سيرة ذاتية
االسم :أ .د .بدر عبد هللا حمد الصالح
المرتبة العلمية :أستاذ
التخصص :تطوير النظم التربوية*
)*(Educational System Development
العنوان البريدي :ص.ب )104743( .الرياض 11636

البريد اإللكتروني ba_alsaleh@yahoo.com
URL: dr-alsaleh.com
متقاعد من :قسم تقنيات التعليم /كلية التربية/جامعة الملك سعود/الرياض

الدرجات العلمية
• دكتوراه فلسفة  :تطوير النظم التربوية*  ،جامعة والية ميتشجان1985 ،م.
• ماجستير تقنيات تعليمية  ،جامعة شمال كولورادو1980 ،م.
• بكالوريوس آداب  /تربية  ،جامعة الملك سعود1975 ،م.

التاريخ الوظيفي
•
•
•
•
•
•
•

أكتوبر  -2007أغسطس  2015أستاذ تقنية التعليم والتصممميم التعليمممك  ،كليممة
التربية  ،جامعة الملك سعود  ،الرياض.
سبتمبر2007م -أبريل2002م :أستاذ مشارك تقنية التعليم والتصميم التعليمممك ،
كلية التربية  ،جامعة الملك سعود  ،الرياض.
مارس1988 -2002م :أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم  ،كلية التربيممة  ،جامعممة
الملك سعود  ،الرياض.
1985 -1988م :أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم  ،كليممة التربيممة  ،جامعممة الملممك
فيصل  ،الهفوف ،اإلحساء.
87/1977-1985م :مبتعث دراسات عليا  ،الواليات المتحدة.
76/1977م :معيد بجامعة الملك فيصل  ،الدمام.
75/1976م :مدرس بمتوسطة فلسطين  ،الرياض.

* هذا هو مسمى تخصص تقنية التعليم والتصميم التعليمك Instructional
 Design &Technologyفك جامعة والية متشجان األمريكية ).) MSU
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جوائز تميز
• درع الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية فك تكريم المتميزين عربياً ،المؤتمر
العلمك الرابع للجمعية ،جامعة القاهرة ،القاهرة أغسطس2008،م.

• تصممميم وتطمموير بممراما التممدريل والتعلمميم ( Design & Development of
 ) Training & Instruction Programsالتقليديممة واإللكتروةيممة  ،باسممتخدام
ةظريات وةماذج تصميم النظم التعليمية (.) ISD Theories & Models
• تطبيق عمليات النموذج العام للتصميم التعليمك (  ) Generic I D Modelفك
مراحله الخمس :التحليل (:(Analysisتقدير الحاجات لتحديد المتطلبات
( ،) Requirementsثم تحويلها فك مرحلة التصميم ( )Designإلى مواصفات

) ،) Specificationsثم مرحلة التطوير(  (Developmentإلةتاج النسخة
المصغرة من المنتَا(  ) Prototypeالذي يخضع الختبارات ألفا وبيتا Alfa
) ) & Betaللحصول على النسخة الذهبية ( ،) Golden Copyثم مرحلة
Change
التنفيذ ( ) Implementationالتك تشمل أيضا إدارة التغيير
) ،) Managementوأخيراً ،مرحلة التقويم ) ) Evaluationلتقدير فاعلية
المنتَا وكفاءته ،إضافة إلى تقدير العائد من التدريل (  ) ROIفك حالة براما
التدريل.
• تقويم بممراما الممتعلم والتممدريل اإللكتروةممك مممن منظممور مبمماد وأصممول علم م
التدريس ).) Pedagogy

•
-

إجممراء البحممون النظريممة والميداةيممة فممك مجمماالت تقنيممة التعلمميم والتصممميم
التعليمك:
ةظريممات وةممماذج التصممميم التعليمممك وتطبيقاتهمما فممك تصممميم خبممرات الممتعلم
والتدريل.
تطبيقات التقنيات الحديثة ودمجها فك التعليم.
التعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد.
معاييرالتصميم التعليمك لجودة التعلم اإللكتروةك.
التخطيط التقنك لدما التقنية فك التعليم و معايير دما التقنية.
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•
•
•
•
•
•

المشرف على كرسك البحث والتطوير فممك الممتعلم اإللكتروةممك /جامعممة الملممك
سعود  1434/1433-1432/1431هم.
المشرف على الوحدات الفنية بقسم تقنيات التعليم بكلية التربيممة /جامعممة الملممك
سعود فك عامك 2002/2001م و1994/1995م.
عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية1999 -2001م.
المشرف على مركز الدبلوم و الدورات بكلية التربية /جامعة الملك سعود لمدة
سنتين 1990-1992م.
عضو مجلس إدارة مركز التوزيع الصوتك و التلفزيوةك /جامعة الملك سممعود
لمدة سنتين 1990-1992م.
ممثل القسم فممك مجلممس كليممة التربيممة  /جامعممة الملممك سممعود ،للعممام الجممامعك
1990/1991م.

• عضو مجلس كلية التربية  /جامعة الملك فيصل ،للعام الجامعك 1988/1987م.

ترجمة
•
•
•
•
•

"مهارات القرن الحادي والعشرين :التعلم للحياة فك زمننا" ،مركز
الترجمة بجامعة الملك سعود( ،محكم /مركز الترجمة/جامعة الملك سعود)
2013م.
مترجم مشارك لكتاب":تكنولوجيا التعليم :الماضك والحاضر والمستقبل".
مركز الترجمة ،جامعة الملك سعود2005 ،م(،مح ّكم/مركزالترجمة/
جامعة الملك سعود).
"استعراض ةماذج التطوير التعليمك"  ،مكتبة العبيكان ( ،مح ّكم/مركز
الترجمة  /جامعة الملك سعود)2003 ،م.
مترجم مشارك :لكتاب "أصول تكنولوجيا التعليم"  ،جامعة الملك سعود،
(مح ّكم/مركز الترجمة /جامعة الملك سعود)2000 ،م.،
تكنولوجيا التعليم :التعريف و مكوةات المجال  ،مكتبة الشقري ،
الرياض( ،مح ّكم /مركز الترجمة  /جامعة الملك سعود)1998 ،م.
تأليف

• مؤلممف للفصممل الثالممث ":التصممميم التعليمممك وتطبيقممه فممك تصممميم الممتعلم
اإللكتروةك عن بعد" ،فك كتاب ":التعليم عن بعد بين النظرية والتطبيممق".
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أماةة لجنة مسئولك التعلمميم عممن بعممد بجامعممات ومؤسسممات التعلمميم العممالك
بدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية2005،م.
• مؤلف مشارك لكتاب :الدليل اإلجرائك لتأليف الكتل الدراسية .وزارة
التربية والتعليم ،الرياض2005،م.
• مؤلف مشارك و رئيس الفريق العلمك لكتاب :اإلطار المرجعك الشامل
لمراكز مصادر التعلم  ،مكتل التربية العربك لدول الخليا( ،مح ّكم)،
2003م.

•
•

•
•
•
•
•

•
•

متحدث في مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية ودولية وإقليمية
:,Yrgdldm
دور القيادات المدرسية فك تفعيل التعليم عن بُعد ،وزارة التعليم ،إدارة التعليم
بمحافظة المخواة عبرمنصة ويبيكس .2020-8-24 ،WebEx
استثمار تجربة التعليم عن بعد بعد جائحة كوروةا لضمان مخرجات تعلم
أفضل ،منتدى التعليم والتعلم عن بُعد أثناء الطوار واألزمات ،برعاية
الجامعة العربية المفتوحة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/8/8 ،
 ،2020عبر منصة زووم .ZOOM
التصميم التعليمك والتدريل عن بعد ،لقاء افتراضك عبر منصة
زووم  ،ZOOMوزارة التعليم ،المركز الوطنك للتطوير المهنك التعليمك،
2020-5-12م.
التعليم عن بعد وتحسين ةواتا التعلم 2020 -5 -10م ،لقاء افتراضك عبر
منصة ويبيكس  ، WebExإدارة تعليم منطقة الجوف.
التعليم عن بعد والتعليم التقليدي :تنافس أم تكامل؟2020-4-26م ،لقاء
افتراضك عبر منصة زووم  ، ZOOMالمركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك
والتعليم عن بعد.
ا لتعليم عن بعد بعد فايروس كوروةا  :تحول فك النموذج أم لحظة عابرة؟
2020-4-17م ،لقاء افتراضك عبر منصة بالكبورد  ، Blackboardكلية
الدراسات العليا التربوية ،جامعة الملك عبدالعزيز.
التعليم العالمك والمدارس الذكية :التحول فك منظومة القيم ،مركز عيسى
الثقافك /مملكة البحرين ،الندوة الثامنة لتحالف عاصفة الفكر ،مستقبل التعليم
والبحث العلمك فك العالم العربك ،شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية-22 ،
 25أبريل 2019م.
الجيل الثاةك لعلم التدريس :من التدريس إلى التعلم ،منتدى استراتيجيات
التدريس الحديثة وزارة التعليم /إدارة تعليم منطقة الرياض 9/6/1438
.2017/3/8
معلم القرن الحادي والعشرين ومتطلبات دما التقنية فك التعليم اللقاء
التربوي /جامعة دار الحكمة /جدة ( 1438 /6/2هم 2017/3/1م).
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•

تنمية قدرات المدرب ةحو طرق التدريل المستقبلية ،المؤتمر والمعرض
التقنك السعودي الثامن1438 /3 /16-14 ،هم 2016/12/15-13م.
المعلم فك عصر المعرفة الرقمك :تحديات و تحوالت .ملتقى معلم العصر
الرقمك بجامعة األميرة ةورة بنت عبد الرحمن1438/1/24-23،هم .
.2016/1/25-24
مستقبل التقنية فك التربية والتعليم خالل السنوات القادمة ودور األسرة تجاهه:
رؤية استشرافية ،ةدوة األسرة والتقنية بين المواجهة واالستثمار ،مركز الملك
خالد الحضاري/مدينة بريدة 1436/5/6هم 2015/2/25م.
إطار مقترح لدما التقنية الحديثة فك تعليم اللغة العربية للطفل .ملتقى اللغة
العربية والطفل :تحديات وتجارب ،كرسك بحث صحيفة الجزيرة /جامعة
األميرة ةورة بنت عبدالرحمن /الرياض1436/4/28هم 2015/2/17م.
"الوسائط االجتماعية والتعليم الجامعك :مضامين لمستقبل علم التدريس فك
بيئات التعلم اإللكتروةك" .حلقة ةقاش " :بيئات التعلم اإللكتروةك بجامعة
الملك سعود1435/11/23-22 ،هم".
إطار مقترح للتوعية األمنية بمخاطر اإلعالم الجديد "ةدوة الشباب وشبكات
التواصل االجتماعك :اآلثار والحلول" ،المركز الوطنك ألبحان الشباب،
جامعة الجوف2014 ،م.
"إطار مقترح لدما الوسائط االجتماعية فك التعليم" .ةدوة جامعة الباحة:
"آفاق مستقبلية" بالشراكة العلمية مع جامعتك أوهايو وفلوريدا أتالةتيك"
1435/5/4هم 2014/3/5م.

•

إطار مقترح للتوعية األمنية بمخاطر اإلعالم الجديد .ةدوة :التوعية األمنية
بين الواقع والمأمول ،جامعة ةايف العربية للعلوم األمنية 1434/10/26هم
الموافق (.( 2013/9/2
" الوسائط االجتماعية والتعليم :الفرص والتحديات" .المؤتمر الدولك الثاةك
للجمعية العماةية لتقنيات التعليم ،جامعة السلطان قابوس /مسقط /سلطنة عمان
2013/3/27م.
"قضايا حاسمة فك ةموذج التعلم اإللكتروةك عن بعد" .المؤتمر الدولك الثالث
للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد .المركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك والتعليم
عن بعد ،وزارة التعليم العالك2013/2/5 ،م.
"ةعم للتعلم اإللكتروةك ولكن" .ورشة عمل :التعلم اإللكتروةك تقليد أم حاجة؟
جامعة القصيم ،كلية المجتمع بريدة ،مايو2012 ،م.
عالم التعلم المفتوح :إعادة تعريف المدرسة فك القرن الحادي والعشرين.
منتدى التعليم العالمك :وزارة التربية والتعليم ،دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،دبك2011/5-3:م.
ورشة عمل :قياس مستويات دما التقنية فك التعليم .وزارة التربية والتعليم،
منتدى التعليم العالمك :دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دبك2011/5-3:م.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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• القيادة المدرسية الفعّالة والتغيير التربوي فك مجتمع المعرفة ،اللقاء التربوي
الرابع عشر لإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم ،منطقة الباحة،
2009/5/24م.

• بيئات التعلم الجديدة  :ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ اللقاء الثالث عشر لإلشراف
التربوي /إدارة تعليم البنين /حائل ،أبريل2008،م.
• مدخل دما تقنية المعلومات فك التعليم للتربية اإلعالمية :إطار مقترح للتعليم
العام السعودي .المؤتمر الدولك األول للتربية اإلعالمية الرياض2007،م.
استشارات
• مستشار غير متفرغ لمجموعة الموارد للمشاريع -2006/5/1 :
2005/11/1م.

• مستشار غير متفرغ لإلدارة العامة لتقنيات التعليم  ،وزارة التربية و
التعليم2003 ،م.
• مستشار غير متفرغ لإلدارة العامة لتقنيات التعليم  ،وزارة التربية و
التعليم 2002م.
• مستشار غير متفرغ لإلدارة العامة لتقنيات التعليم  ،وزارة التربية و
التعليم 2001م.
تدريب
•
•
•
•

تصميم وتنفيذ برةاما تدريبك فك مجال طرائق التممدريس لمعلمممك المعاهممد
العلميممة بجامعممة اإلمممام بمدينممة بريممدة بالتعمماون مممع  :كفمماءات للتممدريل
واالستشارات1431/2/19-16 ،هم2010 .
تصميم وتنفيذ برةاما تممدريبك فممك مجممال أةممماط التممدريس و اسممتراتيجياته
للمشرفين التربويين فك إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج بالتعاون مممع
 :كفاءات للتدريل واالستشارات1431/2/19-16 ،هم2010.
تصميم وتنفيذ برةمماما تممدريبك فممك مجممال تصممميم بيئممات التعلمميم لمشممرفك
التربية والتعليم فممك إدارة التربيممة والتعلمميم بمحافظممة بيشممة ،بالتعمماون مممع :
كفاءات للتدريل واالستشارات1430/4/18-17 ،هم2009 .
تصممميم وتنفيممذ ثممالن بممراما تدريبم ة بعنمموان ":مممدخل التصممميم التعليمممك
المم ّ
منظم فممك تصممميم خبممرات الممتعلم" ألعضمماء وعضمموات هيئممة التممدريس
بجامعات المملكة بتكليف مممن المركممز المموطنك للممتعلم اإللكتروةممك والتعلمميم
عمممن بعمممد بممموزارة التعلممميم العمممالك /الريممماض /المركمممز الممموطنك للمممتعلم
اإللكتروةك ،الفصل الدراسك الثاةك  1430هم2009،م.
6

ّ
المنظم لبممراما
• تصميم وتنفيذ برةاما تدريل فك مجال ":التصميم التعليمك
التعليم" ألعضاء وعضوات هيئة التممدريس بجامعممات المملكممة بتكليممف مممن
المركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعممد بمموزارة التعلمميم العممالك.
مركز التعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد/جامعة الملك سممعود/الرياض-28،
2008/12/31م.

• تصميم وتنفيذ ورشة تدريل فك مجال ":التصميم التعليمك وبيئممات الممتعلم"
للمشرفيين التربويين فك محافظة جدة2008/10-5 ،م.
• تصميم وتنفيذ ( )6ورش تدريل فك مجال":استراتجيات التممدريس لطممالب
الجامعممة" ألعضمماء وعضمموات هيئممة التممدريس بممبعا جامعممات المملكممة
ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميممز ألعضمماء هيئممة التممدريس بالجامعممات
السعودية،عمادة تطوير التعلمميم الجممامعك ،وحممدة التنميممة المهنيممة ألعضمماء
هيئمممة التمممدريس بجامعمممة الملمممك فيصمممل ،الفصمممل الدراسمممك الثممم اةك،
2008/2007م.

• تصميم وتنفيذ ( )8ورش تدريل فك مجال ":التصممميم التعليمممك" ألعضمماء
هيمئ م ة التمممدريس بجامعمممات المملكمممة المشممماركون فمممك  ":دورة التأهيمممل
التكنولمموجك ألعضمماء وعضمموات هيئممة التممدريس" ضمممن مشممروع تنميممة
اإلبداع والتميممز ألعضمماء هيئممة التممدريس بالجامعممات السممعودية ، ،عمممادة
التطمممموير األكمممماديمك ،جامعممممة القصمممميم ،فممممك العممممامين 2007/2006م
و2008/2007م.

•
•
•

•

•
•

تصميم وتنفيذ برةاما تدريل فك مجال ":إعداد المناها الدراسية"،
لمؤلفك الكتل الدراسية ،وزارة التربية والتعليم2004،م.
تصميم وتنفيذ ورشة" المهارات المعرفية ومستويات األداء فيها" بدورة
إعداد المدربين فك المركز العربك للدراسات األمنية ،الرياض1993:م.
تصميم وتنفيذ ورش العمل الخاصة باإلطار المرجعك الشامل لمراكز
مصادر التعلم فك المملكة العربية السعودية 2003م ،و الجمهورية اليمنية
2003م ،و مملكة البحرين 2002م ،بتكليف و إشراف مكتل التربية
العربك لدول الخليا بالرياض.
تقديم محاضرة ":مقدمة للتصميم التعليمك ":لمشرفك المناها فممك المملكممة
ضمن البرةاما االستشاري ألساليل تصممميم الخبممرات التعليميممة و بناءهمما
فك المناها التعليمية  ،مركز التطوير التربوي بوزارة التربيممة و التعلمميم و
بالتعاون مع جامعة موةتاةا األمريكية ،الرياض2001 ،م.
الفعمال لتقنيممات
تصممميم وتنفيممذ أربممع ورش عمممل فممك مجممال ":االسممتخدام ّ
التعلمميم" فممك البرةمماما التممدريبك لمعلمممك مممدارس الريمماض الخاصممة،
الرياض2001 ،م.
تصميم وتنفيذ الورشة التدريبية الثالثة فك موضوع ":مدخل إلممى التصممميم
التعليمك" ،للمشممرفين التممابعين لمشممروع مراكممز مصممادر الممتعلم  ،وزارة
التربية و التعليم  ،الرياض2001 ،م.
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• تصميم وتنفيممذ الورشممة التدريبيممة الثاةيممة فممك موضمموع" :المفهمموم الشممامل
لتقنية التعليم" للمشرفين التابعين لمشروع مراكممز مصممادر الممتعلم  ،وزارة
التربية و التعليم  ،الرياض2000 ،م.
• تصميم وتنفيذ الورشة التدريبيممة األولممى فممك موضمموع ":اإلطممار النظممري
لمراكممز مصممادر الممتعلم" ،للمشممرفين التممابعين لمشممروع مراكممز مصممادر
التعلم  ،وزارة التربية و التعليم  ،الرياض2000 ،م.
• تصميم وتنفيذ ورشممة عمممل فممك مهممارات ":صممياغة أهممداف األداء" ،فم ك
البرةاما التدريبك لمعلمك المممدارس االبتدائيممة فممك الهيئممة الملكيممة لتطمموير
الجبيل و ينبع  ،ينبع2000،م.

برامج و ورش تدريب
•
•
•
•
•

•

•

حضور ورشة عمل التصممميم التعليمممك للممتعلم اإللكتروةممك ،كليممة التربيممة،
1434/1/20هم.
حضور ورشة عمل رفع المقررات على ةظام إدارة التعلم اإللكتروةك ،كلية
التربية1434/1/21 ،هم.
حضممور ورشممة علممى ةظممام إدارة الممتعلم :بالكبممورد  ،Blackboardكليممة
التربية1432/3/6 ،هم.
حضور ورشة تدريبة على ةظام ةظام الفصول االفتراضية Virtual
 ،Classroomsكلية التربية1432/6/21 ،هم.
حضور الملتقى السنوي األول للتدريس الجامعك /عمادة تطوير
المهارات/جامعة الملك سعود1432/10/14-13 ،هم الموافق 2011/12-11م.
حضور ورشة تدريبية بعنوان":خرائط المفهوم "Concept Mapping
تقديم الدكتور  ،Ian Kinchinالملتقى السنوي األول للتدريس الجامعك/،
عمادة تطوير المهارات/جامعة الملك سعود 1432/10/15هم -
.2011/9/13
حضور ورشة تدريبية بعنوان":تصميم المقرر "Course Designتقديم
الدكتور  ،David Hayالملتقى السنوي األول للتدريس الجامعك ،عمادة
تطوير المهارات/جامعة الملك سعود 1432/10/16هم .2009/10/14 -
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أعمال أكاديمية:
بحوث محكمة ومنشورة
•
•
•
•
•

إطار مقترح للت وعية األمنية بمخاطر اإلعالم الجديد ،ةدوة :التوعية األمنية
بين الواقع والمأمول ،جامعة ةايف العربية للعلوم األمنية ،مدينة تدريل األمن
العام،مكة المكرمة2013/9/4-2 ،م.
ّ
المنظم فك تصميم البراما التدريبية .ةدوة تخطيط
مدخل التصميم التعليمك
براما التدريل ،جامعة ةايف العربية للعلوم األمنية /أبوظبك  /دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ديسمبر.2011
التعليم الجامعك االفتراضك :دراسة مقارةة لجامعات عربية وأجنبية
افتراضية مختارة .مجلة كليات المعلمين( العلوم التربوية)،م (،)7
ع(2007،)1م.
متطلبات دما التعلم االلكتروةك عن بعد فك الجامعات السعودية من وجهة
ةظر خبراء المجال .مجلة :رسالة التربية وعلم النفس ،الجمعية السعودية
للعلوم التربوية والنفسية2007 ،م.
التعلم اإللكتروةك والتصميم التعليمك :شراكة من أجل الجودة .المؤتمر
العلمك العاشر لتكنولوجيا التعليم :تكنولوجيا التعليم اإللكتروةك ومتطلبات
الجودة الشاملة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة2005،م.

• مستقبل تقنية التعليم و دورها فك إحدان التغيير النوعك فك طرق التعليم
و التعلم .مركز البحون التربوية  ،جامعة الملك سعود2004 ،م.
• متغيرات التصميم التعليمك المؤثرة فك ةجاح براما التعليم عن بعد .مجلة
العلوم التربوية و الدراسات اإلسالمية ،م  ،14ع 2002 ،1م.
• " متطلبات توظيف تقنيات التعليم المعاصرة فك تعليم المواد الدراسية
بدول الخليا العربية"  ،مكتل التربية العربك لدول الخليا2001 ،م.
• تقنية التع ليم بين مفهومين :الوسائل التعليمية و مدخل النظم و مضامينه
التعليمية .مجلة دراسات تربوية و اجتماعية،م،2ع ، 1كلية التربية ،
جامعة حلوان 1996 ،م.
أعمال أكاديمية :باللغة اإلنجليزية
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• Bader A. Alsaleh (2019). K-12 Education Reforms in
Saudi Arabia: Implications for Change Management and
Leadership Education, in: Eugenie, A. Samier and Eman
S. ElkalehTeaching (eds.): Educational Leadership in
Muslim Countries: Theoretical, Historical and Cultural
Foundations. Springer Nature Singapore.
• The Role of Technology in Enhancing Learning. 1 st
International Conference: Towards Equity of Education:
Quality& Effective Learning: A Systemic Approach.
Riyadh, 23-27 February 2014
• Bader A. Alsaleh & Noura Alhazzani (2013). Social
Media in Higher Education: a Proposed Model for
Engaging Students into Effective Learning, Online
Education Berlin, Berlin, Germany, Dec.4-6, 2013.
• Patterns and Levels of Use of the Internet by Faculty
Members at King Saud University, Riyadh Campus
. م2005  جامعة الكويت19م75ع، المجلة التربوية
• Analysis of Papers Published in the Annual Proceedings
from 1996 through 2000. AECT Annual Conference ,
Denver, CA 2000.
• Computer Based Instruction in Saudi Arabia: A Survey of
Commercially Produced Software. AECT Annual
Conference, Long Beach, CA 2000.
• Success Factors for Incorporating Virtual Instruction into
Traditional
Universities.
AECT
Annual
Conference, Atlanta, Georgia, 2001.
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أعمال أكاديمية:
أوراق عمل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إطار مقترح لدما التقنية الحديثة فك تعليم اللغة العربية للطفل .ملتقى :اللغة
العربية والطفل :تحديات وتجارب /كرسك بحث صحيفة الجزيرة /جامعة
األميرة ةورة بنت عبدالرحمن /الرياض1436/4/28 ،هم 1415/2/17م.
مستقبل التقنية فك التربية والتعليم خالل السنوات القادمة ودور األسرة تجاهه:
رؤية استشرافية .ةدوة األسرة والتقنية بين المواجهة واالستثمار مركز الملك
خالد الحضاري /مدينة بريدة1436/5/6 ،هم 2015/2/25م.
دما التعلم اإللكتروةك فك العمل المدرسك :ةموذج الدوائر األربع .المؤتمر
الرابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،جامعة القاهرة2008/14-13،م.
دما التعلم اإللكتروةك فك العمل المدرسك :ةموذج التاءات األربع .الملتقى
األول للتعليم اإللكتروةك ،إدارة تعليم البنين بالرياض ،وزارة التربية والتعليم،
مايو2008،م.
المنظور الشامل لإلصالح المدرسك :إطار مقترح لإلصالح المدرسك فك
القرن الحادي والعشرين ،مؤتمر :اإلصالح المدرسك :تحديات
وطموحات ،كلية التربة :جاو معة اإلمارات العربية المتحدة ،دبك2007،م.
التعلم عن بعد :إشكالية النموذج ،المؤتمر الدولك للتعلم عن بعد،مسقط/
سلطنة عمان2006 / 3/29-27 :م.
المنظور العولمك لتقنية االتصال والمعلومات :مدى جاهزية الجامعات
السعودية للتغيير .ةدوة العولمة وأولويات التربية ،كلية التربية ،جامعة
الملك سعود2005.،م.
سرة للتغيير .اللقاء العاشر للتعليم
اإلصالح التربوي  :ةحو قيادة مي ّ
األهلك،الخبر2005،م.
التقنية و مدرسة المستقبل :خرافات و حقائق .ةدوة مدرسة المستقبل  ،كلية
التربية ،جامعة الملك سعود2003 ،م.
القيادة المدرسية الفعّالة والتغيير التربوي فك مجتمع المعرفة ،لقاء
اإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم /الباحة 2009م.
مستقبل تقنية التعليم و دورها فك إحدان التغيير النوعك فك طرق التعليم
و التعلم .ورقة عمل للقاء مسئولك تقنيات التعليم فك الدول األعضاء
لمكتل التربية العربك لدول الخليا  ،دبك2001 ،م.
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• تطوير تقني ة التعليم فك المملكة العربية السعودية فك ضوء االتجاهات
المعاصرة فك المجال  ،ةدوة :تكنولوجيا التعليم و المعلومات،كلية التربية،
جامعة الملك سعود1998 ،م.

أعمال أكاديمية:
تدريس و تحكيم وإشراف
•
•

•

•

•
•
•
•

تحكيم أبحان و دراسات للنشر العلمك للمجالت العلمية التابعممة لجامعممة الملممك
سممعود ،وكليممات المعلمممين ،والجمعيممة السممعودية للعلمموم التربويممة والنفسممية،
ومركز البحون التربوية بكلية التربية2013-2008 ،م.
تحكيم أوراق علمية للترقية من رتبة أستاذ مسمماعد إلممى أسممتاذ مشممارك أو (و)
أستاذ بجامعات اإلمام محمد بممن سممعود اإلسممالمية و والقصمميم واألميممرة ةممورة
بنت عبدالرحمن والجامعة األردةية والملممك فيصممل والسمملطان قممابوس ومعهممد
اإلدارة العامة.
تحكيم براما دراسات عليا:
 دبلوم تقنيات التعليم /جامعة األميرة ةورة بنت عبدالرحمن. برةاما ماجستير تقنيات التعليم/جامعة الباحة. تحكيم وثائق لوزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم.تدريس المقررات التالية لطلبة وطالبات برةاما ماجستير تقنيات التعليم بكلية
التربية/جامعة الملك سعود 2013-1990م.
▪ أصول تكنولوجيا التعليم.
▪ التصميم التعليمك .
▪ ةشر وتبنك االبتكارات التعليمية .
▪ قراءات فك التصميم التعليمك
▪ دراسة مستقلة
▪ مشروع
اإلشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه ومناقشة رسائل ماجستير ودكتمموراه
فك مجال تكنولوجيا التعليم بجامعة الملك سعود وكليات البنات.2013-1990،
اإلشممراف علممى رسممائل ماجسممتير ومناقشممة رسممائل ماجسممتير بكليممة الشممرق
العربك للدراسات العليا بالرياض .2014-2011
تدريس مقررات فك تقنية التعليم لطلبة وطالبات البكممالوريوس كليممة التربيممة ،
جامعة الملك سعود 1988-2012 ،م.
تدريس مقرر أصممول تكنولوجيمما التعلمميم لطلبممة الممدكتوراه فممك منمماها وطممرق
التدريس بجامعة الملك سعود2002-2004،م .
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• تدريس مقرر تقنية التعليم واالتصال لطالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمممة
المجتمع 2001 ،م .
• تدريس مقممرر تقنيممات التعلمميم واالتصممال فممك دورة أسمماليل وطممرق التممدريس
لطالب كلية الملك فهد األمنية /الرياض1993/94 :م و 92/1993م.
• تممدريس مقممررات فممك تقنيممة التعلمميم و المنمماها والتربيممة الميداةيممة لطلبممة كليممة
التربية بجامعة الملك فيصل1985-1988 ،م.
آعمال آخرى
عضممو ورشممة اسممتراتيجية هيئممة تقممويم التعلمميم ،الريمماض ،الفصممل الدراسممك األول،
2018م.
عضو ورشة مبادرة التعلم مممدى الحيمماة ،وزارة التعلمميم ،الريمماض ،الفصممل الدراسممك
األول2018 ،م.
رئيس الجلسة العلمية الخامسممة (قيممادة الممتعلم فممك مرحلممة الطفولممة المبكرة:ممارسممات
عالميممة) فممك معممرض ومنتممدى التعلمميم المم دولك السممادس ،وزرة التعلمميم ،الريمماض،
2018/4/10م.
لجان إقليمية
• عضممو ورشممة العمممل الثاةيممة الخاصممة بالقضممايا االسممتراتيجية لمكتممل التربيممة
العربممك لممدول الخلمميا .مكتممل التربيممة العربممك لممدول الخلمميا ،الريمماض،
2013/1/24م.

•
•
•
•
•
•
•

عضو اللجنة الفنية لمنتدى التعلمميم العممالمك الممذي عقدتممه وزارة التربيممة بدولممة
اإلمارات العربية المتحدة ،دبك ،مايو2011 ،م.
عضو اللجنة الفنية لمنتدى التعلمميم العممالمك الممذي عقدتممه وزارة التربيممة بدولممة
اإلمارات العربية المتحدة ،دبك ،مارس2010 ،م.
عضو االجتماع التاسع للجنة مسئولك التعلمميم عممن بعممد بجامعممات و مؤسسممات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون ، ،جامعة الكويت ،دولة الكويت2009،م.
عضو االجتماع السادس للجنة مسئولك التعليم عن بعممد بجامعممات و مؤسسممات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون ،جامعة اإلمام محمد اإلسالمية ،الريمماض،
2007م.
عضو االجتماع الخامس للجنة مسئولك التعليم عن بعد بجامعممات و مؤسسممات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون ،مملكة البحرين2006 ،م.
عضو فريق تقويم أداء الجامعة العربية المفتوحة وفروعها2005 ،م.
عضو االجتماع الرابع للجنة مسئولك التعلمميم عممن بعممد بجامعممات و مؤسسممات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون  ،جامعة الملك سعود ،الرياض2004م.
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• عضو االجتماع الثالث للجنة مسئولك التعلمميم عممن بعممد بجامعممات و مؤسسممات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون  ،جامعممة الملممك فهممد للبتممرول و المعممادن ،
الظهران ،مارس 2003م.

لجان وطنية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو اللجنة العلمية لندوة جمعية األطفال المعوقين بعنوان " :استخدام
التقنيات الحديثة فك تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة" ،الرياض2016 ،م.
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الثاةك للمركز الوطنك للتقويم والقياس
بعنوان " :قياس ةواتا التعلم" ،الرياض2015 ،م.
رئيس الجلسة العلمية الثالثة للملتقى األول لجمعية األطفال المعوقين
بعنوان " :وسائل التواصل االجتماعك وخدمة األفراد ذوي اإلعاقة"،
جمعية األطفال المعوقين ،الرياض 2015م.
رئيس الجلسة العلمية الحادية عشر فك للمؤتمر الدولك الثاةك للتعلم
اإلل كتروةك والتعليم عن بعد ،المركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك والتعليم
عن بعد ،وزارة التعليم العالك مارس2011،م.
عضو االجتماع األول للجنة االسشارية لكلية التربية بجامعة األميرة ةورة
بنت عبدالرحمن1438/6/16 ،هم الموافق 2017/3/15م.
عضو االجتماع األول للجنة االستشارية بكليات الشرق العربك،
1438/7/15هم الموافق 2017/4/12م.
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولك األول للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن
بعد ،المركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد ،وزارة التعليم
العالك ،مارس2009 ،م.
عضو اللجنة اإلدارية واالستشارية لمشروع تطوير مناها الرياضيات
والعلوم الطبيعية ،وزارة التربية والتعليم2005 ،م.
عضو األسرة الوطنية لتقنيات التعليم  ،وزارة التربية و التعليم ،الرياض،
لألعوام2005،2004،2003 :م.
عضو فريق المعايير التقنية للمدارس الرائدة  ،وزارة التربية و التعليم
2003م.
عضو لجنة التدري ل لمشروع األمير عبد هللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة
للحاسل اآللك ( وطنك) ،وزارة التربية والتعليم10 ،م.
عضو اللجنة الفنية لمشروع األمير عبد هللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة
للحاسل اآللك ( وطنك) ،وزارة التربية والتعليم2001 ،م.
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لجان جامعية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مقرر لجنة الخطط والبراما األكاديمية بقسم تقنيات التعليم/كلية التربية/جامعة
الملك سعود 2015-2014م.
مقرر لجنة إعداد برةاما الدكتوراه فك مجال تكنولوجيا التعليم بقسم تقنيات
التعليم ،كلية التربية 2015/2014هم.
عضو لجنة الرسائل العلميممة بكليممة الشممرق للدراسممات العليا/الريمماض -2012
2013م.
عض و لجنة إعداد برةاما الدكتوراه فك مجال تكنولوجيمما التعلمميم بقسممم تقنيممات
التعليم ،بكلية التربية 2013/2012م.
مقرر لجنة الخطط والبراما األكاديمية بقسم تقنيات التعليم/كلية التربية/جامعة
الملك سعود 2013-2011م.
مقرر اللجنة العلمية للندوة األولى فك تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال فممك
التعليم والتدريل1431/4/29-27 ،هم 2011 .م
عضو لجنة الخطة االستراتيجية لكلية التربية للخمس سنوات القادمة ،بجامعممة
الملك سعود 2007،م  2009 -م.
عضو لجنة الدراسات العليمما و لجنممة االحتياجممات بقسممم تقنيممات التعلمميم ،بكليممة
التربية للعام الجامعك 2008/2007م.
عضو لجنة إعداد برةاما الدكتوراه فك مجال تكنولوجيمما التعلمميم بقسممم تقنيممات
التعليم ،كلية التربية 2004/2005م.
عضو اللجنة العلمية للقاء السنوي للجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسممية
2003م.
مقممرر اللجنممة اإلعالميممة للجمعيممة السممعودية للعلمموم التربويممة و النفسممية فممك
األعوام  ،1991،1990 ، 1999،م.
عضو لجنة كلية التربية /جامعة الملك سعود ،لدراسة موضمموع التممداخل بممين
المقررات الدراسية 1990م.
عضو لجنة كلية التربية /جامعة الملك سعود ،لمناقشة قضايا الدبلوم 1990م.
عضو لجنة جامعة الملك فيصل لمناقشة ةظام الساعات 1987م.
عضو اللجنة اإلعالمية بجامعة الملك فيصل لندوة النخيل الثاةية 1987م.
عضو اللجنممة التنظيميممة بجامعممة الملممك فيصممل لحفممل التخممرج للعممام الجممامعك
1988/1987م.

جمعيات مهنية
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•
•
•
•

عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية ،الرياض.
عضممو جمعيممة االتصمماالت التربويممة و التكنولوجيمما (  )AECTاألمريكيممة،
بلومنجتون ،إةدياةا.
عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،القاهرة.
عضو الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،القاهرة.
مقاالت علمية /مجالت

•
•
•
•
•
•
•

إعممداد بمماب :تقنيممات التممدريل والتعلمميم بعنمموان ":ممما يمكممن وممما ال يمكممن
تدريسممه علممى الشممبكة العنكبوتيممة" .مجلممة :التممدريل والتقنيممة ،العممدد، 76:
2005م الرياض.
سرة للتغيير" .مجلة :أراء حول
" اإلصالح التربوي :ةحو قيادة مدرسية مي ّ
الخليا ،العدد2005 ، 8:م ،دبك.
المشاركة فك حوار قضية العدد " دور االتصاالت فك ربممط الحضممارات:
التعليم عممن بعممد و ممماذا بعممد؟ " مجلممة :االتصمماالت السممعودية ،العممدد ،48
2003م ،الرياض.
" التقنية ومدرسممة المسممتقبل :خرافممات وحقممائق" .مجلممة :المعرفممة ،العممدد
 ،103ديسمبر 2003م ،الرياض.
إعداد باب :تقنيات التدريل والتعليم بعنوان ":مممن التممدريل إلممى التممدريل
وتحسممين األداء" .مجلمممة :التمممدريل والتقنيممة ،العمممدد ، 47 :ينممماير2003م
الرياض.
" ةعم للمنها الرقمم ك  ..ولكممن؟ " ،مجلممة :منمماها  ،العممدد األول 2002،م،
الرياض.
"تقنيممة التعلمميم :الوجممه اآلخممر" .مجلممة :المعرفممة ،العممدد  ،54الريمماض،
1999م.
صحف وإذاعة ،وتلفاز

• لقاء تلفممازي حممول توظيممف التقنيممة فممك تعلمميم اللغممة العربيممة للطفممل فممك القنمماة
اإلخبارية ،الفصل الدراسك الثاةك2015،م.
• لقاء تلفازي حول التعليم عن بعد فك القناة السعودية الثاةية2013/4/43،م.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لقاء تلفازي حول التعلم اإللكتروةممك والتعلمميم عممن بعممد فممك برةمماما :إضمماءات
إخبارية ،قناة االخبارية السعودية2013/2/13،م.
لقاء تلفازي حول تقنيات التعليم فك القناة الثقافيممة السممعودية ،الفصممل الدراسممك
األول1434 ،هم.
لقاءان إذاعيان حول اقتصاديات التعليم عن بعممد فممك البرةمماما األول ،اإلذاعممة
السعودية ،الفصل الدراسك الثاةك1433 ،هم.
لقاء تلفازي حول اقتصاديات التعليم عن بعد فك برةاما :العالم اقتصمماد ،القنمماة
االقتصادية السعودية ،الفصل الدراسك الثاةك1433 ،هم.
تطممموير التعلممميم :لممم اذا يخفمممق التربويمممون؟ جريمممدة الحيممماة ،العمممدد،17155:
2010/3/24م.
مقابلة مع قناة النيل التعليمية بمناسبة تقديم ورقممة فممك المممؤتمر العلمممك الرابممع
للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،جامعة القاهرة ،أغسطس 2008،م.
مقابلة مع قناة المحور المصرية بمناسبة اةعقاد المؤتمر العلمك الثالث للجمعيممة
العربية لتكنولوجيا التربية ،جامعة القاهرة ،سبتمبر 2007،م.
"تطوير التعليم :عن أي تطوير يتحدثون؟ "جريدة الرياض ،العممدد،14071
يناير2007،م.
مقابلة مع تلفزيون اإلمارات العربية المتحدة بمناسبة تقديم ورقة فك مؤتمر:
اإلصالح المدرسك :تحديات وطموحات ،كلية التربة :جامعة اإلمارات
العربية المتحدة ،دبك ،إبريل2007،،م.
"المممتعلم اإللكتروةمممك شمممماعة المجتممممع التربممموي"؟ جريمممدة الريممماض،
العدد ،14038:ةوفمبر2006،م.
مقابلة مع جريدة "عمان" بسلطنة عمان ،بمناسبة تقديم ورقة فممك المممؤتمر
الدولك للتعلم عن بعد ،العدد ،9066:مارس2006،م.
مقابلممة مممع إذاعممة مملكممة البحممرين بمناسممبة تنفيممذ ورش العمممل الخاصممة
باإلطار المرجعك الشامل لمراكز مصادر التعلم2002 ،م.
"التغيير التربوي" .سبع حلقات لبرةاما " خمممس دقممائق" ،إذاعممة المملكممة
العربية السعودية ،البرةاما األول2000 ،م.
أهمية األهداف التعليمية .برةمماما قضممايا و آراء  ،إذاعممة المملكممة العربيممة
السعودية ،البرةاما الثاةك1989 ،م.
مفهوم تقنية التعليم و مدى تطبيقممه فممك مممدارس و منمماها المملكممة .جريممدة
اليوم ،العدد 1987 ،5297م.
محاضرات عامة
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ّ
المنظم
• تقديم محاضرة عبر اإلةترةت بعنوان:مقدمة عن التصميم التعليمك
السعوديون
األكاديميون
جمعية:
والتدريل،
لبراما التعليم
)2018/4/15 ،(saudiacademics.comم.
• تقديم محاضرة فك كلية التربية بجامعة وسكنسون،الواليات المتحدة ،بعنوان :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

" ’Integrating E – Learning Into School's Work: A Four Circles
2010/1/12 " Modelم.

"التقنية و مدرسة المستقبل :خرافات و حقائق" ،محاضرة عامة فك
أسبوع لقاء المعرفة فك اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض/
بنات2005 ،م.
"التقنية و مدرسة المستقبل :خرافات و حقائق" ،محاضرة عامة فك فك
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية 2004 ،م.
" معوقات استخدام تقنيات التعليم فك مدارسنا" .محاضرة عامة فك اللقاء
الشهري ( )67للجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية ،الرياض،
2002م.
"األهداف السلوكية فك العملية التعليمية " .محاضرة عامة لمعلمك
مدارس الرياض الخاصة2000 ،م.
"تقنية التعليم و التصميم التعليمك"  .محاضرة عامة لمعلمك مدارس
الفرسان ،الرياض2000 ،م.
"تقنية المعلومات و مستقبل التعليم" .محاضرة عامة فك اللقاء الشهري
( )52للجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية  ،محافظة عنيزة،
2001م.
" تقنية التعليم :مفهومها و دورها فك تحسين عملية التعليم و التعلم".
محاضرة عامة للمشرفين التربويين بمحافظة الخرج1998 ،م.
"االستخدام الفعّال لتقنيات التعليم"  .محاضرة عامة لمعلمك المدارس
الثاةوية فك غرب الرياض  ،ثاةوية بدر1998 ،م.
"األهداف السلوكية و دورها فك العملية التعليمية" .محاضرة عامة
لمدرسك الكلية التقنية المتوسطة بالدمام1993 ،م.
"دور تكنولوجيا التعليم فك عملية التعليم و التعلم" .محاضرة عامة لمعلمك
التعليم العام فك منطقتك الهفوف و القطيف1987 ،م.
مؤتمرات علمية

• ملتقى اللغة العربية والطفل :تحديات وتجارب ،كرسك بحث صحيفة الجزيرة/
جامعة األميرة ةورة بنت عبدالرحمن /الرياض1436/4/28هم
2015/2/17م.
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•
•
•
•
•

ةدو ة األسرة والتقنية بين المواجهة واالستثمار ،مركز الملك خالد
الحضاري/مدينة بريدة1436/5/ ،6هم 2015/2/25م.
حلقة ةقاش " :بيئات التعلم اإللكتروةك بجامعة الملك سعود-22 ،
1435/11/23هم".
مؤتمر األستاذ الجامعك والتقية ،دةفر ،كوورادو ،الواليات المتحدة األمريكية،
أكتوبر .2014
المؤتمر الدولك الثاةك للجمعية العماةية لتقنيات التعليم ،جامعة السلطان
قابوس /مسقط /سلطنة عمان 2013/3/27م.
المؤتمر الدولك الثالث للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد .الممركز الوطنك
للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد ،وزارة التعليم العالك ،الرياض-4 ،
2013/2/7م.

•
•
•
•

المؤتمر الدولك للتطوير والتعليم (  ،(DevLearnالس فيجاس ،الواليات
المتحدة األمريكية 2012/11/2-10/31م.
المؤتمر الدولك للتعليم ،جامعة جويلف ( ،(Guelphكندا2012/6/21-18 ،م.
مؤتمر فلوريدا لتكنولوجيا التربية الذي عقد فك مدينة اورالةدو بوالية
فلوريدا /الواليات المتحدة فك الفترة من 1431/1/29-26:هم
الموافق2010/1/15-12م.
مؤتمر الحاسوب التربوي ،الجمعيية الدولية للتكنولوجيا فك التعلمميم )،)ISTE
مركز والتممر للمممؤتمرات ،واشممنطن العاصمممة ،الواليممات المتحممدة األمريكيممة،
2009/7/3-6/29م.

•
•
•
•
•
•
•

مؤتمر جمعية تطوير الحاسوب التربوي (  ،ِ)AACEالس فيجمماس ،الواليممات
المتحدة األمريكية2008/11/21-17 ،م.
المؤتمر العلمك الرابع للجمعية العربيممة لتكنولوجيمما التربيممة ،جامعممة القمماهرة،
القاهرة أغسطس2008،م.
المؤتمر العلمك الثالث للجمعية العربيممة لتكنولوجيمما التربيممة ،جامعممة القمماهرة،
القاهرة سبتمبر2007،م.
المؤتمر الدولك السادس للتعليم والتدريل باإلةترةت،هيلتون رمسيس ،القمماهرة
سبتمبر2007،م.
المؤتمر الدولك األول للتربية اإلعالمية ،الرياض ،مارس2007 ،م.
اإلصممالح المدرسممك :تحممديات وطموحممات ،كليممة التربيممة :جامعممة اإلمممارات
العربية المتحدة ،دبك ،إبريل 2007،م.
حضور المؤتم رات السنوية للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية -2007
1988م.

• المؤتمر العلمممك العاشممر لتكنولوجيمما التعلمميم :تكنولوجيمما التعلمميم اإللكتروةممك و
متطلبات الجودة الشاملة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة 2005،م.
• منتدى :التعليم اإللكتروةممك فممك العلمموم اإلةسمماةية واالجتماعيممة ،مركممز الخلمميا
لألبحان ،دبك ،إبريل2005 ،م.
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• اللقاء العاشر للتعليم األهلك :معا ً للمدرسة التك ةريد ،الخبر2005،م.
• ةدوة كلية التربية  ،جامعة الملك سعود:العولمة وأولويات التربية2004،م.
• ةدوة كلية التربية ،جامعة الملك سعود  :مدرسة المستقبل  ،الرياض 2003م.

• حضور المؤتمرات السنوية التالية لجمعية االتصاالت التربويممة و التكنولوجيمما
(2001 : )AECTم (أتالةتمممممممما) ،فبرايممممممممر2000م (لمممممممموةا بيممممممممت )،
ةمممممموفمبر2000م(،دةفممممممر)1999 ،م (هيوسمممممم تن) 1983 ،م (لويزياةمممممما)
1980،م(دةفر).
• ةممدوة كليممة التربية،جامعممة الملممك سممعود  :تكنولوجيمما التعلمم يم والمعلومممات ،
الرياض،1998 ،م

شهادات شكر وتقدير
•
•

•
•
•
•
•

شهادة شكر وتقدير مممن جمعيممة األطفممال المعمموقين بالريمماض بمناسممبة رئاسممة
جلسممة علميممة فممك ملتقممى وسممائل التواصممل االجتممماعك وخدمممة األفممراد ذوي
اإلعاقة2015/5/20 ، ،م2 ،م1436/8هم.
شممهادة شممكر وتقممدير مممن كرسممك بحممث صممحيفة الجزيممرة للدراسممات اللغويممة
بمناسمممبة تقمممديم ورقمممة فمممك" :ملتقمممى :اللغمممة العربيمممة والطفمممل :تحمممديات
وتجارب/جامعة األميممرة ةممورة بنممت عبممدالرحمن /الريمماض1436/4/28 ،هممم
1415/2/17م.
شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحممدة
ةظير المشاركة فك اللجنممة الفنيممة لمنتممدى التعلمميم العممالمك الممذي عقدتممه وزارة
التربية والتعليم  ،دبك ،مارس2010 ،م.
شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحممدة
ةظير المشاركة فك اللجنممة الفنيممة لمنتممدى التعلمميم العممالمك الممذي عقدتممه وزارة
التربية  ،دبك2011 ،5/5-3 ،م.
شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحممدة
ةظير المشاركة كمتدن رئيس فك منتممدى التعلمميم العممالمك الممذي عقدتممه وزارة
التربية  ،دبك2011 ،5/5-3 ،م.
شهادة شكر وتقدير من إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة بمناسبة المشمماركة
فك تقديم برةاما تدريبك فك برةاما الزيارات المتبادلممة للمشممرفيين التربممويين
فك إدارات التربية والتعليم ،محافظة بيشة1430/4/18-71 ،هم.
شهادة مدرب و شكر وتقدير من المركممز المموطنك للممتعلم اإللكتروةممك والتعلم يم
عن بعد بوزارة التعليم العالك /الرياض بمناسبة تصممميم وتنفيممذ ثممالن بممراما
تدريبة بعنوان ":مدخل التصميم التعليمك المم ّ
منظم فممك تصممميم خبممرات الممتعلم"
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ألعضاء وعضمموات هيئممة التممدريس بجامعممات المملكممة فممك الفصممل الدراسممك
الثاةك  1430هم 2009،م.
• شهادة شكر وتقدير من اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة
تقممديم ورقممة عمممل بعنمموان " :دممما الممتعلم اإللكتروةممك فممك العمممل المدرسممك :
ةموذج التاءات األربع"2008/5/26-24،م.
• شهادة شكر وتقدير من إدارة منتديات التعليم اإللكتروةيممة التممابع لمركممز بريممدة
للتعليم والتممدريل اإللكتروةممك (الكليممة التقنيممة /المؤسسممة العامممة للتعلمميم الفنممك
والتدريل المهنك)2007/12/9،م.
• خطمماب شممكر وتقممدير مممن أمممين لجنممة مسممئولك التعلمميم عممن بعممد بجامعممات
ومؤسسممات التعلمميم العممالك بممدول مجلممس التعمماون لممدول الخلمميا العربيممة،
2007/5/2م.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شهادة شكر وتقدير من عمادة التطوير األكاديمك بجامعة القصيم بمناسبة تنفيممذ
( )6ورش عمل تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعات المملكة فك برةمماما
التأهيل التكنولوجك العام الدراسك 2007م.
شهادة تقدير من منظمة التنميممة البشممرية والتكنولوجيمما بمناسممبة المشمماركة فممك
أعمممال المممؤتمر الممدولك السممادس للتعلمميم والتممدريل باإلةترةممت ،القمماهرة،
سبتمبر2007،م.
شهادة مساهمة من اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولك فك التعلم عممن بعممد بمناسممبة
تقممديم ورقممة فم ك المممؤتمر ،سمملطنة عمممان ،مسممقط ،جامعممة السمملطان قممابوس،
مارس2006 ،م.
شهادة شكر وتقدير من الجمعية السعودية للعلمموم التربويممة و النفسممية بمناسممبة
تقديم محاضرة فك اللقاء الشهري ( )67للجمعية ،الرياض ،فبراير2005،م.
شهادة شكر وتقدير من شركة تقنيات المستقبل المحدودة بمناسممبة تقممديم ورقممة
فك اللقاء العاشر للتعليم األهلك ،الخبر ،مارس2005 ،م.
شهادة شكر وتقدير من الجمعيممة السممعودية للعلمموم التربويممة و النفسممية ةظيممر
المشاركة كمقرر للجنة اإلعالمية فك اللقاء السنوي الحممادي عشممر ،الريمماض،
مارس2003 ،م.
شهادة شكر وتقدير من مدارس الملك فيصل بمناسبة المشاركة فك أعمال ةدوة
التعليم اإللكتروةك التك عقدتها المدارس فك :إبريل2003،م.
شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم اليمنيممة بمناسممبة تنفيممذ البر مة اما
التدريبك الخاص باإلطار المرجعك الشامل لمراكممز مصممادر الممتعلم ،صممنعاء،
يوةيو2003،م.
شممهادة تقممدير مممن وزارة التربيممة والتعلمميم السممعودية بمناسممبة تنفيممذ البرةمماما
التدريبك الختصاصيك مصادر التعلم فك اللقاء الثاةك لمشرفك مراكز مصادر
التعلم ،الرياض ،أكتوبر2003 ،م.
شهاد ة شكر وتقدير من الجمعية السممعودية للعلمموم التربويممة و النفسممية بمناسممبة
تقديم محاضرة فك اللقاء الشهري( )52للجمعية ،عنيزة2001 ،م.
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• شهادة تقدير من المديريممة العامممة لكليممة الملممك فهممد األمنيممة والمعاهممد بمناسممبة
التدريس فك دورة طرق التدريس بالمعهد العالك للدراسات األمنية ،الريمماض،
1994م.

• شهادة شكر وتقدير مممن الجمعيممة السممعودية للعلمموم التربويممة و النفسممية ةظيممر
المشاركة كمقرر للجنة اإلعالمية فك اللقاء السنوي الثالث ،الرياض ،مممارس،
1992م.

• شهادة تقدير من المديريممة العامممة لكليممة الملممك فهممد األمنيممة والمعاهممد بمناسممبة
التدريس فك دورة طرق التدريس بالمعهد العالك للدراسات األمنية ،الريمماض،
أكتوبر1992م.

دروع
•
•
•
•
•
•
•

•

درع وزارة التعليم بمناسبة رئيس الجلسة العلمية الخامسة (قيادة التعلم فك
مرحلة الطفولة المبكرة:ممارسات عالمية) فك معرض ومنتدى التعليم الدولك
السادس ،وزرة التعليم ،الرياض2018/4/10 ،م.
درع المؤس سة العامة للتدريل التقنك والمهنك بمناسبة تقديم ورقة فك المؤتمر
والمعرض التقنك السعودي الثامن1438 /3 /16-14 ،هم -13
2016/12/15م.
درع جامعة األميرة ةورة بنت عبد الرحمن بمناسبة تقديم ورقة فك ،ملتقى
معلم العصر الرقمك1438/1/24-23 ،هم .2016/1/25-24 ،
درع جمعية األ طفال المعوقين بالرياض بمناسبة رئاسة جلسة علمية فك ملتقى
وسائل التواصل االجتماعك وخدمة األفراد ذوي اإلعاقة2015/5/20 ، ،م،
2م1436/8هم.
درع وزارة الشؤون االجتماعية بمناسبة تقديم ورقة فك" :ةدوة األسرة
والتقنية بين المواجهة واالستثمار" بمركز الملك خالد الحضاري /مدينة
بريدة1436/5/6 ،هم 2015/2/25م.
درع الجمعية العماةية لتقنيات التعليم بمناسبة تقديم ورقة "الوسائط االجتماعية
والتعليم :الفرص والتحديات" كمتحدن رئيس فك المؤتمر الدولك الثاةك ،
جامعة السلطان قابوس /مسقط /سلطنة عمان 2013/3/27م.
درع المركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد ،وزارة التعليم
العالك ،بمناسبة تقديم ورقة" :قضايا حاسمة فك ةموذج التعلم اإللكتروةك عن
بعد" كمتحدن رئيس فك المؤتمر الدولك الثالث للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن
بعد .الممركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد ،وزارة التعليم
العالك2013/2/5 ،م.
درع كلية التربية بجامعة الملك سممعود فممك الحفممل السممنوي  ،جمممادى األخممرة
1432هم.
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• درع قسم تقنيممات التعلمميم و كليممة التربيممة بجامعممة الملممك سممعود ةظيممر رئاسممة
اللجنة العلمية للندوة األولى فك تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال فك التعليم
والتممدريل وإدارة حلقممة النقمماش للمتحثممين الرئيسمميين1431/4/29-27 ،هممم-12 /
2010/14م.

• درع إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة بمناسبة المشاركة فك تقديم برةاما
تدريبك فك برةاما الزيارات المتبادلة للمشرفيين التربويين فك إدارات التربية
والتعليم ،محافظة بيشة1430/4/18-71 ،هم.
• درع إدارة التربية والتعليم بمنطقة الباحة بمناسبة تقديم محاضرة "القيادة
المدرسية الفعّالة والتغيير التربوي فك مجتمع المعرفة" ،فك اللقاء التربوي
الرابع عشر لإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم ،منطقة الباحة،
2009/5/24م.

•
•
•
•
•

درع اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة تقديم ورقة عمل
بعنوان " :دما التعلم اإللكتروةك فك العمل المدرسك  :ةموذج التاءات
األربع"2008/5/26-24،م.
درع كلية التربية بجامعة اإلمارات العربيممة المتحممدة بمناسممبة تقممديم ورقممة فممك
مؤتمر اإلصالح المدرسك التك ةظمته الكلية  ،دبك ،إبريل2007 ،م.
درع اللجنة العليا المنظمممة للمممؤتمر الممدولك األول للتربيممة اإلعالميممة بمناسممبة
تقديم ورقة فك المؤتمر ،الرياض ،مارس2007،م.
درع وزارة التربيممة والتعلمميم بمناسممبة تقممديم ورقممة فممك اللقمماء العاشممر للتعلمميم
األهلك ،الخبر ،إبريل2005 ،م.
درع وزارة التربية والتعليم ،اإلدارة العامممة للترب مي ة والتعلمميم -بنممات بمناسممبة
تقديم محاضرة فك أسبوع لقاء المعرفة التك ةظمته اإلدارة ،الريمماض ،إبريممل،
2005م.

•
•
•
•
•
•

درع اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية بمناسبة تقديم محاضممرة:
"التقنية ومدرسة المستقبل :خرافات وحقائق" ،الدمام ،مارس2004 ،م.
درع اإلدارة العامممة للتربيممة والتعلمميم بمنطقممة مكممة المكرمممة بمناسممبة تقممديم
محاضممرة" :التقنيممة ومدرسممة المسممتقبل :خرافممات وحقم ائق" ،مكممة المكرمممة،
إبريل2004 ،م.
درع الجمعيممة السممعودية للعلمموم التربويممة و النفسممية بمناسممبة المشمماركة فممك
عضوية الدورة السادسة لمجلس اإلدارة ،الرياض2002 ،م.
درع وزا رة التربية والتعليم /اإلدارة العامة لتقنيات التعلمميم بمناسممبة المشمماركة
فممك تممدريل مشممرفك تقنيممات التعلمميم المشمماركون فممك " :أسممبوع التقنيممة" ،
الرياض2001 ،م.
درع مدارس الفرسان فك الرياض بمناسبة تقديم محاضرة فك مجال التصممميم
التعليمك لمعلمك المدارس ،الرياض2000 ،م.
درع الجمعيممة السممعودية للعلمموم التربويممة و النفسممية بمناسممبة المشمماركة فممك
ةشاطات الجمعية ،الرياض1999 ،م.
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مراجع:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أ.د .عبدالرحمن الطريري ،عميد كلية التربية السابق  ،جامعة الملك سعود ،
عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس(.)0505450341
أ.د .علك القرةك /قسم اإلدارة التربوية ،كلية التربية  ،جامعة الملك سعود
(.)0506199681
أ.د .محمد المشيقح ،متقاعد ،قسم تقنيات التعليم ،كلية التربية  ،جامعة الملك
سعود ()0505457930
أ.د .عبدالرحمن الشاعر ،متقاعد ،قسم تقنيات التعليم ،كلية التربية  ،جامعة
الملك سعود ،وكيل جامعة ةايف العربية للعلوم األمنية (.)0531111164
د .أحمد المتعل ،أمين عام جامعة الملك سعود سابقا ً (.)0505457682
أ.د .فهد السلطان ،قسم السياسات التربوية ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود
(.)0505480487
د .صالح العطيوي  ،أستاذ مشارك ،قسم تقنيات التعليم ،كلية التربية  ،جامعة
الملك سعود (.)0550323182
د .محمد الزكري ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
إلسالمية ،مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع الرياض (.)0569999544
أ.د .سعد الحريقك ،متقاعد ،كلية التربية جامعة الملك فيصل ،مدير جامعة
الباحة سابقاً ،عضو مجلس الشورى (.)0505920012
محمد اليحيى ،قسم السياسات التربوية ،جامعة الملك سعود
د.
(.)0533575730
د .عماد الزهراةك ،عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس ،جامعة الباحة
(.)0503180371
أ.د .راشد الكثيري ،متقاعد ،قسم المناها وطرق التدريس ،كلية التربية،
جامعة الملك سعود ،عضو مجلس الشورى(.)0505433277
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