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                  اإلنتــاج العلمــي

: أعمال أخرى        ا             ثانياا

 ( 1405    هـ  )    .املشاركة يف إعداد خطة االبتعاث املقرتحة من قبل كل جهة حكومية                                                          

 ( 1405    هـ  )   ة اإلنجليزية بالواليات املتحدة األمريكية.                                                             املشاركة يف إعداد دليل باملؤسسات التعليمية املتصصصة يف تعليم اللغ                                       

 ( 1405    هـ  )    .دراسة أوضاع زوجات املبتعثني يف الواليات املتحدة األمريكية                                                      

 ( 1406    هـ  )   ،الطبعة الثانية.                                      املشاركة يف إعداد دليل أحكام االبتعاث                 

 ( 1406    هـ  )    .املشاركة يف إعداد دليل اللجنة العليا البتعاث املوظفني                                                   

 ( 1406    هـ  )   األمريكية        اجلامعة      أفضل    عن        أمريكا       أخبار  (     نيوز  –    أس  –                                       حتليلية للمسح الشامل الذي أعدته جملة )يو        دراسة         .   

 ( 1407    هـ  )    .املشاركة يف إعداد دليل اجلامعات األجنبية التي ُيويص باالبتعاث إليها للدراسات العليا                                    ُ                                            

 ( 1407    هـ  )   ظفني( املبتعثني يف اخلارج.                                                 دراسة نظام العالج اجلامعي املقرتح للطالب والدارسني )املو                       

 ( 1420    هـ  )    نحو إطار عام لـربامج إعـداد "                                                                            املشاركة يف الدراسة التي أعداا األرسة الوطنية إلعداد املعلم يف دوراا اخلامسة بعنوان                         

   . "                                املعلمني يف اململكة العربية السعودية

 ( 1420    هـ  )   عداد وهي إحدى اللجان املنبثقة عن األرسة الوطنية إلعداد املعلم.                                                     املشاركة يف إعداد خطة تنظيم الرتبية امليدانية ضمن جلنة اإل                                                           

 ( 1422    هـ  )    املشاركة يف إعداد برنامج مطور الدورة مديري املدارس )االبتدائية واملتوسط والثانوية( التي تنفذها كليات املعلمـني يف                                                                                                         

                          اململكة العربية السعودية. 

 ( 1422    هـ  )   مليثاق أخالق مهنة التعليم يف امللكة العربية السعودية.                              املشاركة يف دراسة املرشوع املقرتح                                                   

 ( 1423    هـ  )    تقويم مقررات اإلعـداد "                                                                                   املشاركة يف الدراسة التي أعداا جلنة اخلطط الدراسية واملناهج )جلنة العلوم الرتبوية( بعنوان                    

                                          ت املعلمني يف اململكة العربية السعودية مـن قبـل                                                                          العام واإلعداد الرتبوي يف برنامج بكالوريوس إعداد معلم املرحلة االبتدائية بكليا

   . "                                       أعضاء هيئة التدريس وطالب الرتبية امليدانية

 ( 1423    هـ  )    ضمن أعامل جلنة العلوم الرتبوية.   "                 مرشوع مدرسة الكلية"                            املشاركة يف إعداد آلية لتنفيذ                              

 ( 1423    هـ  )    العلوم الرتبوية.               ضمن أعامل جلنة  "              التعليم عن بعد"                             املشاركة يف إعداد دراسة بعنوان                 

 ( 1423    هـ  )   املشاركة يف ترمجة مفردات اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس إعداد معلم املرحلة االبتدائية من اللغة العربية إىل اللغة اإلنجليزية                                                                                                                     .   

 ( 1423    هـ  )    :ة السعودية                                 تطور نظام التعليم يف اململكة العربي"                                                    املشاركة يف تأليف مرجع حديث ملقرر نظام التعليم بعنوان          " .   

 ( 1424     :املشاركة يف إعداد مرشوع بعنوان )الربامج والتصصصات( واملدعوم من قبل مركز   "                            التقويم الشامل لكليات املعلمني"                                 هـ(                                       

                                                                                             التطوير الرتبوي، اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية، إدارة البحوث والدراسات، وزارة الرتبية والتعليم.

 ( 1422     :تأليف كتاب بعنوان )خالقيات مهنة التعليم العام يف نظام التعليم السعودي أ"                       هـ                                                ".  

 ( 1432     :املشاركة يف تأليف مرجع حديث ملقرر نظام التعليم بعنوان )الطبعة الثالثة(.  "                                           تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية"                                                        هـ(                  

 ( 1435     نرش كتاب بعنوان )الطبعة الثانية.   ،"                                           أخالقيات مهنة التعليم يف نظام التعليم السعودي"                   هـ                

 ( 1436     نرش كتاب بعنوان )الطبعة الرابعة."                                           تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية"                   هـ ،                  

 ( 1432     نرش كتاب بعنوان )الطبعة األوىل.   "                                             أخالقيات اإلدارة الرتبوية يف نظام التعليم السعودي"                   هـ              

 ( 1439     نرش كتاب بعنوان )الطبعة الرابعة.   "               التعليم السعودي                            أخالقيات مهنة التعليم يف نظام "                   هـ                 


