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  ة ـ ـ       ات شخصي ـ ـ  وم ـ ـ   معل

 .أ. د. محدان أمحد بقان الغامدي االسم:

 .سعودي اجلنسية:

 .السعودية العربية اململكة –الباحة  :مكان امليالد

 .هـ سجل الباحة13/4/1390تاريخ  21427 رقم احلفيظة:

 .متزوج احلالة االجتامعية:

  .     11441       الرمز:       2442     ب:   .  ص  -                اإلدارة الرتبوية    قسم   -        الرتبية     كلية   –                جامعة امللك سعود              عنوان العمل: 

  .       4674662  :           هاتف العمل

  .       4676044      فاكس: 

   haghamdih@ksu.ed.sa   :             الربيد اإللكرتوين

 hamdanalghmdi811@yahoo.com  :    آخر              الربيد إلكرتوين

 www.pro-alghamdi.com               املوقع اإللكرتوين: 

      11613       الرمز:        90423   ب:     ص.   7           رقم املنزل:   -      فهرية    بن      عامر      شارع  –                      عنوان املنزل: حي القدس 
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  ة ـ ـ         الت العلمي ـ ـ  ؤهـ    الم

     م(.     1924     مايو     11 )     هـ،    1404                                            ، جامعة هيوستن، الواليات املتحدة األمريكية عام  (              دارة تعليم عايل إ )              دارة الرتبوية  اإل   يف   ه      دكتورا - 1

     م(.     1922      أغسطس     14    هـ )    1402                                           جامعة هيوستن، الواليات املتحدة األمريكية، عام    ،                       ماجستري يف العلوم اإلدارية - 2

    هـ.    1399 /  92                                                                                     شهادة البكالوريوس كلية االقتصاد واإلدارة )ختصص إدارة عامة( من جامعة امللك عبد العزيز عام  - 3

     هـ.     1394 /  94                          علمي، ثانوية ثقيف بالطائف   ال    قسم   ال                      شهادة الثانوية العامة  - 4

     هـ.     1391 /  90                                                  د إعداد املعلمني، معهد إعداد املعلمني الثانوي بالطائف،               شهادة دبلوم معه - 4

 

                        مواضيع )متطلبات( التخرج

                                                                                         البكالوريوس: املركزية والالمركزية يف اإلدارة التعليمية باململكة العربية السعودية )مرشوع خترج(.  - أ

                      املاجستري: بدون رسالة.  - ب

                                                                   األكاديمي للطـالب املبتعثـني مـن قبـل حكومـة اململكـة العربيـة السـعودية لدراسـة                           دراسة جوانب خمتارة للتحصيل "           الدكتوراه:  - ج

                                          ري الطـالب املبتعثـني لتصصصـاام التـي تـم ابتعـاثهم  ي                                                             املاجستري بالواليات املتحدة األمريكية وقد ركزت الدراسة عىل موضوع تغ

   . {                     موضوع رسالة الدكتوراه}  . "        لدراستها
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  ة ـ ـ            برات الوظيفي   ـــ   الخ

ً     معلم باملرحلة االبتدائية بالطائف ابتداًء من  - 1      هـ.     1392 / 2 / 4                                    

ً     معلم بالثانوية التجارية بالطائف ابتداًء من  - 2      هـ.     1392 / 1 / 1                                     

ً     مرشف عىل الشئون األكاديمية بوزارة التعليم العايل ابتداًء من  - 3      هـ.     1406 / 1 /  22                                                  

ً  ســابقًا              كليــة املعلمــني  -                                                     أســتام مســاعد بقســم الرتبيــة وعلــم الــنفس يف الكليــة املتوســطة - 4 ً     وزارة الرتبيــة والتعلــيم ابتــداًء مــن   -                                

     هـ.     1409 / 3 / 3

    (.   هـ    1414  –   هـ     1412                                                  رئيس قسم الرتبية وعلم النفس يف كلية املعلمني بالرياض ) - 4

     هـ.     1414                   هـ حتى الفصل الثاين     1412                                           عضو جملس كلية املعلمني بالرياض من الفصل الثاين  - 6

     هـ.     1412 / 7 / 4                     أستام مشارك من تاريخ  - 7

ً     رئيس قسم الرتبية وعلم النفس يف كلية املعلمني بالرياض ابتداًء من  - 2    .   هـ      1426 / 2 / 6        هـ وحتى     1423 / 7 /  14                                                      

     هـ.     1420 /  11 /  14        هـ وحتى     1417 /  11 / 2                                                     رئيس جملس مركز البحوث الرتبوية بكلية املعلمني بالرياض من  - 9

ً     رئيس جلنة تطوير أعضاء هيئة التدريس بكلية املعلمني بالرياض ابتداًء من  -  10     .  هـ    1421 /  12 /  23                                                            

     هـ.     1424 / 4 /  29               أستام من تاريخ  -  11

ً         امللك سعود ابتداًء من عام       جامعة   –            كلية الرتبية   –                           عضو جملس قسم اإلدارة الرتبوية  -  12     هـ.    1434               

    هـ.    1434 /  11 / 1                                                                                ً     مستشار ومرشف عىل قسم اإلدارة واإلرشاف الرتبوي بكليات الرشق العريب للدراسات العليا اعتبارًا من  -  13

    هـ.    1434 /  11 / 1                                 ً     الرشق العريب للدراسات العليا اعتبارًا من               عضو جملس كليات  -  14
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                               رات الدراسية التي قمت بتدريسها     المقر

                     أصول الرتبية العامة.  - 1

               البحث الرتبوي.  - 2

                                         نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية.  - 3

                 اإلدارة املدرسية.  - 4

                    دورة مديري املدارس.  ب                 اللقاءات الرتبوية  - 4

                     معهد اإلدارة العامة.  ب           التعليمية                     تقويم وتوجيه العملية  - 6

  .           كلية املعلمني  -                           مركز التدريب وخدمة املجتمع ب                                       أخالقيات وآداب املهنة يف املدارس واجلامعات - 7

     ترب.     301           إدارة الصف  - 2

                             مركز تدريب القيادات الرتبوية. ب   ت     402                القيادة الرتبوية  - 9

                             مركز تدريب القيادات الرتبوية.  ب    ت     101                القيادة املدرسية  -  10

                             مركز تدريب القيادات الرتبوية. ب   ت     409       الرتبوي       البحث  -  11

                    قسم اإلدارة الرتبوية. ب     إدت     430                         اإلدارة الرتبوية التطبيقية  -  12

                             مركز تدريب القيادات الرتبوية. ب              قيادة التغيري -  13

                    قسم اإلدارة الرتبوية. ب     إدت     614                       اإلدارة الرتبوية يف اإلسالم  -  14

                    قسم اإلدارة الرتبوية. ب     إدت     431               اإلدارة املدرسية  -  14

     إدت.     631                                              نظام التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية -  16

                             مركز تدريب القيادات الرتبوية. ب  ت      602               القرار الرتبوي   ل ي ل               تقويم احلاجات وحت -  17

                  كليات الرشق العريب. ب    دشت      441                            تدريس مقرر القيادة الرتبوية -  12

                  كليات الرشق العريب. ب    دشت      423                               اإلدارة واإلرشاف الرتبوي التطبيقي -  19

                  كليات الرشق العريب. ب    دشت      432               ب أثناء اخلدمة      التدري -  20

     إدت.     434                         نظريات يف اإلدارة الرتبوية -  21

     إدت.     403                        االجتاهات الرتبوية املعارصة -  22

     إدت.     499         مرشوع خترج  -  23

      إدت.      632                        أسس إدارة التعليم العايل  -  24

      إدت.      601                     حتليل النظم التعليمية  -  24

      إدت.      433                                                سياسة التعليم وإدارته يف اململكة العربية السعودية  -  26
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  ي ـ ـ        اج العلم ـ ـ    اإلنت

               بحوث والدراسات  ال   :   ا أولا 

                                          اجتاهات طالب كلية املعلمني نحو مهنة التدريس.  - 1

                                                                  أهم املشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني باململكة.  - 2

                                                                       تقويم أعضاء هيئة التدريس يف كلية املعلمني بالرياض من قبل الطالب والدارسني.  - 3

                                       ترسب بعض الطالب من كلية املعلمني بالرياض.  - 4

   . "                                                                                         ملشكالت التي تواجه الطالب والدارسني بكليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية يف ضوء بعض املتغريات ا" - 4

   . "                                                                     االمتحانات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب بكلية املعلمني يف الرياض                         العوامل املؤدية إىل الغش يف " - 6

      ."                                                                                                  دراسة تقويمية ملواد اإلعداد الرتبوي يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية من قبل أعضاء هيئة التدريس" - 7

                                               تطور التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.  - 2

                                                                                     مديري املدارس أثناء اخلدمة ومدى حتقيقها ألهدافها من وجهة نظر املتدربني يف ضوء بعض املتغريات.                   تقويم برامج تدريب  - 9

   . "                                                           رؤية مستقبلية لوظائف كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية" -  10

   . "                                                               وثيقة الصيغة املستقبلية ملواجهة مشكلة األمية يف إطار التعليم املستمر" -  11

   . "                                                                  الرتبوية ألعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية                     االحتياجات التدريبية" -  12

    ."                                            ميثاق أخالقيات مهنة التعليم يف دول اخلليج العريب" -  13

   . "                                                                                           مقياس االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات إعداد املعلمني باململكة العربية السعودية" -  14

   . "                                                                  ململكة العربية السعودية لتطوير خرجيها يف ضوء حاجات املجتمع وطبيعة العرص                    جتربة كليات املعلمني با" -  14

                                                                                      خصائص عضو هيئة التدريس التي يفضلها امللتحقون لكليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  -  16

                                                                                  املشكالت التي تواجه رؤساء األقسام األكاديمية يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية. -  17

                                                                                                        تقويم الربامج واخلطط الدراسية ملرحلة البكالوريوس التعليم االبتدائي يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية. -  12

                                             أخالقيات مهنة التعليم يف نظام التعليم السعودي. -  19

                                                               أخالقيات مهنة املعلم املسلم وأثرها يف الرتبية اخللقية للفرد واملجتمع. -  20

                                                  املوهوبني يف التعليم األسايس باململكة العربية السعودية.                          املعوقات التي تواجه الطلبة  -  21

                                                                                     نحو إطار عام مليثاق رشف لألستام اجلامعي يف مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية. -  22

  .                             مع التطبيق عىل جامعة امللك سعود                                                               االحتياجات التدريبية لرؤساء األقسام األكاديمية باجلامعات السعودية -  23

                                لتبادلية بني املعلم اجلامعي وطالبه.        العالقة ا -  24

                                                                                            دراسة حتليلية تقويمية خلطط طلبة الدراسات العليا املجازة من أقسام كلية الرتبية بجامعة امللك سعود. -  24

                 جامعة امللك سعود.  –            كلية الرتبية   –                                              التي تواجه طلبة الدكتوراه بقسم اإلدارة الرتبوية        املشكالت  -  26

                                                                                     تقويم أداة قسم اإلدارة الرتبوية بجامعة امللك سعود من خالل املعايري املطورة لألعتامد الرباجمي .  -  27
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: أعمال أخرى        ا             ثانياا

 ( 1404    هـ  )    .املشاركة يف إعداد خطة االبتعاث املقرتحة من قبل كل جهة حكومية                                                          

 ( 1404    هـ  )    .املشاركة يف إعداد دليل باملؤسسات التعليمية املتصصصة يف تعليم اللغة اإلنجليزية بالواليات املتحدة األمريكية                                                                                                   

 ( 1404    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  –                                             دراسة حتليلية للمسح الشامل الذي أعدته جملة )يو         .   

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

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

 ( 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  )   رسة الوطنية إلعداد املعلم.                                                                                       املشاركة يف إعداد خطة تنظيم الرتبية امليدانية ضمن جلنة اإلعداد وهي إحدى اللجان املنبثقة عن األ                         

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

                          اململكة العربية السعودية. 

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

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

          ية مـن قبـل                                                                                                          العام واإلعداد الرتبوي يف برنامج بكالوريوس إعداد معلم املرحلة االبتدائية بكليات املعلمني يف اململكة العربية السعود

   . "                                       أعضاء هيئة التدريس وطالب الرتبية امليدانية

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

 ( 1423    هـ  )    ضمن أعامل جلنة العلوم الرتبوية.   "              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  )    :تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية"                                                    املشاركة يف تأليف مرجع حديث ملقرر نظام التعليم بعنوان                                           " .   

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

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

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

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

 ( 1434     نرش كتاب بعنوان )الطبعة الثانية."                                           أخالقيات مهنة التعليم يف نظام التعليم السعودي"                   هـ ،                  

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

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

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

  



 الذاتيةالسيرة ....  األستاذ الدكتور / حمدان بن أحمد بن بقان الغامدي
 

- 7- 

: اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية       ا                                ثالثاا

 اســـم البـاحــث عنــوان الـرسـالــة م
الجامعة التي 

 قدم لها

نوع 

 البحث

نوع 

 المشاركة
 العام

1 
يف االستجابة ملتطلبات تفعيل دور مؤسسات التعليم العايل 

 املشاركة االجتامعية للمرأة السعودية.
 هـ1420 مناقش دكتوراه األمرية نورة نادية سامل الدورسي

2 
تصور مقرتح لتصطيط الربامج التدريبية ملعلمي الرياضيات يف 

 اململكة العربية السعودية.
 هـ1427 مناقش ماجستري امللك خالد إبراهيم حنش الزهراين

3 
إسرتاتيجية مقرتحة ملواجهة الطلب االجتامعية عىل التعليم 

 العايل احلكومي يف كليات البنات باململكة.
 هـ1422 مرشف دكتوراه األمرية نورة نورة حممد العتيق

4 
صيغة مقرتحة للتعليم الثانوي املهني للبنات يف ضوء 

 احتياجات سوق العمل.
 هـ1422 مناقش دكتوراه األمرية نورة مها عثامن الزامل

4 
تفويض الصالحيات اإلدارية لدى عمداء ووكالء الكليات يف 

 اجلامعات السعودية.
 هـ1429 مناقش دكتوراه امللك سعود هدى صالح اجليد

6 
مهام وكالء املدارس املتوسطة من وجهة نظر مديرهيا 

 ووكالءها ومرشيف اإلدارة املدرسية.
 هـ1430 مرشف ماجستري امللك سعود صالح هادي احلبايب

7 
العوامل اإلدارية والفنية املؤثرة يف فاعلية أداء مديري املدارس 

 املتوسطة والثانوية يف مدينة عرعر.
 هـ1430 مرشف ماجستري امللك سعود مؤنس عايض العنزي

2 
أهم العوامل املؤثرة يف أداء مديري املدارس االبتدائية بنني يف 

 منطقة الدوادمي التعليمية.
 هـ1430 مرشف ماجستري امللك سعود اهلل سعد العويسعبد 

9 
عزوف معلمي املرحلة املتوسطة عن االستفادة من مراكز 

 مصادر التعليم يف حمافظة بيشة.
 هـ1430 مرشف ماجستري امللك سعود حممد سعيد الغامدي

10 
تطوير معايري اختيار مديريات املدارس الثانوية يف ضوء الفكر 

 املعارص.اإلداري 
 هـ1430 مناقش ماجستري امللك خالد ندى مقبل احلريب

11 
تطوير ممارسة األساليب اإلرشافية باملرحلة الثانوية يف ضوء 

 مدخل اهلندسية اإلدارية.
 هـ1430 مناقش ماجستري امللك خالد عيل عوضة عسريي

12 
مدى تطبيق إدارة املعرفة لدى مديريات املرحلة الثانوية يف مكة 

 املكرمة.
 هـ1433 مرشف ماجستري كليات الرشق غادة حممد خياط

13 
املشكالت التي تواجه مديريات املرحلة االبتدائية امللحق هبا 

ً  صفوف دمج املعاقني فكريا .                      
 هـ1433 مرشف ماجستري كليات الرشق ميساء أمحد أبو جبة

14 
درجة ممارسة مهارات اإلدارة الصفية لدى معلامت الصفوف 

 األولية يف مدينة الرياض.
 هـ1433 مرشف ماجستري كليات الرشق غادة عيل سعيد القحطاين

14 
معوقات حتقيق إسرتاتيجية األداء املتميز ملديري املدارس 

بل التغلب عليها.                         ُ                الثانوية يف منطقة عسري وس 
 هـ1433 مناقش ماجستري امللك خالد مفلح محود احلارثي

16 
اإلدارية بجامعة اإلمام حممد بن سعود واقع تطبيق اهلندرة 

 اإلسالمية من وجهة نظر األقسام األكاديمية.
 هـ1433 مناقش ماجستري كليات الرشق أشواق اهلذلول

 هـ1434 مرشف ماجستري كليات الرشق منى عبد الرمحن النعيم اإلبداع اإلداري ملديريات رياض األطفال باإلحساء. 17
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 اســـم البـاحــث عنــوان الـرسـالــة م
الجامعة التي 

 قدم لها

نوع 

 البحث

نوع 

 المشاركة
 العام

12 
يف مواجهة األزمات املدرسية من وجهة أساليب اختام القرار 

 نظر مديريات املدارس االبتدائية.
 هـ1434 مرشف ماجستري كليات الرشق أفنان حممد اخلنني

19 
 تطوير إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية احلكومية

 ."تصور مقرتح"
 هـ1434 مناقش دكتوراه امللك سعود نوف عبد اهلل اجلمعة

20 
لتحقيق التكامل بني وظائف كليات مدخل إسرتاتيجي 

 املجتمع السعودي ومتطلبات خطط التنمية.
 هـ1434 مناقش دكتوراه امللك سعود أمرية حممد حطاب

21 
التنمية املهنية الذاتية ملديريات املرحلة االبتدائية األهلية يف 

 مدينة الرياض.
 هـ1434 مناقش ماجستري كليات الرشق هيلة عبد اهلل الفهيد

ً  دور مديري املدارس املتوسطة يف تنمية املعلمني مهنيا . 22  هـ1434 مناقش ماجستري كليات الرشق زايد خالد العنزي                                             

23 
إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إدارة مدارس نظام املقررات 

 الثانوية يف ضوء مدخل القيادة التشاركية.
 هـ1434 مناقش دكتوراه امللك سعود عبد الرمحن غرم اهلل

24 
تطوير أداء القيادات يف إدارة الرتبية والتعليم باململكة العربية 

 السعودية يف ضوء املحاسبية اإلدارية.
 هـ1436 مرشف دكتوراه امللك سعود حممد يوسف يعقوب كنتاب

24 
تطوير أداء القيادات الرتبوية يف مدارس التعليم العام وفق 

 متطلبات االعتامد املدريس العاملي.
 هـ1436 مناقش دكتوراه امللك سعود القحطاين بدرية راشد

26 
تطوير أداء إدارات املراجعة الداخلية عىل ضوء مبادئ احلوكمة 

 ."مرشوع مقرتح"
 هـ1436 مناقش دكتوراه امللك سعود صالح عيل حممد الزهراين

27 
التمكني القيادي للمرأة يف املناصب العليا يف اجلامعات 

 ."نمومج مقرتح"السعودية 
 هـ1436 مناقش دكتوراه امللك سعود رشيفة راجح عبد اهلل البقمي

22 
حتسني أداء العامالت اإلداريات يف مكاتب اإلرشاف الرتبوي 

 بمدينة الرياض يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية.
 هـ1436 مناقش ماجستري كليات الرشق بدور عبد العزيز سليامن الفاضل

29 
اجلامعات اليمنية احلكومية: إدارة املعرفة مدخل لتطوير 

 ."تصور مقرتح"
 هـ1437 مناقش دكتوراه امللك سعود طالل فضل حيدرة الطاهري

30 
تفعيل املسئولية املجتمعية لدى اجلامعات احلكومية بمدينة الرياض: 

 إسرتاتيجية مقرتحة.
 هـ1437 مناقش دكتوراه امللك سعود نوف سليامن عيل اخلليوي

31 

القيادات الرتبوية يف املدارس الثانوية باململكة العربية تطوير أداء 

إسرتاتيجية  "السعودية يف ضوء اإلدارة املرئية بمنهجية كايزون

 . "مقرتحة

 هـ1436 مرشف دكتوراه امللك سعود عايض بن عويض السلمي

32 
تطوير أداء القيادات املدرسية يف التعليم العام السعودي يف ضوء 

 ."إسرتاتيجية مقرتحة"األوروبية معايري اجلودة 
 هـ1437 مرشف دكتوراه امللك سعود صالح مربوك بن مبارك املالكي

33 
تطوير تقويم أداء كليات جامعة امللك سعود يف ضوء مدخل القيمة 

 ."أنمومج مقرتح"املضافة 
 هـ1432 مرشف دكتوراه امللك سعود عبد اللطيف بن صالح امللحم

34 
الكليات التقنية يف اململكة العربية السعودي يف تطوير أداء عمداء 

 ."أنمومج مقرتح"ضوء القيادة اإلبداعية 
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود مفرح بن غاطي الرشيدي
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 اســـم البـاحــث عنــوان الـرسـالــة م
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نوع 

 البحث
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34 
حتول اجلامعات السعودية نحو اجلامعات البحثية يف ضوء امليزة 

 ."إسرتاتيجية مقرتحة"التنافسية 
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود حممد بن زياد الدغيلبي

36 
إسرتاتيجية مقرتحة لتحقيق امليزة التنافسية بني اجلامعات احلكومية 

 السعودية يف ضوء مدخل الريادة اإلسرتاتيجية.
 دكتوراه جامعة اإلمام شيمه إبراهيم شامان العتيبي

مناقش 

 خارجي
 هـ1439

37 
 إدارة املواهب القيادية بوزارة التعليم يف ضوء الناممج العاملية : 

 نمومج مقرتح .

أمل بنت عبد اهلل عبد الكريم 

 اخلنيفر
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود

32 
التفكري اإلسرتاتيجي وعالقته باختام القرار لدى القيادات العليا يف 

 وزارة التعليم باململكة العربية السعودية.
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود عبد اهلل بن عبد العزيز اخلرعان

39 
تطور أداء قادة املدارس باململكة العربية السعودية يف ضوء مدخل 

 ."مقرتحة اسرتاتيجية"اإلصالح اإلداري 
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود يوسف عوض اهلل السلمي

40 
 اهلوية األكاديمية باجلامعات السعودية يف ضوء امليزة التنافسية : 

 رؤية استرشافية.
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود عبد اهلل بن ضيف اهلل احلارثي

41 
تطوير أداء إدارة القيادة املدرسية بوزارة التعليم يف ضوء إدارة املواهب 

 : نمومج مقرتح.
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود ممدوح بن حممد احلوشان

42 
تطوير إدارة املشاريع البحثية يف معاهد األبحاث يف اجلامعات 

 السعودية باستصدام منهجية إدارة املشاريع األمريكية.
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود ماجد بن عبد اهلل السعيد

43 
السعودية : إسرتاتيجية دور التاميز يف تطوير التنافسية بني اجلامعات 

 مقرتحة.
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود أمل بنت حممد عيل الشدي

44 
تعليم العام يف ضوء مدخل احلوكمة تطوير أداء قيادات مدارس ال

 ."مقرتحة اسرتاتيجية"
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود حممد إبراهيم املغريه

44 
الرتبوي يف ضوء منهجية بطاقة األداء تطوير أداء إدارات التدريب 

 املتوازي : برنامج تدريبي مقرتح .
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود عبد اللطيف بن أمحد العمري

46 
تطوير عامدات البحث العلمي يف اجلامعات السعودية يف ضوء إدارة 

 ."إسرتاتيجية مقرتحة"املعرفة 
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود شيصه حممد محد اجلعيدي

47 
تطوير أداء رؤساء األقسام األكاديمية يف اجلامعات السعودية يف ضوء 

 مدخل إدارة املعرفة : إسرتاتيجية مقرتحة.
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود فهد عطيه عياض الصقري

42 

تطوير معايري اجلدارة إلختيار القيادات الرتبوية يف إدارات التعليم 

 باململكة العربية السعودية يف ضوء مفهوم إدارة املواهب :

 نمومج مقرتح

 هـ1439 مناقش دكرتواه امللك سعود ريم إبراهيم عيل الغدير
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                         لمنظمات والهيئات العلمية ا  ة     عضوي

: الجمعيات العلمية      ا                   أولا

    م.     1920    منذ   (AAHE)                                  عضو اجلمعية األمريكية للتعليم العايل  - 1

    م.     1924    منذ   (AICE)                                  عضو اجلمعية الدولية للتعليم املقارن  - 2

    م.     1922    منذ   (NAFSA)                                                   عضو اجلمعية األمريكية للمرشدين الدراسيني للطالب األجانب  - 3

    م.     1927    منذ   (SEPA)                                            عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  - 4

    م.     1996    منذ   (ATE)                                عضو اجلمعية األمريكية إلعداد املعلم  - 4

    م.     2003    منذ   (ARADO)                                   عضو املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  - 6

: اللجان        ا         ثانياا

 ( 1406      –  1409    هـ  )    .عضو جلنة شئون املبتعثني يف وزارة التعليم العايل                                             

 ( 1407      –  1409    هـ  )    .عضو جلنة معادالت الشهادات اجلامعية بوزارة التعليم العايل                                                       

 ( 1410      –  1414    هـ  )   هـ(.     1414  –      1410 )                                           عضو جلنة اإلعداد خطة التنمية اخلامسة للسنوات      

 ( 1413    هـ  )    .عضو جلنة خدمة املجتمع يف كلية املعلمني بالرياض                                            

 ( 1413    هـ  )    .عضو جلنة حمرضي املصتربات املدرسية يف كلية املعلمني بالرياض                                                    

 ( 1414    هـ  )    .عضو جلنة التدريب يف كلية املعلمني بالرياض                                        

 ( 1416    هـ  )   و جلنة تطوير مكتبات كليات املعلمني يف اململكة.   عض                                           

 ( 1417    هـ  )    .عضو جلنة سد االحتياج يف كليات املعلمني باململكة                                            

 ( 1417     هـ    1412  –   هـ  )    .)عضو األرسة الوطنية لتعليم الكبار وحمو األمية )التطوير الرتبوي، وزارة املعارف                                                                          

 ( 1412    هـ  )    .عضو جلنة تطوير العمل يف وزارة املعارف وكليات املعلمني باململكة من أجل رفع األداء وحتسني املناخ الوظيفي                                                                                               

 ( 1419    هـ  )    .عضو جلنة املقابالت الشصصية والتي ختتص بمقابلة من سيحال هلا من قبل وكالة كليات املعلمني بالوزارة                                                                                           

 ( 1419    هـ  )   الدورة اخلامسة )التطوير الرتبوي، وزارة املعارف(.                                عضو األرسة الوطنية إلعداد املعلمني                                               

 ( 1419    هـ  )   واقرتاح املقررات واخلطط املناسبة.    ،               عضو جلنة التطوير                               

 ( 1419    هـ  )    .عضو جلنة التطوير يف وكالة الوزارة لكليات املعلمني                                                

 ( 1420    هـ  )    .عضو جلنة توجيه وإرشاد بعض موظفي كلية املعلمني بالرياض                                                     

 ( 1421    هـ  )    .عضو هيئة حترير جملة كليات املعلمني الفرتة األوىل                                            

 ( 1422    هـ  )    .عضو جلنة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف كلية املعلمني بالرياض                                                              

 ( 1422    هـ  )    .عضو جلنة اخلطط الدراسية واملناهج بوكالة كليات املعلمني                                                    

 ( 1423    هـ  )    .عضو ومقرر هبيئة حترير جملة كليات املعلمني الفرتة الثانية                                                     

 ( 1423    هـ  )    .عضو فريق التقويم الشامل لواقع كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية                                                                       
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 ( 1424    هـ  )    هـ.    1424 / 9 /  14                                                           ً     هيئة التدريس ومن يف حكمه بوكالة الوزارة لكليات املعلمني اعتبارًا من               جلنة تأديب عضو     عضو    

 ( 14  24    –  1422    .عضو املجلس العلمي لكليات املعلمني )هـ                                    

 ( 1424    هـ  )    هـ.    1424 /  11 /  24                                                     ً     رئيس جلنة الرتبية وعلم النفس بوكالة كليات املعلمني اعتبارًا من    

 ( 1424    هـ  )    هـ.    1424 / 2 /  21                                                  ً     عضو جملس عامدة الشؤون التعليمية والبحث العلمي اعتبارًا من    

 ( 1424    هـ  )    هـ.    1424 /  11 /  21                           ً     عضو جلنة تطوير الكلية اعتبارًا من    

 ( 1426    هـ  )    األكاديمية يف كلية املعلمني بالرياض اعتباًر من        الطالب      معدالت     تدين                      رئيس جلنة دراسة أسباب     ً     هـ.    1426 / 1 /  14                                     

 ( 1426    هـ  )   هـ    1426 / 1 /  14                                                 ً    أعضاء هيئة التدريس يف كلية املعلمني بالرياض اعتبارًا من   ء ا د                رئيس جلنة تقويم أ  .  

 ( 1426    هـ  )    هـ.    1426 / 1 /  27                                                ً     عضو هيئة حترير جملة رسالة الرتبية وعلم النفس اعتبارًا من    

 ( 1426       عضو جملس كلية املعلمني بالرياض اعتبارا من )هـ.      1406 / 2 /  13                                           هـ    

 ( 1427       عضو جلنة الدراسات العليا بوكالة الوزارة لكليات املعلمني اعتبار من )هـ.      1427 / 9 / 2                                                                   هـ    

 ( 1430     عضو هيئة )هـ.    1429 / 6 /  12                                       ً     حترير جملة رسالة الرتبية وعلم النفس اعتبارًا من              هـ    

   ( 1431     عضو جلنة تأديب الطالب، وكالة كلية املعلمني للشؤون التعليمية اعتبارًا من )هـ.    1431 / 3 /  14                                                                  ً     هـ    

 ( 1431     رئيس جلنة التطوير واجلودة بقسم الرتبية وعلم النفس اعتبارًا من )هـ.    1431 / 1 / 4                                                         ً     هـ    

 ( 1431     رئيس )هـ    1431 / 1 / 4                                                  ً     جلنة الدراسات والبحوث بقسم الرتبية وعلم النفس اعتبارًا من          هـ  .  

 ( 1434     عضو جلنة )بقسم اإلدارة الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.                      اخلطط والرسائل العلمية             هـ                                                   

 ( 1434    عضو جلنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك )سعود.                                                                                  هـ      

 ( 1434    .عضو جلنة اخلطط والرسائل العلمية بقسم اإلدارة الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود )هـ                                                                                     

 ( 1434    .عضو جلنة االختبار الشامل بقسم اإلدارة الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود )هـ                                                                              

 ( 1436    .مقرر جلنة اخلطط والرسائل العلمية بقسم اإلدارة الرتبوية )هـ                                                        

 ( 1436    .عضو جلنة اجلودة واالعتامد األكاديمي بقسم اإلدارة الرتبوية )هـ                                                        

 ( 1436    .عضو جلنة اجلودة واالعتامد األكاديمي بكليات الرشق العريب للدراسات العليا )هـ                                                                      

 ( 1437    .عضو جلنة تطوير الربامج األكاديمية بقسم اإلدارة الرتبوية )هـ                                                        

 ( 1437     مقرر جلنة شؤون أعضاء هيئة )التدريس.                             هـ         

 ( 1432    .عضو جلنة الدراسات العليا قسم اإلدارة الرتبوية )هـ                                                

 ( 1432    .عضو جلنة اإلرشاد الطاليب قسم اإلدارة الرتبوية )هـ                                             

 ( 1439    .عضو جلنة اخلطط والرسائل العلمية قسم اإلدارة الرتبوية )هـ                                                      

 ( 1439    .عضو جلنة تطوير الربامج األكاديمية بقسم اإلدارة الرتبوية )هـ                                                        

 ( 1440    ع )ضو جلنة اإلختبار الشامل     هـ                     .  

 ( 1440     عضو جلنة قياس وتقويم أداء )القسم.                             هـ       
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        العلمية                    المؤتمرات والندوات

     رات  ـ ـ   ؤتمـ    الم   :   ا أولا 

 ( 1404    هـ  )    .املشاركة يف اجتامع جملس التعليم العايل يف دورته الرابعة التي عقدت يف الرياض                                                                       

 ( 1406    هـ  )    .)املشاركة يف اجتامعات اللجنة السعودية اليابانية املشرتكة )ممثل عن وزارة التعليم العايل                                                                                  

 ( 1407    هـ  )    املشاركة يف املؤمتر التأسييس للمجلس العاملي المتحانات املدارس العربية حتت رعاية جامعـة األمـام حممـد بـن سـعود                                                                                               

          اإلسالمية. 

 ( 1407    هـ  )   املشرتكة )ممثل عن وزارة التعليم العايل(.            األيرلندية       سعودية                            املشاركة يف اجتامعات اللجنة ال                                      

 ( 1407    هـ  )    .)املشاركة يف اجتامعات اللجنة السعودية الصينية املشرتكة )ممثل عن وزارة التعليم العايل                                                                                

 ( 1402    هـ  )    .املشاركة يف املؤمتر التأسييس الحتاد جامعات العامل اإلسالمي املنعقد يف الرياض                                                                   

 ( 1413    هـ  )    املكرمة     مكة  –                                                          املشاركة يف املؤمتر الثاين إلعداد املعلم املنعقد يف جامعة أم القرى       .   

 ( 1420    هـ  )    املكرمة     مكة  –                                                           املشاركة يف املؤمتر الثالث إلعداد املعلم املنعقد يف جامعة أم القرى       .   

 ( 1421    هـ  )    الرياض  –         والعلوم          والثقافة        للرتبية         العربية        املنظمة  –                         مؤمتر وزراء التعليم العايل       .   

 ( 1422    هـ  )    وملـك بمناسـبة مـرور   "                                                  خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبـد العزيـز وإنجازاتـه"                          املشاركة يف املؤمتر العاملي عن                  

ً                                                         عرشين عامًا عىل توليه حفظه اهلل مقاليد احلكم، جامعة امللك سعود، الرياض.           

 ( 1423    هـ  )    .دورة تدريبية يف احلاسب اآليل واستصدامات اإلنرتنت، مركز التدريب وخدمة املجتمع كلية املعلمني بالرياض                                                                                            

 ( 1424    هـ  )   م ، صـنعاء     2003      سـبتمرب     24  –    22                                                                املشـاركة يف فعاليـات امللتقـى العـريب الثـاين املواصـفات العامليـة للجامعـات          –  

  .       اليمنية         العربية          اجلمهورية

 ( 1430     ــــن ــــديات م ــــاهيم والتح ــــري: املف ــــن الفك ــــوطني األول لألم ــــؤمتر ال ــــات امل ــــاركة يف فعالي ـــــ( املش                                                                            ه

                                                            م، الرياض، كريس األمري نايف بن عبد العزيـز لدراسـات األمـن الفكـري،     2009 / 4 /  20  –    17          هـ املوافق     1430 / 4 /  24  –    22

                         الرياض، جامعة امللك سعود.

 ( 1434     املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات )ك سعود بالتعـاون مـع مركـز                                                   القرآنية، نظمه كريس القرآن الكريم وعلومه بجامعة املل                                هـ                        

   م.    2013     مارس    2         فرباير إىل     16          هـ املوافق     1434 / 4 /  10  –   6                        تيسري للدراسات القرآنية، 

 ( 1434     املعرض واملنتدى الدويل الثالث للتعليم، التقويم للتحسني والتطوير، مركـز الريـاض الـدويل للمـؤمترات )واملعـارض،                                                                                             هـ         

   م.    2013      فرباير     22  –    12          هـ املوافق     1434           ربيع الثاين     12  –   2                            تنظيم وزارة الرتبية والتعليم 

 ( 1434     ـــن ـــعودية، م ـــة الس ـــة العربي ـــايل، اململك ـــيم الع ـــايل، وزارة التعل ـــيم الع ـــدويل للتعل ـــؤمتر ال ـــرض وامل ــــ( املع                                                                                         ه

   م.    2013      أبريل     19  –    16          هـ املوافق     1434           مجادي اآلخرة    9  –   6

 ( 1434    املؤمتر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة العربية السـعودية، مكـة املكرمـة، مـن  ه )مجـادي     22  –    19                                                                                           ـ     

       اآلخرة.

 ( 1434     )ـــ ــا"    ه ــة الســعودية، أهب ــة العربي ــد، اململك ــك خال ــة املل ــي، جامع ــؤمتر الســعودي األول للنرشــ العلم ــن   "                                                                             امل   –    27   م

   م. 4   201 / 1 /  30  –    22          هـ املوافق     1434 / 3 /  29
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 ( 1434     جامعة قطر، املؤمتر )كلية الرتبيـة "                                     تقييم األداء .. الطريق إىل جودة التعليم"                                   السنوي الرابع إلصالح التعليم حتت شعار                      هـ ،              

    م.     2014 / 3 /  23  –    22          هـ املوافق     1434 / 4 /  22  –    23                      بجامعة قطر يف الفرتة من 

 ( 1434     املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل، الدورة اخلامسة )هـ، وزارة التعليم العايل، اململكة العربيـة السـعودية مـن     1434                                                    هـ                                                    

   م.    2014      أبريل     12  –    14          هـ املوافق     1434            /مجادي األخرة   12  –    14

 ( 1436     املؤمتر الدويل األول )العلوم اإلنسانية أكاديميًا ومهنيًا، رؤى استرشافية"                     هـ               ً        ً                                       ، كلية اآلداب، جامعة امللـك سـعود، اململكـة "                       

   م.    2014 / 4 / 7  –   6             هـ املوافق من     1436 / 6 /  12  –    17              الثنني والثالثاء                    العربية السعودية، ا

 ( 1436     املؤمتر الرتبوي الدويل األول )جامعة اجلوف، اململكة العربية "                                                 تطوير األداء األكاديمي لكليات الرتبية، رؤية استرشافية"                            هـ ،                             

   م.   014 2      فرباير     24  –    24          هـ املوافق     1436          مجادي األوىل    6  –   4                    السعودية يف الفرتة من 

 ( 1436     ،املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل، الدورة السادسة )جامعة القرن احلادي والعرشـين"                   هـ، وزارة التعليم،     1436                                                      هـ                         " ،  

   م.    2014      أبريل     12  –    14          هـ املوافق     1434 / 6 /  29  –    26                           اململكة العربية السعودية من 

 ( 1436     مؤمتر التميز يف تعليم العلوم والرياضيات )لوم والتقنيـة واهلندسـة والرياضـيات        توجه الع"                                          هـ                               "  ( STEM املنعقـد بجامعـة )                

   م.    2014 / 4 / 7  –   4             هـ املوافق من     1436 / 7 /  12  –    16                                          امللك سعود يف الفرتة من يوم الثالثاء إىل اخلميس 

 ( 1436    ( معرض التعليم األهيل والتجهيـزات املدرسـية األول )هـ                                               Saudi Private Education Expo and Schools Supplies ،)   

   م.    2014 / 9 / 2  –   6       املوافق     هـ    1436 /  11 /  24  –    22                                  كة الرتبويون املتحدون، خالل الفرتة من  رش

 ( 1436     :املؤمتر الدويل بعنوان )بمشاركة خرباء الرتبية حول العامل، كلية الرتبية، جامعة امللك   ، "                            معلم املستقبل: إعداده وتطويره"                        هـ                                                       

   م.    2014 /  10 / 7  –   4          هـ املوافق     1436 /  12 /  24  –    22                   سعود، خالل الفرتة من 

 ( 1436     املؤمتر السعودي الدويل الثاين للنرش العلمي، وكالة جامعة امللـك سـعود للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي، عـامدة )هـ                                                                                                     

   م.    2014 /  10 /  13  –    11          هـ املوافق     1436 /  12 /  30  –    22                           البحث العلمي، خالل الفرتة من 

 ( 1437     املؤمتر الدويل عن الرمحة يف اإلسالم، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، خالل الفرتة من )22                                                                                                   هـ    

    م.     2016  /    2  /    2     م إىل     2016  /    2  /    7          هـ املوافق     1437  /    4  /     29      هـ إىل     1437  /    4  / 

 ( 1437     املؤمتر السابع عرش للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية )التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايل  "                 والنفسية )جيستن(                                                     هـ                                      "  

    م.       2016  /    3  /    3  –   1             هـ املوافق من     1437  /    4  /     23  –    21             خالل الفرتة من 

 ( 1432     وزارة الثقافة واإلعالم )مركز الرياض الدويل للمؤمترات واملعارض خالل الفرتة من   "                        معرض الرياض الدويل للكتاب"                         هـ                                                

    م.       2017  /    3  /     12  –   2             هـ املوافق من     1432  /    6  /     19  –   9

  (  1432     وزارة التعليم )هــ       1432  /    7  /     12  –    14                                                              املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل يف دورته السابعة خالل الفرتة مـن   "                  هـ   

    م.       2017  /    4  /     14  –    12       املوافق 

: الن       دوات     ــــ     ا     ثانياا

 ( 1404    هـ  )    .ندوة اجتاهات الفكر اإلسالمي املعارص )مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج( دولة البحرين                                                                              

 ( 1406    هـ  )    التعليم الثانوي املطور يف اململكة العربية السعودية: الواقع والتطلعات )اللقاء السنوي األول( اجلمعية العربية السعودية                                                                                                               

         الرياض.                                           للعلوم الرتبوية والنفسية، جامعة امللك سعود، 
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 ( 1402    هـ  )    .ندوة التصطيط الشامل للتعليم العايل والفني املنعقدة يف السفارة األمريكية بالرياض                                                                              

 ( 1410    هـ  )    التوجيه واإلرشاد الطاليب يف التعليم )اللقاء السنوي الثاين( اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية جامعـة امللـك                                                                                                         

               سعود، الرياض. 

 ( 1411    هـ  )    التعلم االبتدائي ودوره يف تنمية املهارات األساسية لدى التالميذ )اللقاء السنوي الثالـث( اجلمعيـة السـعودية للعلـوم                                                                                                        

                                            الرتبوية والنفسية، جامعة امللك سعود، الرياض. 

 ( 1412    هـ  )   معيـة السـعودية للعلـوم                                                                                      التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية بني الواقع والتطلعات )اللقـاء السـنوي الرابـع( اجل                     

                                            الرتبوية والنفسية، جامعة امللك سعود، الرياض. 

 ( 1413    هـ  )    ،السجل العلمي لندوة نحو اسرتاتيجية مستقبلية إلعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية، قسم الرتبية، كلية الرتبية                                                                                                           

                          جامعة امللك سعود، الرياض. 

 ( 1414    هـ  )   التنمية يف اململكة العربية السعودية )اللقاء السنوي السادس( اجلمعية العربية السـعودية                               التعليم الفني واملهني ومستقبل                                                                                 

   .       الرياض       سعود،      امللك       جامعة  –                        للعلوم الرتبوية والنفسية 

 ( 1417    هـ  )   ك                                                                                                      السجل العلمي لندوة الرتبية امليدانية بني الواقع واملأمول، قسم املناهج وطرق التـدريس، كليـة الرتبيـة، جامعـة امللـ  

               سعود، الرياض. 

 ( 1412    هـ  )    السـعودية         العربيـة        اجلمعيـة  (       السـابع        السـنوي        اللقـاء )          ومستقبله      حارضه  –                                       التعليم األهيل يف اململكة العربية السعودية          

   .       الرياض       سعود،      امللك       جامعة           والنفسية،         الرتبوية        للعلوم

 ( 1412    هـ  )    .)ندوة التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية )رؤى مستقبلية                                                              

 ( 1419    هـ  )    .ندوة املعلم، إعداده ومشكالته، بمناسبة اليوم العاملي للمعلم، كلية املعلمني، الرياض                                                                               

 ( 1420    هـ  )   نوي الثامن( اجلمعية العربيـة                                                                                       مناهج التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، وقفه تقويمية ورؤية مستقبلية )اللقاء الس                           

                                                            السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، جامعة امللك سعود، الرياض. 

 ( 1421    هـ  )    التـي أقيمـت يف رحـاب كليـة املعلمـني يف الريـاض ألعضـاء هيئـة التـدريس   "              التدريب الفعال"                    دورة تدريبية بعنوان                                                          

                                     املشاركني يف برنامج دورة مديري املدارس. 

 ( 1422    هـ  )    الطاليب ودورة يف العملية الرتبوية والتعليميـة )اللقـاء السـنوي التاسـع( اململكـة العربيـة السـعودية، اجلمعيـة        النشاط                                                                                                

                                                            السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، جامعة امللك سعود، الرياض. 

 ( 1423    هـ  )    القياس والتقويم الرتبوي والنفيس )اللقاء السنوي العارش( اجلمعية العربية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، جامعـة                                                                                                           

                    امللك سعود، الرياض. 

 ( 1423    هـ  )    ندوة عن مدرسة املستقبل، ضمن فعاليـة املوسـم الثقـايف ملكتـب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيج، مكتـب الرتبيـة حـي                                                                                            

      ياض.              السفارات، الر
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 ( 1423    هـ  )    .دورة تدريبية يف احلاسب اآليل واستصدامات اإلنرتنت، مركز التدريب وخدمة املجتمع، كلية املعلمني، الرياض                                                                                             

 ( 1423    هـ  )    وزارة  (  هــ    1423          مو العقـدة     20  –    12 )                                                                   ندوة ماما يريد املجتمع من الرتبويني؟ وماما يريد الرتبويون من املجتمع مـن ،        

         لتعليم.                        املعارف، وكالة الوزارة ل

 ( 1424    هـ  )    التعليم العايل ورؤى املستقبل، منتدى العلوم اإلنسانية واالجتامعية لـدول اخللـيج العـريب، الـدورة األوىل، بمركـز ديب                                                                                                    

   .  ( م    2004     مارس     10  –   9 )         املتحدة،        العربة         اإلمارات  –                   التجاري العاملي، ديب 

 ( 14  2 6 هـ  )   هــ     1426 / 1 / 4            يـوم الثالثـاء  )                                          احلكومي واألهيل، املنعقدة بمعهد اإلدارة العامـة                               ندوة أخالقيات العمل يف القطاعني   

  . ( م    2004 / 3 / 1       املوافق 

 ( 1427       )اللقاء السنوي الثالث عرش(، اململكة العربية السعودية، اجلمعيـة   "                                        إعداد املعلم وتطويره يف ضوء املتغريات املعارصة"    هـ(                                                           

    هـ.    1427    حمرم     23  –    22                  مللك سعود، الرياض،                                          السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، جامعة ا

 ( 1427       )رعاية املوهبـة .. تربيـة مـن "                                عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني              ، مؤسسة امللك"                            املؤمتر العلمي اإلقليمي للموهبة"    هـ ،                           

   (.   006 2 / 2 /  30  –    26          هـ املوافق       1427 / 2 / 6  –   2                       جدة، منطقة مكة املكرمة )  –                                 أجل املستقبل، املنعقد بفندق هيلتون 

 ( 1422     )12              خــالل الفــرتة مــن )  "                                                                   فعاليــات امللتقــى اخلــامس لتعزيــز األمــن الفكــري املنعقــد بكليــة املعلمــني بالريــاض"    هـــ  -

   م.    2007 / 4 / 2  –   4           هـ( املوافق     1422 / 4 /  21

 ( 1422     )للعلـوم الرتبويـة                                                                     )اللقاء السنوي الرابع عرش(، اململكة العربية السعودية، اجلمعية السـعودية   "                     اجلودة يف التعليم العام"    هـ               

    هـ.    1422           ربيع الثاين     29  –    22                                   والنفسية، جامعة امللك سعود، الرياض، 

 ( 1422     ندوة )التي نظمتها عامدة البحث العلمي بجامعـة اإلمـام حممـد بـن   "                                          التحكيم العلمي: أحكام موضوعية أم رؤى ماتية"         هـ                                                  

   م.    2002      يناير    2  –   7          هـ املوافق     1422        مى احلجة     29  –    22                          سعود اإلسالمية خالل الفرتة من 

 ( 1429     امللتقى األول بمسؤويل اجلودة يف اجلامعات السعودية )جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود "                   اجلـودة مسـؤولية اجلميـع"                                                هـ ،                          

   م.    2002 /  10 /  27  –    24          هـ املوافق     1429 /  10 /  27  –    24                   اإلسالمية يف الفرتة من 

 ( 1429    ورشة عمل دور أعضاء هيئة التدريس يف االستفادة من املكا )وحـوافز التميـز يف اجلامعـات السـعودية الـواردة يف     آت فـ                                                      هـ                                           

              م، جامعة امللك     2002 /  11 /  16          هـ املوافق     1429 /  11 /  12             هـ، يوم األحد     1429                                       قرارات جملس الوزراء الصادرة يف غرة رمضان 

                                      سعود، قاعة الشيخ محد اجلارس يف هبو اجلامعة.

 ( 1429    ورشة عمل لتطوير مواقع أعضاء هيئة التدريس اإللكرت )ونية بكلية املعلمني، جامعة امللك سعود، مركز التدريب وخدمة                                                   هـ                                                       

    هـ.    1430   هـ/    1429                       مي القعدة للعام الدرايس     22  –    26            ( من الفرتة 9                  املجتمع، معمل رقم )

 ( 1430     امللتقى السابع لألمن الفكري )كريس األمري نايف بن عبـد العزيـز لدراسـات   "                                نحو إسرتاتيجية تربوية لألمن الفكري"                              هـ                                    

ــن  ــن      األم ــرتة م ــك ســعود يف الف ــة املل ــني، جامع ــة املعلم ــع كلي ــاون م ــري بالتع ــق     1430 / 1 /  22  –    27                                                           الفك ـــ املواف   –    24          ه

                    أ( أمام كلية اآلداب.  –   7         م، قاعة )    2009 / 1 /  24
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 ( 1430    التحديات واحللول، قاعة امللك فيصل، ف ،)نـدق                                                                                                           هـ( الندوة الوطنية الثانية لتقنية املعلومات )االقتصاد واالستثامر املعلومايت    

   م.    2009 / 3 /  10  –   7          هـ املوافق     1430 / 3 /  14  –    10              ال يف الفرتة من  ت ن ي        اإلنرتكونت

 ( 1430     جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، يف الفـرتة مـن ،)27                                                                                                  هـ( ندوة االنتامء الوطني يف التعليم العام )رؤى وتطلعات    -

   م.    2009 / 3 /  26  –    24          هـ املوافق     1430 / 3 /  29

 ( 1430    تطوير التعليم، خارطة )(، اجلمعية السعودية للعلـوم الرتبويـة والنفسـية، الثالثـاء املوافـق   24                       الطريق، اللقاء الشهري )                          هـ                                                           

  .                                  ( أمام كلية اآلداب، جامعة امللك سعود 7             م، قاعة رقم )    2009 / 4 /  19          هـ املوافق     1430 / 4 /  24

 ( 1431    تطوير التعليم: رؤى وناممج ومتطلبات )ة السـعودية، اجلمعيـة السـعودية                                       )اللقاء السنوي اخلامس عرش( اململكة العربي  "                                     هـ                            

   م.    2010      يناير    6  –   4          هـ املوافق     1431    حمرم     20  –    19                                                  للعلوم الرتبوية والنفسية، جامعة امللك سعود، الرياض، 

 ( 1434     ،امللتقى السنوي للتدريس اجلامعي )جامعة امللك سعود، وكالـة اجلامعـة للشـؤون التعليميـة    ،"                  تقييم خمرجات التعلم"                                  هـ                                               

   م.    2013      فرباير     12  –   9          هـ املوافق     1434           ربيع الثاين    2  –          ربيع األول     22                  دة تطوير املهارات،               واألكاديمية، عام

 ( 1434     االعتامد املدريس )اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية، جامعـة امللـك سـعود، "                       اللقاء السنوي السادس عرش"                 هـ ،                                                            

   م.    2013      فرباير    6  –   4     وافق      هـ امل    1434          ربيع األول     24  –    23        األربعاء   –             الرياض االثنني 

 ( 1434     :ورشة عمل بعنوان )هـ                     "Constructing Essay and Objective Item"   ضمن فعاليات امللتقى السـنوي الثـاين للتـدريس                                        

   م.    2013 / 2 /  11          هـ املوافق     1434           ربيع الثاين    1                                                             اجلامعي )تقييم خمرجات التعلم( واملنعقد يف رحاب جامعة امللك سعود يف 

 ( 1434    ورشة ع )مل بعنوان:           هـ           "Clickers As Tool for Learning Assessment"   ضمن فعاليات امللتقى السنوي الثاين للتدريس                                        

       املوافــق     هـــ    1434           ربيــع الثــاين    2                                                                       اجلــامعي )تقيــيم خمرجــات الــتعلم( والتــي انعقــدت يف رحــاب جامعــة امللــك ســعود بتــاريخ 

   م.    2013 / 2 /  12

 ( 1434     ورشة )البحث العلمي، وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحـث العلمـي، جامعـة         ، عامدة"                    أخالقيات البحث العلمي"         هـ                                                                

   م.    2013 / 4 / 2          هـ املوافق     1434 / 4 /  21                       امللك سعود، يوم الثالثاء 

 ( 1434    جامعة قطر )بعنـوان:   "                                     تقييم األداء .. الطريق إىل جودة التعلـيم"                                            ورشة عمل يف املؤمتر السنوي الرابع إلصالح التعليم    ،             هـ        

   هــ     1434 / 4 /  22       ، األحـد Excel                                                               ختبار يف ضوء حساب معامالت الصعوبة والتحيـز لبنـوده باسـتصدام برنـامج              تفسري نتائج اال"

   م.    2014 / 3 /  23       املوافق 

 ( 1434    )مـن "        بعنـوان:   "                                     تقييم األداء .. الطريق إىل جودة التعليم"                                                 جامعة قطر، ورشة عمل يف املؤمتر السنوي إلصالح التعليم،      هـ   

   م.    2014 / 3 /  23          هـ املوافق     1434 / 4 /  22   حد     ، األ"                    االختبارات إىل التدريس

 ( 1434    امللتقى الثالث للجمعيات العلمية بجامعة امللك سعود، البهو الرئييسـ للجامعـة، الفـرتة مـن )مجـادي األوىل     12  –    16                                                                                   هـ          

   م.    2014 / 3 /  19  –    17          هـ املوافق     1434
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 ( 1434     ندوة إعداد معلم املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية )جامعـة امللـك سـعود، "                 عاملية وتطلعات وطـن     رؤى"                                                               هـ ،                   

   م.    2014 / 4 /  14  –    13          هـ املوافق     1434 / 6 /  14  –    13      اإلثنني   –                  كلية الرتبية، األحد 

 ( 1434     حمـارضة القيـادة الرتبويـة، كليـة الرتبيـة، قسـم اإلدارة الرتبويـة، مـدرج الكليـة، بتـاريخ )هــ املوافـق     1434 / 6 /  14                                                                               هـ          

   م.    2014 / 4 /  14

 ( 1436    اللقاء املفتو )هــ املوافـق     1436 / 4 /  20                                                                   ح مع سعادة الدكتور طارق بن صالح الريس، عميد كلية الرتبيـة، يـوم االثنـني                 هـ          

                 م يف مدرج الكلية.    2014 / 2 / 9

 ( 1436     عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني، جامعة امللك سعود )اللقاء السـنوي املفتـوح ملعـايل مـدير اجلامعـة مـع "                                                          هـ                                         

   م.    2014 / 1 /  26          هـ املوافق     1436 / 4 / 6      االثنني     يوم                قاعة محد اجلارس،   ،"                واملوظفني واملوظفات                          أعضاء وعضوات هيئة التدريس 

 ( 1436     عامدة التعلـيم اإللكـرتوين والـتعلم عـن ُبعـد، الورشـة التدريبيـة األوىل )اسـتصدام القاعـات الذكيـة يف التـدريس"                                    ُ                           هـ                                " ،  

   م.    2014 / 2 /  11          هـ املوافق     1436 / 4 /  22

 ( 1436    عامدة التعليم اإللكـرت )التصـميم التعليمـي للـتعلم اإللكـرتوين"              ُ                              وين والـتعلم عـن ُبعـد، الورشـة التدريبيـة الثانيـة                       هـ                               " ،  

   م.    2014 / 2 /  12          هـ املوافق     1436 / 4 /  29

 ( 1437     خمرجات كلية الرتبية املمكن واملؤمول، ورشة عمل ريوم األربعاء )م ،       2016      يناير     27          هـ املوافق       1437           ربيع الثاين     17                                                           هـ    

          لك سعود.                      كلية الرتبية، جامعة امل

 ( 1437     امللتلقى السنوي الثالث للتدريس اجلامعي، التعليم النشط لتحسني خمرجات التعليم، خالل الفرتة من )مجادي     29  –    26                                                                                          هـ     

                                          م ، عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود.       2016      أبريل    7  –   4          هـ املوافق       1437      األخرة 

 ( 1432    اللقاء الرتبوية املنعقد يف قسم اإلدا )ائـد                       الكفايـات التعليميـة للق"                                                 رة الرتبوية بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود بعنوان                                     هـ    

   م.    2017  /    4  /    2          هـ املوافق     1432  /    2  /    6        الثالثاء   "   مول                     الرتبوي بني الواقع واملأ

 ( 1432    جامعـة امللـك سـعود )اللقـاء "       بعنـوان                                                                                            هـ( اللقاء الرتبوي املنعقد يف اجلمعية السعودي للعلوم الرتبوية والنفسية )جيسـتن       

    م.     2017  /    4  /    2          هـ املوافق     1432  /    2  /     12      اإلثنني   "                                          املفتوح مع معايل مدير مكتب الرتبية بدول اخلليج

 ( 1439     امللتقى السنوي األول، وكالة اجلامعة للتصطيط والتطوير، وكالء الكليات والعامدات املساندة للتطوير واجلودة ورؤساء )هـ                                                                                                           

    م.     2017      سبتمرب     26          هـ املوافق     1439    حمرم    6           دات اجلامعة                         وحدات التطوير واجلودة بوح

 ( 1439     اللقاء املفتوح لطلبة الدراسات العليا مع سعادة عميد كلية الرتبية أ.د. فهد بن سـليامن الشـايع يـوم االثنـني )2  /     10                                                                                                     هـ    /  

    م.       2017  /     10  /     30          هـ املوافق       1439

 ( 1439    ندوة أخالقيات اإلدارة الرتبويـة، كليـة الرت )7  /     24                                                    بيـة، قسـم اإلدارة الرتبويـة، أ.د. محـدان بـن أمحـد الغامـدي يف                                          هـ    /  

     هـ.     1439
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: الدورات التدريبية       ا                   ثالثاا

 ( 1430     دورة )جامعة امللك سعود، وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة، عامدة تطـوير املهـارات مـن "                       مهارات تقويم أداء الطالب"         هـ ،                                                                      

   م.    2009 /  11 / 2  –    10 /  31          هـ املوافق     1430 /  11 /  14  –    12

 ( 1430     دورة )17                                                                        ، جامعة امللك سعود، وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة، عـامدة تطـوير املهـارات يـومي "                 بناء املقرر الدرايس"         هـ   ،  

   م.    2009 /  11 /  12   م و    2009 /  11 / 4          هـ املوافق     1430 /  11 /  24

 ( 1431    ( ورشة عمل إلجراء حتليل سوات )هـ                              Swotضمن مرشوع اخلطة اإلسـرتاتيجية لكليـة املع )                                     لمـني اخلاصـة بأعضـاء هيئـة                      

   م.    2009 /  12 /  20          هـ املوافق     1431 / 1 / 3           أ. م. األحد      226              التدريس، قاعة 

 ( 1431     ورشة عمل بعنوان )وكالة الكلية للتطـوير واجلـودة بمرسـح الكليـة، ألقاهـا "                                 نظام إدارة اجلودة بجامعة امللك سعود"                    هـ ،                                                  

   م.    2009 /  12 /  21          هـ املوافق  1   143 / 1 / 4                                            الربفوسور تاي شوان، مستشار عامدة اجلودة، االثنني 

 ( 1431     ورشة عمل أساسيات إدارة اجلودة، جامعة امللك سعود، عامدة اجلـودة، وحـدة دعـم اجلـودة، كليـة املعلمـني بمرسـح )هـ                                                                                                

   م.    2009      ديسمرب    1  –    11            حمرم املوافق    26  –    24                                              الكلية، ألقاها دكتور إبراهيم العجلوين للفرتة من 

 ( 1431     دورة )9                                                                       ت واالتصال يف التدريس اجلامعي املنعقدة يف رحاب جامعة امللك سعود خالل الفرتة مـن              تقنية املعلوما    دمج          هـ   –  

   م.    2009 /  12 /  22  –    26          هـ املوافق     1431 / 1 /  11

 ( 1431     اختام القرارات حلل املشكالت، وزارة التعليم العايل، جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، معهـد األمـري نـايف )هـ                                                                                                  

   م.    2010 /  12  –    16          هـ املوافق     1431 / 2 / 3  –   1                    شارية، خالل الفرتة من                    للبحوث واخلدمات االست

 ( 1431     هندسة التفكري ودجمه يف املناهج واملقررات الدراسية، برنامج تدريبي ضمن مرشوع تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة )هـ                                                                                                         

                                   دمات االستشارية، جامعة اإلمـام حممـد بـن                                                                          التدريس باجلامعات السعودية، وزارة التعليم العايل، معهد األمري نايف للبحوث واخل

   م.    2010 / 3 / 2  –   2 /  27          هـ املوافق     1431 / 3 /  16  –    13                        سعود اإلسالمية يف الفرتة من 

 ( 1431     ورشة عمل بعنوان )جامعة امللك سعود، وكالة اجلامعة للتطوير واجلامعة واملنعقـدة يف "                       مؤرشات قياس األداء للكلية"                    هـ ،                                                           

   م.    2010 / 3 /  22          هـ املوافق    430 1 / 4 / 6                      كلية املعلمني يوم االثنني 

 ( 1431     دورة تدريبية بعنوان )عامدة تطوير املهارات بجامعة امللك سـعود، خـالل   ، "                                 حتسني التدريس اجلامعي من خالل التقييم"                        هـ                                         

   م.    2010 / 3 /  10  –   9          هـ املوافق     1431 / 3 /  24  –    23         الفرتة من 

 ( 1431     دورة تدريبية بعنوان )12                                               عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سـعود، خـالل الفـرتة   ، "                        اخلرائط الذهنية اإللكرتونية"                        هـ    –  

   م.    2010 / 4 /  27  –    26          هـ املوافق     1431 / 4 /  13

 ( 1431     دورة تدريبية بعنوان )عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، خـالل الفـرتة "                               العنارص السبعة للتمييز يف التدريس"                        هـ ،                                                 

   م.    2010    ليو   يو   1        مايو إىل     31          هـ املوافق     1431 / 6 /  12  –    17   من 
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 ( 1431     دورة تدريبية بعنوان )9          هـ املوافق     1431 / 7 / 2  –   7         ملدة يومني   "                                          أساسيات نظام إدارة التعلم اإللكرتوين بالك بورد"                        هـ   –  

                                        م، كلية املعلمني، مركز تدريب خدمة املجتمع.    2010 / 6 /  20

 ( 1431     جامعة كوين مارجريت، أدمـربا )هـ                              Queen Margaret university, Edinburgh  تطـوير "                    دورة تدريبيـة بعنـوان       حضـور      

   م.    2010 / 7 /  16  –    12           هـ املوافق    1431   2 /  11   إىل    7 /  30   من   "                                 األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس

 ( 1432     التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد )24                                         جامعة امللك سعود، وكالة التطوير واجلودة مـن   "                     قافلة التعليم اإللكرتوين"                                    هـ    –  

   م.    2011 / 9 /  26  –   2 2          هـ املوافق     1432 /  11 /  22

 ( 1432     )قواعد املعلومات الدولية"    هـ                        ( ISIللعلوم اإلنسانية )                 "   دورة تدريبية، مركز خدمة املجتمع، كليـة املعلمـني، جامعـة امللـك                                                        

   م.    2010 / 6 /  13          هـ املوافق     1432 / 6 / 1       سعود يف 

 ( 1433     اللقاء التعريفي بربنامج الشهادة املهنية يف التدريس اجلامعي، عامدة تطوير )املهارات بجامعة امللـك سـعود يـوم السـبت                                                                        هـ                                   

   م.    2012 / 2 /  11          هـ املوافق     1433 / 3 /  19

 ( 1433     ورشة عمل )عامدة الدراسات العليا بجامعة امللك سعود، قاعة الدرعية، الـدور الرابـع،   "                         تقييم جتربة املاجستري املوازي"             هـ                                                                   

   م.    2012 / 3 / 3          هـ املوافق     1433 / 4 /  10    يوم     17     مبنى 

 ( 1433    حضور دورة تدريبي )صـباحًا القاعـة     12  –   9        ، السـبت "             نظريات التعلم"          ة بعنوان:                     هـ         ً                            أ مقابـل كليـة اآلداب، بتـاريخ   –   7    

   م.    2012 / 3 /  10          هـ املوافق     1433 / 4 /  17

 ( 1433     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )مسـاًء،    2  –   4     األحـد   "              دعم تعلم الطـالب"                                                                   هـ   ً    

   م.    2012 / 3 /  11          هـ املوافق     1433 / 4 /  12      تاريخ       /أ أ ب  91                  كلية العلوم، قاعة 

 ( 1433    عامدة تطوير املهارات )الدور اخلامس،     26       ، مبنى "             التدريس املصغر"                                             ، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان:                       هـ             

   م.    2012 / 3 /  12          هـ املوافق     1433 / 4 /  24                    البهو الرئييس بتاريخ 

 ( 1433    عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، ح )التدريس املبني عـىل التصصـص والبحـوث "                         ضور دورة تدريبية بعنوان:                                           هـ                                

   م.    2012 / 4 /  22          هـ املوافق     1433 / 6 / 1       ، األحد "        والرتبوية

 ( 1433     :عـامدة تطـوير املهـارات، جامعـة امللـك سـعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان )االثنـني    ،"                 تطـوير ملـف التـدريس"                                                                   هـ      

   م.    2012 / 4 /  24  –    23          هـ املوافق     1433 / 6 / 2

 ( 1433    عامدة تطوير املهارات، جامعة امللـك سـعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان:   هـ )                                                                 " ـ             مهـارات العـرض   –   3     ، مـن "  ال      الفع 

   م.    2012 / 4 /  24  –    24          هـ املوافق     1433 / 6 / 4

 ( 1433    عامدة تطوير املهارات )14  ، "                              النرش العلمي يف الدوريات العامليـة"                                           جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان:    ،                      هـ    –  

   م.    2012 / 4 / 6  –   4          هـ املوافق     1433 / 6 /  14
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 ( 1433     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللـك سـعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان )17     ، مـن "                  تقـويم خمرجـات الـتعلم"                                                                   هـ    –  

   م.    2012 / 4 / 9  –   2          هـ املوافق     1433 / 6 /  12

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعـة امللـك سـعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان )بتـاريخ   "                  دام القاعـات الذكيـة    اسـتص"                                                                   هـ       

   م.    2012 /  12 /  22          هـ املوافق     1434 / 2 / 9

 ( 1434     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية يف )10             خـالل الفـرتة مـن   "                  البودكاست التعليمـي"                                                             هـ    –  

   م.    2012 /  12 /  24  –    23          هـ املوافق     1434 / 2 /  11

 ( 1434    ،عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود )م خمرجات التعلم ي   تقي"                          حضور دورة تدريبية بعنوان:                                           هـ              Items   Constructing 

Essy and objective"   م.    2013 / 2 /  11          هـ املوافق     1434           ربيع الثاين    1  يف   

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )تقيـيم خمرجـات التعلـيم باسـتصدام جهـاز "                                                                   هـ                                  

( clickers) "  ( Personal Response systems بتاريخ )         م.    2013 / 2 /  12          هـ املوافق     1434 / 3 / 2   

 ( 1434     :عـامدة تطـوير املهـارات، جامعـة امللـك سـعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان )هـ                                                                   "research Projects and Grants 

Proposals writing"   م.    2013 / 4 /  14  –    13          هـ املوافق     1434 / 6 / 4  –   3             خالل الفرتة من   

 ( 1434    عام )خـالل الفـرتة   "                      مهارات اإلرشاد األكاديمي"                                                             دة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان:       هـ          

   م.    2013 / 4 /  29          هـ املوافق     1434 / 6 /  19

 ( 1434    )كتابة مقرتحات املرشوعات واملنح البحثيـة"                                                               عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان:      هـ                                  "  

   م.    2013 / 4 /  14  –    13          هـ املوافق     1434 / 6 / 4  –   3   من 

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )مبنـى   "    لوطن                           إبداع األستام اجلامعي إبداع ل"                                                                   هـ     

   م.    2013 / 9 /  19          هـ املوافق     1434 /  11 / 3                                 الدور اخلامس، البهو الرئييس، االثنني     26

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )أساليب حتفيز الطـالب وحتسـني تعلمهـم"                                                                   هـ                             "  

   م.    2013 / 9 /  10          هـ املوافق     1434 /  11 / 4                                   الدور اخلامس، البهو الرئييس، الثالثاء 

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )االجتاهات احلديثـة يف تقنيـة التعلـيم، مبنـى "                                                                   هـ                                     

   م.    2013 / 9 /  11          هـ املوافق     1434 /  11 / 4                                     ، الدور اخلامس، البهو الرئييس، األربعاء   26

 ( 1434    عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دور )مبنـى "                            دمج التقنيـة يف التـدريس اجلـامعي"                  ة تدريبية بعنوان:                                                  هـ ،       

   م.    2013 / 1 1 /  12  –    10           هـ املوافق    1434 / 1 / 2  –   6                                ، الدور اخلامس، البهو الرئييس، من   26

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان )التحليـل اإلحصـائي باسـتصدام "                                                                   هـ                         SAS" ،  

   م. 3   201 / 1 / 2  –   1          هـ املوافق     1434 / 1 /  29  –    22                 البهو الرئييس، من              الدور اخلامس، 
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 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )الدور اخلامس، "                      استصدام القاعات الذكية"                                                                   هـ ،               

   م.    2013 /  11 /  24          هـ املوافق     1434 / 1 /  22         ، بتاريخ             البهو الرئييس

 ( 1434    عامدة تطوير املهارا )الـدور "                         البودكاسـت واجلـوال التعليمـي"                          حضور دورة تدريبية بعنـوان:                     ت، جامعة امللك سعود،                      هـ ،        

   م.    2013 /  11 /  12          هـ املوافق     1434 / 1 /  14                           اخلامس، البهو الرئييس، االثنني 

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )التدريس باسـتصدام احلـاالت الدراسـية"                                                                   هـ                               " ،  

   م.    2013 /  12 /  22          هـ املوافق     1434 / 2 /  19                                  الدور اخلامس، البهو الرئييس، بتاريخ 

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنـوان )أساسـيات اإلحصـاء باسـتصدام "                                                                   هـ                        SPSS" ،  

   م.    2013 /  12 /  24  –    24           هـ املوافق    1434 / 2 /  22  –    21                                     الدور اخلامس، البهو الرئييس، الفرتة من

 ( 1434     :عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )الـدور اخلـامس، "                 تطوير ملـف التـدريس"                                                                   هـ ،               

   م.    2013 /  12 /  29          هـ املوافق     1434 / 2 /  26                     البهو الرئييس، بتاريخ 

 ( 1434     :حضور دورة تدريبيـة خارجيـة بعنـوان )جامعـة داهلـويس "                                  دورة التعلـيم والـتعلم اجلـامعي )رجـال("                                     هـ ،              university   

Dalhousie م.    2014      يونيو     27  –    23        املوافق    هـ    1434      شعبان     29  –    24                                  ، نافا سكوتيا، كندا، خالل الفرتة من   

 ( 1436     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )االثنـني "                             التصميم التدرييس للتعلم باجلوال"                                                                  هـ ،        

   م.    2014 / 2 /  17  –    16          هـ املوافق     1436 / 4 /  22  –    27         والثالثاء 

 ( 1436     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، حضور دورة تدريبيـة بعنـوان )تعزيـز االبتكـار يف التعلـيم "                                                                                هـ                        

                                  م، فندق كورت يارد ماريوت بالرياض.    2014 / 2 /  19  –    12          هـ املوافق     1436 / 4 /  30  –    29                 ، األربعاء واخلميس "     العايل

 ( 14  36   عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )األربعـاء "                             العمليات وإدارة سلسلة التوريد"                                                                  هـ ،          

   م.    2014 / 3 / 4          هـ املوافق     1436 / 4 /  13

 ( 1436     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )حـد     ، األ"                             مهارات قيادة األقسـام األكاديميـة"                                                                  هـ   

   م.    2014 / 3 /  16  –    14          هـ املوافق     1436 / 4 /  24  –    24       واالثنني 

 ( 1436     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )تأهيل مباين ومرافـق احلـرم اجلـامعي لـذوي "                                                                  هـ                                   

   م.    2014 / 4 / 1  –   3 /  30           هـ املوافق    1436 / 6 /  12  –    10                      ، من االثنني إىل األربعاء "               االحتياجات اخلاصة

 ( 1 436    عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )شهادة القيـادة األمريكيـة يف تصـميم الطاقـة "                                                                  هـ                                      

   م.    2014 / 4 / 7  –   4             هـ املوافق    1436 / 6 /  12  –    16                     ، من األحد إىل الثالثاء "       والبيئة

 ( 1436    عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعن )إسرتاتيجية فعالـة لتـدريس التفكـري النقـدي "    وان                                                               هـ                                     

   م.    2014 / 4 /  13          هـ املوافق     1436 / 6 /  24            ، يوم االثنني "        واإلبداعي
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 ( 1436     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )استصدام أسلوب التعلم املبني عىل املشكالت "                                                                  هـ                                     

   م.    2014 / 4 /  14          هـ املوافق     1436 / 6 /  24              ، يوم الثالثاء "                يف حتليل حل املشكالت

 ( 1436     عـامدة تطـوير املهـارات، جامعـة امللـك سـعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان )هــ                                                                  "Course Design in the active   

Classroom م.    2014 / 2 /  23          هـ املوافق     1436 /  11 / 2                       قاعة محد اجلارس، يوم األحد     26     مبنى    9  –   3      (، من   

 ( 1436    عامدة تطوير املهارات، ج )امعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )                         هـ                                          Gamification lessons from game theory 

that enhance learning )  ،   م.    2014 / 2 /  27          هـ املوافق     1436 /  11 /  12          يوم اخلميس               قاعة محد اجلارس،     26     مبنى    9  –   3   من   

 ( 1437    عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضـور دورة )األربعـاء   "                         أساسـيات نظـام إدارة الـتعلم"       بعنـوان          تدريبيـة                                                    هـ        

   م.    2014 /  10 /  21  –    20          هـ املوافق     1437 / 1 / 2  –   9          واخلميس من 

 ( 1437     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )من االثنني   "                             النرش العلمي بالدوريات العاملية"                                                                  هـ         

   م.    2014 /  10 /  27  –    26           هـ املوافق    1437 / 1 /  14  –    13              إىل الثالثاء من 

 ( 1437    ( عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )هـ                                                                   using Social Media Technologies in the 

Classroom م.    2014 /  11 / 1          هـ املوافق     1437 / 1 /  19                  ( يوم األحد املوافق   

 ( 1437    عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدر )من اإلثنني إىل الثالثاء   "                     إدارة التغيري والتطوير"            يبية بعنوان                                                       هـ                    

    م.       2016  /    2  /     26  –    24             هـ املوافق من       1437  /    4  /     12  –    17             خالل الفرتة من 

  (  1437    عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )مـن األربعـاء إىل   "                     التحليل النوعي للبحوث  "                                                                 هـ              

   م.    2016  /    2  /    3  –   2             هـ املوافق من     1437  /    4  /     24  –    23           ل الفرتة من         اخلميس خال

 ( 1432     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان )14                   يوم األربعاء بتاريخ   "               التحفيز والنجاح"                                                                  هـ     /  

   م.    2017  /     10  /    4          هـ املوافق     1439  /    1

 ( 1432    عامدة تطوير املهارات، جامعة امل )1  /     12       االثنني                       اليوم األول من الصف يوم "                                  لك سعود، حضور دورة تدريبية بعنوان                                 هـ    /  

    م.     2017  /     10  /    2          هـ املوافق     1439

 ( 1439     عامدة تطوير املهارات ، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبية بعنـوان )هـ                                                                   "Lesson From Cognitive Scienc  "   يـوم    

   م.    2012  /    9  /    3          هـ املوافق     1439  /     12  /     23       االثنني

 ( 1439     عامدة تطوير املهـارات، جامعـة امللـك سـعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان )هـ                                                                  "  Course Design Saaesment and 

Delivery  "   م.    2012  /    9  /    4          هـ املوافق     1439  /     12  /     24            يوم الثالثاء   

 ( 1439     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضور دورة تدريبيـة بعنـوان )هـ                                                                  "  Avtive lerning and interactivity  "   يـوم    

    م.     2012  /    9  /    4          هـ املوافق     1439  /     12  /     24        األربعاء 

 ( 1439     عامدة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، حضـور دورة تدريبيـة بعنـوان )هـ                                                                  "  improving Student motivation  "   يـوم    

    م.     2012  /    9  /    6          هـ املوافق       1439  /     12  /     26      اخلميس 
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             خدمة المجتمع   في    ت      إسهاما

 الجهة المستفيدة نوع المشاركة تاريخها المشاركة م

 جامعة األمرية نورة إرشاف 1430 إسرتاتيجية القبول يف جامعة األمرية نورة 1

 جامعة امللك خالد مناقش خارجي 1435 معوقات حتقيق استمرارية األداء املتميز ملديري املدارس الثانوية 2

 كليات الرشق العريب إرشاف 1434 ملديرات رياض األطفال اإلبداع اإلداري 3

 كليات الرشق العريب إرشاف 1434 مدى تطبيق إدارة املعرفة لدى مديرات املرحلة الثانوية 4

5 
املشكالت التي تواجه مديرات املرحلة االبتدائية امللحق هبا صفوف دمج 

                املعاقني )فكريا (
 كليات الرشق العريب إرشاف 1436

 كليات الرشق العريب إرشاف 1436 درجة ممارسة مهارات اإلدارة الصفية لدى معلامت الصفوف األولية 6

 كليات الرشق مناقش خارجي 1436 التنمية املهنية الذاتية ملديرات املرحلة االبتدائية األهلية يف مدينة الرياض 7

 كلية املعلمني تدريبيبرنامج  1436 أخالقيات وآداب املهنة يف املدارس واجلامعات 8

 1437 اإلدارة املدرسية 9
برنامج املاجستري 

 املوازي

مركز خدمة  -جامعة امللك سعود

 املجتمع

 حتكيم بحوث مقدمة ملجالت علمية حمكمة 10
1437-

1438 
 داخل اململكة وخارجها. جمالت علمية حمكمة

11 
من داخل تقويم اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بغرض الرتقية 

 اململكة وخارجها

1437-

1438 
 داخل اململكة وخارجها مؤسسات تعليم عايل

 عضو هيئة حترير جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 12
1437-

1438 
 عضو

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية 

 والنفسية ) جيستن (

 
   


