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: املؤهالث العلميت

 جخصص . ، اإلاملىت ألاسدهيت الهاؼميت(م2006)حامعت اليرمىن . ؤلاداسة التربىيت: دهخىساٍ الفلعفت في التربيت، جخفق

صال ؤلاداسر والتربىر  :دقيق . الخىىيش وؤلـا

يت مً جلذيش دسحت أَميت جىبيم بشهامج ئـصال اللىاع العام  بىصاسة التربيت والخعليم ألاسدن" :عىوان أطروحت الدكتوراه

". وحهت هظش اللادة التربىيين

 :الخبراث العمليت 

  الشياك، مىز  -، حامعت اإلالً ظعىد"اإلاشهض الىوجي ألبحار كمايا الؽباب"أظخار ؤلاداسة التربىيت اإلاعاعذ، في

 .  م حتى جاسيخه26/5/2010

 الشياك،  -، حامعت اإلالً ظعىد"الؽباب كمايا اإلاشهض الىوجي ألبحار"وحذة البحىر واظخىصعاث الشأر في  مؽشف

 .  حتى جاسيخه م26/5/2010مىز 

 أظباس للذساظاث والبحىر "بمشهض  الهيئت العلميتوعمى  وباحث سئيس ي بالخيليف، ؤلاداسر ، واإلاذيش اإلايعم العلمي

 . م4/1/2010 ئلىم 13/12/2006 الشياك مً ،"وؤلاعصم

  ماَش لفىاعت "سئيغ لجىت ئعذاد البرامج والحلائب الخذسيبيت، وسئيغ لجىت اإلاخابعت، وعمى لجىت جلييم مؽشوع

 (.اظخمش زماهيت أؼهش بجامعت اإلالً ظعىدللؽباب مؽشوع جذسيبي )، "ؼباب اإلاعخلبل

  حذة، اإلاملىت العشبيت  ،"مشهض كشاءاث لذساظاث الؽباب"معدؽاس أٌو وعمى الفشيم العلمي والهيئت الاظدؽاسيت في

 .الععىديت

  حذة، اإلاملىت العشبيت الععىديت"لصظدؽاساث وبىاء اللذساثمشهض ػذن "معدؽاس مخعاون مع ،. 

  اإلاملىت العشبيت الععىديت، الشياك"مشهض باحثاث لذساظاث اإلاشأة"معدؽاس مخعاون مع ،. 

  م5/12/2006 م ئلى22/8/2000 مً ألاسدهيتمعلم بىصاسة التربيت والخعليم. 

كاظم عادل أحمد الغول / الدكتور 

أصتاذ إلادارة التربويت املضاعد 

مغرف وحدة البحوث واصتطالعاث الرأي 

 الرياض/ جامعت امللك صعود/ املركس الوطني ألبحاث قظاًا الغباب

  

 



 

2-9 

م20/10/2014آخر حتديث يف تاريخ   

: الخبراث العلميت

 
ًال
 :العلميت اإلاحىمت الذساظاث واإلاإجمشاث :أوو

: امليغورةالدراصاث 

، واظم عادٌ .1 مدًريت التربيت والتعليم  درجت رطا الطلبت على مباوي ومرافق املدارش الثاهويت،" (.م2013. )الؼٌى

 
ًال

العذد الثامً، . ، مجلت علىم ؤلاوعان واإلاجخمع، حامعت محمذ خيمش، بعىشة، الجضائش"للواا قصبت  ررد هموذجا

 (I.S.S.N:2253-0347).  (1659-12: )اللاهىوي ؤلايذاعم، سكم 2013ديعمبر 

، واظم عادٌ،  .2 أزماث أهبياا هللا ًوصف وععيب ويووط عليهم الضالم :  دارة ألازماث في إلاصالم"(. م2014)الؼٌى

 
ًال

كبٌى اليؽش بخاسيخ  ، خىاب(حىمتمجلت علميت دوسيت م)، العلىم ؤلاوعاهيت ملبٌى لليؽش، مجلت حامعت ؼلشاء."أهموذجا

 ISBN (ISSN): 1685/6549َـ، 23/07/1435

، واظم عادٌ .3 . "حق التعليم وفرص جكويً رأش املال املعرفي لدى الغباب في دول الرريع العربي"(. م2013. )الؼٌى

ٌ اإلاإجمش  جىظيم مشهض أبحار حيل حلىق ؤلاوعان بالخعاون . حلىق ؤلاوعان في ظل الخؼيراث العشبيت الشاَىت: الذولي ألاو

ئبشيل  7-5لبىان،  / الجضائش، وحامعت آسيغ/ وسكلت: الجضائش، وحامعت كاـذر مشباال/ بعىشة: مع حامعت محمذ خيمش

 .، بيروث، لبىان2013

، واظم عادٌ .4  ".القيم لدى الغباب الضعودي بين الاعتقاد والتطبيق(. "م2013. )و صيىى، صياد الفالح، هضاس و الؼٌى

 (ISSN 2090-9012)  م2013ظبخمبر -مجلت وليت آلاداب، حامعت بجي ظىيف، العذد الثامً والعؽشيً، يىليى

5. AlGhoul, Kadhem & AlSalih, Nizar "Youth related issues in the Saudi Press coinciding with the 

"Arab Spring 2012".  International Conference on Social Science and Humanity - ICSSH 2014, in 

Seoul, South Korea.  IJSSH (ISSN: 2010-3646) 2014. 

 

 :قيد اليغردراصاث 

مذيشيت التربيت والخعليم للىاء كفبت  عً الخذماث الخعليميت والخعلميت في دسحت سلا ولبت اإلاذاسط الثاهىيت" .1

 (كيذ اليؽش".)ئسبذ

ٌ : البىالت بين خشيجي مإظعاث الخعليم العالي مً وحهت هظش وصب حامعت اإلالً ظعىد" .2 ". ألاظباب، وآلازاس، والحلى

 (كيذ اليؽش)

اء اظخخذام الؽباب الععىدر لؽبياث الخىاـل الحاحاث الىفعيت، والاحخماعيت، وألامىيت التي جىمً وس " .3

 (كيذ اليؽش". )الاحخماعي

 (كيذ اليؽش". )الفىسة الزَىيت للذسباويت لذي الؽباب الععىدر" .4

: املغاركت بتىظيم املؤجمراث والفعالياث العلميت

: لايا اإلاجخمع اإلاعاـش جحذ ؼعاسؤلاعصم الجذيذ وق ": عمى اللجىت العلميت في اإلاإجمش الذولي الثاوي في مىلىع .1

جىظيم وليت العلىم ؤلاوعاهيت والاحخماعيت بجامعت محـمذ خيمش،  .2014هىفمبر  26 -25يىمي  ،"الخحذياث والفشؿ

 .بعىشة، الجضائش، بالخعاون مع مخبر الخؼير الاحخماعي والعصكاث العامت في الجضائش



 

3-9 

م20/10/2014آخر حتديث يف تاريخ   

يت الحم في بيئت ظليمت في الدؽشيعاث الذوليت الذاخل": عمى اللجىت العلميت في اإلاإجمش الذولي الثاوي في مىلىع .2

، مشهض حيل البحث العلميجىظيم  .م29/12/2013-27، "البيئت أماهت لألحياٌ اللادمتوالؽشيعت ؤلاظصميت، جحذ ؼعاس 

 .حامعت أسيغ، لبىانالجضائش، بالخعاون مع 

جىظيم  .م27/04/2014-25، "العىإلات ومىاهج البحث العلمي: "الهيئت العلميت في اإلاإجمش الذولي الثالث في مىلىععمى  .3

 .مشهض حيل البحث العلمي، الجضائش، بالخعاون مع حامعت أسيغ، لبىان

 
ًال
 :الشئيغ بهاَا، ئلافت ئلى وىوي الباحث التي جشأظذ الفشيم العلمي ٌاإلاذعىمت  الدراصاث الوطىيت :جاهيا

كِت العررّيِت " سئيغ الفشيم العلمي، والباحث الشئيغ للذساظت الىوىيت اإلاحىمت اإلاىظىمت بـ  .1
َ
مل

َ
باُب ِفي امل

ّ
الغ

ِت  ًّ قافّي والِقَيمّي )الّضُعود
ّ
رُص الِبىاِا الاجتَمااّي والث

ُ
 6فشد، ؼملذ عمىم اإلالىت، جيىهذ مً 2270، ؼملذ عيىتها ("ف

. َـ1434/1435حذة / اءاث لبحىر ودساظاث الؽبابمجلذاث، لفالح مشهض كش

، "واقع واحتياجاث املرأة الضعودًت"اإلاحىمت اإلاىظىمت بـ  العلميتسئيغ الفشيم العلمي، والباحث الشئيغ للذساظت  .2

مجلذاث، لفالح مشهض باحثاث لذساظاث 4امشأة، ؼملذ مىىلت الشياك، وحذة، وحائل، جيىهذ مً  784ؼملذ عيىتها 

. َـ1434/1435الشياك / اإلاشأة

، "ةواقع الغباب في املىطقت الغرقي"بـ  اإلاىظىمتالعلميت اإلاحىمت سئيغ الفشيم العلمي، والباحث الشئيغ للذساظت  .3

 .َـ1434/1435حذة / اثؼملذ اإلاىىلت الؽشكيت فلي، لفالح مشهض ػذن لصظدؽاساث وبىاء اللذس

واقع واحتياجاث املىظماث اليضويت "سئيغ الفشيم العلمي، والباحث الشئيغ للذساظت العلميت اإلاحىمت اإلاىظىمت بـ  .4

ت ، ؼملذ عيىتها اإلاىظماث الخيريت اليعائيت في مىىلت الشياك، وحذة، وحائل، لفالح مشهض باحثاث لذساظاث "الخيًر

 (.كيذ العمل)ٌ 1435/1436الشياك / اإلاشأة

واقع واحتياجاث املرأة في بعع "يم العلمي، والباحث الشئيغ للذساظت العلميت اإلاحىمت اإلاىظىمت بـ سئيغ الفش .5

امشأة، ؼملذ محافظت الذمام والجبيل  870، ؼملذ عيىتها "محافظاث املىطقت الغرقيت باململكت العرريت الضعودًت

(. كيذ العمل)َـ 1435/1436الشياك / اإلاشأة وحفش الباوً وؤلاحعاء والخبر والخفجي، لفالح مشهض باحثاث لذساظاث

  
ًال
 :(باحث مؽاسن)اإلاؽترهت،  العلميت الىوىيت الذساظاث والبحىر :جالثا

باحث سئيس ي لمً الفشيم ، م2011، "على الؽباب في اإلاملىت العشبيت الععىديت خىش اإلاعىشاث واإلاخذساث"دساظت  .6

 .البحثي للمشهض الىوجي ألبحار الؽباب

لمً الفشيم سئيس ي م، باحث 2011، "واكع اإلاشاهض وألاهذيت واإلاىاؼي الترويحيت في اإلاملىت العشبيت الععىديت: "دساظت .7

 .البحثي للمشهض الىوجي ألبحار الؽباب

، باحث سئيس ي لمً الفشيم 2011، "الىوىيت للؽباب الاظتراجيجيتاظخىصع سأر الؽباب الععىدر عً : "دساظت .8

 .ووجي ألبحار الؽبابالبحثي للمشهض اٌ

م، باحث سئيس ي لمً الفشيم البحثي 2010، "الخأزير العلبي لبعن وظائل ؤلاعصم على اليؾء والؽباب: "دساظت .9

 .للمشهض الىوجي ألبحار الؽباب

 (.باحث مؽاسن، مشهض أظباس)دساظت جخابعيه، " معخىي الؼلى والخىشف في اإلاجخمع الععىدر: "دساظت .10

ذ وجحليل ا: "دساظت .11  -ؼهشيت–دساظت  12" )حٌى ؼشهت أساميى الععىديت وؤلالىتروهيتإلامامين ؤلاعصميت اإلالشوءة ـس

 (.باحث سئيس ي، مشهض أظباس(. )م2008/2009لعام 
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باحث (. )م2007/2008".)مذي جلبيت الفعالياث العياحيت إلاخىلباث الؽباب في اإلاملىت العشبيت الععىديت: "دساظت .12

 (مؽاسن، مشهض أظباس

". جحليل محخىي اإلاىاد اإلايؽىسة في الصحافت الىسكيت وؤلالىتروهيت حٌى العياحت في الععىديت": دساظت .13

( باحث سئيس ي، مشهض أظباس(. )م2007/2008)

 

 رابع
ًال
 (:www.asbar.com للذساظاث جحذ ئؼشاف مشهض أظباس)اإلايعم العلمي للذساظاث الخاليت  :ا

 :التربويت والاجتماعيت الدراصاث . أ

. اإلاؽهذ التربىر والخعليمي مً وحهت هظش الؽباب الععىدر .14

 .مؽىصث جىاحه اإلاجخمع الععىدر مً وحهت هظش الؽباب الععىدر .15

 .مذي جلذيش الؽباب الععىدر للمؽىصث العاوفيت والاحخماعيت التي يعاوي منها .16

 (.1حضء )حعشك الؽباب الععىدر لىظائل ؤلاعصم وأدواث الثلافت  .17

 (.2حضء )حعشك الؽباب الععىدر للفمائياث واظخخذاماتهم لإلهترهذ  .18

. كمايا اإلاشأة وحلىكها هما يشاَا الؽباب الععىدر .19

. جلذيش الؽباب الععىدر لصلتزام الذيجي عىذ فئتهم .20

 .الؽباب الععىدر ومؽىصث أوكاث الفشاغ .21

 .2+1ج / في اإلاجخمع الععىدر  ؤلاهترهذأهماه وأػشاك اظخخذاماث  .22

: الاصتراجيجيتالدراصاث  . ب

اب"جلىيم  .23  .2+1ج " / حملت الخمامً الىوجي لذ ؤلاَس

 .ومً زلافخه ومً بعن اللمايا العياظيت اإلاعاـشة" آلاخش"مىكف الؽباب الععىدر مً  .24

 .اإلاعخلبليت، ؤلايجابياث والعلبياثاإلاؽاسهت : الاهخخاباث البلذيت في الععىديت  .25

 .اللزاَت، الخىفيز، اإلاشرحىن : الاهخخاباث البلذيت في الععىديت  .26

 .هت مً عذمها في اهخخاباث اإلاجالغ البلذيتأظباب اإلاؽاس: جلىيم ججشبت الاهخخاباث في الععىديت  .27

 .الشأر في الاهخخاباث في اللىاعاث ألاخشي ػير اإلاجالغ البلذيت: الاهخخاباث البلذيت في الععىديت .28

: الدراصاث الاقتصادًت. جـ

. ظىق ألاظهم الععىديت وجأزيٍر على الثلت بمعخلبل العىق " انهياس" .29

 .ظىق ألاظهم الععىديت" انهياس"ألالشاس واإلاخاوش التي حعبب فيها  .30

 .خفائق اإلاخعاملين في ظىق ألاظهم الععىديت وجأزيٍر على الثلت بمعخلبل العىق  .31

 .ومؽىصث ظىق ألاظهم الععىديت... اهفجاس البالىن  .32

يت لعىق ألاظهم الععىديت( 43: )الخبراء .33  .جـى

. اإلاؽىصث الاكخفاديت التي يعخلذ الؽباب الععىدر اهه يعاوي منها .34

: جال التدريب والتطويرم

 
ًال
: برهامج ماهر لصىاعت عباب املضتقبل: أوو

http://www.asbar.com/
http://asbar.com/AR/Contents.aspx?AID=486
http://asbar.com/AR/Contents.aspx?AID=480
http://asbar.com/AR/Contents.aspx?AID=444
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  مؽشوع جذسيبي للؽباب )، "ماَش لفىاعت ؼباب اإلاعخلبل"سئيغ لجىت ئعذاد البرامج والحلائب الخذسيبيت لبرهامج

 (.بجامعت امللك صعودأؼهش ( 8)زماهيت  اظخمش

  اإلاعخلبلماَش لفىاعت ؼباب "سئيغ لجىت اإلاخابعت لبرهامج" .

  ماَش لفىاعت ؼباب اإلاعخلبل"عمى لجىت جلييم مؽشوع بشهامج". 

 
ًال
 :مغروع التدريب على املهاراث اللغويت: جاهيا

  هشس ي بحث صحيفت الجضيشة، "الخذسيب على اإلاهاساث اللؼىيت"عمى لجىت جأليف وجحىيم الحلائب الخذسيبيت إلاؽشوع ،

 .(ففصن دساظيان مذجهمؽشوع جذسيبي ). جامعت ألاميرة هورة بيت عبد الرحمً

 ـــــابت : مفشداث البرهامج الشظــــــالت ؤلاداسيت  -الحىاساث اللفيرة والحىاساث اإلامخذة –ؤلاكىاع  -الخفاوك –ؤلاللــــاء والخىـ

ــــي –محالش الخحليم  –محالش الاحخماع –الخلاسيش – أظاظياث  –اإلالاٌ هخابت  –الىخابت ألاواديميت  -الخحشيش العشبــ

. الىخابت

: لدى الجهاث التاليتمدرب معتمد  

  حامعت اإلالً ظعىد ،كمايا الؽباباإلاشهض الىوجي ألبحار .

 حامعت اإلالً ظعىد، عمادة ؼإون الىصب الىصبي، والخىحيه وحذة ؤلاسؼاد. 

 ًهشس ي بحث صحيفت الجضيشة، حامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشحم .

: البرامج التدريبيت التي قدمتها 

(. ُمعّذ الحليبت ومذسبها. ) TOT "جذسيب اإلاذسبين"دوسة  .1

 (.ُمعّذ الحليبت ومذسبها".)خىت الخىىيش الزاحي"دوسة  .2

 (.محىم الحليبت ومذسب لها".)جحشيش اإلاشاظصث ؤلاداسيت"دوسة  .3

 (.ُمعّذ الحليبت ومذسبها".)معإوليتي... مجخمعي"دوسة  .4

 (.ُمعّذ الحليبت ومذسبها".)اإلاهاساث ؤلاداسيت"دوسة  .5

 (.محىم الحليبت ومذسب لها. )دوسة اإلاشاظصث ؤلاداسيت .6

 (.ُمعّذ الحليبت ومذسبها" )هيف جخؼلب على كلم الاخخباس"دوسة  .7

ا مً الذوساث الخذسيبيت اإلاخخففت بخىىيش الزاث واإلاهاساث  .8 التي كذمذ لجهاث  والخذمت اإلاجخمعيت ؤلاداسيتوػيَر

. خاـت

 :الدوراث التطويريت

  ووالت الجامعت للؽإون الخعليميت . وئعذادَمَيئت الخذسيغ الجذد  أعماءالذوسة الخأظيعيت العادظت لتهيئت

 .م15/10/2012-14َـ اإلاىافم 29/11/1433-28وعمادة جىىيش اإلاهاساث، حامعت اإلالً ظعىد،  وألاواديميت

 اديت في اإلاجخمع اإلاحليدوسة جىميت اللذساث اللي(LICD) . 12. الهاؼميت ألاسدهيتاإلاعهذ البريىاوي، عمان، اإلاملىت-

 .م16/3/2010

  الشخفت الذوليت لليادة الحاظب(ICDL) . م2005 أػعىغ، ألاسدهيتوصاسة التربيت والخعليم. 

  دوسة الاكخفاد اإلاعشفي(ERFKE)  (. 2004/2005)ظاعت ( 16)بىاكع

  دوسة الخحليل ؤلاحفائي(SPSS)  (.م2004)ظاعت فعليت ( 50)بىاكع 
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  (.م2000)ظاعت ( 186)دوسة أظاليب الخذسيغ بىاظىت الحاظب بىاكع 

  (. م2000)ظاعت فعليت ( 100)دوسة الىمبيىجش والبرمجياث الجاَضة بىاكع

 ا مً الذوساث والبرامج الخذسيبيت والخىىيشيت . وػيَر

 :والىدواث وورظ العملاملغاركاث العلميت 

، في اإلاملىت العشبيت الععىديت ألاوفاٌإلاؽشوع جحليل ولع  ملحور الحماًت وسؼت عمل الخحليل العببياإلاؽاسهت في  .1

 اإلاخحذة للىفىلت ألاممان، ومىظمت مْم عَع ومشهض آيت لصظدؽاساث والخىميت في  الشياك،جىظيم اللجىت الىوىيت للىفىلت في 

 .م17/09/2014َـ، اإلاىافم22/11/1435الخليج العشبي، لذٌو ( اليىهيعف)

، في اإلاملىت العشبيت الععىديت ألاوفاٌإلاؽشوع جحليل ولع ملحور الصحت  وسؼت عمل الخحليل العببي اإلاؽاسهت في .2

ان، الشياك، ومشهض آيت لصظدؽاساث والخىميت جىظيم اللجىت الىوىيت للىفىلت في  مْم  اإلاخحذة للىفىلت ألاممومىظمت في عَع

 .م18/09/2014َـ، اإلاىافم23/11/1435لذٌو الخليج العشبي، ( اليىهيعف)

 ؤلالىترووي، جىظيم اإلاشهض الىوجي للخعلم "اإلاعخلبليت ؤلالىتروويبيئاث الخعلم "اإلاؽاسهت حللت الىلاػ الثالثت عؽش  .3

 .م18/09/2014-17َـ، اإلاىافم 23/11/1435-22. والخعليم عً ُبعذ، وحامعت اإلالً ظعىد

، وليت التربيت، "سؤي عاإلايت وجىلعاث ووً: ئعذاد معلم اإلاشحلت الابخذائيت في اإلاملىت العشبيت الععىديت"هذوة  حمىس  .4

 .م14/4/2014-13َـ اإلاىافم 14/6/1435-13حامعت اإلالً ظعىد، 

العلمي، فشع الىوالت للخبادٌ ، ووالت الذساظاث العليا والبحث "مىظىمت ـىاعت اإلاعشفت"وسؼت عمل اإلاؽاسهت في  .5

 .م10/11/2013َـ اإلاىافم 07/01/1435اإلاعشفي وهلل الخلىيت، حامعت اإلالً ظعىد، 

وعمادة جىىيش اإلاهاساث،  وألاواديميتووالت الجامعت للؽإون الخعليميت ". هحى جذسيغ حامعي مخميز"بشهامج حمىس  .6

 .م9/09/2013-8َـ اإلاىافم 1434/رو اللعذة 3-2حامعت اإلالً ظعىد، 

، عمادة جىىيش اإلاهاساث، حامعت اإلالً "جلييم مخشحاث الخعلم" "اإلالخلى العىىر الثاوي للخذسيغ الجامعي" حمىس  .7

 .م12/2/2013-9َـ اإلاىافم 2/4/1434-28/3ظعىد، 

الاعخماد : "بعىىان" حعتن"للجمعيت الععىديت للعلىم التربىيت والىفعيت الللاء العىىر العادط عؽش  حمىس  .8

 .م4/2/2013َـ، 23/3/1434، حامعت اإلالً ظعىد، "اإلاذسس ي

وووالت الجامعت  وألاواديميتووالت الجامعت للؽإون الخعليميت  ،"الىاكع والىمىال: َييلت اليلياث"هذوة  حمىس  .9

 .م8/10/2012-7ٌ اإلاىافم 22/11/1433-21للخىىيش والجىدة، حامعت اإلالً ظعىد، 

َـ 14/10/1433، عمادة جىىيش اإلاهاساث، حامعت اإلالً ظعىد،  "الخذسيغ الجامعيالخىيتر و"وسؼت عمل  اإلاؽاسهت في .10

ٌ  ألاظبىعلمً فعالياث . )م1/9/2012اإلاىافم  (. َـ1433/1434مً العام الجامعي  ألاو

، عمادة جىىيش اإلاهاساث، حامعت "كمايا معاـشة في اليؽش في الذوسياث العلميت الذوليت"وسؼت عمل  اإلاؽاسهت في .11

ٌ  ألاظبىعلمً فعالياث . )م2/9/2012َـ اإلاىافم 15/10/1433  اإلالً ظعىد،  (.َـ1433/1434مً العام الجامعي  ألاو

اإلاماسظاث العاإلايت "ؤزشاث العلليت جحذ عىىان اإلالخلى الذولي العىىر الثالث للىكايت والعصج مً حعاوي الم حمىس  .12

َـ 11/06/1433-10، جىظيم اللجىت الىوىيت إلايافحت اإلاخذساث، الشياك، "وجحذياث جلييم البرامج والخىبيم محليا

 .م2/05/2012-1اإلاىافم 
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، حامعت اإلالً علمي، عمادة البحث اٌ"ISIالاعخباساث العلميت الصصمت كبل اليؽش في مجصث "وسؼت عمل  اإلاؽاسهت في .13

 .م10/4/2012َـ اإلاىافم 18/5/1433ظعىد، 

َـ 9/1/1433، عمادة البحث العلمي، ، حامعت اإلالً ظعىد، "أخصكياث البحث العلمي"وسؼت عمل  اإلاؽاسهت في .14

 .م4/12/2011اإلاىافم 

، عمادة البحث ("ؤلابذاع ؤلاداسة، الاظدثماس،)الاججاَاث الحذيثت في ـىاعت البحث العلمي " وسؼت عمل  اإلاؽاسهت في .15

 .م9/10/2011َـ اإلاىافم 11/11/1432العلمي، حامعت اإلالً ظعىد، 

َـ 14/10/1432-13، عمادة جىىيش اإلاهاساث، حامعت اإلالً ظعىد، "اإلالخلى العىىر ألاٌو للخذسيغ الجامعي"حمىس  .16

 .م12/9/2011-11اإلاىافم 

 .م10/5/2011، عمادة ؼإون اإلاىخباث، حامعت اإلالً ظعىد، "الخعشيف بلىاعذ اإلاعلىماث"وسؼت عمل  اإلاؽاسهت في .17

 .مEntrepreneur ،9/5/2011، مجلت سواد ألاعماٌ "حعضيض مجخمع سيادة ألاعماٌ"حمىس هذوة  .18

-1اإلالً ظعىد، ، عمادة البحث العلمي، حامعت "ئداسة اإلاؽشوعاث واإلاجمىعاث البحثيت"وسؼت عمل  اإلاؽاسهت في .19

 .م2/5/2011

، ووالت الجامعت للذساظاث العليا والبحث "معايير الخميز البحثي في الجامعاث العاإلايت"وسؼت عمل  اإلاؽاسهت في .20

 .م25/4/2011العلمي، حامعت اإلالً ظعىد، 

والاجفاالث، حامعت اإلالً  ؤلالىتروهيتعمادة الخعامصث . (SAS)وسؼت عمل للبرهامج ؤلاحفائي ظاط  اإلاؽاسهت في .21

 .م16/3/2011َـ اإلاىافم 11/4/1432ظعىد، 

م، 8/3/2011-7َـ اإلاىافم  3/4/1432-2، "آزاس الابتزاص على الفشد واإلاجخمع"بعىىان ( مؽترن)ئعذاد وسكت عمل  .22

 .جىظيم كعم الثلافت ؤلاظصميت بيليت التربيت بجامعت اإلالً ظعىد

م، جىظيم كعم الثلافت 8/3/2011-7َـ اإلاىافم  3/4/1432-2، "ظباب، العصجاإلافهىم، ألا: الابتزاص"حمىس هذوة  .23

 .ؤلاظصميت بيليت التربيت بجامعت اإلالً ظعىد

جىىيش أكعام التربيت الخاـت بجامعاث اإلاملىت، كعم التربيت الخاـت بجامعت "وسؼت عمل بعىىان اإلاؽاسهت في  .24

 .حامعت اإلالً ظعىد.م2/3/2011-28/2َـ اإلاىافم 27/3/1432-25، "اإلالً ظعىد همىرحا

-21َـ اإلاىافم 21/3/1432-18والخعليم عً بعذ، الشياك، ؤلالىتروويحمىس اإلاإجمش الذولي الثاوي للخعلم  .25

 .والخعليم عً بعذ ؤلالىتروويم، وصاسة الخعليم العلي الععىديت، واإلاشهض الىوجي للخعلم 24/2/2011

ياث الفادسة عً مشاهض ألابحار اإلاعىيت بلمايا الؽبابظبل جفعيل الً"مؽاسن بىسكت عمل بعىىان  .26 ، "جائج والخـى

اإلاشهض الىوجي م، 21/2/2011، "ووىيت ألبحار الؽباب باإلاملىت العشبيت الععىديت اظتراجيجيتهحى " في حللت هلاػ

 . حامعت اإلالً ظعىد، الشياك، اإلاملىت العشبيت الععىديتألبحار الؽباب، 

َـ اإلاىافم 4/2/1432الىوىيت للؽباب باإلاملىت العشبيت الععىديت الاظتراجيجيت"بعىىان  حللت هلاػاإلاؽاسهت في  .27

 .اإلاشهض الىوجي ألبحار الؽباب ووصاسة الاكخفاد والخخىيي الععىديت، الشياك، اإلاملىت العشبيت الععىديت. م8/1/2011

َـ اإلاىافم 24/6/1431، "أصحاءبيئاث حامعيت خاليت مً الخذخين مً أحل ؼباب "وسؼت عمل اإلاؽاسهت في  .28

. الؽباب، حامعت اإلالً ظعىد ألبحارم،  اإلاشهض الىوجي 7/6/2010

: العظوياث

 .، الشياك، وعمى مإظغ للجمعيتللمعإوليت ؤلاعصميتالجمعيت العشبيت  ئداسةمجلغ  هائب سئيغ .1
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 .، الجضائشحيل البحث العلمي عمى الهيئت العلميت والاظدؽاسيت في مشهض .2

 .، الجضائشعلميت محىمت ، مجلت"حيل حلىق ؤلاوعان"الخحشيش إلاجلت  َيئتعمى  .3

. دوليت ففليت محىمت جشوهيتالً ، مجلت"ئلاءاث علميت"عمى الهيئت الاظدؽاسيت إلاجلت  .4

: الدروع وعهاداث الغكر

1.  ٌ ، اإلاىعلذ "العلميالعىإلات ومىاهج البحث : "ؼهادة ؼىش وجلذيش على الجهىد اإلابزولت  هجاال اإلاإجمش الذولي الثالث حى

/ الجضائش، ومخبر الؽباب واإلاؽىصث الاحخماعيت/ مشهض حيل البحث العلمي. م27/04/2014-25لبىان بخاسيخ / في بيروث

 .لبىان/ الجضائش، وحامعت أسيغ

2.  ٌ الحم في بيئت ظليمت، في : )ؼهادة ؼىش وجلذيش على الجهىد اإلابزولت لفياػت مؽشوع اإلاإجمش الذولي الثاوي حى

، واإلاىعلذ في (البيئت أماهت لألحياٌ اللادمت: )، جحذ ؼعاس(ؼشيعاث الذوليت والذاخليت والؽشيعت ؤلاظصميتالذ

 .مشهض حيل البحث العلمي في الجضائش، وحامعت أسيغ في لبىان. م29/12/2013-27لبىان بخاسيخ /بيروث

/ الفادس بحضيشان" حيل حلىق ؤلاوعان"إلاحىمت ئفادة جحىيم ألابحار اإلايؽىسة في العذد الثاوي، مً اإلاجلت العلميت ا .3

 2013يىهيه 

 اظخمشبشهامج جذسيبي )دسع اإلاشهض الىوجي ألبحار الؽباب، في الحفل الخخامي إلاؽشوع ماَش لفىاعت ؼباب اإلاعخلبل  .4

 (.م9/10/2011َـ اإلاىافم 11/11/1432الشياك، بخاسيخ ) (.زماهيت أؼهش

اللاَشة، بخاسيخ ) .العلميت والخىمىيت في خذمت ألامت ؤلاظصميت ؤلاهجاصاثعً ، دسع كىاة الحىمت الفمائيت .5

 (.م29/4/2011َـ اإلاىافم 25/5/1432

اللاَشة، ) .العلميت والخىمىيت في خذمت ألامت ؤلاظصميت ؤلاهجاصاث، عً ةؼهادة ؼىش وجلذيش مً كىاة الحىمت الفمائي .6

 (.م29/4/2011َـ اإلاىافم 25/5/1432بخاسيخ 

ياث الفادسة عً مشاهض "بحار الؽباب، للمؽاسهت بىسكت عمل ألإلاشهض الىوجي دسع ا .7 ظبل جفعيل الىخائج والخـى

هحى اظتراجيجيت ووىيت ألبحار الؽباب باإلاملىت العشبيت "، لمً حللت هلاػ "ألابحار اإلاعىيت بلمايا الؽباب

 .م21/2/2011 َـ اإلاىافم18/3/1432 ،"الععىديت

الشياك، . )العلميت وؤلاداسيت في مشهض أظباس ؤلاهجاصاثدسع ميعىبي مشهض أظباس للذساظاث والبحىر وؤلاعصم، عً  .8

( م04/01/2010اإلاىافم  َـ18/01/1431 بخاسيخ

: مً اللقاااث التلفسيوهيت واملقاوث بعع

 .، في بشهامج يىم حذيذ"ؤلاعصم والتربيت: "حللت بعىىان: كىاة اإلاجذ .1

http://shasha.ksu.edu.sa/view_video.php?viewkey=f22df63d3344ad89919c 

. ، في بشهامج يىم حذيذ"َمىم ومؽىصث الؽباب: "حللت بعىىان: كىاة اإلاجذ .2

http://shasha.ksu.edu.sa/view_video.php?viewkey=cf1a0ec3e19c7f2529f2 

 .اظخىديى عالي، في بشهامج "الؽباب وؼبياث الخىاـل الاحخماعي: "عىىان الحللت: كىاة عالي .3

http://www.youtube.com/watch?v=F2YXFCe3MFE 

 .، في بشهامج ـباال حذيذ"الخىاـل الاحخماعي العليم: "عىىان الحللت: كىاة الذاهت .4

 .، في بشهامج ـباال حذيذ"وآلازاسوالذوافع  ألاظباب: اإلاخذساث: "عىىان الحللت: كىاة الذاهت .5

ٌ  وآلازاس ألاظباب: العىىظت: "عىىان الحللت: كىاة الذاهت .6  .، في بشهامج ـباال حذيذ"والحلى

http://shasha.ksu.edu.sa/view_video.php?viewkey=f22df63d3344ad89919c
http://shasha.ksu.edu.sa/view_video.php?viewkey=cf1a0ec3e19c7f2529f2
http://www.youtube.com/watch?v=F2YXFCe3MFE
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 .، في بشهامج ظيذحي"دساظت علميت عً الىصم الضائذ: "عىىان الحللت: كىاة سوجاها خليجيت .7

http://www.youtube.com/watch?v=MDGneR-Gifg 

 .، في بشهامج ظيذحي"للبيذ كبل الىلذ الخىبت: "الحللتعىىان : كىاة سوجاها خليجيت .8

http://www.youtube.com/watch?v=bonC2dPtngo 

. اإلافىشة ؤلاعصميت". ؼباب بص َىيت... ئعصم بص َىيت: "ملاٌ بعىىان .9

 http://www.themedianote.com/ArticleDetail.aspx?id=231 

. اإلاشهض الىوجي ألبحار الؽباب" . تهيأ للىجاال: "ملاٌ بعىىان .10

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Pages/get_ready.aspx 

 

 وهللا ولي التوفيق
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