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* 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.

 تصتميم وتطتوير بترام التتدريو والتعلتيم ( Design & Development of
 ) Training & Instruction Programsالتقليديتتة واإللكتروةيتتة  ،باستتتخدام
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 المنتَ (  ) 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
المنتَ وكفاءته ،إضافة إلى تقدير العائد من التدريو (  ) ROIفك حالة برام
التدريو.
 تقتتويم بتترام التتتعلم والتتتدريو اإللكتروةتتك متتن منظتتور مبتتاد وأصتتول عل تم
التدريس ).) Pedagogy


-

إجتتتراء البحتتتور النظريتتتة والميداةيتتتة فتتتك مجتتتاالت تقنيتتتة التعلتتتيم والتصتتتميم
التعليمك:
ةظريتتات وةمتتاذج التصتتميم التعليمتتك وتطبيقاتهتتا فتتك تصتتميم خبتترات التتتعلم
والتدريو.
تطبيقات التقنيات الحديثة ودمجها فك التعليم.
التعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد.
معاييرالتصميم التعليمك لجودة التعلم اإللكتروةك.
التخطيط التقنك لدم التقنية فك التعليم و معايير دم التقنية.
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المشرف علتى كرستك البحتث والتطتوير فتك التتعلم اإللكتروةتك /جامعتة الملتك
سعود  1434/1433-1432/1431هـ.
المشرف على الوحدات الفنية بقسم تقنيات التعلتيم بكليتة التربيتة /جامعتة الملتك
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 الملتك ستعود
لمدة سنتين 1990-1992م.
ممثتتل القستتم فتتك مجلتتس كليتتة التربيتتة  /جامعتتة الملتتك ستتعود ،للعتتام الجتتامعك
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

 مؤلتتتف للفصتتتل الثالتتتث ":التصتتتميم التعليمتتتك وتطبيقتتته فتتتك تصتتتميم التتتتعلم
اإللكتروةك عن بعد" ،فك كتاب ":التعليم عن بعد بين النظريتة والتطبيتق".
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أماةتتة لجنتتة مستتلولك التعلتتيم عتتن بعتتد بجامعتتات ومؤسستتات التعلتتيم العتتالك
بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية2005،م.
 مؤلتتف مشتتارك لكتتتاب :التتدليل اإلجرائتتك لتتتلليف الكتتتو الدراستتية .وزارة
التربية والتعليم ،الرياض2005،م.
 مؤلف مشارك و رئيس الفريق العلمك لكتاب :اإلطار المرجعك الشامل
لمراكز مصادر التعلم  ،مكتو التربية العربك لدول الخلي ( ،مح ّكم)،
2003م.











متحدث في مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية ودولية وإقليمية
:,Yrgdldm
الجيل الثاةك لعلم التدريس :من التدريس إلى التعلم ،منتدى استراتيجيات
التدريس الحديثة وزارة التعليم /إدارة تعليم منطقة الرياض 9/6/1438
الموافق .8/3/2017
معلم القرن الحادي والعشرين ومتطلبات دم التقنية فك التعليم اللقاء
التربوي /جامعة دار الحكمة /جدة ( 1438 /6/2هـ 2017/3/1م).
تنمية قدرات المدرب ةحو طرق التدريو المستقبلية ،المؤتمر والمعرض
التقنك السعودي الثامن1438 /3 /16-14 ،هـ 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،هـ .
.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 1436/5/6هـ 2015/2/25م.
إطار مقترح لدم التقنية الحديثة فك تعليم اللغة العربية للطفل .ملتقى اللغة
العربية والطفل :تحديات وتجارب ،كرسك بحث صحيفة الجزيرة /جامعة
األميرة ةورة بنت عبدالرحمن /الرياض1436/4/28هـ 2015/2/17م.
"الوسائط االجتماعي ة والتعليم الجامعك :مضامين لمستقبل علم التدريس فك
بيلات التعلم اإللكتروةك" .حلقة ةقاش " :بيلات التعلم اإللكتروةك بجامعة
الملك سعود1435/11/23-22 ،هـ".
إطار مقترح للتوعية األمنية بمخاطر اإلعالم الجديد "ةدوة الشباب وشبكات
التواصل االجتماعك :اآلثار والحلول" ،المركز الوطنك ألبحار الشباب،
جامعة الجوف2014 ،م.
"إطار مقترح لدم الوسائط االجتماعية فك التعليم" .ةدوة جامعة الباحة:
"آفاق مستقبلية" بالشراكة العلمية مع جامعتك أوهايو وفلوريدا أتالةتيك"
1435/5/4هـ 2014/3/5م.

4

The Role of Technology in Enhancing Learning. 1st
International Conference: Towards Equity of Education:
Quality& Effective Learning: A Systemic Approach.
Riyadh, 23-27 February 2014.









إطار مقترح للتوعية األمنية بمخاطر اإلعالم الجديد .ةدوة :التوعية األمنية
بين الواقع والملمول ،جامعة ةايف العربية للعلوم األمنية 1434/10/26هـ
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 دم التقنية فك التعليم .وزارة التربية والتعليم،
منتدى التعليم العالمك :دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دبك2011/5-3:م.
القيادة المدرسية الفعّالة والتغيير التربوي فك مجتمع المعرفة ،اللقاء التربوي
الرابع عشر لإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم ،منطقة الباحة،
2009/5/24م.

 بيلات التعلم الجديدة  :ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ اللقاء الثالث عشر لإلشراف
التربوي /إدارة تعليم البنين /حائل ،أبريل2008،م.
 مدخل دم تقنية المعلومات فك التعليم للتربية اإلعالمية :إطار مقترح للتعليم
العام السعودي .المؤتمر الدولك األول للتربية اإلعالمية الرياض2007،م.
E-Learning in the Human and Social Sciences : Instructional Design
Comes First. Paper presented at E-Learning in the Human and Social
Sciences, Gulf Research, Center, Dubai, UAE , 2005.

استشارات
 مستشار غير متفرغ لمجموعة الموارد للمشاريع -2006/5/1 :
2005/11/1م.
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 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 برةام تدريبك فك مجتال طرائتق التتدريس لمعلمتك المعاهتد
العلميتتتة بجامعتتتة اإلمتتتام بمدينتتتة بريتتتدة بالتعتتتاون متتتع  :كفتتتاءات للتتتتدريو
واالستشارات1431/2/19-16 ،هـ2010 .
تصتتميم وتنفيتتذ برةتتام تتتدريبك فتتك مجتتال أةمتتاط التتتدريس و استتتراتيجياته
للمشرفين التربويين فك إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج بالتعتاون متع
 :كفاءات للتدريو واالستشارات1431/2/19-16 ،هـ2010.
تصتتميم وتنفيتتذ برةتتام تتتدريبك فتتك مجتتال تصتتميم بيلتتات التعلتتيم لمشتترفك
التربيتتة والتعلتتيم فتتك إدارة التربيتتة والتعلتتيم بمحافظتتة بيشتتة ،بالتعتتاون متتع :
كفاءات للتدريو واالستشارات1430/4/18-17 ،هـ2009 .
تصتتميم وتنفيتتذ ثتتالر بتترام تدريب تة بعنتتوان ":متتدخل التصتتميم التعليمتتك
المتتنظّم فتتك تصتتميم خبتترات التتتعلم" ألعضتتاء وعضتتوات هيلتتة التتتدريس
بجامعتتات المملكتتة بتكليتتف متتن المركتتز التتوطنك للتتتعلم اإللكتروةتتك والتعلتتيم
عتتتتن بعتتتتد بتتتتوزارة التعلتتتتيم العتتتتالك /الريتتتتاض /المركتتتتز التتتتوطنك للتتتتتعلم
اإللكتروةك ،الفصل الدراسك الثاةك  1430هـ2009،م.
تصميم وتنفيذ برةام تدريو فك مجال ":التصميم التعليمك المنظّم لبترام
التعليم" ألعضتاء وعضتوات هيلتة التتدريس بجامعتات المملكتة بتكليتف متن
المركز الوطنك للتعلم اإللكتروةتك والتعلتيم عتن بعتد بتوزارة التعلتيم العتالك.
مركز التعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد/جامعة الملتك ستعود/الرياض-28،
2008/12/31م.

 تصميم وتنفيذ ورشة تدريو فك مجال ":التصميم التعليمتك وبيلتات التتعلم"
للمشرفيين التربويين فك محافظة جدة2008/10-5 ،م.
 تصميم وتنفيذ ( )6ورش تدريو فتك مجال":استتراتجيات التتدريس لطتالب
الجامعتتة" ألعضتتاء وعضتتوات هيلتتة التتتدريس بتتبعا جامعتتات المملكتتة
ضمن مشتروع تنميتة اإلبتداع والتميتز ألعضتاء هيلتة التتدريس بالجامعتات
الستتعودية،عمادة تطتتوير التعلتتيم الجتتامعك ،وحتتدة التنميتتة المهنيتتة ألعضتتاء
هيلتتتتتة التتتتتتدريس بجامعتتتتتة الملتتتتتك فيصتتتتتل ،الفصتتتتتل الدراستتتتتك الثتتتتتاةك،
2008/2007م.
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 تصميم وتنفيذ ( )8ورش تدريو فتك مجتال ":التصتميم التعليمتك" ألعضتاء
هيلتتتتة التتتتتدريس بجامعتتتتات المملكتتتتة المشتتتتاركون فتتتتك  ":دورة التلهيتتتتل
التكنولتتوجك ألعضتتاء وعضتتوات هيلتتة التتتدريس" ضتتمن مشتتروع تنميتتة
اإلبتتداع والتميتتز ألعضتتاء هيلتتة التتتدريس بالجامعتتات الستتعودية ، ،عمتتادة
التطتتتتتتوير األكتتتتتتاديمك ،جامعتتتتتتة القصتتتتتتيم ،فتتتتتتك العتتتتتتامين 2007/2006م












و2008/2007م.

الدراسية"،

تصميم وتنفيذ برةام تدريو فك مجال ":إعداد المناه
لمؤلفك الكتو 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 مكتو التربية
العربك لدول الخلي بالرياض.
تقديم محاضرة ":مقدمة للتصميم التعليمك ":لمشترفك المنتاه فتك المملكتة
ضتمن البرةتام االستشتاري ألستتاليو تصتميم الخبترات التعليميتة و بناءهتتا
فك المناه التعليمية  ،مركز التطوير التربوي بتوزارة التربيتة و التعلتيم و
بالتعاون مع جامعة موةتاةا األمريكية ،الرياض2001 ،م.
تصتتميم وتنفيتتذ أربتتع ورش عمتتل فتتك مجتتال ":االستتتخدام الف ّعتتال لتقنيتتات
التعلتتتيم" فتتتك البرةتتتام التتتتدريبك لمعلمتتتك متتتدارس الريتتتاض الخاصتتتة،
الرياض2001 ،م.
تصميم وتنفيذ الورشة التدريبية الثالثة فك موضتوع ":متدخل إلتى التصتميم
التعليمتتك" ،للمشتترفين التتتابعين لمشتتروع مراكتتز مصتتادر التتتعلم  ،وزارة
التربية و التعليم  ،الرياض2001 ،م.
تصتتميم وتنفيتتذ الورشتتة التدريبيتتة الثاةيتتة فتتك موضتتوع" :المفهتتوم الشتتامل
لتقنية التعليم" للمشرفين التتابعين لمشتروع مراكتز مصتادر التتعلم  ،وزارة
التربية و التعليم  ،الرياض2000 ،م.
تصتتميم وتنفيتتذ الورشتتة التدريبيتتة األولتتى فتتك موضتتوع ":اإلطتتار النظتتري
لمراكتتز مصتتادر التتتعلم" ،للمشتترفين التتتابعين لمشتتروع مراكتتز مصتتادر
التعلم  ،وزارة التربية و التعليم  ،الرياض2000 ،م.
تصتتميم وتنفيتتذ ورشتتة عمتتل فتتك مهتتارات ":صتتياغة أهتتداف األداء" ،فتتك
البرةتتام التتتدريبك لمعلمتتك المتتدارس االبتدائيتتة فتتك الهيلتتة الملكيتتة لتطتتوير
الجبيل و ينبع  ،ينبع2000،م.
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برامج و ورش تدريب










حضتتور ورشتتة عمتتل التصتتميم التعليمتتك للتتتعلم اإللكتروةتتك ،كليتتة التربيتتة،
1434/1/20هـ.
حضور ورشة عمل رفع المقررات على ةظام إدارة التعلم اإللكتروةك ،كلية
التربية1434/1/21 ،هـ.
حضتتتور ورشتتتة علتتتى ةظتتتام إدارة التتتتعلم :بالكبتتتورد  ،Blackboardكليتتتة
التربية1432/3/6 ،هـ.
حضور ورشة تدريبة على ةظام ةظام الفصول االفتراضية Virtual
 ،Classroomsكلية التربية1432/6/21 ،هـ.
حضور الملتقى السنوي األول للتدريس الجامعك /عمادة تطوير
المهارات/جامعة الملك سعود1432/10/14-13 ،هـ 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 1432/10/15هـ -
.2011/9/13
حضور ورشة تدريبية بعنوان":تصميم المقرر "Course Designتقديم
الدكتور  ،David Hayالملتقى السنوي األول للتدريس الجامعك ،عمادة
تطوير المهارات/جامعة الملك سعود 1432/10/16هـ .2009/10/14 -
أعمال أكاديمية:
بحوث محكمة ومنشورة
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.

 إطار مقترح للتوعية األمنية بمخاطر اإلعالم الجديد ،ةدوة :التوعية األمنية
بين الواقع والملمول ،جامعة ةايف العربية للعلوم األمنية ،مدينة تدريو األمن
العام،مكة المكرمة2013/9/4-2 ،م.
 مدخل التصميم التعليمك المنظّم فك تصميم البرام التدريبية .ةدوة تخطيط
برام التدريو ،جامعة ةايف العربية للعلوم األمنية /أبوظبك  /دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ديسمبر.2011
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 التعليم الجامعك االفتراضك :دراسة مقارةة لجامعات عربية وأجنبية
افتراضية مختارة .مجلة كليات المعلمين( العلوم التربوية)،م (،)7
ع(2007،)1م.
 متطلبات دم 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.
Patterns and Levels of Use of the Internet by Faculty

Members at King Saud University, Riyadh Campus.
المجلة التربوية ،ع75م 19جامعة الكويت 2005م .

 مستقبل تقنية التعليم و دورها فك إحدار التغيير النوعك فك طرق التعليم
و التعلم .مركز البحور التربوية  ،جامعة الملك سعود2004 ،م.
 متغيرات التصميم التعليمك المؤثرة فك ةجاح برام التعليم عن بعد .مجلة
العلوم التربوية و الدراسات اإلسالمية ،م  ،14ع 2002 ،1م.
 " متطلبات توظيف تقنيات التعليم المعاصرة فك تعليم المواد الدراسية
بدول الخلي العربية"  ،مكتو التربية العربك لدول الخلي 2001 ،م.
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.
 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.
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أعمال أكاديمية:
أوراق عمل













إطار مقترح لدم 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 ،هـ 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 ،هـ 2015/2/25م.
دم التعلم اإللكتروةك فك العمل المدرسك :ةموذج الدوائر األربع .المؤتمر
الرابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،جامعة القاهرة2008/14-13،م.
دم 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.
اإلصالح التربوي  :ةحو قيادة مي ّسرة للتغيير .اللقاء العاشر للتعليم
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 إحدار التغيير النوعك فك طرق التعليم
و التعلم .ورقة عمل للقاء مسلولك تقنيات التعليم فك الدول األعضاء
لمكتو التربية العربك لدول الخلي  ،دبك2001 ،م.
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.
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أعمال أكاديمية:
تدريس و تحكيم وإشراف













تحكيم أبحار و دراسات للنشر العلمك للمجتالت العلميتة التابعتة لجامعتة الملتك
ستتتعود ،وكليتتتات المعلمتتتين ،والجمعيتتتة الستتتعودية للعلتتتوم التربويتتتة والنفستتتية،
ومركز البحور التربوية بكلية التربية2013-2008 ،م.
تحكيم أوراق علمية للترقية متن رتبتة أستتاذ مستاعد إلتى أستتاذ مشتارك أو (و)
أستتاذ بجامعتات اإلمتام محمتد بتن ستعود اإلستالمية و والقصتيم واألميترة ةتتورة
بنت عبتدالرحمن والجامعتة األردةيتة والملتك فيصتل والستلطان قتابوس ومعهتد
اإلدارة العامة.
تدريس المقررات التالية لطلبة وطالبات برةام ماجستير تقنيات التعليم بكليتة
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 ماجستتير ودكتتوراه
فك مجال تكنولوجيا التعليم بجامعة الملك سعود وكليات البنات.2013-1990،
اإلشتتتراف علتتتى رستتتائل ماجستتتتير ومناقشتتتة رستتتائل ماجستتتتير بكليتتتة الشتتترق
العربك للدراسات العليا بالرياض .2014-2011
تدريس مقررات فك تقنية التعلتيم لطلبتة وطالبتات البكتالوريوس كليتة التربيتة ،
جامعة الملك سعود 1988-2012 ،م.
تتتدريس مقتترر أصتتول تكنولوجيتتا التعلتتيم لطلبتتة التتدكتوراه فتتك منتتاه وطتترق
التدريس بجامعة الملك سعود2002-2004،م .
تدريس مقرر تقنية التعليم واالتصال لطالبات كلية الدراسات التطبيقيتة وخدمتة
المجتمع 2001 ،م .
تتتدريس مقتترر تقنيتتات التعلتتيم واالتصتتال فتتك دورة أستتاليو وطتترق التتتدريس
لطالب كلية الملك فهد األمنية /الرياض1993/94 :م و 92/1993م.
تتتدريس مقتتررات فتتك تقنيتتة التعلتتيم و المنتتاه والتربيتتة الميداةيتتة لطلبتتة كليتتة
التربية بجامعة الملك فيصل1985-1988 ،م.
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لجان إقليمية
 عضتتو ورشتتة العمتتل الثاةيتتة الخاصتتة بالقضتتايا االستتتراتيجية لمكتتتو التربيتتة
العربتتتتك لتتتتدول الخلتتتتي  .مكتتتتتو التربيتتتتة العربتتتتك لتتتتدول الخلتتتتي  ،الريتتتتاض،









2013/1/24م.

عضتتو اللجنتتة الفنيتتة لمنتتتدى التعلتتيم العتتالمك التتذي عقدتتته وزارة التربيتتة بدولتتة
اإلمارات العربية المتحدة ،دبك ،مايو2011 ،م.
عضتتو اللجنتتة الفنيتتة لمنتتتدى التعلتتيم العتتالمك التتذي عقدتتته وزارة التربيتتة بدولتتة
اإلمارات العربية المتحدة ،دبك ،مارس2010 ،م.
عضو االجتماع التاستع للجنتة مستلولك التعلتيم عتن بعتد بجامعتات و مؤسستات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون ، ،جامعة الكويت ،دولة الكويت2009،م.
عضو االجتماع السادس للجنة مسلولك التعليم عتن بعتد بجامعتات و مؤسستات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون ،جامعة اإلمام محمد اإلستالمية ،الريتاض،
2007م.
عضو االجتماع الخامس للجنة مسلولك التعليم عتن بعتد بجامعتات و مؤسستات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون ،مملكة البحرين2006 ،م.
عضو فريق تقويم أداء الجامعة العربية المفتوحة وفروعها2005 ،م.
عضو االجتمتاع الرابتع للجنتة مستلولك التعلتيم عتن بعتد بجامعتات و مؤسستات
التعليم العالك بدول مجلس التعاون  ،جامعة الملك سعود ،الرياض2004م.
عضو االجتمتاع الثالتث للجنتة مستلولك التعلتيم عتن بعتد بجامعتات و مؤسستات
التعليم العتالك بتدول مجلتس التعتاون  ،جامعتة الملتك فهتد للبتترول و المعتادن ،
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 ةوات 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
اإللكتروةك والتعليم عن بعد ،المركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك والتعليم
عن بعد ،وزارة التعليم العالك مارس2011،م.
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عضو االجتماع األول للجنة االسشارية لكلية التربية بجامعة األميرة ةورة
بنت عبدالرحمن1438/6/16 ،هـ الموافق 2017/3/15م.
عضو االجتماع األول للجنة االستشارية بكليات الشرق العربك،
1438/7/15هـ 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 مناه 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 التدريو لمشروع األمير عبد هللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة
للحاسو اآللك ( وطنك) ،وزارة التربية والتعليم10 ،م.
عضو اللجنة الفنية لمشروع األمير عبد هللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة
للحاسو اآللك ( وطنك) ،وزارة التربية والتعليم2001 ،م.
لجان جامعية










مقرر لجنة الخطط والبرام األكاديمية بقسم تقنيات التعليم/كلية التربية/جامعة
الملك سعود 2015-2014م.
مقرر لجنة إعداد برةام الدكتوراه فك مجال تكنولوجيا التعليم بقسم تقنيات
التعليم ،كلية التربية 2015/2014هـ.
عضتتو لجنتتة الرستتائل العلميتتة بكليتتة الشتترق للدراستتات العليا/الريتتاض -2012
2013م.
عضو لجنة إعداد برةام التدكتوراه فتك مجتال تكنولوجيتا التعلتيم بقستم تقنيتات
التعليم ،بكلية التربية 2013/2012م.
مقرر لجنة الخطط والبرام األكاديمية بقسم تقنيات التعليم/كلية التربية/جامعتة
الملك سعود 2013-2011م.
مقرر اللجنة العلمية للندوة األولى فك تطبيقات تقنية المعلومات واالتصتال فتك
التعليم والتدريو1431/4/29-27 ،هـ 2011 .م
عضو لجنة الخطة االستراتيجية لكلية التربية للخمس ستنوات القادمتة ،بجامعتة
الملك سعود 2007،م  2009 -م.
عضتتو لجنتتة الدراستتات العليتتا و لجنتتة االحتياجتتات بقستتم تقنيتتات التعلتتيم ،بكليتتة
التربية للعام الجامعك 2008/2007م.
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عضو لجنة إعداد برةام التدكتوراه فتك مجتال تكنولوجيتا التعلتيم بقستم تقنيتات
التعليم ،كلية التربية 2004/2005م.
عضو اللجنة العلمية للقاء السنوي للجمعية السعودية للعلوم التربويتة و النفستية
2003م.
مقتتترر اللجنتتتة اإلعالميتتتة للجمعيتتتة الستتتعودية للعلتتتوم التربويتتتة و النفستتتية فتتتك
األعوام  ،1991،1990 ، 1999،م.
عضو لجنة كلية التربية /جامعة الملتك ستعود ،لدراستة موضتوع التتداخل بتين
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.
عضتتو اللجنتتة التنظيميتتة بجامعتتة المل تك فيصتتل لحفتتل التختترج للعتتام الجتتامعك
1988/1987م.

جمعيات مهنية





عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية ،الرياض.
عضتتتو جمعيتتتة االتصتتتاالت التربويتتتة و التكنولوجيتتتا (  )AECTاألمريكيتتتة،
بلومنجتون ،إةدياةا.
عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،القاهرة.
عضو الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،القاهرة.
مقاالت علمية /مجالت

 إعتتداد بتتاب :تقنيتتات التتتدريو والتعلتتيم بعنتتوان ":متتا يمكتتن ومتتا ال يمكتتن
تدريستته علتتى الشتتبكة العنكبوتيتتة" .مجلتتة :التتتدريو والتقنيتتة ،العتتدد، 76:
2005م الرياض.
 " اإلصالح التربوي :ةحو قيادة مدرسية مي ّسرة للتغيير" .مجلة :أراء حتول
الخلي  ،العدد2005 ، 8:م ،دبك.
 المشاركة فك حوار قضية العدد " دور االتصاالت فتك ربتط الحضتارات:
التعلتتيم عتتن بعتتد و متتاذا بعتتد؟ " مجلتتة :االتصتتاالت الستتعودية ،العتتدد ،48
2003م ،الرياض.
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" التقنيتتة ومدرستتة المستتتقبل :خرافتتات وحقتتائق" .مجلتتة :المعرفتتة ،العتتدد
 ،103ديسمبر 2003م ،الرياض.
إعداد باب :تقنيات التدريو والتعلتيم بعنتوان ":متن التتدريو إلتى التتدريو
وتحستتتتين األداء" .مجلتتتتة :التتتتتدريو والتقنيتتتتة ،العتتتتدد ، 47 :ينتتتتاير2003م
الرياض.
" ةعتتم للمتتنه الرقمتتك  ..ولكتتن؟ " ،مجلتتة :منتتاه  ،العتتدد األول 2002،م،
الرياض.
"تقنيتتة التعلتتيم :الوجتته اآلختتر" .مجلتتة :المعرفتتة ،العتتدد  ،54الريتتتاض،
1999م.
صحف وإذاعة ،وتلفاز













لقتتاء تلفتتازي حتتول توظيتتف التقنيتتة فتتك تعلتتيم اللغتتة العربيتتة للطفتتل فتتك القنتتاة
اإلخبارية ،الفصل الدراسك الثاةك2015،م.
لقاء تلفازي حول التعليم عن بعد فك القناة السعودية الثاةية2013/4/43،م.
لقتتاء تلفتتازي حتتول التتتعلم اإللكتروةتتك والتعلتتيم عتتن بعتتد فتتك برةتتام  :إضتتاءات
إخبارية ،قناة االخبارية السعودية2013/2/13،م.
لقاء تلفازي حول تقنيات التعليم فتك القنتاة الثقافيتة الستعودية ،الفصتل الدراستك
األول1434 ،هـ.
لقاءان إذاعيان حول اقتصاديات التعلتيم عتن بعتد فتك البرةتام األول ،اإلذاعتة
السعودية ،الفصل الدراسك الثاةك1433 ،هـ.
لقاء تلفازي حول اقتصاديات التعليم عن بعد فك برةام  :العتالم اقتصتاد ،القنتاة
االقتصادية السعودية ،الفصل الدراسك الثاةك1433 ،هـ.
تطتتتتوير التعلتتتتيم :لمتتتتاذا يخفتتتتق التربويتتتتون؟ جريتتتتدة الحيتتتتاة ،العتتتتدد،17155:
2010/3/24م.
مقابلة مع قناة النيتل التعليميتة بمناستبة تقتديم ورقتة فتك المتؤتمر العلمتك الرابتع
للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،جامعة القاهرة ،أغسطس 2008،م.
مقابلة مع قناة المحور المصرية بمناسبة اةعقاد المؤتمر العلمك الثالث للجمعيتة
العربية لتكنولوجيا التربية ،جامعة القاهرة ،سبتمبر 2007،م.
"تطوير التعليم :عن أي تطوير يتحدثون؟ "جريدة الريتاض ،العتدد،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.
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"التتتتتعلم اإللكتروةتتتتك شتتتتماعة المجتمتتتتع التربتتتتوي"؟ جريتتتتدة الريتتتتاض،
العدد ،14038:ةوفمبر2006،م.
مقابلة مع جريدة "عمان" بسلطنة عمان ،بمناسبة تقتديم ورقتة فتك المتؤتمر
الدولك للتعلم عن بعد ،العدد ،9066:مارس2006،م.
مقابلتتتة متتتع إذاعتتتة مملكتتتة البحتتترين بمناستتتبة تنفيتتتذ ورش العمتتتل الخاصتتتة
باإلطار المرجعك الشامل لمراكز مصادر التعلم2002 ،م.
"التغيير التربوي" .ستبع حلقتات لبرةتام " خمتس دقتائق" ،إذاعتة المملكتة
العربية السعودية ،البرةام األول2000 ،م.
أهميتتة األهتتداف التعليميتتة .برةتتام قضتتايا و آراء  ،إذاعتتة المملكتتة العربيتتة
السعودية ،البرةام الثاةك1989 ،م.
مفهتتوم تقنيتتة التعلتتيم و متتدى تطبيقتته فتتك متتدارس و منتتاه المملكتتة .جريتتدة
اليوم ،العدد 1987 ،5297م.
محاضرات عامة

 تقديم محاضرة فك كلية التربية بجامعة وسكنسون،الواليات المتحدة ،بعنوان :









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

"التقنيتتة و مدرستتة المستتتقبل :خرافتتات و حقتتائق" ،محاضتترة عامتتة فتتك
أسبوع لقتاء المعرفتة فتك اإلدارة العامتة للتربيتة والتعلتيم بمنطقتة الريتاض/
بنات2005 ،م.
"التقنية و مدرستة المستتقبل :خرافتات و حقتائق" ،محاضترة عامتة فتك فتك
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية 2004 ،م.
" معوقات استخدام تقنيات التعليم فك مدارسنا" .محاضرة عامة فك اللقتاء
الشتتهري ( )67للجمعيتتتة الستتعودية للعلتتتوم التربويتتة و النفستتتية ،الريتتتاض،
2002م.
"األهتتتداف الستتتلوكية فتتتك العمليتتتة التعليميتتتة " .محاضتتترة عامتتتة لمعلمتتتك
مدارس الرياض الخاصة2000 ،م.
"تقنيتتة التعلتتيم و التصتتميم التعليمتتك"  .محاضتترة عامتتة لمعلمتتك متتدارس
الفرسان ،الرياض2000 ،م.
"تقنيتة المعلومتتات و مستتقبل التعلتتيم" .محاضترة عامتتة فتك اللقتتاء الشتتهري
( )52للجمعيتتتة الستتتعودية للعلتتتوم التربويتتتة و النفستتتية  ،محافظتتتة عنيتتتزة،
2001م.
"تقنيتتة التعلتتيم :مفهومهتتا و دورهتتا فتتك تحستتين عمليتتة التعلتتيم و التتتعلم".
محاضرة عامة للمشرفين التربويين بمحافظة الخرج1998 ،م.
"االستتتخدام الف ّعتتال لتقنيتتات التعلتتيم"  .محاضتترة عامتتة لمعلمتتك المتتدارس
الثاةوية فك غرب الرياض  ،ثاةوية بدر1998 ،م.
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" األهتتتداف الستتتلوكية و دورهتتتا فتتتك العمليتتتة التعليميتتتة" .محاضتتترة عامتتتة
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 /الرياض1436/4/28هـ
2015/2/17م.
ةدوة األسرة والتقنية بين المواجهة واالستثمار ،مركز الملك خالد
الحضاري/مدينة بريدة1436/5/ ،6هـ 2015/2/25م.
حلقة ةقاش " :بيلات التعلم اإللكتروةك بجامعة الملك سعود-22 ،
1435/11/23هـ".
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:هـ
الموافق2010/1/15-12م.
مؤتمر الحاسوب التربوي ،الجمعيية الدولية للتكنولوجيا فتك التعلتيم )،)ISTE
مركتتز والتتتر للمتتؤتمرات ،واشتتنطن العاصتتمة ،الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة،
2009/7/3-6/29م.

 مؤتمر جمعية تطوير الحاستوب التربتوي (  ،ِ)AACEالس فيجتاس ،الواليتات
المتحدة األمريكية2008/11/21-17 ،م.
 المتتؤتمر العلمتتك الرابتتع للجمعيتتة العربيتتة لتكنولوجيتتا التربيتتة ،جامعتتة القتتاهرة،
القاهرة أغسطس2008،م.
 المتتؤتمر العلمتتك الثالتتث للجمعيتتة العربيتتة لتكنولوجيتتا التربيتتة ،جامعتتة القتتاهرة،
القاهرة سبتمبر2007،م.
17














المؤتمر الدولك السادس للتعليم والتدريو باإلةترةت،هيلتون رمستيس ،القتاهرة
سبتمبر2007،م.
المؤتمر الدولك األول للتربية اإلعالمية ،الرياض ،مارس2007 ،م.
اإلصتتتالح المدرستتتك :تحتتتديات وطموحتتتات ،كليتتتة التربيتتتة :جامعتتتة اإلمتتتارات
العربية المتحدة ،دبك ،إبريل 2007،م.
حضور المؤتمرات السنوية للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية -2007
1988م.

المتتؤتمر العلمتتك العاشتتر لتكنولوجيتتا التعلتتيم :تكنولوجيتتا التعلتتيم اإللكتروةتتك و
متطلبات الجودة الشاملة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة 2005،م.
منتتتدى :التعلتتيم اإللكتروةتتك فتتك العلتتوم اإلةستتاةية واالجتماعيتتة ،مركتتز الخلتتي
لألبحار ،دبك ،إبريل2005 ،م.
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 لجمعيتة االتصتاالت التربويتة و التكنولوجيتا
(2001 : )AECTم (أتالةتتتتتتتتتتتتتتا) ،فبرايتتتتتتتتتتتتتر2000م (لتتتتتتتتتتتتتوة بيتتتتتتتتتتتتتت )،
ةتتتتتتتتتتوفمبر2000م(،دةفتتتتتتتتتتر)1999 ،م (هيوستتتتتتتتتتتن) 1983 ،م (لويزياةتتتتتتتتتتا)
1980،م(دةفر).
ةتتتدوة كليتتتة التربية،جامعتتتة الملتتتك ستتتعود  :تكنولوجيتتتا التعلتتتيم والمعلومتتتات ،
الرياض،1998 ،م
شهادات شكر وتقدير







شتتهادة شتتكر وتقتتدير متتن جمعيتتة األطفتتال المعتتوقين بالريتتاض بمناستتبة رئاستتة
جلستتة علميتتة فتتك ملتقتتى وستتائل التواصتتل االجتمتتاعك وخدمتتة األفتتراد ذوي
اإلعاقة2015/5/20 ، ،م2 ،م1436/8هـ.
شتتهادة شتتكر وتقتتدير متتن كرستتك بحتتث صتتحيفة الجزيتترة للدراستتات اللغويتتة
بمناستتتتتبة تقتتتتتديم ورقتتتتتة فتتتتتك" :ملتقتتتتتى :اللغتتتتتة العربيتتتتتة والطفتتتتتل :تحتتتتتديات
وتجارب/جامعتتة األميتترة ةتتورة بنتتت عبتتدالرحمن /الريتتاض1436/4/28 ،هتتـ
1415/2/17م.
شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحتدة
ةظيتتر المشتتاركة فتتك اللجنتتة الفنيتتة لمنتتتدى التعلتتيم العتتالمك التتذي عقدتتته وزارة
التربية والتعليم  ،دبك ،مارس2010 ،م.
شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحتدة
ةظيتتر المشتتاركة فتتك اللجنتتة الفنيتتة لمنتتتدى التعلتتيم العتتالمك التتذي عقدتتته وزارة
التربية  ،دبك2011 ،5/5-3 ،م.
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شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحتدة
ةظير المشتاركة كمتتدر رئتيس فتك منتتدى التعلتيم العتالمك التذي عقدتته وزارة
التربية  ،دبك2011 ،5/5-3 ،م.
شهادة شكر وتقدير من إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة بمناستبة المشتاركة
فك تقديم برةام تدريبك فتك برةتام الزيتارات المتبادلتة للمشترفيين التربتويين
فك إدارات التربية والتعليم ،محافظة بيشة1430/4/18-71 ،هـ.
شهادة متدرب و شتكر وتقتدير متن المركتز التوطنك للتتعلم اإللكتروةتك والتعلتيم
عن بعد بوزارة التعليم العتالك /الريتاض بمناستبة تصتميم وتنفيتذ ثتالر بترام
تدريبة بعنوان ":متدخل التصتميم التعليمتك المتنظّم فتك تصتميم خبترات التتعلم"
ألعضتتاء وعضتتوات هيلتتة التتتدريس بجامعتتات المملكتتة فتتك الفصتتل الدراستتك
الثاةك  1430هـ 2009،م.
شهادة شكر وتقدير من اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بمناستبة
تقتتديم ورقتتة عمتتل بعنتتوان " :دم ت التتتعلم اإللكتروةتتك فتتك العمتتل المدرستتك :
ةموذج التاءات األربع"2008/5/26-24،م.
شهادة شكر وتقدير من إدارة منتتديات التعلتيم اإللكتروةيتة التتابع لمركتز بريتدة
للتعلتتيم والتتتدريو اإللكتروةتتك (الكليتتة التقنيتتة /المؤسستتة العامتتة للتعلتتيم الفنتتك
والتدريو المهنك)2007/12/9،م.
خطتتتاب شتتتكر وتقتتتدير متتتن أمتتتين لجنتتتة مستتتلولك التعلتتتيم عتتتن بعتتتد بجامعتتتات
ومؤسستتتات التعلتتتيم العتتتالك بتتتدول مجلتتتس التعتتتاون لتتتدول الخلتتتي العربيتتتة،
2007/5/2م.

شهادة شكر وتقدير من عمادة التطوير األكاديمك بجامعة القصيم بمناسبة تنفيتذ
( )6ورش عمل تدريبية ألعضاء هيلة التدريس بجامعات المملكة فتك برةتام
التلهيل التكنولوجك العام الدراسك 2007م.
شتهادة تقتتدير متتن منظمتتة التنميتتة البشترية والتكنولوجيتتا بمناستتبة المشتتاركة فتتك
أعمتتتال المتتتؤتمر التتتدولك الستتتادس للتعلتتتيم والتتتتدريو باإلةترةتتتت ،القتتتاهرة،
سبتمبر2007،م.
شهادة مساهمة من اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولك فتك التتعلم عتن بعتد بمناستبة
تقتتديم ورقتتة فتتك المتتؤتمر ،ستتلطنة عمتتان ،مستتقط ،جامعتتة الستتلطان قتتابوس،
مارس2006 ،م.
شهادة شكر وتقدير من الجمعيتة الستعودية للعلتوم التربويتة و النفستية بمناستبة
تقديم محاضرة فك اللقاء الشهري ( )67للجمعية ،الرياض ،فبراير2005،م.
شهادة شكر وتقدير من شركة تقنيات المستقبل المحتدودة بمناستبة تقتديم ورقتة
فك اللقاء العاشر للتعليم األهلك ،الخبر ،مارس2005 ،م.
شتهادة شتتكر وتقتدير متتن الجمعيتتة الستعودية للعلتتوم التربويتة و النفستتية ةظيتتر
المشاركة كمقرر للجنة اإلعالمية فك اللقتاء الستنوي الحتادي عشتر ،الريتاض،
مارس2003 ،م.
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شهادة شكر وتقدير من مدارس الملك فيصل بمناسبة المشاركة فك أعمال ةدوة
التعليم اإللكتروةك التك عقدتها المدارس فك :إبريل2003،م.
شهادة شكر وتقدير متن وزارة التربيتة والتعلتيم اليمنيتة بمناستبة تنفيتذ البرةتام
التدريبك الخاص باإلطتار المرجعتك الشتامل لمراكتز مصتادر التتعلم ،صتنعاء،
يوةيو2003،م.
شتتهادة تقتتدير متتن وزارة التربيتتة والتعلتتيم الستتعودية بمناستتبة تنفيتتذ البرةتتام
التدريبك الختصاصيك مصادر التعلم فك اللقاء الثاةك لمشرفك مراكز مصتادر
التعلم ،الرياض ،أكتوبر2003 ،م.
شهادة شكر وتقتدير متن الجمعيتة الستعودية للعلتوم التربويتة و النفستية بمناستبة
تقديم محاضرة فك اللقاء الشهري( )52للجمعية ،عنيزة2001 ،م.
شتتهادة تقتتدير متتن المديريتتة العامتتة لكليتتة الملتتك فهتتد األمنيتتة والمعاهتتد بمناستتبة
التدريس فك دورة طرق التدريس بالمعهد العالك للدراسات األمنيتة ،الريتاض،
1994م.

 شتتهادة شتتكر وتقتتدير متتن الجمعيتتة الستتعودية للعلتتوم التربويتتة و النفستتية ةظيتتر
المشاركة كمقرر للجنة اإلعالمية فك اللقاء السنوي الثالث ،الريتاض ،متارس،
1992م.

 شتتهادة تقتتدير متتن المديريتتة العامتتة لكليتتة الملتتك فهتتد األمنيتتة والمعاهتتد بمناستتبة
التدريس فك دورة طرق التدريس بالمعهد العالك للدراسات األمنيتة ،الريتاض،
أكتوبر1992م.

دروع





درع المؤسسة العامة للتدريو التقنك والمهنك بمناسبة تقديم ورقة فك المؤتمر
والمعرض التقنك السعودي الثامن1438 /3 /16-14 ،هـ -13
2016/12/15م.
درع جامعة األميرة ةورة بنت عبد الرحمن بمناسبة تقديم ورقة فك ،ملتقى
معلم العصر الرقمك1438/1/24-23 ،هـ .2016/1/25-24 ،
درع جمعية األطفال المعوقين بالرياض بمناسبة رئاسة جلسة علمية فك ملتقى
وسائل التواصل االجتماعك وخدمة األفراد ذوي اإلعاقة2015/5/20 ، ،م،
2م1436/8هـ.
درع وزارة الشؤون االجتماعية بمناسبة تقديم ورقة فك" :ةدوة األسرة
والتقنية بين المواجهة واالستثمار" بمركز الملك خالد الحضاري /مدينة
بريدة1436/5/6 ،هـ 2015/2/25م.
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 درع الجمعية العماةية لتقنيات التعليم بمناسبة تقديم ورقة "الوسائط االجتماعية
والتعليم :الفرص والتحديات" كمتحدر 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" كمتحدر رئيس فك المؤتمر الدولك الثالث للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن
بعد .الممركز الوطنك للتعلم اإللكتروةك والتعليم عن بعد ،وزارة التعليم
العالك2013/2/5 ،م.
 درع كليتتة التربيتتة بجامعتتة الملتتك ستتعود فتتك الحفتتل الستتنوي  ،جمتتادى األختترة
1432هـ.

 درع قستتم تقنيتتات التعلتتيم و كليتتة التربيتتة بجامعتتة الملتتك ستتعود ةظيتتر رئاستتة
اللجنة العلمية للندوة األولى فك تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال فك التعلتيم
والتتتدريو وإدارة حلقتتة النقتتاش للمتحثتتين الرئيس تيين1431/4/29-27 ،هتتـ-12 /
2010/14م.

 درع إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة بمناسبة المشاركة فك تقديم برةام
تدريبك فك برةام الزيارات المتبادلة للمشرفيين التربويين فك إدارات التربية
والتعليم ،محافظة بيشة1430/4/18-71 ،هـ.
 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 " :دم التعلم اإللكتروةك فك العمل المدرسك  :ةموذج التاءات
األربع"2008/5/26-24،م.
درع كليتة التربيتة بجامعتة اإلمتارات العربيتة المتحتدة بمناستبة تقتديم ورقتة فتتك
مؤتمر اإلصالح المدرسك التك ةظمته الكلية  ،دبك ،إبريل2007 ،م.
درع اللجنتتة العليتتا المنظمتتة للمتتؤتمر التتدولك األول للتربيتتة اإلعالميتتة بمناستتبة
تقديم ورقة فك المؤتمر ،الرياض ،مارس2007،م.
درع وزارة التربيتتة والتعلتتيم بمناستتبة تقتتديم ورقتتة فتتك اللقتتاء العاشتتر للتعلتتيم
األهلك ،الخبر ،إبريل2005 ،م.
درع وزارة التربيتتة والتعلتتيم ،اإلدارة العامتتة للتربيتتة والتعلتتيم -بنتتات بمناستتبة
تقديم محاضرة فك أسبوع لقاء المعرفة التتك ةظمتته اإلدارة ،الريتاض ،إبريتل،
2005م.

 درع اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية بمناستبة تقتديم محاضترة:
"التقنية ومدرسة المستقبل :خرافات وحقائق" ،الدمام ،مارس2004 ،م.
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درع اإلدارة العامتتتة للتربيتتتة والتعلتتتيم بمنطقتتتة مكتتتة المكرمتتتة بمناستتتبة تقتتتديم
محاضتترة" :التقنيتتة ومدرستتة المستتتقبل :خرافتتات وحقتتائق" ،مكتتة المكرمتتة،
إبريل2004 ،م.
درع الجمعيتتتة الستتتعودية للعلتتتوم التربويتتتة و النفستتتية بمناستتتبة المشتتتاركة فتتتك
عضوية الدورة السادسة لمجلس اإلدارة ،الرياض2002 ،م.
درع وزارة التربية والتعليم /اإلدارة العامتة لتقنيتات التعلتيم بمناستبة المشتاركة
فتتتك تتتتدريو مشتتترفك تقنيتتتات التعلتتتيم المشتتتاركون فتتتك " :أستتتبوع التقنيتتتة" ،
الرياض2001 ،م.
درع مدارس الفرسان فك الرياض بمناسبة تقديم محاضرة فتك مجتال التصتميم
التعليمك لمعلمك المدارس ،الرياض2000 ،م.
درع الجمعيتتتة الستتتعودية للعلتتتوم التربويتتتة و النفستتتية بمناستتتبة المشتتتاركة فتتتك
ةشاطات الجمعية ،الرياض1999 ،م.

مراجع:











أ.د .عبدالرحمن الطريري ،عميد كلية التربية السابق  ،جامعة الملك سعود ،
عضو هيلة 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 المتعو ،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
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 د .عماد الزهراةك ،عميد شؤون أعضاء هيلة التدريس ،جامعة الباحة
(.)0503180371
 أ.د .راشد الكثيري ،متقاعد ،قسم المناه وطرق التدريس ،كلية التربية،
جامعة الملك سعود ،عضو مجلس الشورى(.)0505433277
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