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  التخصص
 Education   

  الدرجة العلمية                              التخصص              أسم املؤسسة التعليمية 

الوروس                                       محاسبة                  جامعة امللك سعود    ب

  عام                                         دبلوم ترية عام              جامعة امللك سعود 

د  علي               التكنولو  فلوردا  مع   ماجست                                       حاسب 

د    دبلوم عا                                         تروة علوم                التكنولو  فلوردا  مع

بية                جامعة امللك سعود    دكتوراه                                      ترية) (أصول ال

ات    ا
Experiences  

 .اديمية للشؤون الطالبية بجامعة امللك سعود امعة للشؤون التعليمية واأل  مساعد وكيل ا

  بية بجامعة امللك سعود.أستاذ بقسم لية ال بوة   السياسات ال

  .ودة بجامعة امللك سعود يل للتطور وا  وكيل عمادة القبول وال

  بوة بية بجامعة امللك سعود.-أستاذ مشارك بقسم السياسات ال  لية ال

  بية لية ال بوة ب  جامعة امللك سعود  –رئس قسم السياسات ال

 بوة أستاذ مساعد بق بية بجامعة امللك سعود-سم السياسات ال  لية ال

 .بية بية قسم ال لية ال  محاضر بجامعة امللك سعود 

  لي لقبول الطالب اتيجية للدول مجلس التعاون ا طة االس نة ا  عضو  

  نة الدائمة للتوعية  الفكرة.عضو ال

  نة تصميم برنام املاجست والدكتوراه بوة رئس   للسياسات ال

  نة االعتماد املؤس بجامعة امللك سعود  عضو  

  
  

ة الذاتية   أ. د عثمان محمد املنيع                 الس



 .نة الدائمة لتأديب الطالب بجامعة امللك سعود  نائب رئس ال

  امج التعليمية نة إلعداد معاي لتحكيم ال   العمل كرئس 

ات واملشارع   املشار

  ارة رئس فرق العمل ملشروع الدراسة (االسشارة ملبادرة نمذجة وتطور خدمات الرعاية ال

د امللك عبدهللا  ) الذي نفذه مع اص والغ ر اص ذوي اإلعاقة بالشراكة مع القطاعن ا لأل

 للبحوث والدراسات االسشارة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

  د امللك عبدهللا للبحوث والدراسات رئس فرق العمل ملشروع (حالة التعلم) الذي نفذه مع

اديمية بجامعة امللك سعود  ..االسشارة لوالة الشؤون التعليمية واأل

  ياة.فرق مشروع (عضو اتيجية الوطنية للتعلم مدى ا طة االس د امللك نفذه ) الذي وثيقة ا مع

    لوزارة التعليم  عبدهللا للبحوث والدراسات االسشارة

  امل بن السياسة التعليمية والسياسة العامة بالتعاون مع املركز تصميم برنامج تدر وتنفيذه عن الت

بوي  و  -اإلقلي للتخطيط ال ا ع ثالث مراحل  الشارقة.  -اليوس  وتنفيذ

 بوي بوزارة التع وي باإلدارة العامة للتدرب ال نة التدرب اإللك  ليم .املشاركة  عضوة 

 .امج التعليمية  املشاركة  عضوة املسابقة األو لل

 بية لية ال نة التعليمية ب  عضو  ال

  عضو  مشروع التأخر الدرا 

 نة الدائمة للوصول الشامل بجامعة امللك سعود  عضو ال

 .نة املشارع التعليمية بجامعة امللك سعود  عضو 

  نة الدائمة للعبء  التدر بجامعة امللك سعود.عضو ال

 .نة الدائمة للقبول بجامعة امللك سعود  عضو ال

 اديمية والتعليمية اتيجية لوالة الشؤون اال طة االس نة ا  عضو 

  ل الطالبية ة املشا نة معا   عضو 

  البحوث واملؤلفات 
Research  

  ة تمعية  املدرسة الثانو عوان " تفعيل املشاركة ا ة اململكة بحث  وفق متطلبات رؤ

ح.٢٠٣٠  : تصور مق

  نة التعليم بوي اإلسالمي ع ميثاق أخالقيات م اسات الفكر ال ع عنوان "ا بحث 

 السعودي" 



   تقديم ورقة بحثية  املؤتمر الدو الثالث عشر عن دور املعرفة والتعليم والثقافة

ا االخالقية والثقافية  التعلم القضاي"  التغي ع مستوى املنظمات واملؤسسات

ي و  .االلك

  اسب اآل والسلوكيات عزز أخالقيات ا اسب اآل   عنوان "أدوار معل ا بحث 

شر  ن" مقبول لل بو ن ال ة نظر املشرف ة من وج ا  املرحلة الثانو ة املرتبطة  بو ال

امعة اإلردنية.-مجلة دراسات   ا

  عنوان "مستو ى تحقق قيم القبول  جامعات منطقة الراض  ضوء مشروع بحث 

 القبول املوحد"

  " ديثة ة نقدية  ضوء التطورات التقنية ا : رؤ عنوان "االتجاه الالمدر بحث 

بية  لة ال ة ب بو شور  مجلة ال رة .-م  جامعة القا

 ة عوان " رؤ ة . بحث  حة ترو ن الفجوة لتقليص مق ّ  النمو ب  األخال والنمو املعر

 السعودي. الطالب لدى

    امعة عنوان  " دور ا امعات  ع ل تقديم ورقة بحثية  مؤتمر املنتدى العاملي الرا

ل نحو االقتصاد املعر : جامعة امللك سعود نموذجاً   " تحو

   بوة عنوان "قدرة معاي قبول الدراسات العليا بقسم السياسات ال بؤ بحث  جامعة امللك سعود ع الت

بوة جامة االمام محمد بن سعود  شور   مجلة العلوم ال  بالتحصيل الدرا للمقبولن م

   لية عض املدارس األ ة املدرسية املقيم   ب ال بوي لطب عنوان "الدور ال بحث 

ن  شور  مجلة جس  بمدينة الراض" م

 امعة  تحول نحو تقديم ورقة بحثية غ محكمة  م عنوان " دور ا امعات  ع ل ؤتمر املنتدى العاملي الرا

: جامعة امللك سعود نموذجًا "   االقتصاد املعر

  يئة التدرس بجامعة امللك ة نظر أعضاء  وي من وج ادي  التعلم اإللك عنوان " الغش األ بحث 

بوة جامعة االما شور  مجلة العلوم ال  م محمد بن سعودسعود "م

  بية بجامعة لية ال ا طلبة  امعة كما يرا ات خصوصية طلبة ا ا عنوان " ان بحث 

بية  لية ال ة ب بو شور  مجلة ال رة -امللك سعود " م  جامعة القا



 Research title " Educational use of social network technology in the 

college of education at King Suad University" Published in  Journal  

Suez Faculty of Education,2013  

 Research title "Factors Affecting the Rate of Completion of 

Undergraduate Students", Published in Journal of Education and 

Practice,2018 

 

 ) ترجمة كتابEducation Policy in Developing Countries  ة بو ) السياسات ال

 الدول النامية 

 .اسب اآل  املرحلتن االبتدائية واملتوسطة   تأليف كتب ملشروع استخدام ا

االشراف ع الرسائل 
  العلمية 

  رسائل الدكتوراه:

  ن و ح للمتطلبات االجتماعية والثقافية لرعاية الطالب املو عنوان " تصور مق رسالة 

 . ة  اململكة العرية السعودية. للطالب خالد القر  باملرحلة الثانو

  امعات السعودية  ضوء عنوان "واقع تنمية املسؤولية االجتماعية لدى طالبات ا رسالة 

تمعية املعا ات ا ت محمد بن سلطان آل املتغ ما ب ح)" للطالبة ر صرة (تصور مق

  عيدان

  امعات السعودية أدوات التعلم عنوان "ميثاق أخال الستخدام طالب ا رسالة 

ت محمد شرف حة)" للطالبة أمل ب ي (صيغة مق و  اإللك

 عزز العمل التط امعات السعودية   شطة الطالبية  ا عنوان "دور األ و رسالة 

ح  للطالب عبدالرحمن بن سعد بن محمد الغامدي" تصور مق

  " ح امعات السعودية تصور مق عنوان "محددات ترية اإلبداع لدى الطالب با رسالة 

ي.  للطالب عمر بن عبدهللا بن ع املال

 ن عنوان "تحس امعات التنافسية القدرة رسالة  صة متطلبات وفق الناشئة ل  خ

ح" للطالب حمد حمدان الغامدي. تصور  :السعودية العرية اململكة  التعليم العا  مق

  تصور : ة  ظل التطور املعر عنوان بناء منظومة القيم األخالقية للمدرسة الثانو رسالة 

ت حمود العتي ح " للطالب مرم ب  مق

  رسائل املاجست :



 ور للمعلمات عنوان "واقع اسناد تدرس الذ  الصفوف األولية  املدارس  رسالة 

سام راشد سعد بن رقيب. لية للبنات بمدينة الراض" للطالبة: اب  األ

  ة من تمعية املؤدية النتقال الطالب  املرحلة الثانو عنوان " العوامل ا رسالة 

دود الشمالية"  ة نظر معل منطقة ا ومي إ التعليم األ من وج التعليم ا

مللطالب    سلطان بن عقيل  الد

 عنوان " ثقافة جودة التعليم لدى معل املرحلة االبتدائية  مدينة عرعر  "رسالة 

ي  د بن معالء بن حمدان الع  للطالب ف

  ات عنوان " معاي القبول بجامعة األم سطام بن عبدالعزز  ضوء خ رسالة 

امعات العاملية  للطالب سعيد بن سعود الدوسري  "ا

  عنوان " دور شطة رسالة  ة األ بو  من الروضة طفل لدى املواطنة قيم تدعيم  ال

ة نظر  للطالبة حصة صا الصعب . "الراض مدينة  املعلمات وج

  يئة التدرس بجامعة شقراء من اديمية ألعضاء  عنوان "واقع االحتياجات األ رسالة 

م " ل ة نظر  لطالبة رم عبدهللا الشتوي.وج

  ة الثقافية للطفل و ن برامج قنوات األطفال الفضائية لل عنوان "تضم رسالة 

 السعودي للطالبة" نجالء عبدهللا محمد العامر

  عنوان "دور عمادة شئون الطالب  جامعة امللك سعود لتلبية احتياجات رسالة 

وا شطة الراضية" للطالب ع ز ليات الشرق العريالطالب من األ   ن االسمري 

 


