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                                                                        Qualifications العلمية المؤهالت

 شبكة اإلنترنت/ التعلم والتعليم المبني على اإلنترنت،  /دكتوراه في التعليم اإللكتروني  -

 .( 2017 ، ماليزيا )جامعة العلوم الماليزية

- PhD ( 2017) E-learning /Web-/Internet Based Teaching and 

Learning, Universiti Sains Malaysia, Malaysia. 

 .(2010، ماليزيا )أوتارا الماليزيةجامعة  ،االتصاالت والمعلوماتماجستير في تقنية  -

- MSc ( 2010 ) Information and Communication Technology, 

University Utara Malaysia, Malaysia. 

 .( 2001 ) المعلمين بالرياضكلية تربية علوم حاسب آلي ، بكالوريوس  -

- BSc ( 2001) Education Computer, College of Teachers in Riyadh, 

Saudi Arabia. 

 

  Academic Experienceكاديمية                                                        الخبرات األ

  (12/ 2019 -  .أستاذ مساعد بقسم الحاسب اآللي جامعة الملك سعود ) حتى اآلن 

 ( 12/2019 – Present ) Assistant Professor, Computer Since 

Department, Community College, KSU.  

 (2013 - 2019  )لية المجتمع في جامعة الملك سعودمحاضر بك. 

 ( 2013 – 2019 ) Lecturer, Computer Since Department, Community 

College, KSU. 

  (2010 - 2013  ).محاضر بكلية المعلمين في جامعة الملك سعود 

 ( 2010 – 2013 ) Lecturer, Computer Since Department, College of 

Teachers, KSU. 

  (2002 – 2010  )ية المعلمين في جامعة الملك سعودمعيد بكل. 

 جامعة الملك سعود

 كلية المجتمع

 13321الرياض  4476ص.ب 

0504110338 

falblehi@ksu.edu.sa 

King Saud University 

Community College 

Box 4476 Riyadh 13321 

0504110338 
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 ( 2002 – 2010 ) Teacher Assistant, Computer Since Department, 

College of Teachers, KSU. 

  (2001 – 2002  )وزارة التربية والتعليم. علم حاسب آليم 

 ( 2001 -2002 ) Teacher, Ministry of Education, Riyadh. 

 

  Management Experienceدارية                                                      الخبرات اإل

 

 .مشرف وحدة التدريب والتوظيف كلية المجتمع جامعة الملك سعود 

 Supervisor Training Unit Support and Employment, Community 

College, KSU. 

  كلية المجتمع في جامعة الملك سعود. لتدريب والتوظيفوحدة امشرف مساعد 

 Assistant Supervisor Training Unit Support and Employment, 

Community College, KSU. 

 .عضو لجنة القياس والتقويم بالمركز الوطني للقياس والتقويم 

 A member of the National Center for Assessment in Higher 

Education Committee. 

 .مدير وحدة التدريب في مركز التدريب وخدمة المجتمع في جامعة الملك سعود 

 Head Training Unit, The Training Center and Community Service, 

KSU. 

 .مدرب متعاون مع مركز التدريب وخدمة المجتمع في جامعة الملك سعود 

 Academic Trainer, The Training Center and Community Service, 

KSU.  

 سب اآللي كلية المجتمع جامعة الملك سعود.في لجان في قسم الحا عضو 

 A member of committees, Community College, KSU. 

 

  Courses  Training                                                              التدريبية  الدورات

  ورشة عمل التدريب التعاوني تحديات وحلول مقدمة من الجمعة السعودية لكليات

 (.2020المجتمع ) 

 المقدمة من قبل عمادة تطوير المهارات في جامعة يم الموجه للتعلم استراتيجيات التقي

 .(2019)  الملك سعود

  جامعة المقدمة من قبل عمادة تطوير المهارات في دمج مهارات التفكير في التدريس

 .(2019)  الملك سعود

  المقدمة من قبل عمادة تطوير المهارات أخالقيات(  –آليات  –البحث العلمي ) مفاهيم

 .(2019)  في جامعة الملك سعود

  المقدمة من قبل عمادة تطوير المهارات في جامعة الملك حل المشكالت واتخاذ القرار

 .(2019)  سعود



  المقدمة من قبل عمادة تطوير استخدام الشبكات االجتماعية في التعليم الجامعي

 .(2019)  المهارات في جامعة الملك سعود

  تصميم وبناء المقرر الدراسي المقدمة من قبل عمادة تطوير المهارات في جامعة دورة

 .(2017)  الملك سعود

 ل عمادة تطوير المهارات في دورة مهارات التدريس الجامعي الفعال المقدمة من قب

 .(2017)  جامعة الملك سعود

  دورة التدريس المصغر واستشارة النظراء المقدمة من قبل عمادة تطوير المهارات في

 .(2017) جامعة الملك سعود

 Internet Technology and Network Foundation, University Utara 

Malaysia ( 2009 ). 

 Wireless Communication System : Wireless Network Foundation, 

University Utara Malaysia, Malaysia.  

 

   Conferences                                                                                 لمؤتمراتا

•  Global conference for Academic Research for Managing 

Technology and Innovation in the 21st century, Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

المؤتمر الدولي الرابع للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، الرياض، المملكة العربية  •

 السعودية.
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