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 م الدورة / البرنامج الجهة المدة / العام

 م6002س/59

شركة الطريق الجديد للتدريب واالستشارات بالفيصلية 

 الرياض

اإلذاعيةإعداد البرامج    1 

المونتاج التليفزيوني  م6002س/59  6 

إعداد البرامج التليفزيونية  م6002س/59  3 

التحرير الصحفي  م6002س/20  4 

القاهرة –مركز أخبار اليوم للتدريب واالستشارات  م6002س/12 اإلخراج الصحفي واإلعالمي    5 

 م6002س/12
جامعة الملك  –الثقافيةإدارة األنشطة -عمادة شؤون الطالب

 سعود
صناعة المذيع الناجح   2 

 

 

 م المؤهل الجامعة العامالتقدير / 

 1 بكالوريوس تكنولوجيا التعليم والتربية جامعة عين شمس -كلية التربية النوعية   م1994جيد جداً / 

 6 دراسات عليا في تكنولوجيا التعليم جامعة حلوان -كلية التربية   9/1994 - 7/1997

 م الدورة الجهة المدة / العام

 5س/2017م

جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات   

 1 الفعالة االجتماعات إدارة

 6 العمل فرق وإدارة بناء 5س/2017م

 3 االجتماعية المسئولية 5س/2017م

 4 العالقات الشخصيةمهارة إدارة  م6009س/15

 5 مهارة اإلنجاز واإلنتاجية م6002س/9

 م6002س/16
 مركز بحوث التسويق واإلعالن )مارك( مؤسسة األهرام

 القاهرة- 
 2 (HR) إدارة الموارد البشرية

mailto:mebrahem@gmail.com


04

 المدة / العام الجهة الدورة م

 ISO9001:2015دراسة متعمقة للمواصفات الدولية 1

 جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات 

 قيد اإلنجاز

 م6012س/10 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميمعايير  6

إنشاء نظام للجودة والتدقيق الداخلي في األقسام  3

 األكاديمية
 م6012س/10

4 (Q.M.S)م6011س/8 جامعة الملك سعود –عمادة الجودة  إدارة نظام الجودة 

 إدارة الجودة الشاملة 5
 –مركز أخبار اليوم للتدريب واالستشارات 

 القاهرة
 م6002س/12
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 م الدورة الجهة المدة / العام

 5س/2017م

جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات   

 

 1 المصغر التدريس 

 6 طوير ملف التدريست  5س/2012م

 3 نظريات التعلم  5س/2012م

 4 التغذية الراجعة آداة لتعلم أفضل  5س/2012م

/2012م س10  5 الدراسي تصميم وبناء المقرر  

/2012م س10  2 الالتدريس الجامعي الفع  

 2 دعم تعلم الطالب  5س/2012م

/2012م س10  2 بالك بورد -نظام إدارة التعلم   

 المدة /العام الجهة / المكان الدورة م

 إنتاج العروض التقديمية للعملية التعليمية 1
جامعة  –عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت

 الملك سعود

 م6012س/4

 م6012س/4 أدوات جوجل التعليمية 6

 م6012س/3 الكتب اإللكترونية التفاعلية 3

4 
 إنتاج الدروس التفاعلية باستخدام

 Adobe Captivate 

 جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات 

 م6012س/10

 م6012س/10 المعكوس التعلم 5

 م6012س/10 الجامعي التدريس في تطبيقات - الذهنية الخرائط 2

 م6012س/5 التعليمية 6.0 الويب أدوات استخدام حول تطبيقات 2

 م6012س/10 اإللكترونية المواقع وإدارة تصميم 2

 م6012س/10 بريزي - التقديمية العروض برنامج 9

 اـازيــكمت 10
 عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت

 جامعة الملك سعود -
 م6012س/5



 

 : 

 77007: 

   كلية علوم الرياضةب عضو فريق األيزو     ،     التعليم اإللكتروني وتقنية المعلوماتم والاإلعمنسق وحدة ومشرف 
      ود .جامعة الملك سع -النشاط البدني معيد )تكنولوجيا لتعليم( بكلية علوم الرياضة و 
   

: 

 م(والتغطية اإلعالمية والتوثيق واألرشفة لكافة االنشطة 7102)تدريبية عن آليات النشراإلعالمي إقامة دورة
 .الفعاليات إلى تاريخه 

 ( وإنشاء7102إنشاء حساب على تويتر للكلية ، )م(7102حساب بالواتساب لمنسوبي الكلية ) م. 
 (م7102) أفضل الممارسات في التعليم اإللكتروني وإنتاج المقررات الرقمية 
  دورة تدريبية في إدارة التعلم اإللكتروني 07تنظيم وإقامة أكثر من (L.M.S) ( 7102 -م 7107في الفترة من.)م 
 ( 7102إقامة دورة تدريبية وورشة عمل في التصميم التعليمي الإللكتروني.)م 
  م(.7102والنشاط البدني )خطة استراتيجية مقترحة إلدارة مشروع التعلم اإللكتروني بكلية علوم الرياضة 
 ( 7100إنشاء وحدة للتعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد.)م 
 ( 7101إدارة الجودة بالكلية.)م 
 ( 7112إنشاء وحدة للعالقات واإلعالم.)م 
 م(.7112إلكترونية )إعالمية  إنشاء شاشات 
 ( تفعيل رسائل التواصلs.m.s( لمنسوبي الكلية )7112.)م 

 (Smart Classإدارة القاعة الذكية ) 11
  عن بعد ليم االلكتروني والتعلم عمادة التع

 جامعة الملك سعود -

 م6011س/6

16 
 نظام إدارة التعلم اإللكتروني

Blackboard    (L.M.S) 
 م6011س/2

 م6011س/New Horizon 12مركز  M.S. Project      إدارة المشاريع 13

 م6010س/2 جامعة الملك سعود  - عمادة تطوير المهارات لبرمجيات مفتوحة المصدرا 14

 م6006س / 4 الرياض -وكالة كليات المعلمين  Acrobat       اإللكترونيةاألرشفة  15

 

12 

     برامج تصميم الرسوم وصفحات اإلنترنت

 Photoshop     ,  FrontPage 

Drupal    -  SharePoint 

 م6006س / 45 القاهرة -مركز ميد كوم 

 عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت

 جامعة الملك سعود -
 م6016س / 2

 Adobe premiereمونتاج البرامج واألفالم  12

   مركز التطوير التكنولوجي

 القاهرة -وزارة التربية والتعليم 
 

 م1992س /25

  

  

 م6009س / 32

 Sound forge       مونتاج ملفات الصوت 12
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 برامج الوسائط المتعددة والتعلم اإللكتروني

Macromedia Director 

Rabtivity Interactive Builder   

      Stream Author – Power  Director-

Articulate 9 -  CourseLab 

 عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

 جامعة الملك سعود -

 

والتعليم عن  للتعلم اإللكتروني + المركز الوطني

 بعد

 الرياض –وزارة التعليم العالي 

 م6009س / 2 الكائنات التعليميةمقدمة تعريفية عن  60

 م6009س / 12 التصميم التعليمي 61

 م6010س / Flash 8 16              تصميم النماذج المتحركة 66

http://www.mediacurrent.com/blog/drupal-vs-sharepoint
http://store.courselab.com/ar-SA/WebHelp/scr/General.htm


007007–67007  

 . مسؤول برامج التدريب والتطوير المستمر بوكالة وزارة التعليم العالي لكليات المعلمين 
  ووزيري التعليم العالي مصمم العروض اإللكترونية بوكالة الوزارة لكليات المعلمين والمقدمة لرئيس مجلس الوزراء

 .العام عليموالت
  لمنسوبي وكالة الوزارة لكليات المعلمين .مشرف برامج التدريب والتطوير والدعم الفني 
 .مشرف موقع وكالة كليات المعلمين على اإلنترنت 
  وزارة التعليم العالي لكليات المعلمين. وكالةالشاشات اإلعالمية األلكترونية بمصمم 
 .األرشفة اإللكترونية لصحيفة رسالة الكليات ونشرها على اإلنترنت 
 جامعة الملك سعود . –ة المعلمين بالرياض معيد بقسم تقنيات التعليم بكلي 
  المشاركة كمدرب في دورتين ألمناء مراكز مصادر التعلم بمركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية المعلمين في

 الرياض .
 ن في الرياض المشاركة كمدرب في دورة دمج التقنية في التعليم بمركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية المعلمي– 

 لك سعودجامعة الم
 ( المشاركة الفنية والتقنية في دبلوم اللغة العربية بأسلوب التدريس المصغرmicroteaching ) بمركز التدريب

 ،،وخدمة المجتمع ،،
 .المشاركة في إعداد وتجهيز معمل الحاسب لقسم تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالرياض 
  المعلمين بالرياض .تصميم موقع إلكتروني لقسم تقنيات التعليم بكلية 

999–77007 : –

:

 . إقامة دورات في الحاسب لمعلمي المرحلة الثانوية 
 المشاركة في تنفيذ مشروع للتعليم المبرمج لمقررات التعليم العام . 
  حقائب )موديوالت( تعليمية .إنتاج 
 . اإلشراف على معرض مصور عن أحداث القرن العشرين االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
  ألنشطة ومنتجات المعلمينالتوثيق واألرشفة االلكترونية . 
  ختلفةروني لوحدات تعليمية لمقررات متعلم إلكتعروض إعداد . 

999–999 :

 2/22 – 2/22  جامعة عين شمس . –معيد منتدب قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية 
 2/29 – 2/22  وزارة التربية والتعليم. -مركز التطوير التكنولوجي  –معد برامج تعليمية ومصمم تعليمي 
  الموسوعة التاريخية عن مصر في العصور المختلفة إلكترونياً بأسلوب الوسائط المتعددة .المشاركة في إنتاج 
 2/22 – 2/29  وزارة التربية والتعليم -اإلدارة العامة للوسائل التعليمية  -أخصائي وسائل تعليمية وحاسب . 

  م.7102 ،البدني جامعة الملك سعودكلية علوم الرياضة والنشاط  -مشرف اإلعالم 
  م.7102 -7107 ،كلية علوم الرياضة والنشاط البدني -رئيس وحدة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات 
  م7102م ،7102،عضو وحدة الجودة وفريق األيزو في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني . 
  م إلى تاريخه7102الذاتية من  الدراسةبيانات تقريرعضو فريق الدعم لتوثيق وأرشفة. 
 ( بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني 7107عضو لجنة التنظيم الداخلي لورشة الشراكات الدولية )م- ،،  .،، 
 ( )م، 7112-م7112عضو لجنة البوابة اإللكترونية بكلية التربية البدنية والرياضة)علوم الرياضة والنشاط البدني

 م(.7107



 م ( ،،7112-م7112) قات واإلعالممشرف وحدة العال     ،،         ،،        ،،    –      ،،      ،،     ،،  . 
  ( م7102/م7102/ م/7112-م7112) – واإلعالمعضو لجنة اإلعداد للندوات والمؤتمرات  ،،    ،،   ،،     ،،

   . 
  وزارة التعليم العالي -البدنية والرياضة المشاركة والتغطية اإلعالمية لورشة االعتماد األكاديمي في التربية- 
 ،، .     ،، -م( 7112)
  وزارة التربية والتعليم بالرياض . -م( 7112عام ) 21المشاركة في لجنة إعداد فيلم عن مسيرة كليات المعلمين في 
 ( 7112عضو لجنة فحص منافسات تأمين مستلزمات مراكز مصادر التعلم لكليات المعلمين،، )م   ،،     .،، 
  ( 7112 -م7119المشاركة كإعالمي في مهرجانات الجالية المصرية ) السفارة المصرية بالرياض . -م 
 ( 7111اإلعداد الفني والتقني للندوات وأمسيات اليوم المفتوح بالمرحلة الثانوية )مملكة البحرين . -م 
 ( 7110/7117عضو بلجان الضبط والرصد والتصحيح المركزي )مملكة البحرين . -تربية والتعليم وزارة ال -م 

 :

  وكالة الكلية للدراسات العليا  –التغطية اإلعالمية للندوة العلمية لورشة عمل البرنامج العلمي لخدمات الباحثين
 م(.7109) –جامعة الملك سعود  –كلية علوم الرياضة والنشاط البدني  -والبحث العلمي

  م(.7109) –وزارة التعليم  –جامعة الملك سعود  –حضور مؤتمر التكامل النربوي بين التعليم العام والعالي 
  ( ، 7102) –م 7121للمؤتمر الدولي لدور علوم الرياضة في تحقيق رؤية المملكة المشاركة في التغطية اإلعالمية
بكلية  -م(7102)لندوة العلمية األولىا ،م(7109) – والميكانيكا الحيويةقسمي فسيولوجيا الجهد البدني للندوة العلمية ا

 جامعة الملك سعود -علوم الرياضة والنشاط البدني 
 :حضور منتديين دوليين بعنوان                                                        IT IDC’s FORUM  2015  

Four Seasons Hotel 2015      - Innovative ICT Building Better Connected Education 
  "شركة  -حضور منتديين لبالك بورد السعودي بعنوان "االرتقاء في التعليمBlackboard-  فندق الريتز كارلتون
 م(.7102-7109) –
 حضور حلقة النقاش الثالثة عشرة للتعليم اإللكتروني عن بيئات التعلم اإللكتروني المستقبلية بجامعة الملك سعود- 
 م(.7102)
  التقدم ببرنامج تدريبي بعنوان مونتاج "مقاطع الفيديو التعليمية " لمسابقة التميز في التعليم اإللكتروني بالمركز

عن بعد وقد حازت جامعة الملك سعود على المركز األول على مستوى جامعات الوطني للتعلم اإللكتروني والتعلم 
المملكة ودرع التميز في إعداد البرامج التدريبية وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم 

 م(.7102عن بعد )
 التعلم النشط لتحسين  -م( 7102ت التعلم حضور الملتقى السنوي الثاني والثالث للتدريس الجامعي )تقييم مخرجا(

 جامعة الملك سعود . -عمادة تطويرالمهارات  -(م7109 مخرجات التعلم
 7112) -الرياض  –الفيصلية  –حضور المؤتمرين الدوليين األول والثاني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد-

 م(.7100
 م( .7101) -سعود  جامعة الملك –حضور أسبوع التهيئة للتدريس الجامعي 
 م( .7112) -جامعة الملك سعود  –حضور المؤتمر الدولي األول لتقنيات االتصال والتغير االجتماعي 
  م( .7112) -معهد الثقافة والتدريب بالرياض  -المشاركة والتغطية اإلعالمية لمؤتمر التنمية المهنية للمعلم العربي 

 :

  المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك سعود  –التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد درع عمادة 
  المملكة العربية السعودية. –درع وكالة وزارة التعليم العالي لكليات المعلمين 
  على كتاب شكر للمساهمة في حصول كلية علوم الرياضة والنشاط البدني على المركز الثالث في التعليم اإللكتروني

 جامعة الملك سعود. –عمادة كلية علوم الرياضة والنشاط البدني  –مستوى جامعة الملك سعود 
  جامعة الملك سعود . –عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد  –كتابين شكر 
  شكر وتقدير للمشاركة في حصول كلية علوم الرياضة والنشاط البدني على شهادةISO 9001:2008 –  عمادة
 جامعة الملك سعود. –لية علوم الرياضة والنشاط البدني ك

http://www.fourseasons.com/


 جامعة الملك  –شكر وتقدير عمادة كلية علوم الرياضة والنشاط البدني للمساهمة في إنجاح الندوة العلمية األولى
 سعود.

  سعود.جامعة الملك  –وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني  –كتاب شكر 
  جامعة الملك سعود. –شهادة شكر وتقدير من قسم الميكانيكا الحيوية بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني 
  الرياض . -وكالة وزارة التربية والتعليم لكليات المعلمين  –درع وحدة التطوير والمعلومات 
  جامعة الملك سعود . –كلية التربية البدنية والرياضة  –درع األنشطة الثقافية واالجتماعية 
  جامعة الملك سعود . –درعين شكر وتقدير من نادي األنشطة الطالبية بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني 
  السفارة المصرية بالرياض. -شهادة شكر وتقدير 
  مملكة البحرين . -وزارة التربية والتعليم  -مركز التقنيات التربوية  -كتاب شكر وتقدير 
 مملكة البحرين . -وزارة التربية والتعليم  -لجان الضبط والرصد والتصحيح المركزي  -تقدير شكر و تيشهاد 

: 

التغطية اإلعالمية ألنشطة وفعاليات الكلية ومركز التدريب وخدمة المجتمع )المسابقات الرياضية ،حملة والمشاركة 
الدورات والبرامج  –العالمي ويوم الدفاع المدني  ،االحتفال بيوم اليتيم ،يوم الصحة التبرع بالدم ، حملة منع التدخين 

 ……)  األكاديمية والتدريبية
   

  :  

http://csspa.ksu.edu.sa/ar/e_learning_unit 

https://news.ksu.edu.sa/ar/node/97096 http://csspa.ksu.edu.sa/ar/montag_cours 

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/78310 

 

http://csspa.ksu.edu.sa/ar/e_learning_unit
https://news.ksu.edu.sa/ar/node/97096
http://csspa.ksu.edu.sa/ar/montag_cours
http://news.ksu.edu.sa/ar/node/78310

