  كن متفهما "الرقابة األسرية " -1

 هـ1441عن بعد مبادئ الذكاء االصطناعي  -2

 هـ1441عن بعد ية األسرية الحما -3

 هـ1441عن بعد التطبيسات االلكترونية  -4
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 هـ1441عن بعد مفاهيم عامة في السيادة  -5

 هـ1441عن بعد  كن آمنا "حماية جهازك " -6

 هـ1441عن بعد كيفية إنشاء خطة التسويق الرقمي  -7

 هـ1441عن بعد أساسيات الفوتوشوب  -8

 هـ1441عن بعد أساسيات نظم المعلومات  -9

 هـ1441عن بعد  لمؤسسية في المنظماتالبنية ا -10

 هـ1441مسدمة في أمن المعلومات عن بعد  -11

 هـ1441أتمتة العمليات الذكية عن بعد  -12

 هـ1441مسدمة في تصميم الخدمات وعالقتها باالبتكار عن بعد  -13

 هـ1441جرائم االنترنت وعسوباتها عن بعد  -14

 هـ1441عرض مشاريع تحدي البايثون عن بعد  -15

  هـ1441التسنية عن بعد اكتشم التخصصات  -16

 هـ1441التصميم باستخدام البوربوينت للمبتدئين عن بعد  -17

 كيفية بناء موقعك االلكتروني  -18

 تنسيب البيانات النصية بلغة البايثون - -19

 أمن الحوسبة السحابية  -20

 المعرفية في السطاع العام  اإلدارةتفعيل  -21

 كيم أتعلم جميع لغات البرمجة  -22

  ياءاألشوانترنت  IFTTTمنصة  -23

  األولالبشر خط الدفاع  -24

  المايكرو بتتعلم أساسيات البرمجة باستخدام  -25

 السيبراني  األمنالتوجهات المستسبلية في  -26

 امن المعلومات في المجتمع الرقمي  -27

  األزماتدور التسنية في  -28

 بوابة التعليم الوطنية بالمملكة العربية السعودية  -29

 د في التعليم عن بع Microsoft Teamاستخدام  -30

 التعليم االلكتروني اآلمن عن بعد  -31

 "تعلم عن بعد " متطورة الرقمية لبيئات  األصولبناء  -32

 التعليم االلكتروني :الحاضر المفروض والمستسبل الواعد- -33

 كيم نستعد للتعليم عن بعد  -34

 التعليم عن بعد بالفصول االفتراضية - -35

 شرح نظام بالك بورد -36

 م عن بعد صناعة التسنية واستخداماتها في التعلي -37

  التسويم بين الواقع والمأمول في التعليم عن بعد  -38
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 تحديات وتوجيهات لتحسيق تعليم ومجتمع رقمي آمن التعليم عن بعد : -39

 االختبارات الرقمية في التعليم عن بعد -40

 لتعليم عن بعد آمن ومثمر  -41

 كيفية استخدام التسنية في التعليم عن بعد  -42

43- -Microsoft Teamsبية منصة التفاعل الطال 

 نصائح أمنية للعمل عن بعد   -44

 أنواع االختراقات على الطالب والمعلمين وطرق الحماية منها  -45

 الهندسة االجتماعية :فن التالعب في البشر في زمن التعليم عن بعد   -46

 حماية األبناء خالل التعلم عن بعد   -47

 تبسيط تسنية البلوكتشين  -48

  المنصات التعليمية االلكترونية إدارةمهارات - -49

 تطبيسات التواصل االجتماعي والوعي األمني في زمن التعليم عن بعد  -50

  STCاإلبداع والمحاكاة في التعليم عن بعد تجربة أكاديمية   -51

 دليل الوالدين –دعم عملية التعلم عن بعد  -52

 كيم توفر للطالب الوسائل المناسبة للتعلم عن بعد   -53

 مسدمة في الذكاء االصطناعي   -54

 انتهاك الخصوصية السيبراني و األمن -55

 والتعليم عن بعد األسرة -56

 مسدمة حول الذكاء االصطناعي  - -57

 Laravelالبرمجة باستخدام  أساسياتتعلم  -58

 مستسبل التحول نحو االلكتروني -59

  open shiftربط الذكاء االصطناعي  -60

 المعلومات في برامج التواصل االجتماعي وتجربة المستخدم أمن  -61

 رة الصناعية الكبرىالطباعة ثالثية األبعاد والثو -62

 Thing linkبرنامج  -63

 الحماية المعلوماتية والخصوصية في التعليم عن بعد -64

 في العملية التعليمية  pad let الحائط االلكترونياستخدام  -65

 والجمعيات الخيرية  األهليةلخدمات تعليمية ولوجستيه للمدارس  إرشادات -66

 مستمع ؟ أنتالبيانات تتحدث فهل  -67

 التعليمية  اإلدارةترونية في دور السيادة االلك -68

 أمان الثسة الصفرية  -69

 الفرق بين بيئة العمل التسليدية وبيئة العمل الرقمية  -70

 Dockerfileمسدمة عن الحاويات وكيفية كتابة  -71

 مسدمة حول الحوسبة السحابية  -72
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 السيبراني  األمن -73

74- Google drive واستخداماته التعليمية 

 تعليمية االلكترونية ال األنشطةتعزيز التعليم باستخدام  -75

 التكنولوجيا التشغيلية  -76

 powtoonالموشن جرافيكس باستخدام  -77

 مهارات التدريس عن بعد  -78

 الهيكلة المؤسسية  أساسيات -79

 المهني اإلرشاد -80

 التحول الرقمي  -81

 تعزيز التفاعل في التعليم عن بعد  -82

 التحول الرقمي في المملكة  -83

 السيادة االفتراضية للعصر الرقمي -84

 علم الرقمي مهارات الم -85

 للمسررات االلكترونية Quality Mattersتطبيق معايير  -86

 أنشاء خطة تسويق رقمي -87

 لتعليم الواقع االفتراضي والمعززcospacesالتعرف على استخدام منصة  -88

 Googleأساسيات استخدام برنامج  -89

 احترافية كتابة السيرة الذاتية  -90

 التواصل االفتراضي  وأدواتسياسات  -91

 Microsoft Formت االلكترونية باستخدام االختبارا إعداد -92

 التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة  -93

 السيبراني واألمنأمن الشبكات  -94

 آليات مسترحة للتسييم والتسويم في التعليم عن بعد  -95

 جلسة حوارية البرمجة والطفل ضرورة أم استعراض ؟ -96

 power point وأسرارمزايا  -97

 1 بالمايكرو بتاصنع لعبتك   -98

 2 بالمايكرو بتلعبتك اصنع   -99

 في التعليم  األبعادالطباعة ثالثية  -100

 كيفية تحديد شخصيات العمالء -101

 استخدام الذكاء االصطناعي لتطبيسات تعزز بناء مكة الذكية  -102

 التحول الرقمي في مستسبل مكة المكرمة  -103

  علم النفس السيبراني -104

  اندرو يدلتطوير تطبيسات  Kotlinلغة  -105

 البيانات  إدارة -106
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 PallEvery whereستجابة االلكتروني نظام اال -107

 ماذا بعد التخرج لتسنية المعلومات  -108

 تعزيز توايم التسنية في خصوصية منطسة مكة ومحافظاتها -109

 حماية الشبكات والفضاء السيبراني  -110

 المرحلة السادمة للتحول الرقمي  -111

 اصنع لعبتك على هاتفك الذكي  -112

 تأسيس موقع  الكتروني  -113

 مكة والتسدم الرقمي  -114

 ساليب التسنية للتنمر االلكتروني واأللعاب االلكترونية ومخاطرها النفسية األ -115

 تجربة المستخدم ودورها في التحول الرقمي  -116

 والمدرس  في مواجهة التنمر االلكتروني  األسريتفعيل الدور  -117

 جلسة حوارية الطفل كمواطن رقمي  -118

 في التعليم عن بعد DQتوايم الذكاء الرقمي  -119

 الرقمية  لألجهزة األطفالاستخدام  إدارةصر الرقمي الوالدية في الع -120

  األلعابجلسة حوارية التنمر االلكتروني في  -121

 حماية الخصوصية والوقاية من التنمر  -122

 االختبارات االلكترونية  إعداد -123

  لألبناءالرقمي  واألمان األسرة -124

 من مخاطر التسنية  أبنائناكيم نحمي  -125

 خطوات لتأسيس خطة التسويق الرقمي  6 -126

 تحليل وتصوير البيانات  -127

 فيروسات الحاسب  -128

 قائدات المستسبل  -129

 power pointتصميم االنفوجرافيك الثابت والمتحرك باستخدام  -130

 1ج  weeblyوالتعليمية باستخدام موقع تصميم مواقع االنترنت الشخصية  -131

 Tinkercadفي موقع  المايكرو بتتطبيسات  -132

 2ج  weeblyباستخدام موقع تصميم مواقع االنترنت الشخصية والتعليمية  -133

 الواقع المعزز وممارساته التعليمية في التعليم عن بعد  -134

 االلكترونية  األلعاباثر الذكاء االصطناعي على صناعة  -135

 Google Driveالتدريب على استخدام  -136

 االقتصاد السائم على المعرفة )االقتصاد الرقمي ( -137

 ؟ األمثلالسحابية خيارك  األنظمةهل  -138

 ة :تنمية مفهوم المواطنة الرقمية لتطوير مستسبل مكة الرقمي االتصال بثس -139

  األبعادجلسات حوارية بمناسبة اليوم العالمي للطباعة ثالثية  -140
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 مجتمع الصم وحق الوصول للمعلومة عبر التسنية  -141

 والوصول الرقمي  اإلعاقةذوي  األشخاص -142

 الملكية الفكرية في حياتنا  -143

 Davinci Resolveمسدمة لبرنامج  -144

 قمة التسنية  إلى األميةمكفوفون من ال -145

 مواقع بال مطورين  -146

147- Twitter  وتأثيره على المجتمع 

 Figmaمسدمة في عالم تصميم الواجهات وبرنامج  -148

  اإلعاقةالصحة الرقمية وتمكين ذوي  -149

 الصم وضعاف السمع في المملكة  لألشخاصتحسين الوصول الشامل  -150

 الوصول لمواقع الويب  إمكانيةعلى نظرة  -151

 التوحد  ألطفالضطرابات النفسية والتعليم عن بعد اال -152

 لغة البايثون  -153

 الوصول الرقمي  إمكانية -154

 البحث عن الوايفة وكيفية LinkedInآلية بناء ملم احترافي على شبكة  -155

  اإلنتاجيةمهارات تسنية لتطوير  -156

  اإلشارةالتطبيسات الحكومية بلغة  -157

 (  اإلعاقةجلسة حوارية )التسنية وذوي  -158

  اإلعاقةذوي  لألشخاصالوصول الرقمي تمكين  -159

 : الفرص والتحديات  اإلعاقةالتعليم عن بعد لذوي  -160

  إشارةتطبيق  -161

 التواصل االجتماعي والمكفوفين  -162

 ببرامج التعليم االلكتروني  اإلعاقةالمحتوى  إعدادتوايم مبادئ  -163

 صماء  كامرأةتجربتي  -164

  اإلعاقةالتسنيات المساعدة في حياة ذوي  أهمية -165

 سة االجتماعية ودورها في تعزيز مستسبل مكة الرقمي الهند -166

 ذوي التوحد والتسنية  األطفال -167

 Googleبرنامج تطبيسات  -168

 السيبراني في حياتنا اليومية  األمنأهمية  -169

 تسنيات حل المشكالت في عصر التحول الرقمي  -170

 الشرائح االلكترونية المزروعة  -171

 العميق  الذكاء االصطناعي وأساسيات تعلم اآللة والتعلم -172

 مسدمة في الذكاء االصطناعي  -173

 مدخل إلى األمن السيبراني  -174
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 األمن السيبراني  -175

 رؤية قطاع االتصاالت وتسنية المعلومات في تمكين المرأة  -176

  HTMLأساسيات لغة  -177

 الجانب االستثماري في شبكات التواصل االجتماعي -178

 أهمية التوعية بأمن المعلومات  -179

 مية : وصايا للمربين نحو استخدام منضبط للتسنية الرق -180

 الهندسة االجتماعية في أمن المعلومات  -181

 إدارة مخاطر أمن المعلومات  -182

 مسدمة في أمن المعلومات  -183

 استراتيجيات أمن المعلومات لحماية قواعد البيانات  -184
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 كيم تحسق التميز الجامعي  -3

  :شهادات الشكر والتسدير   العشرون الواحد 

  هـ1435عام  بعكلية اآلداب بينمن سعادة عميد شكر وتسدير 

  هـ1435ومثسفات المدينة عام  أديباتشكر وتسدير من رواق 

 هـ1436عام  بعشكر وتسدير من سعادة عميد كلية اآلداب بين 

  هـ 1437شكر وتسدير من وكيلة كلية اآلداب بالمدينة 

  هـ1437شكر وتسدير من وكيلة كلية العلوم 

  هـ1437در بب األولىشكر وتسدير من الثانوية 

   هـ1438بالمدينة  األكاديمي اإلرشادشكر وتسدير من مشرفة وحدة 

  هـ1438العنود الخيرية  األميرةشكر وتسدير من مؤسسة 

  هـ1438شكر وتسدير من سعادة عميد كلية المجتمع ببدر 

  هـ1438بالمدينة  اآلدابشكر وتسدير من سعادة عميد كلية 

 هـ1438سم العلوم االجتماعية نائبة رئيس ق سعادة  شكر وتسدير من 

 هـ1438مدير مركز التنمية االجتماعية ببدر  سعادة شكر وتسدير من 

 هـ.1438 -1437المنورة )بنات ( للعام الجامعي  المدينة شرق التعليم مكتب مديرة سعادة من وتسدير شكر 

 هـ1439 شكر وتسدير من ثانوية الخيم بمحافظة بدر 

 هـ1440قسم العلوم االجتماعية رئيس  سعادة  شكر وتسدير من 

  هـ1440شكر وتسدير من منسوبات الثانوية الثانية ببدر 

  هـ1440شكر وتسدير من ثانوية الحسينية ببدر 

 هـ1440مدير عام التعليم بمنطسة المدينة المنورة  سعادة  شكر وتسدير من 

  هـ1440ودراسات المدينة المنورة  أبحاثمدير مركز سعادة شكر وتسدير من 

  هـ1440شكر وتسدير من منسق برنامج أصدقاء نزاهة بالمدينة المنورة  

  هـ1441شكر وتسدير من سعادة  رئيس قسم العلوم االجتماعية 

  هـ1441شكر وتسدير من سعادة مدير مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة 

  هـ1442بالمدينة المنورة  الوحيينتعظيم وقم شكر وتسدير من سعادة مدير 

 هـ1443ر وتسدير من سعادة رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالساهرة شك 

  هـ1443شكر وتسدير من سعادة مدير تنمية االوجام بالدمام 

 

 

 


