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والماجستير  سالبكالوريومرحلة  أثناءتخصصات  ةثالث على مؤهالت علمية في ترتكز خبراتي المعرفية 

والتعلم إدارة المشاريع البرمجية،  –تخصص إدارة األعمال، والحاسب اآللي ونظم المعلومات  في .والدكتوراه

)في  متنوعةالخبرات المعارف والكوين كان لها األثر في تالعمل في القطاعين الخاص والعام. و ، وااللكتروني

وهذا بدوره في إثراء معارفي العلمية، أسهمت  ( ، والنظرياتواإلدارة والتدريب وتقنية التعليم وتقنية المعلومات

 ، موضحة على النحو اآلتي:اهتماماتي العلميةأدى إلى تنوع 

  
البرمجية، وإدارة مشاريع التعلم  مشاريعفي ادارة ال ISO 9000  ،CMM ،IEEEتطبيقات معايير الجودة مثل:  .7

 . (Software Project Management; E-Learning Project Managementاإللكتروني وتطبيقاتها )

 

 .التعليمية والتدريبية  واالدارية  البيئات جودة أداء تطبيقات مبادىء النظريات التربوية ودورها في تعزيز .1

Implementation of learning theory principles in educational, training and managerial 

environments to enhance quality of performance.    
 

على المستويات المحلية  التقنية القيادة ودورها في تعزيز البيئة الداخلية للتنظيم من خالل الرؤية  للمتغيرات .0

 Leadership and its impact in the internal environment throughواإلقليمية والعالمية. 

observation of changes in the regional and global world environments.   

 

 Change and Technology and their Impact on Educationalات التقنية والتغيير وأثرها على التنظيم .4

Organizations and the other organizations 

 

  Knowledge Management وتأثيرها في التنظيم رفةإدارة المع .8

 Software Developmentتصميم األنظمة والعوامل المؤثرة فيها   .6

 Integrating Information Technology in Educational  وفقاً ألسس العلمية دمج التقنية في البيئة التعليمية .1

Environment 

 

 Distance Training and Learningالتعلم والتدريب  عن بعد  .8

 Instructional والدوات التدريبية ودوره في التعلم اإللكتروني وتصميم المقررات الدراسية التصميم التعليمي  .8

Design  

 

 

المؤهالت أوالً: 

 العلمية

 

 

 

 

 

 

 

برنامج استشارة 

 النظراء التدريبي 

 

 

 

 

  1331 األمريكية ، جامعة أوهايو، الواليات المتحدةتقنية التعليمدكتوراه في. 

 1331، جامعة أوهايو، الواليات المتحدة األمريكيةالتعليم ةماجستير في الحاسب التربوي وتقني. 

  ٍالبرمجيات مشروع   إدارة –ماجستير في الحاسب اآللي ونظم المعلومات(Software 

Project Management)7888، أغسطس الواليات المتحدة األمريكية .، جامعة ديترويت . 

 7888  أعمال، جامعة الملك سعود، الرياضإدارة  سبكالوريو. 

 

 ( خالل العام الجامعي  13اتمام برنامج استشارة النظراء )هـ7407/7401ساعة تدريبية 

Peer Consultation Program (20 training hours) through the academic 

year 2010 – 2011. 
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األعمال ثانياً: 

 واإلنجازات

 

 

عمل في قسم تقنيات ال .7
التعليم بكلية التربية 

 بجامعة الملك سعود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والتعلم اإللكترونيم يتقنية التعلفي أستاذ. 

  هـ.77/7/7400 - هـ71/7/7418رئيس القسم اعتباراً من 

 :تقنيات التعليم قسم أعمال استراتيجية في تطوير

 .  بالمقررات ومشروع بحث،  مإعداد خطة أكاديمية جديدة لدرجة الماجستير بالقسطوير وتتم

في ضوء التطورات الحديثة في )باللغتين العربية واإلنجليزية( أخرى بالمقررات والرسالة و

مجموعة من بناء وتطوير  تم ومتوافقة مع أفضل الجامعات العالمية مجال تقنيات التعليم

مقرر ادارة مشروع التعلم المقررات الحديثة التي ميزت البرنامج فيبناء ثقافته الجديدة ومنها 

لتعزيز التخصص.  ومقررات  أخرى حديثة   E-Learning Project Managementاإللكتروني 

بيئة المحلية من متوائمة مع التطور في البيئة الداخلية والخارجية لغرض تحقيق تطلعات ال

الصالح  بن عبدالله الدكتور بدراألستاذ حيث قدمت فيها خبراتي وراجعها  المنظمات المتنوعة

 المنهجية الجديدة بمايلي:   وساهمت هذه، العامربن صالح والدكتور عبد الرحمن 

 وتطوير ثقافة   والعالمي عززت سمعت القسم أكاديمياً على المستوى المحلي واإلقليمي والعربي

هيئة تدريس متخصصين في  بها أعضاء وأشاد التخصص من خالل المقررات المستحدثة

 ة األمريكية.المجال من الواليات المتحد

  امج الصباحي والموازي(هـ )البرن03/7407مضاعفة القبول للعام الجامعي.  

 .تدعيم اإلعتماد األكاديمي 

 أصبح القسم مرجعية مقارن( ةBenchmarking) . 

  المتخصصة في تقنيات التعليم،  تم اختيار أفضل الكتب المترجمة في المملكة أو الوطن العربي

  . المنهجية الجديدة ية لتدعيمباإلضافة للكتب األجنب

 والمساهمة في وضع  . والتدريب تقديم مقترح بإقامة ندوة عالمية  خاصة في تقنية التعليم

 . هـ18/4/7407-11، وعقدت في الفترة المحاور

  .تغيير مسمى القسم ليتوافق مع األقسام المماثلة في الجامعات العالمية 

 القسم والكلية:في المشاركة باللجان 

  .تقديم المقترحات المناسبة في مجلس القسم حول الموضوعات المطروحة 

 بالقسم لفترات عديدة.  الموارد البشريةلجنة  مقرر  

  هـ. 7403/7407العام الجامعي  خاللعضو لجنة التعليم الموازي في الكلية 

 .المساهمة في تحديد الجامعات المتميزة في التخصص واإلبتعاث إليها 

  والمشاركة بأعمال اإلعتماد الجامعيلجنة اإلعتماد األكاديمي بالقسم للعام المشرف على ،

 .هـ77/7/7400حتى  -هـ 7403/7407األكاديمي 

 دراسة األولية للقسم.ال اعداد المشاركة مع لجنة اإلعتماد األكاديمي في 
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 إدارة المشاريع .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اإلشراف على رسائل  .3

ومناقشة  الماجستير،

 رسائل الدكتوراه

 

 
 العمل بالملحقية الثقافية .4

 

 بها. تم األخذتقديم مقترحات خاصة في اإلطار المفاهيمي للكلية عندما تم توزيعه على األقسام و 

  المشاركة في توصيف مقررات المنهجية الجديدة مع كالً من أ.د. الصالح، د. العامر، د. الشحات

 هـ.7403/7407للعام الجامعي 

 في : التعليم والتدريب والتي عقدت في  تلجنة ندوة تطبيقات تقنية المعلومات واإلتصاال اً مقرر

 هـ.18/4/7407-11الفترة 

 ة التعليم بالجامعة العربية المفتوحة حسب تكليف سعادة وكيل الكلية للشئون تقويم مقررات تقني

 هـ. 18/4/7418اإلدارية في 

  وتقديم مقترحات باألسماء  سالبكالوريوالعمل على تطوير مقررات القسم التي تقدم في مرحلة

  .الجديدة

 

 E-Learning Projectبناء وتطوير فكرة إعداد مقرر "إدارة مشروع التعلم اإللكتروني 

Management   وإعداد المنهج بالكامل في ضوء مراجع أصيلة وبناء أفكار أصيلة تتوافق مع

بحيث يكون ضمن تخصص تقنيات التعليم نظراً للتطور في مشاريع التعلم هذا المقرر 

أسوة بالتخصصات في الكليات األخرى مثل إدارة المشاريع في كلية الهندسة،  اإللكتروني

 مشروع تقنية المعلومات في كلية علوم الحاسب والمعلومات. وإدارة

تم تدريس مقرر إدارة مشروع تقنية المعلومات لمدة خمس سنوات في الكلية التطبيقية بجامعة 

 الملك سعود.

تم تدريس مقرر إدارة مشروع التعلم اإللكتروني لمدة عشر سنوات وما زلت في تطويره 

 وتدريسه.   

 لت عليها في تخصص إدارة المشاريع: الدورات التي حص 

  حضور مؤتمر "أسباب فشل المشاريع" الذي عقد بواسطة معهد إدارة المشاريع في فرع دول

 .1334الخليج العربية 

  حضور مؤتمر "المشاريع البرمجية" الذي عقد بواسطة معهد إدارة المشاريع في فرع دول

 .1334الخليج العربية 

 Training Course in: Information Technology Project Management. American 

Management Association August 2-4, 2010. 

 Training Course: Information Technology Project Management.  Project Management 

Institute, June 25-28, 2018. 

 Training Course in:  E-Learning Project Management, November 10, 2009. During 

DevLearn Conference. 

 

 .والمشاركة في المناقشة بالقسم  اإلشراف على عدد من رسائل الماجستير

 .في جامعات أخرى هامناقشة رسائل دكتور

 

 

هـ إلى 7/7/7404معار للعمل بالملحقية الثقافية بجمهورية مصر العربية في الفترة من 

امعات السعودية(. هـ، مساعداً للملحق الثقافي لشئون الجامعات )مهام التعاقد مع الج03/71/7404
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 .تحكيم األبحاث .8

 

 

 والتعليموزارة التربية  .6
 

 

 

 

 

 

الخطة الوطنية لتقنية  .7
 .المعلومات

 

 

 

العامة  العمل بالمؤسسة .8

 .للتدريب التقني والمهني

 

 

العمل بالشركة السعودية  .9

 للنقل الجماعي

 

 

 

وتم تطوير إجراءات أعمال التعاقد وتنسيق العمل بين الملحقية والجامعات وكذلك مع القنصلية 

تطبيق األنظمة واللوائح التي تضمن وانسياب العمل بطريقة صحيحة وسريعة.  و الجودة لضمان

جامعة الملك  جودة اختيار اعضاء هيئة التدريس المناسبين. وتم الحصول على خطابات شكر من

 خالد، وجامعة االمير سطام )مرفق(. وتكريم من الملحقية عن أدائي الوظيفي.

 

 داخل المملكة وخارجها تحكيم عدد من أبحاث الترقيات العلمية. 

 .تحكيم أبحاث علمية للمجالت العلمية داخل المملكة وخارجها 

 

 دراسية في وزارة التربية والتعليم، المساهمة مع آخرين في اعدد الدليل اإلجرائي لتأليف الكتب ال

 هـ.7414

  تقددديم برنددامج تدددريبي لمددؤلفي المقددررات التعليميددة فددي المندداطق التعليميددة التابعددة لددوزارة

 هـ.7418التربية والتعليم )الرياض، مكة المكرمة، جدة، الشرقية، القصيم(، في عام 

 

 

 إعداد الخطة العام بالمملكة ضمن فريق  القيام بدراسة الوضع الحالي لتقنية المعلومات في القطاع

 .  1331الوطنية لتقنية المعلومات، جمعية الحاسبات السعودية، 

 

 

 عضو هيئة تدريس في الكلية التقنية.  

 ي والتدريب المهني.بالمعهد الثانوي التجاري بالرياض، المؤسسة العامة للتعليم الفن معلم 

 

 للنقل الجماعي باإلدارة العامة بالرياض. مدير ادارة  المشتريات بالشركة السعودية 

 .محلل مناقصات بالشركة السعودية للنقل الجماعي 

 .العمل في قسم العقود، والمساهمة في صياغتها 

 األبحاثثالثاً: 

 والمؤتمرات 

 

 

 

 

 

 

 

 :األبحاثأوالً: 

 ظر اإلداريين والمعلمين في المرحلة الثانوية بنات وبنين نحو رسالة دكتوراه بعنوان: وجهة ن

دمج تقنية المعلومات في التعليم، واألعمال اإلدارية، والتخطيط التقني، وتدريب الكوادر البشرية 

حتى  733 أكثر من كما بلغ عدد االقتباس .م1331، والتغيير في المملكة العربية السعودية

 تاريخه.

The Perceptions of Administrators and Teachers in Utilizing   Information 

Technology in Instruction, Administrative Work, Technology Planning and 

Staff Development in Saudi Arabia 

  رسالة ماجستير بعنوان تقويم وتطبيق جودة البرمجيات والتدريب في المملكة العربية

 م.7888السعودية 
An Evaluation and Implementation of Software Quality and Training 
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Related to The Kingdom of Saudi Arabia. 

 

  مشروع تخرج في تقنية التعليم بعنوان: وجهة نظر طالب الدراسات العليا في قسم تقنية التعليم

 وب.م نحو مبادئ وفوائد تصميم ال1331التربية في  جامعة أوهايو  بكلية

 

The Perceptions of Graduate Students at College of Education in Ohio 

University toward Principles and Benefits of Web Design. 

  

Capability of Students (Candidates) to Apply E-Learning Knowledge and 

Skills in real World Based on Accreditation Requirements. Presented at The 

 

 

 7th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, 

July9-12, 2013-Orlando, FL, USA. 

 

Infusing Blackboard in College of Engineering Based on Social 

Constructivism Theory Principles, The Saudi  Journal of Higher Education, 

2015. 

 

  تقديم ورقة عمل بعنوان: عالقة نظريات التعلم بالتدريب اإللكتروني. ملتقى الموارد البشرية

 م المنعقد في صاللة.11/8/1374-18الحديثة وتقنيات التدريب، 

  تقويم برنامج الماجستير في تقنيات التعليم بكلية التربية بجامعة الملك سعود في عصر مجتمع المعرفة

. 6106، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، ن والخريجاتمن وجهة نظر الخريجي
 جمعية المناهج، جمهورية مصر العربية.

  دراسة تحليلية لخصائص رسائل الماجستير في تخصص تقنيات التعليم بكلية التربية بجامعة

 .7408هـ ، مركز بحوث كلية التربية 7401/7400 -7413/7417الملك سعود خالل الفترة 

 دمج التعلم االلكتروني من وجهة نظر القيادات الجامعية بجامعة الملك سعود في عصر  معوقات

 مجتمع المعرفة، مقبول للنشر في مركز البحوث، بكلية التربية بجامعة الملك

 .هـ74/1/7403في  سعود 

  المال دراسة العالقة بين تقنية المعلومات والنظرية البنائية والعولمة: أنموذج مقترح لتنمية رأس

جامعة نايف  األمنية العربية للدراسات مجلةالالبشري في عصر العولمة، مقبول للنشر في 

 .هـ7/4/7403في  للعلوم األمنية

  العالقة  بين استراتيجية تقنية المعلومات واستراتيجية المنظمة ودورها في تدعيم األداء، نشر

  هـ.14/77/7418-17في مؤتمر تقنية المعلومات واألمن الوطني في الفترة 

  تحديد دور مديري المدارس في دمج تقنية التعليم بالبيئة التعليمية من وجهة نظر مشرفي المناهج

والمشرفين التربويين بالمملكة العربية السعودية، مقبول للنشر في مجلة تكنولوجيا التعليم 

 م.74/1/1338 7بجمهورية مصر العربية في 

 " وضع الحالي لتدريس وتطبيق وتشريع قوانين الجريمة التقديم ورقة مشتركة بعنوان

" في ندوة المجتمع في دورتها الخامسة الجرائم اإللكترونية في المملكة العربية السعودية

-8اإللكترونية: المالمح واألبعاد المنعقد في كلية الملك فهد األمنية بالرياض في الفترة 

 هـ.1/4/7418

 تقنية المعلومات كقائد بعنوان "  1338جمعية اإلدارة في مارس تقديم ورقة في الملتقى الثالث ل

 .منظمات األعمال" ةلموجات التغيير في بيئ

  " التجارة اإللكترونية كنموذج جديد للتسويق وأركانها ومميزاتها ومعوقاتها"تقديم ورقة بعنوان 

فبراير 73-8ترة في مؤتمر التجارة اإللكترونية المنعقد في رحاب جامعة الملك خالد في الف
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1334 . 

  الشبكة العالمية للمعلومات والنظرية البنائية كنموذج جديد في عصر تقديم ورقة بعنوان"

العولمة" في مؤتمر العولمة وأولويات التربية المنعقد في رحاب جامعة الملك سعود في الفترة 

13-17/4/1334. 

 

 Software Improvement and Testing, Presented in Oxford University, 

UK, August 18, 1998 

 
 ثنياً: حضور المؤتمرات:

  1378حضور مؤتمر التعلم اإللكتروني في هولندا أمستردام، مارس . 

  حضور مؤتمرISTE  1378في الواليات المتحدة األمريكية، فالدولفيا، يونيو . 

  16/7/7408-18ندوة المعلم الرقمي، جامعة االميرة نورة 

 76/0/7408-74رض التقني السعودي الثامن، الرياض المؤتمر والمع 

  الورشة عمل خاصة في( تميزTIMSS ،جامعة الملك سعود )78/0/7408 

  حضور المؤتمر الدولي الثاني للدتعلم اإللكتروندي والتعلديم عدن بعدد، فدي المملكدة ، بالريداض فدي

 .1377فبراير 

 يم عدن بعدد، فدي المملكدة ، بالريداض فدي حضور المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروندي والتعلد

 .1370فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حضور فعاليات مؤتمر تقنية التعلم للجمعية العالمية لتقنيات التعليم في التربية الذي عقد 

 م بمدينة دينفر بالواليات المتحدة األمريكية.18/1/1373-16في الفترة 

  في تطوير التعلم الجامعي، جامعة الملك سعود، وكالة الجامعة للشئون دور مراكز التعلم والتعليم

 هـ.18/7/7401التعليمية واألكاديمية، في 

  ورشة عمدل مراجعدة بدرامج الدراسدات العليدا وتقويمهدا، جامعدة الملدك سدعود، عمدادة الدراسدات

 هـ.74/1/7401العليا، المنعقدة في 

  اإللكتروندي  مدؤتمر الدتعلمحضور فعاليدات(ISTE)   م فدي 70/77/1338-73الدذي عقدد بتداري

 مدينة سان خوزيه بالواليات المتحدة األمريكية. 

  حضور مؤتمر تقنية التعليم(ISTE) 7/8/1338- 18/1في مدينة واشنطن دي سي 

  . 17/1338-71 فيجس في الفترة مدينة السحضور مؤتمر التعلم اإللكتروني في       

 ة لتقنيات العليمحضور مؤتمر الجمعية العالمي(ISTE)  سان دييجدو 1336يوليو  1-8في الفترة ،

 .  األمريكيةكالفورنيا الواليات المتحدة 

 ليحضور مؤتمر مركز الخليج للبحوث  و مكتب التربية لدول الخليج العربية في  أبر  

 في دبي، والمتخصص في التعلم اإللكتروني في العلوم االجتماعية واإلنسانية. 1338
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  ندوة التعليم والتدريب عدن بعدد المنعقددة فدي رحداب جامعدة الخلديج العربدي فدي البحدرين حضور

1334. 

 حضور مؤتمر الجمعية العالمية لتقنيات العلديم(ISTE)  فدي مديندة ، 1331يوليدو  1-8فدي الفتدرة

 .  األمريكيةالواليات المتحدة  والية تنسي،ناشفلد 

 

الدورات رابعاً: 

  المقدمة ةالتدريبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدورات خامساً: 

 التدريبية

 التي تم حضورها

 

  تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم علدى دمدج تقنيدة التعلديم فدي المدنهج

 هـ.18/7418في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 لبيئدة تدريب عدد عضوات هيئة التدريس في جامعدة القصديم علدى دمدج تقنيدة التعلديم فدي ا

 هـ.18/7418التعليمية في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  إدارة األزمات  مقدمة لضدباط القدوات الجويدة والمعقدودة فدي أكاديميدة الفيصدل فدي الفتدرة

 هـ.77-70/4/7418

 

  تقديم دورة متخصصة في الحكومة اإللكترونية لمجموعة من موظفي االستخبارات 

   هـ.17/0/7418رة أيام اعتباراً من لمدة عشالعامة في الفترة 

  تدريب مجموعة من الضباط في مختلف القطاعات العسكرية على دمج تقنيات التعليم 

مدددن المعهدددد العدددالي للعلدددوم األمنيدددة لمددددة عشدددرة أسدددابيع   فدددي المدددنهج والتددددريس  فدددي

 هـ. 7/7/7411

 ات التعليم تدريب مجموعة من الضباط في مختلف القطاعات العسكرية على دمج تقني 

فدددي المدددنهج والتددددريس  فدددي  المعهدددد العدددالي للعلدددوم األمنيدددة لمددددة عشدددرة أسدددابيع مدددن 

 هـ. 7/7/7411

 

Utilizing problem solving approach in teaching, King Saud University, 

12/1437. 

 

Mentoring Faculty. King Saud University, 12/1437. 

 

Professional writing in higher education: submitting, publishing, editing, and 

reviewing. KSU, 4/2015. 

 

Fundamentals of effective peer review of teaching. King Saud University, 

4/2015. 

 

Using problem based learning pedagogies to teach problem solving. KSU, 

4/2015. 
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Managing Social Media/Learning at Work in USA 11/11/2011 during 

DEVLEARN 11. 

 

Innovative Performance Support: Strategies and Practices for Learning 

in the Workflow, March 19,2012 during Learning Solutions 

Conference in USA. 

 

How to Develop an Effective eLearning Strategy, March 20,2012 

during Learning Solutions Conference in USA. 

 

Understanding Tools of the Social Learning Landscape, KSU 

2/11/2010 

 

Inspiring your Students for Live-Long Learning, 15/10/1432 in King 

Saud University. 

 

Improving Students Critical Thinking Skills for Live 16/10/1432 in 

King Saud University 

 

Teaching and Learning Enhancement at Auburn University, USA 5-

19/7/2011 

 
10 Motivational Strategies for Building Collegial Learning Communities, 

Denver, 26-29/7/2010. 

 

 جامعددة الملددك سددعود خددالل الفتددرة لنشددط" محاضددرة "التدددريس باسددتخدام أسدداليب الددتعلم ا

 هـ.73/73/7407

  "الفتددددرة خدددداللجامعددددة الملددددك سددددعود محاضددددرة "تحسددددين تعلددددم الطددددالب وتحفيددددزهم 

 هـ.77/73/7407

  "هـ.71/73/7407في جامعة الملك سعود خالل الفترة محاضرة "تقويم تعلم الطالب 

  ،هـ.8/7/7401-8ترة ، خالل الففي جامعة الملك سعودالنشر في المجالت العلمية 

  دورة تدريبيدددة فدددي "الدددتعلم مدددن خدددالل فدددرا العمدددل" فدددي جامعدددة الملدددك سدددعود خدددالل

 هـ.17/7/7401

 " هـ.03/4/7401" في جامعة الملك سعود خالل إثارة الدافعية للتعلمدورة تدريبية في 

   6دورة تدريبيددة فددي "تطبيقددات فدددي تقنيددات التعلدديم" فددي جامعدددة الملددك سددعود خدددالل-

 هـ.1/6/7401

  4دورة تدريبية في "التعلم المزيج: تطبيقات البالك بورد" في جامعة الملك سعود خدالل-
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 هـ.8/6/7401

 التجاريدددة الصدددناعية السدددعودية خدددالل الفتدددرة                      اإلعتمدددادات المسدددتندية، مجلدددس الغدددرف

 هـ.78/6/7474- 74

 عية بالريددداض، خدددالل الفتدددرة ادارة عقدددود الصددديانة والتشدددغيل، الغرفدددة التجاريدددة الصدددنا

 هـ.11/73-1/77/7477

      ،القواعددد القانونيددة للعقددود واألخطدداء الشددائعة فيهددا، الغرفددة التجاريددة الصددناعية بالريدداض

 هـ.1-73/6/7474

  حل المشكالت واتخاذ القرارات، الشركة السعودية لتنمية الكفاءات البشرية، خدالل الفتدرة

 هـ.78-03/1/7474

 

كر الشسادساً: 

 والتقدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل  بجمهورية مصر العربية أثناء العمل بالملحقية الثقافية  خطاب شكر من جامعة الملك خالد

 .هـ7404العام الجامعي 

 لعربيةبجمهورية مصر ا  أثناء العمل بالملحقية الثقافية خطاب شكر من جامعة االمير سطام 

 هـ.7404خالل العام الجامعي 

 7404درع تكريمي على انجازاتي  أثناء فترة عملي في الملحقية الثقافية خالل العام. 

 ذي أقيم في ذو القعدة ال درع تكريمي من القوات الجوية على تقديم دورة في االدارة والتغيير

 .هـ7418

  7404/7408درع تكريمي من معهد اإلدارة في سلطنة عمان في صيف. 

 .شهادة شكر وتقدير من سعادة  األستاذ الدكتور عميد الكلية عن األداء الذي قدمته في الجودة 

 .خطاب شكر من عميد الكلية عن تنظيم العمل 

 .خطاب شكر من وكيل الكلية عن تنظيم العمل 

 ية خطاب شكر من سعادة وكيل الكلية للشئون األكاديمية ورئيس لجنة الخطط والبرامج الدراس

  .هـ73/6/7403عن الجهد المبذول في تحقيق التوازن في الجدول الدراسي بتاري  

  خطاب شكر وتقدير مقدم من مجلس قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم، عن الجهود المتميزة بالقسم

 .11370هـ ورقم 11/1/7418بتاري  

 دوة المجتمع و األمن في المشاركة في ن عن شهادة شكر وتقدير مقدمة من كلية الملك فهد المنية

 .دورتها الخامسة الجرائم اإللكترونية: المالمح واألبعاد

 المشاركة في ندوة المجتمع و األمن في دورتها الخامسة  عن درع مقدم من كلية الملك فهد المنية

 الجرائم اإللكترونية: المالمح واألبعاد.
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 أخرى أعمالسابعاً: 

 

 الجهود المبذولة لدراسة عن ، وماتطة الوطنية لتقنية المعلمن الخ مقدمة شهادة شكر وتقدير

 .الوضع الحالي لتقنية المعلومات بالمملكة

 األمانة واإلخالص وتأدية  عن، شكر وتقدير مقدمة من الشركة السعودية للنقل الجماعي ةشهاد

 .أعمال متميزة خالل فترة إدارة المشتريات

 التربية والتعليم، على  خطاب شكر وتقدير مقدمة من وكالة الوزارة للتطوير التربوي وزارة

 تأدية البرنامج التدريبي في المناطق التعليمية.

 العلوم اإلنسانية  منتدىحضور  عنمن مركز الخليج لألبحاث، دبي  مقدم  خطاب شكر وتقدير

" على واالجتماعيةالتعليم اإللكتروني في العلوم اإلنسانية  تحت عنوان " 1338 واالجتماعية

 النقاش أثناء الندوة.

  1331مايو  14المشاركة في مؤتمر كلية التربية في  عنشهادة شكر وتقدير من جامعة أوهايو. 
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