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المشاركين بمنح التميز في التعلم والتعليم (الدورة الخامسة)الرئيسية /

المشاركين بمنح التميز في التعلم
والتعليم (الدورة الخامسة)

عنوان المنحةالقسمالكليةاالسم 

دليل
استخدام
منتجات
المنح

             
 صحي

د. دليل نادر
العصيمي

التمريض
باطني
جراحي

برنامج اوسكي إلكتروني (اختبار أداء المهارات
السريرية)

د. جمال
الدين
إبراهيم
أحمد
هريسه

الصيدالنياتالصيدلة
استراتيجية مقترحة قائمة على تكنولوجيا الواقع

المعزز في بيئة التعلم عن بعد لتدريس مقرر الصيدلة
الحيوية وحركية الدواء

د. أحمد عبد
الوهاب
شهبه

الصيدالنياتالصيدلة
تطوير محاضرات إلكترونية تفاعلية معززة بالوسائل
البصرية والصوتية كنموذج للتعلم المقلوب

د. سمية
عمر

باسودان
طب األسنان

إصالح
األسنان-
المداواة
اللبية

برنامج تحليلي للتقييم العالجي في تعليم طب
األسنان

د. مشاعل
صالح
الطوب

العلوم
الطبية
التطبيقية

علوم
المختبرات
االكلينيكية

تطبيق لمقرر أساسيات التشريح و وظائف األعضاء

د. هندعلمي
سليمان
الخليفة

علوم
الحاسب

والمعلومات

تقنية
معلومات

تداول: منصة سوق تفاعلية لمشاريع ريادة األعمال

مركز التميز في التعلم والتعليم
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تواصل معنا
 سكرتارية شطر الطالب 0118063192

 شطر الطالبات 0118050788

CELT@KSU.EDU.SA 

روابط مهمة
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةلإلبالغ عن وجود أخطاء فنيةالبريد اإللكترونيالقرآن الكريم - مشروع المصحف اإللكتروني

خدمات أخرى
 الخدمات اإللكترونية

د. المهدي
علي تليجة

الهندسة
الهندسة
الصناعية

Manufacturing processes and design parameters 
identification based on

Virtual Reality 

إنساني

د. محمد
محمد عبد
العزيز أحمد

علوم
الرياضة
والنشاط
البدني

الميكانيكا
الحيوية
والسلوك
الحركي

تطوير محتوى رقمي لمقرري تحليل األداء الرياضي
والميكانيكا الحيوية في الرياضة والنشاط البدني

د. علي
موسى
سليمان
الصبحيين

علم نفسالتربية
فاعلية استراتيجية التعلم بالمقلوب في إثراء

االنهماك في التعلم والتحصيل الدراسي في مقرر
علم النفس الصناعي والتنظيمي

د. عصام
أحمد
عيسوي

اآلداب
علم

المعلومات

تطوير مقرر 245معل قواعد البيانات في مؤسسات
المعلومات (بكالوريوس)وتطوير مقرر 563معل قواعد

البيانات العالئقية وتطبيقاتها (ماجستير)
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المشاركين بمنح التميز في التعلم والتعليم (الدورة الخامسة)
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يتم اإلشراف على محتوى الموقع من خالل المشرف الخاص بـ مركز التميز في التعلم والتعليم

حقوق النشر اتفاقية االستخدام  دليل اإلستخدام  عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت  جامعة الملك سعود © 2022 تصميم وتطوير:

          

 هل تواجه أي مشاكل تقنية في هذه الصفحة؟

 دليل الخدمات

 دليل الهاتف

 تواصل

 مواقع هيئة التدريس

 القرآن الكريم
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المشاركين بمنح التميز في التعلم والتعليم الدورة الثالثةالرئيسية /

المشاركين بمنح التميز في التعلم
والتعليم الدورة الثالثة

االســـــــــــــــــــــــــــــــم الكلية القسم 

كلية األمير سلطان للخدماتالعلوم األساسية 
الطبية الطارئة 

د. أسامة عبدالحليم سمر
قندي 

د. أمل عبدهللا آل ابراهيمالتربيةمناهج وطرق التدريس 

د. أنس محمد الشعالنالتربيةتقنيات التعليم 

الدراسات التطبيقية وخدمةالعلوم اإلنسانية واإلدارية 
المجتمع 

د. باسل بن محمد القضاة

د. حمد فهد الحربيالهندسة الهندسة الميكانيكية

د. ريم عبدالمحسنالتربية مناهج وطرق التدريس
العبيكان 

د. سامية بكري عبدالتربية علم النفس
العاطي  

الميكانيكا الحركية والسلوك
الحركي

د. عبدهللاعلوم الرياضة والنشاط البدني 
عبدالرحمن السليمي 

د. عبدالمنعم أرتولي علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب

د. عبير محمد العرفج التربية المناهج وطرق التدريس

د. عبير الحربي ود. منصورالعلومرياضيات
الشهري
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تواصل معنا
 سكرتارية شطر الطالب 0118063192

 شطر الطالبات 0118050788

CELT@KSU.EDU.SA 

روابط مهمة
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةلإلبالغ عن وجود أخطاء فنيةالبريد اإللكترونيالقرآن الكريم - مشروع المصحف اإللكتروني

خدمات أخرى
 الخدمات اإللكترونية

 دليل الخدمات

 دليل الهاتف

 تواصل

 مواقع هيئة التدريس

 القرآن الكريم

د. عذاري عبدهللا الواصل  إدارة األعمال نظم المعلومات اإلدارية 

د. ماجد عبدالرحمن السالم التربية التربية الخاصة 

د. مبارك هادي القحطاني اللغات والترجمة اللغة اإلنجليزية والترجمة 

د. محمد عثمان أبا حسين العلوم الطبية التطبيقية البصريات وعلوم الرؤية 

د. نائل محمود أبو طه العلوم علوم الحيوان 

د. يوسف محمد بركاتي العمارة والتخطيط العمارة وعلوم البناء 
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منح التميز
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يتم اإلشراف على محتوى الموقع من خالل المشرف الخاص بـ مركز التميز في التعلم والتعليم
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المشاريعالرئيسية منح التميز في التعلم و التعليم/ معلومات عن الحاصلين على منح التميز في التعلم والتعليم في دورتها الثانية/ /

معلومات عن الحاصلين على منح التميز
في التعلم والتعليم في دورتها الثانية

عرضموضوع المنحةالكلية /القسماالسمم
التجربة

د.عبدالحميد محمد اجبار1
الهندسة /
الهندسة
الكهربائية

Application of Project-Based-
Learning (PBL) in Process Control

Course

 

رابط
العرض

د.عارف عادل أحمد الشين2
الهندسة /

هندسة البترول
والغاز الطبيعي

تدريس تسجيالت اآلبار الجيوفيزيائية
بطرق عملية وتطبيقية باستخدام
البرمجيات والمواد التفاعلية

 

رابط
العرض

د.أحمد محمد عزمي3
العمارة والتخطيط
/ العمارة وعلوم

البناء

تطوير آليه تقييم المشروعات بمقرر
التصميم المعمارى-1

 

رابط
العرض

د.خالد صالح سعيد4
عبدالمجيد

العمارة والتخطيط
/ العمارة وعلوم

البناء

تطوير وتصميم محتوى تعليمي
الكترونى تفاعلى لمقرر الرسم الحر
والتدرب على تطبيقات الرسم الحر

رابط
العرض

  ملخصات منح التميز في التعلم والتعليم ( الدورة الثانية )

 

الفائزون بمنح التميز في التعلم والتعليم في دورتها الثانية من الكليات العلمية وعرض مختصر
للتجربة ونتائجها

 

مركز التميز في التعلم والتعليم
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د.منى صالح عثمان5
الرزقان

علوم الحاسب
والمعلومات /

 تقنية المعلومات

Building  real life data repository
with hands-on experience

رابط
العرض

د.محمد قايد محمد6
عبدالجواد

العلوم / اإلحصاء
وبحوث العمليات

تطوير استراتيجيات تدريس مقرر 105
احص باستخدام التوجهات الحديثة

في التعليم والتعلم

رابط
العرض

أ.د سعد عبدهللا سعد7
الغانم

إدارة األعمال /
اإلدارة

تنمية العمل الجماعي و اكتساب
ممارسات عملية في تخطيط

وتقويم البرامج الصحية 

رابط
العرض

8Dr. Necati Mehmet
Aydin

إدارة األعمال /
االقتصاد

Teaching ECON 101 through
Innovative Content and Effective

Teaching Methods

رابط
العرض

عرضموضوع المنحةالكلية /القسماالسمم
التجربة

1
أ.د.محمد عبدهللا

الصغير
الطب / الطب النفسي

تطوير تدريس المهارات اإلكلينيكية
في الطب النفسي باستخدام
الوسائل اإللكترونية الرقمية

البصرية - السمعية 

 

رابط
العرض

الطب / وظائف األعضاءد.هيام إبراهيم جاد2

تطبيق إستراتيجية التكامل
التعاوني للمعلومات المجزأة
(مجموعة الخبراء) لتطوير مقرر

"224 فسل"

 

رابط
العرض

د.دالل عبدهللا3
القحطاني

طب األسنان / طب الفم
وعلوم التشخيص

Developing a process of
electronic question banking in

2  and 3  year courses

 

رابط
العرض

الصيدلة / الصيدلةد.نوره عثمان أبانمي4
اإلكلينيكية

service) التعلم من خالل الخدمة
learning) في الصيدلة اإلكلينيكية

رابط
العرض

الفائزون بمنح التميز في التعلم والتعليم في دورتها الثانية من الكليات الصحية وعرض مختصر
للتجربة ونتائجها

 

nd rd
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http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/rwd_lmy7.ppt
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/rwd_lmy_8.ppt
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/1_1.pptx
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/2.pptx
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/3_0.pptx
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/4.pptx
https://celt.ksu.edu.sa/ar
https://celt.ksu.edu.sa/ar
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د. احتشام أحمد5
شريف

األمير سلطان للخدمات
الطبية الطارئة

Developing animated interactive
multimedia program in Medical

Emergencies

رابط
العرض

عرض التجربةموضوع المنحةالقسماالسمم

د. تركي القريني1
التربية /

التربيةالخاصة

فاعلية استخدام الفيديوهات
التعليمية في تدريس استخدام
التقنية المساعدة في مقرر
االستراتيجيات التعليمية لذوي

التخلف العقلي (1)

 

رابط العرض

2
أ.د السيد أبو هاشم

أ.د.عبد الرحمن الطريري

 

التربية / علم النفس

استخدام استراتيجيات التعلم
النشط لتحسين المستوي
التحصيلي وخفض القلق
االحصائي في مقرر االحصاء

التربوي

رابط العرض

التربية / علم النفسد. احمد الغرايبة3

أنماط التدريس المعتمدة على
أساليب التعلم المستندة إلى
الدماغ لتطوير مقرر طرق

البحث التربوي

رابط العرض

التربية / علم النفسد. علي الصبحيين4
تطوير طرق تدريس وتقويم
مقرر أسس التوجيه واالرشاد

النفسي   371نفس
رابط العرض

التربية / علم النفسد. هشام العسلي5
تدريب الطالب على مهارات
إجراء البحوث النفسية

التجريبية
رابط العرض

التربية / رياضد.  جيهان جودة6
األطفال

برنامج تدريبي لتطوير مقرر  "
مشكالت الطفولة" لتحسين
األداء الوظيفي لمعلمة

الروضة في مواجهة مشكالت
االطفال السلوكية والنفسية

بطريقة مبتكرة

رابط العرض

الفائزون بمنح التميز في التعلم والتعليم في دورتها الثانية من الكليات االنسانية وعرض مختصر
للتجربة ونتائجها

 

مركز التميز في التعلم والتعليم

http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/5_3.pptx
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/lrd_lwl_ltrby.pptm
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/lrd_lthny_ltrby.ppt
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/lrd_lthlth_ltrby_1.pptx
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/lrd_lrb_ltrby.ppt
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/lrd_lthlth_ltrby_2.pptx
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/lrd_lsds_ltrby.pptx
https://celt.ksu.edu.sa/ar
https://celt.ksu.edu.sa/ar
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د.محمد منصور7
الشافعي

التربية / علم النفس

تطوير مقرر إحصاء-2(253-
نفس) لطالب البكالوريوس
باستخدام استراتيجيات حديثة
في التدريس تعتمد على
تقنيات البرمجة والعروض

اإللكترونية

رابط العرض

8
د.النا حسن بن سعيد

د.هناء أحمد امين
اآلداب / الدراسات
االجتماعية

أثر التدريس باستخدام الويب
كويست web Quest  في

تنمية مهارات التفكير الناقد
لدى طالبات الخدمة االجتماعية

رابط العرض

9
د.متولي عبدالمؤمن

محمد

كلية الحقوق
والعلوم السياسية /
القانون الخاص

تفعيل الجوانب التطبيقية
لقانون المرافعات بالمحكمة
التدريبية بكلية الحقوق
والعلوم السياسية

رابط العرض

د. سعد هنداوي سعد10
عمادة التعليم

اإللكتروني والتعلم
عن ُبعد

تصميم نموذج لمستودع عناصر
التعلم الرقمية ألعضاء هيئة
التدريس بجامعة الملك سعود

عبر شبكة اإلنترنت

رابط العرض

 
 
 
 
 
 
 
 

 :SEO keyword
معلومات عن الحاصلين على منح التميز في التعلم والتعليم في دورتها الثانية

مركز التميز في التعلم والتعليم

http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/nsny7.pptx
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/nsny8.pptx
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/nsny9.ppt
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/nsny10.pptx
https://celt.ksu.edu.sa/ar
https://celt.ksu.edu.sa/ar
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يتم اإلشراف على محتوى الموقع من خالل المشرف الخاص بـ مركز التميز في التعلم والتعليم

حقوق النشر اتفاقية االستخدام  دليل اإلستخدام  عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت  جامعة الملك سعود © 2022 تصميم وتطوير:

          

 هل تواجه أي مشاكل تقنية في هذه الصفحة؟



تواصل معنا
 سكرتارية شطر الطالب 0118063192

 شطر الطالبات 0118050788

CELT@KSU.EDU.SA 

روابط مهمة
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةلإلبالغ عن وجود أخطاء فنيةالبريد اإللكترونيالقرآن الكريم - مشروع المصحف اإللكتروني

خدمات أخرى
 الخدمات اإللكترونية

 دليل الخدمات

 دليل الهاتف

 تواصل

 مواقع هيئة التدريس

 القرآن الكريم

مركز التميز في التعلم والتعليم

http://ksu.edu.sa/ar/disclaimer
http://ksu.edu.sa/ar/terms-of-use
https://celt.ksu.edu.sa/sites/all/themes/zurbksu2/Drupal-Manual-2015.pdf
http://etc.ksu.edu.sa/
http://ksu.edu.sa/
https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/rss.xml
http://instagram.com/king_saud_university
http://plus.google.com/+king-saud-university/
http://www.youtube.com/user/pdksuchannel
https://www.facebook.com/King.Saud.University
http://twitter.com/_KSU/
http://etc.ksu.edu.sa/ar/node/11569?url=celt.ksu.edu.sa/ar/node/1013
http://twitter.com/@CELTksu
https://www.youtube.com/channel/UCpf550cAeEfyW9ixZ7D7nRQ
http://quran.ksu.edu.sa/
http://mail.ksu.edu.sa/
https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1474
http://vrea.ksu.edu.sa/
http://e.ksu.edu.sa/
http://daleel.ksu.edu.sa/
http://hatif.ksu.edu.sa/
http://tawasul.ksu.edu.sa/
http://fac.ksu.edu.sa/
http://quran.ksu.edu.sa/
https://www.topuniversities.com/universities/king-saud-university
https://celt.ksu.edu.sa/ar
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Impact of Race and Trauma on

October 7, 2020

This activity was designated for 1 AMA PRA Category 1 Credits™

Pediatric Mental Health

Certifies that

has participated in the live course titled

Harvard Medical School is accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME®)
to provide continuing medical education for physicians

Ajay K. Singh, MBBS, FRCP, MBA
Senior Associate Dean for Postgraduate Medical Education

Postgraduate Medical Education | Harvard Institutes of Medicine | 4 Blackfan Circle, 4th Floor | Boston, MA 02115

Heyla A Selim
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فٓ كلٕت الخشبٕت بجامعت الملك سعُد ،  (علم الىفس الخشبُْ )حخصص  بفضل هللا حعالّ الخحقج ببشوامج الذكخُساي   

 . َمه الشُاٌذ ما ٔلٓ: ٓالعذٔذ مه اإلوجاصاث َاألثش اإلٔجابٓ علّ ومُْ المٍىٓ َالعلمححقٕقٓ  األمش الزْ أدِ إلّ 

 فٍ انسؼىدَت انؼربُت انًًهكت يسخىي ػهً يؼهى كأفضم األول انًركس ػهً انحصىل -1

 انخبسؼت. دورحهب فٍ نهخًُس انخؼهُى وزارة جبئسة

 

 



 واالبذاع نهخًُس سؼذ بٍ ػبذانؼسَس األيُر جبئسة فٍ االول انًركس -2

 : (انًخًُس انًؼهى فئت )

 

 

 

 



 جبئسة فٍ انؼربٍ انخهُج يسخىي ػهً ويؼهًت يؼهى 22 أفضم  ضًٍ اخخُبرٌ حى -3

 خهُجٍ. يؼهى ألفضم زاَذ بٍ دمحم

 
 



 

 



 :ٍانصف انسهىك  إدارة اسخراحُجُبث  يقرربؼذ دراست وبشكم خبص و

ً لىمُرج جالسش َاالحجاٌاث وحُ حعلم اللغت  قمج بئجشاء بحث علمٓ بعىُان:  العالقت بٕه إداسة الصف َفقا

 .االوجلٕضٔت لذِ طالب المشحلت المخُسطت بمذٔىت حائل

 فٍ انًؤحًر انذونٍ انثبنذ وانؼشرٍَ ألبحبد انهغبث وػهى انُفس بذبٍ قذ شبركج به و

 

 

 

 



 

 قمج حٕث المعشفٕت السلُكٕت الىظشٔت إلّ مسخىذ ٔبٓسحذ بشوامج بىاء فٓ (َالخحصٕل الذافعٕت) مقشس مه اسخفذث َكزلك

انًؼرفُت فٍ حًُُت انذافؼُت فؼبنُت برَبيج حذرَبٍ يسخُذ إنً انُظرَت انسهىكُت  : بعىُان علمٓ بحث بئجشاء

العاشش  ذَلٓال مؤحمشال  فَٓالمشاسكت بً  .وانخحصُم انذراسٍ نذي انطالة ضؼبف انخحصُم فٍ يبدة انهغت االَجهُسَت

  بالقاٌشة. لخطُٔش الخعلٕم العشبٓ

 .انًؤحًر فٍ ػرض بحذ كأفضم األول انًركس ػهً وحصهج

            

 

 

 



 

  

 

 

 

 



بؼُىاٌ : فؼبنُت انًؤحًر انذونٍ انثبٍَ بذونت يبنُسَب وانًشبركت به فٍ إجشاء بحث علمٓ  َكزلك 

 اسخخذاو األَبشُذ انخؼهًُُت فٍ حذرَس يفرداث انهغت االَجهُسَت نذي طالة انصف انرابغ بًذَُت حبئم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اسخفذث يٍ يقرر  يُبهج انبحذ فٍ اػذاد انؼذَذ يٍ االبحبد انؼهًُت  وَشرهب  

 فٍ يجالث ػهًُت يحكًت ويُهب :

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االَجهُسَت انهغت يؼهًٍ دنُم ) بؼُىاٌ كخبة حأنُف فٍ انًقرراث يؼظى وظفج ػبيت وبصفت

 انخًُس( نخحقُق

 



 

 

 

 

 

 

 



 .نظريات التعلم ، قمت بتصميم استراتيجية تدريسية إبداعية التطبيقات التربهية لبعد دراسة مقرر وكذلك 

 الدولية لحماية اإلبداعهيئة الفكرة تدريسية إبداعية من قبل ها كعلى حماية ل حصلتو 
https://cutt.us/Aqshg 

 

https://cutt.us/Aqshg
https://cutt.us/Aqshg
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  الغامدي عبدالله خالدبنت  نوال

 

 

  :عليها حصلت التي الدورات

 (.  ثاني مستوى)   Direct English من مقدمة إنجليزي دورة-

كتور علي الصبيحيندراسة الحالة للدبعنوان: مهارات تخصصية دورة   أمن محاضرة حضور -  

" باختياري حياتي"  بعنوانيبي برنامج تدر حضور شهادة على حاصلة - - 

نالوقيا مساعد : للمدرب  

الحربي علي :بللمدر الفعال االتصال مهارات دورة حضور  - 

الناجححاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية بعنوان املحاور  - 

 إنجازاتي: 

 عضو في املجلس االستشاري الطالبي في العام  -1

 هـ  1438 /1437الجامعي 

 تقديم وإنتاج دورة بعنوان " فن االنفوجرافيك" بجامعة امللك سعود -2

 السنة األولى املشتركة. 

 املشاركة بامللتقى العلمي الثامن املقام بجامعة  -3

 امللك سعود والترشح إلى النهائيات 

 طلبة املشاركة ببحث في مؤتمر البحث العلمي الثاني بقيادة ال -4

 مستوى اململكة. املركز األول على وحصوله على 
 شطر -رئيسة اللجنة اإلعالمية لنادي علم النفس بجامعة امللك سعود -5

 هـ. 1439هـ/ 1438الطالبات لعام 
 عضو في الفريق العلمي ملبادرة اللقاء العلمي التاسع تحت  -6

 الشراكة الطالبية. 
 وإنتاج دورة بعنوان " أساسيات البحث العلمي " تحت مظلة وزارة تقديم  -7

 هـ1438/1439التعليم وتقديمها في األندية الصيفية عام 
 ت املشاركة بامللتقى الحواري " آمال وتطلعات أبنائنا الطالب والطالبا -8

  ". 3هـ في مشروع إجازتي  1439لعام 

 رئيسة فريق البحث العلمي باللقاء العلمي العاشر بجامعة امللك سعود -10

 ى مستوى برنامج الشراكة الطالبية على شهادة أفضل رئيسة حاصلة عل -11

 لك سعود جامعة املالتابع ل 2030رؤية الفريق اإلعالمي بنادي ئيس رنائب  -12

 : الشخصية  البيانات

  املهارات:

 جامعة امللك سعود: 

 تخصص علم نفس : 

 الرياض : 

 

 

 

 والتحليل البحث -1

 الجماهيري والتحدث اإللقاء -2

وإدارة  في التعامل املرونة -3
 األزمات

  وإدارة الفعاليات التخطيط  -4

دام برامج األوفيس استخ -5
 . بإحترافية

 . محفزةالحفاظ على بيئة عمل  -6

 : التواصل

Email: 
nawalkalghamdi@gmail.com 

 

 
Phone: 
 0503679524 

 

 

  1998كتوبر أ 3: تاريخ امليالد



 
 
 
 

 

2019-10-17 

R19/ 533 ARCIF  

    

tp://emarefa.net/arcif/ar/ht

 

http://emarefa.net/arcif/ar/
http://emarefa.net/arcif/ar/


 
 
 
 

 

 17-10-2019 التاريخ:   

   R19/ 142  ARCIFالرقم: 
 المحترم          حسن هاشم أبو محمد السيد سعادة أ.د.

 تحية طيبة وبعد،،،
 

 نتقدم إليكم بفائق التحية والتقدير، و نهديكم أطيب التحيات وأسمى األماني. 
لإلنتاج  "معرفة"، أحد مبادرات قاعدة بيانات "Arcif"ارسيف معامل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت العلمية العربية يسر 

"مؤشرات اإلنتاج والبحث العلمي   ، خالل الملتقى العلمي2019للمجالت للعام  قد أطلق تقريره السنوي الرابعوالمحتوى العلمي، إعالمكم بأنه 
 . 2019أكتوبر  3ع الجامعة األمريكية في بيروت بتاريخ بالتعاون م العربي والعالمي في التحوالت الرقمية للتعليم الجامعي العربي"

" إلشراف "مجلس اإلشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية: )مكتب Arcifيخضع معامل التأثير "ارسيف 
(، مكتبة االسكندرية، قاعدة بيانات معرفة اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا )اإلسكوا

،جمعية المكتبات المتخصصة العالمية/ فرع الخليج(. باإلضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين  ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول 
 .عربية وبريطانيا

عنوان مجلة عربية  (4300)بيانات ما يزيد عن و تحليل  " قام بالعمل على جمع ودراسة Arcif" ارسيف ومن الجدير بالذكر بأن معامل         
           دولة عربية،  (20)أو بحثية في  هيئة جامعية و علمية (1400)في مختلف التخصصات، والصادرة  عن أكثر من  علمية أو بحثية

مجلة علمية فقط  لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل  ( 499)باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر البيانات(. ونجح منها )
 .  2019عام  في تقرير" Arcifارسيف  "
أصل من  مؤلف اسُتشهد بمقاالتهم %5 أعلىبنجاحكم في أن تكونوا ضمن إعالمكم  "معرفة"وبهذا الخصوص يسر قاعدة بيانات        
و ذلك من مجموع تقارير معامل  ،دراسة و مراجعة استشهاداتهم المرجعيةمؤلف تم  (105.000)ضمن أكثر من ، مؤلف( 13.000)

 . 2017 -2012 التي تغطي الفترة Arcif" "ارسيف  
و معاييره و تقاريره،  يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي:   "Arcif"ارسيف لمزيد من المعلومات حول معامل 

tp://emarefa.net/arcif/ar/ht 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 أ.د. سامي الخزندار                                                                            
 التأثير رئيس مبادرة معامل                                                                            

 " Arcifارسيف  "                                                                           
 

http://emarefa.net/arcif/ar/
http://emarefa.net/arcif/ar/
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 مالمحتر      البرصان سليمان سالمة إسماعيل  الدكتور حضرة 
 تحية طيبة وبعد،،،

 
 نتقدم إليكم بفائق التحية والتقدير، و تهديكم أطيب التحيات وأسمى األماني. 

العربي  معامل التأثير و االستشهاد  إعالمكم بأنها قد أطلقت للمحتوى العلمي" معرفة " يسر قاعدة البيانات العربية الرقمية         
 المملكة األردنية الهاشمية.  –، في عّمان 2018ديسمبر   16في . Arcif Arab Citation & Impact Factor" " ارسيف  

( أو بحثية، هو مقياس يستخدم لإلشارة لألهمية النسبية للمجالت يةأكاديمعلمية )لمجلة  وكما هو معلوم أن معامل التأثير        
العلمية المحكمة و تأثيرها ضمن مجال حقلها، و يعكس مدى ارتباط األبحاث الجديدة باألبحاث التي نشرت سابقًا في تلك المجلة، 

 واالستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة.

عنوان مجلة عربية علمية  4000قامت بالعمل على جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن  ""معرفة  ومن الجدير بالذكر بأن قاعدة       
 1400 يقارب لمافي مختلف التخصصات، منشورة باللغة العربية، أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، والصادرة   أو بحثية

مجلة   362. ونجح منها )وجزر القمر لعدم توفر البيانات دولة عربية، ) باستثناء دولة جيبوتي 20 هيئة علمية أو بحثية في 
 ، وذلكة للمعايير العالميةبهوالمشاArcif" " ارسيف   علمية فقط  لتكون معتمدة ضمن معايير معامل التأثير و االستشهاد العربي

 .                                                   2018عام  في تقرير

% من المؤلفين األكثر 3بنجاحكم في أن تكونوا ضمن إحاطتكم علمًا  "معرفة"لخصوص يسر قاعدة بيانات وبهذا ا        
                      معامل التأثير و االستشهاد تقارير كافة مؤلف حصلوا على استشهادات في 6912 ضمن  استشهادًا بمقاالتهم

يمكنكم الدخول إلى الرابط  ، Arcifارسيف  مزيد من المعلومات حولل .(2016-2012) الفترة التي تغطي Arcif" ارسيف  "
  /marefa.net/arcif-http://e   التالي:

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 .د. سامي الخزندارأ                                                                            
 رئيس مبادرة معامل التأثير و االستشهاد العربي                                                                     

 "Arcif"ارسيف                                                                            
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal&usg=ALkJrhhTdr_JYzYIDTdRyPdEJvmdW0nBTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal&usg=ALkJrhhTdr_JYzYIDTdRyPdEJvmdW0nBTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal&usg=ALkJrhhTdr_JYzYIDTdRyPdEJvmdW0nBTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal&usg=ALkJrhhTdr_JYzYIDTdRyPdEJvmdW0nBTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal&usg=ALkJrhhTdr_JYzYIDTdRyPdEJvmdW0nBTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal&usg=ALkJrhhTdr_JYzYIDTdRyPdEJvmdW0nBTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal&usg=ALkJrhhTdr_JYzYIDTdRyPdEJvmdW0nBTA
http://e-marefa.net/arcif/
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