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 معيد الرتبة العلمية 1425 اتريخ بداية التدريس اجلامعي
 

 

 املؤهالت العلمية
 عنوان ال احلصول عليهااتريخ  اسم اجلامعة املاحنة الدولة التخصص الدرجـة

 املاجستري
ماجستري 
اآلداب يف 
 تقنيات التعليم

 السعودية
-جامعة امللك سعود

 هـ1437 كلية الرتبية

واقع استخدام احلوسبة السحابية 
 وأثره على التحصيل لدى طلبة

املاجستري يف كلية الرتبية جبامعة 
 امللك سعود

  هـ1425 جامعة امللك سعود السعودية حاسب آيل سالبكالوريو 
 

 اخلربات الوظيفية
 التاريخ جهة العمل اإلدارة املسمى الوظيفي
مساعد منسق 
الفصل األول 

 املشرتك
حىت اآلن-هـ1440 جامعة امللك سعود اجملتمع كلية  

مساعد املشرف 
وحدة  على

يةالعالقات اجملتمع  
حىت اآلن-هـ1440 جامعة امللك سعود اجملتمع كلية  

حىت اآلن-هـ1440 جامعة امللك سعود اجملتمع كلية-اآلداب والرتبية قسم معيد  
مدير وحدة -معيد

 رايدة األعمال
نمية املهنيةاملركز الرتبوي للتطوير والت هـ1440-هـ1437 جامعة امللك سعود   

معاجملت كلية-احلاسب  ومعل قسم معيد هـ1440-هـ1434 جامعة امللك سعود   



منياملعلكلية -احلاسب اآليلقسم  معيد هـ1434-هـ1428 جامعة امللك سعود   
مدير شؤون -معيد

امللك سعودجامعة  كلية املعلمني يف الرايض الطالب هـ1436-هـ1428   

علمنيوكالة الوزارة لكليات امل إدارة أعضاء هيئة التدريس معيد هـ1428-هـ1427   
هـ1428-هـ1425 كلية املعلمني يف الدمام قسم احلاسب اآليل معيد  

 

 اللجان

نوع  التاريخ اسم اللجنة م
 العضوية

 اجلهة

هـ1441 جلنة اإلعالم واألنشطة الطالبية  1 جامعة امللك سعود-كلية اجملتمع عضو   
هـ1441 جلنة معاجلة سلوكيات الطالب  2 جامعة امللك سعود-كلية اجملتمع عضو   
هـ1441 جلنة إعداد اجلدول  3 جامعة امللك سعود-كلية اجملتمع عضو   

4  
 دوراها جلنة حتكيم جائزة التعليم للتميز يف

 العاشرة
هـ1440 عليم للتميزاألمانة العامة جلائزة الت-وزارة التعليم عضو   

5  
للمعلمني  اللجنة اإلشرافية للتدريب الصيفي

هـ1440 واملعلمات جامعة امللك سعود-كلية الرتبية عضو   

6  
يفي جلنة إعداد تقرير برامج التدريب الص
ية للمعلمني واملعلمات يف اململكة العرب

 السعودية
هـ1439 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية عضو   

7  
للمعلمني  اللجنة اإلشرافية للتدريب الصيفي

 واملعلمات 
هـ1439 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية عضو   

8  
لرتبوي للمركز ا ةالتنظيمي ةنة إعداد الالئحجل

هـ1439 للتطوير والتنمية املهنية جامعة امللك سعود-كلية الرتبية عضو   

9  
للتميز يف  جلنة حتكيم وتطوير جائزة التعليم

 دوراها التاسعة
هـ1439 عليم للتميزاألمانة العامة جلائزة الت-وزارة التعليم عضو   

10  
للتميز يف  التعليمجلنة حتكيم وتطوير جائزة 

 دوراها الثامنة
هـ1438 عليم للتميزاألمانة العامة جلائزة الت-وزارة التعليم عضو   

هـ1437 جلنة مصادر التعلم  11 جامعة امللك سعود-كلية اجملتمع عضو   

12  
لتطوير اجمللس التنفيذي للمركز الرتبوي ل

 والتنمية املهنية
-هـ1437
هـ1439  جامعة امللك سعود عضو 

علمني أرشفة كافة ملفات طالب كلية املجلنة   13  
-هـ1430
هـ1434  

جامعة امللك سعود-كلية املعلمني  عضو  

-هـ1429 جلنة تعديل اجلداول  14
هـ1436  

جامعة امللك سعود-كلية املعلمني  مشرف  

هـ1430 جلنة املشرتايت واملستودعات  15 جامعة امللك سعود-كلية املعلمني  عضو   



16  
ئة ألعضاء هي جلنة فهرسة ونقل امللفات

 التدريس جلامعة امللك سعود
هـ1428 جامعة امللك سعود-كلية املعلمني  عضو   

هـ1428 جلنة إعداد اجلدول  17  كلية املعلمني يف الرايض مشرف 
ه1428 جلنة التأديب  18  كلية املعلمني يف الرايض عضو 
هـ1427 اللجنة العلمية  19  كلية املعلمني يف الدمام عضو 
ل احلاسب اآليلجلنة تطوير معام  20 هـ1426   كلية املعلمني يف الدمام عضو 
هـ1426 جلنة النشاط الطاليب  21  كلية املعلمني يف الدمام عضو 
هـ1425 جلنة االحتياج والتوظيف  22  كلية املعلمني يف الدمام عضو 

 
 

 لمقرراتية لربات التدري اخل
 اسم اجلامعة / الكلية املقررات اليت مت تدريسها م
امللك سعودجامعة  تصميم وتقومي الربامج التعليمية 1  
وإداراها الوسائط املتعددة 2 امللك سعودجامعة    
امللك سعودجامعة  الرتبية امليدانية 3  
امللك سعودجامعة  مشروع خترج 4  
امللك سعودجامعة  مهارات احلاسب 5  
امللك سعودجامعة  احلاسب اآليل ملدراء املدارس 6  
آليل ألمناء مراكز مصادر التعلماحلاسب ا 7 امللك سعودجامعة    
امللك سعودجامعة  مهارات التعلم والتفكري والبحث 8  
امللك سعودجامعة  اللياقة والثقافة الصحية 9  

امللك سعودجامعة  قضااي معاصرة 10  
 العمل احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات واحملاضرات والدورات وورشالتنمية املهنية 

 اجلهة املنظمة املكان التاريخ /ندوة/ ورشةرمؤمت العنوان م
1  

هـ1441 مؤمتر مؤمتر العاملني مع الشباب  الرايض 
وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية
تصميم الدروس التفاعلية   2

 Nearpodابستخدام   تطبيق 
هـ1441 دورة  التحول التقين عن بعد 

3  
 استخدام نظام إدارة التعلم يف

 التعليم عن بعد
هـ1441 دورة  

موقع 
العمادة 
يناإللكرتو   

-عمادة تطوير املهارات
 جامعة امللك سعود

4  
هـ1441 دورة أمن املعلومات كلية  

 اجملتمع
-عمادة تطوير املهارات
 جامعة امللك سعود

سحابيةحمرتف تطبيقات قوقل ال  5 هـ1440 دورة  رايضالغرفة التجارية يف ال الرايض   



6  
لدراسيةر املقررات اتوصيف وتقري هـ1440 دورة  كلية  

 اجملتمع
-عمادة تطوير املهارات
 جامعة امللك سعود

7  
هـ1440 دورة تقييم خمرجات التعليم  

كلية 
 اجملتمع

-عمادة تطوير املهارات
 جامعة امللك سعود

8  

هـ1441 ملتقى ملتقى العاملني مع الشباب  

فندق  
كراون 
بالزا 
 الرايض

وزارة العمل والتنمية 
الراجحي -جتماعيةاال

 اإلنسانية

9  
ملسؤولية ملتقى البنوك السعودية وا
2030االجتماعية يف ظل رؤية  هـ1440 ملتقى   

مجعية 
األطفال 
 املعوقني

 مجعية األطفال املعوقني

10  
 املوجه الشخصي

وجيه برانمج تدرييب يف الت
هـ1440 الشخصي واألكادميي  جامعة امللك سعود الرايض 

11  
ليم لرابع للتعاملؤمتر الدويل ا

عداإللكرتوين والتعليم عن ب هـ436 مؤمتر   الرايض 
ملركز ا-وزارة التعليم العايل

رتوين الوطين للتعليم اإللك
 والتعليم عن بعد

ةمهارات الفهرسة اإللكرتوني  12 هـ1436 دورة   الرايض 
-عمادة تطوير املهرات
 جامعة امللك سعود

13  
بيئات -حلقة النقاش الثالثة عشرة

بليةإللكرتوين املستقالتعلم ا  
هـ1435 حلقة نقاش  الرايض 

وين عمادة التعليم اإللكرت 
ة جامع-والتعلم عن بعد

 امللك سعود

هـ1435 ورشة عمل اجلودة والتميز  14  الرايض 
أقسام العلوم والدراسات 

 الطبية

15  
نظام  تقرير املقرر الدراسي وفق

االعتماد اهليئة الوطنية للتقومي و 
 األكادميي

عمل ةورش ه1431   وكالة التطوير واجلودة الرايض 

هـ1430 ورشة عمل تقنيات انتل واإلبداع  16  شركة انتل العاملية الرايض 
ه1430 دورة دوائر التغيري العشر  17  كلية املعلمني الرايض 

هـ1428 دورة اللغة اإلجنليزية  18  الظهران 
ول جامعة امللك فهد للبرت 

 واملعادن

هـ4271 دورة فن التعامل مع اآلخرين  19  الرايض 
مركز اتقان املهارات 

 للتدريب

هـ1425 دورة نظم حياتك وحقق أهدافك  20  الرايض 
مركز مهارات احلياة 

 للتدريب
هـ1424 دورة مهارات التعامل مع اآلخرين  21  مدار اخلربات الرايض 

 



 
 خدمة اجملتمعالتدريب واملشاركة يف 

 

 دةيستفاجلهة امل نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م

ذيعضو تنفي  1  
-هـ1440

هـ1441  
 مبادرة جمتمع الرايض

نفيذ عدد كبري من فئات اجملتمع مت ت
دعم من املبادرة عن طريق كلية اجملتمع ب
 جامعة امللك سعود

-هـ1428 عضو  2
 حىت اآلن

اس اختبارات املركز الوطين للقي الرايض
 والتقومي

 املركز الوطين للقياس والتقومي

 عضو  3
-هـ1432

ىت اآلنح  جامعة اإلمام حممد بن سعود اختبارات التعليم عن بعد الرايض 

 مدرب  4
-هـ1428
آلنحىت ا  الرايض 

خدمة التدريب يف مركز التدريب و 
اسب اجملتمع )دبلوم تطبيقات احل

 اآليل(
 جامعة امللك سعود

ه1438 مدرب  5  الرايض 
خدمة التدريب يف مركز التدريب و 
ديثة(احل اجملتمع )االتصاالت اإلدارية  جامعة امللك سعود 

هـ1428 مدرب  6  وزارة الرتبية والتعليم مركز التدريب بشرق الرايض الرايض 
هـ1428 مدرب  7  وزارة الرتبية والتعليم مركز التدريب بغرب الرايض الرايض 

ه1436 مدرب  8  الرايض 
 يم اإللكرتويناملؤمتر الدويل الرابع للتعل

 والتعليم عن بعد
 ين للتعليماملركز الوط-العايلوزارة التعليم 

 اإللكرتوين والتعليم عن بعد
 

 

  
 

 

 

 هـ1441/ 2/9 التاريخ  التوقيع اآلداب والرتبية القسم أ.أديب بن عبدهللا بن إبراهيم الصيب االسم


