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  تــيـزاتـان شةــيــسـان
 فيظم ػالنت انقاسًي

 انزُس ذكر انزُسيت تونسية

  

 االرتًاػيتانحانت  متزوج ػذد أفشاد األسشة 2

 انًيالدوتاسيخ  يكاٌ  تىَس

 انكهيت انتابغ نها كهيت انؼهىو االداسيت نهبُاث 

 ىـســانق داسة انؼايتإلقسى ا

 انتخظض انذقيق إقتظاد

 نًشتبت انؼهًيتا ذكتىساِان

 انتشقيت تاسيخ 0271

 انحاني انؼُىاٌ كهيت انؼهىو االداسيت  رايؼت َزشاٌ 

ختظاص اإل يتقتظادؼهىو اإلانفي  ِ: انحظىل ػهً شهادة انذكتىسا 7102

 تىَس. –إقتظاد 

يانيت  اإلختظاص   قتظاديتؼهىو اإلان : انحظىل ػهً شهادة انًارستيش  7112

 .تىَس – وتًُيت

وانتظشف انكًييٍ اختظاص اقتظاد  قتظاداالفي  األستاريتشهادة  :  7117

 .تىَس – قياسي

 .تىَس – انشياضياث في: شهادة انبكانىسيا  0111

                                                                                                                           انؼهًيت انًؤهالث

بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  يحاضش 7100إنً  7112يٍ 
 .تونس – بالمهدية

 .بكهيت انؼهىو اإلداسيت يحاضش 7102إنً  7100يُز 

 .بكهيت انؼهىو اإلداسيت أستار يساػذ إنً اآلٌ 7102يُز 

 انىظيفي واألكاديًي انتاسيخ

  علوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهديةبالمعهد العالي لل اإلداسةػهىو في  يُسق*

 ) تونس ( .

بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية   يششوع انتخشد إلتًاو*تأطيش انطهبت 

 . )تونس ( والتكنولوجيا بالمهدية

وػضىيت  األخشي األَشطت

 انهزاٌ
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 في انهزُت انذائًت نسيش االيتحاَاث.  *ػضى

 .األكاديمي اإلرشاد*عضو في 

 اآلنالى 7340منذ   داريةاإل العلومبكلية  اإللكترونيالتعليم  *منسق

 التاسع رسابع وعضو المعياالمعيار ال* رئيس 

 .انًشاسكت في ػذيذ انًهتقياث انؼهًيت داخم تىَس*

" وانًقاو انًظاسف االسالييت بيٍ انُظشيت وانتطبيق *حضىس انًؤتًش انؼهًي"

 .0341كهيت انؼهىو اإلداسيت -بزايؼت َزشاٌ

 وانُذواث نًؤتًشاثا

 .Passport  واالقتظاديت انتسىيقيت انًظادس في انبحج دوسة *

 .انسحابيت في انتؼهيى انحىسبت في  تطبيقاث دوسة *

 استخذاو انًىاسد انتؼهيًيت انًفتىحت. في دوسة *

 .تطبيق استشاتيزياث انتؼهى انُشظ في دوسة *

 .(Google Educational apps) التعليمية طبيقات جوجلت* دورة في 

 * دورة في توصيف وتقرير البرنامج. 

 .انبياَاث أوػيت يحشكاث استخذاو يهاساث في دوسة *

 تصميم خطط التحسين المستمر للفاعلية التعليمية. *دورة في 

 .لتقييم الطالب Rubricsنظام  *دورة في 

 . البرامجي الذاتية الدراسة تقرير إعداد في دورة*

 . الوطنية الهيئة معايير وفق البرنامج وصيفت إعداد في دورة*

  الدورات التدريبيةحضور 
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 .التدريس في الحديثة االتجاهات في دورة*

  .الفعال التدريس في دورة*

 . التعلم نواتج قياس في دورة*

 Eviews   ببرنامج وتحليلها اإلحصائية البيانات إدخال كيفية في دورة*

  SPSS  مج دورة في كيفية إدخال البيانات اإلحصائية وتحليلها ببرنا*

 Stata   ببرنامج وتحليلها اإلحصائية البيانات إدخال كيفية في دورة*

 .البالكبورد باستخدام اإللكتروني التعليم مجال في دورة*

 . قياسها وطرق والمقررات للبرامج التعلم مخرجات في دورة*

 . لمملكةبا للجودة الوطني النظام وفق التعليمية العملية في الجودة معايير في دورة*

 . المرجعية والمقارنات األداء مؤشرات في دورة*

 .الطالب وتقويم االمتحانات نظم في دورة*

 IGI Global Research and Platform Overview for SDL* دورة في 

 مية من جامعةإعداد البحوث واكتساب الخبرات المهنية والعل حضور دورات تدريبية في*

 .تونس

  .التمويلنقاش عن البنوك و حضور دورات وورش عمل وحلقات*

 .دالبالك بور اإللكتروني: لتعليمفي أنظمة ا تقديم دورة للطالب* 

 .دالبالك بور :اإللكتروني التعليمفي أنظمة  تقديم دورة ألعضاء هيئة التدريس* 

 انًقذيت انذوساث انتذسيبيت
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نظام تسجيل  :اإللكتروني التعليم في أنظمة تقديم دورة ألعضاء هيئة التدريس* 

 .Echoالمحاضرات: االيكو 

 الفصول االفتراضية :اإللكتروني التعليمفي أنظمة  تقديم دورة ألعضاء هيئة التدريس* 

 يبادئ االقتظاد انززئي 

  انًُظًاثحقافت           

 انًىاد   إداسة 

 إَشاء انششكاث                  

 بحىث انؼًهياث          

 االستخًاس أساسياث 

 َظشياث انقشاس        

 حتًاالثواالحظاء اإل 

  اإلداسيتيبادئ انشياضياث       

 انتظشف في اإلَتاد 

 داسة انًانيت انؼايتاإل     

 انؼايت انًقاسَت اإلداسة       

 انًانيت اإلداسة         

   دساساث انزذوي وتقييى انًششوػاث      

  انتزاسة انذونيتإداسة    

 )انًقشساث( انتذسيــس

 7102    :سسانت انذكتىساِ في االقتظاد. 

 .وانتًُيت في انًانيت انًارستيش سسانت:  7112

 .في االقتظاد وانتظشف انكًييٍ تياألستار: يزكشة  7114

قيذا  يسذتىي انُضذذ نىكانذت انتطذىيش نانتقييى انذزاتي  " بحج بؼُىاٌ :  7102

 انًؤنفـــاثانبحىث و
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fagasmi@nu.edu.sa 

 

 

 " 7102-1113ايزو  انًىاطفت انذونيت يؼت َزشاٌ وفقوانزىدة بزا

 "بزايؼت َزشاٌ  في انتؼهيى اإلنكتشوَي  االستخًاس  " بحج بؼُىاٌ: 7102

 بحج بؼُىاٌ :2018
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of BRICS countries" 
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