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دكتوراه الفلس فففة في التربيةت التخص ففص العام مناهج وتقنيات التعليمت التخص ففص الدقيق تعلم
إلكترونيت كلية التربيةت جامعة أم القرىت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.
ماجسففت ر في التربيةت تخصففص تقنية التعليمت كلية التربيةت جامعة امللو سففعودت الرتادت بتقدير
ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.
بكالورتوس في التربيةت تخصف ف ففص علومت كلية املعلم ة في بيشف ف ففةت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشف ف ففرف
األولى.

 تعلم مهارات جديدة
 البحث العــــلم ـ ـ ــ ـ ـ ـي
 التصميم التعليمـي
 التفكيـ ـ ـر اإلبـ ـداعي
 العمـــل مع الفري ـ ـق
 العمـ ـ ـل كقـ ـ ـ ـائ ـ ـ ــ د
 العم ـ ـل كمتطُ ــ ـوع
 التصميم واملونت ــ ـاج

اللغف ف ف ف ف ففات
 اللغـة العربيـة
 اللغة اإلجنـليزية

التدرج الوظيفي:
(-1438حتى اآلة)

أستاذ تقنيات التعليم املشارك بكلية التربيةت جامعة بيشة.

()1438-1432

أستاذ تقنيات التعليم املساعد بكلية التربية في بيشةت جامعة بيشة.

()1432-1425

محاضر بقسم تقنيات التعليم بكلية التربية في بيشةت جامعة امللو خالد.

()1425-1422

معيد بقسم تقنيات التعليم بكلية املعلم ة في بيشة.

()1422-1420

معلمت إدارة التعليم بمحافظة بيشةت وزارة التعليم.

العمل اإلداري:
(-1436حتى اآلة)

عميد التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

(-1434حتى
)1436/7/1

عميد كلية املجتمع في بيشة.

()1434-1432

وكيل كلية املجتمع في بيشة.

()1434-1432

مشرف إدارة القبول والتسجيل بفرع جامعة امللو خالد في بيشة.

()1432-1431

رئيس قسم تقنيات التعليم بكلية التربية في بيشةت جامعة امللو خالد.

()1427-1425

رئيس قسم الحاسب اآللي بكلية املعلم ة في بيشة.

()1422-1420

مدير مدرسة ابتدائية تثليثت إدارة التعليم بمحافظة بيشةت وزارة التعليم.
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عضوتة املجالس واللجاة:
-1املجالس:
م
1
2

اسم املجلس
مجلس الجامعة
مجلس قسم تقنيات التعليم

طبيعة العضوتة
مقره
عضواً
جامعة بيشة
عضوا
جامعة بيشة

3

املجلس العلمي

جامعة بيشة

أم ة املجلس

4

مجلس عمادة البحث العلمي

جامعة بيشة

ً
عضوا

تارتخ العضوتة
1434/3/14هف  -حتى اآلة
من عام 1432هف  -حتى اآلة
1437/10/15هف  -حتى
1438/10/15هف
1438/3/16هف  -حتى اآلة

-2اللجـان:
اسم اللجنة
م
اللجنة الدائمة للخطط واملناهج
اللجنة الدائمة التحض رية للمجلس العلمي
اللجنة االستشارتة لجامعة بيشة
اللجنة التنفيذية للخطة االستراتيجية األولى

مقرها
جامعة بيشة
جامعة بيشة
جامعة بيشة
جامعة بيشة

طبيعة العضوتة
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

اللجنة العليا الدائمة للتعامالت
اإللكترونية

جامعة بيشة

ً
عضوا

جامعة بيشة

مدير املبادرة

1438/1437هف

جامعة بيشة

ً
عضوا

1438/1437هف

جامعة بيشة
جامعة بيشة

ً
عضوا
ً
ً
ومقررا
عضوا

1438/1437هف
1438/1437هف

جامعة بيشة

ً
عضوا

1437/1436هف

11

اللجنة الدائمة للندوات واملؤتمرات

جامعة بيشة

ً
عضوا

12

اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدرتب

جامعة بيشة

ً
عضوا

13

اللجنة الدائمة للجداول الدراسية

جامعة بيشة

ً
رئيس  /عضوا

جامعة بيشة

ً
رئيس  /عضوا

جامعة بيشة
جامعة بيشة

ً
عضوا
ً
عضوا

وزارة التعليم

ً
عضوا

1
2
3
4
5

مبادرة الجامعة الذكية
6
اللجنة اإلشرافية العليا على مبادرة الجامعة
7
الذكية
اللجنة التنفيذية ملبادرة الجامعة الذكية
8
اللجنة العليا الدائمة لالنتساب املطور
9
الفرتق البحثي املسحي لدراسة احتياجات
10
محافظات بيشة وتثليث والنماص وبلقرة

14
15
16
17

لجنة التعاقد للجامعة في تخصصات
الحاسب اآللي
لجنة اإلشراف على تأسيس كلية الهندسة
اللجنة التنفيذية للوظائف اإلدارتة
لجنة عمداء التعلم اإللكتروني والتعليم عن
بعد بالجامعات السعودية

تارتخ العضوتة
1437/9/18هف
1438/1437هف
1436/11/25هف
1438/3/16هف
(1437/1436هف
(1438/1437هف)

(1436/1435هف)
(1437/1436هف)
1435هف 1436 /هف
(1433/1432هف)
(1437/1436هف)
(1437/1436هف)
(1438/1437هف)
1434/1433هف
1438/1437هف
 - 1437حتى اآلة
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الجمعيات العلمية:
(-1437حتى اآلة)

عضو الجمعية السعودية للتنمية املهنية في التعليم.

(-1437حتى اآلة)

عضو الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم .ISTE

(-1434حتى اآلة)

عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوتة والنفسية (جستة).

(-1434حتى اآلة)

عضو جمعية الحاسبات السعودية.

(-1434حتى اآلة)

عضو الجمعية السعودية العلمية لإلنترنت.

(-1434حتى اآلة)

عضو الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.

(-1434حتى اآلة)

عضو شبكة املدرب ة العرب.

(-1433حتى اآلة)

عضو الجمعية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي (جسما).

(-1433حتى اآلة)

عضو الجمعية املصرتة لتكنولوجيا التعليم.

خدمة املجتمع والجامعة:
أوال :خدمة املجتمع:
-1عضو ورئيس املجلس البلدي لبلدية محافظة تثليث في دورته الثانية وملدة ( )4سنوات.
-2عضو مجلس إدارة جمعية البر الخ رية بمحافظة تثليث من تارتخ1435/5/30هف حتى اآلة.
-3عضو فرتق إعداد الخطة االستراتيجية األولى ملدينة بيشة الصحية 1439-1436هف.
-4تنفيذ دورة تدرتبية لطالب الثانوتة العامة " اختبار القدرات" في فرع ش ف ف ف ففركة الخليت للتدرتب والتعليم في بيش ف ف ف ففة في
الفترة من 2013 /3 /2م إلى 2013 /3 /6م.
-5تنفيذ دورة بعنواة "مهارات االتص ف ففال الجيد" ض ف ففمن أنش ف ففطة لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالحرف في الفترة من
17ف 1437/1/18هف.
-6تنفيذ ورشفة تثقيفية لشفرآ يلية اختيار التخصفص في املرحلة الجامعية وشفرآ فرص الدراسفة والتخصفصفات املتاحة
لخرتجي الثانوتة العامة واحتياجات سوق العمل نفذت في إدارة التعليم في بيشة "قطاع تثليث في 1436/7/14هف.
-7تقييم عناصر التعلم اإللكتروني بمدرسة أعالم املعرفة في بيشة في1435/2/20هف بتكليف من إدارة التعليم في بيشة.
-8تقديم سففلسففلة من الدورات واملحاضفرات في العام الدرا ف ي1433ه ف ف ف ف ف ملنسففو ي مدارس أعالم املعرفة األهلية في مجال
"االستخدام الفعال لتقنيات التعليم".
-9املشففاركة على هامش حفل مبايعة ولي العهد وولي ولي العهد والذي أقامه نادي مدرسففة الحي بمتوسففطة و انوتة صففقر
قريش بمحافظة بيشة بورقة عمل بعنواة" دور نادي الحي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى الشباب".
-10تقديم ورقة عمل بعنواة "تطبيق نموذج تيباك  TPACKفي املنهج الدرا ي السعودي" في حفل ملتقى املناهج املحلي
ف املرحلة الثانوتة ف (مرحلة التوسع) املنعقد في الفترة 1434/5 /27-26هف بإدارة التعليم في محافظة بيشة.
ً
ثانيا :خدمة الجامعة:
1ـ على مستوى الجامعة:
 عضو وأم ة املجلس العلمي بجامعة بيشة للعام الجامعي 1438/1437هف.
 عضو اللجنة الدائمة التحض رية للمجلس العلمي للعام الجامعي 1438/1437هف.
 عضو اللجنة االستشارتة لجامعة بيشة للعام ة الجامعي ة (1437/1436هفت 1438/1437هف).
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 عض ف ف ف ففو اللجنففة العليففا الففدائمففة للتعففامالت اإللكترونيففة لجففامعففة بيش ف ف ف ف ففة للعففام ة الجففامعي ة (1437/1436ه ف ف ف ف ف ف ف ففت
1438/1437هف).
 مدير مبادة الجامعة الذكية للعام الجامعي1438/1437هف.
 عضو اللجنة اإلشرافية العليا على مبادرة الجامعة الذكية للعام الجامعي 1438/1437هف.
 عضو اللجنة التنفيذية ملبادرة الجامعة الذكية للعام الجامعي 1438/1437هف.
 عضو ومقرر اللجنة العليا الدائمة لالنتساب املطور للعام الجامعي1438/1437هف.
 عضو اللجنة التنفيذية للخطة االستراتيجية األولى للجامعة (2022-2017م).
 عضو اللجنة الدائمة للخطط واملناهج بجامعة بيشة للعام الجامعي1438/1437هف.
 عضف ف ف ففو الفرتق البحثي املسف ف ف ففحي لدراسف ف ف ففة احتياجات محافظات بيشف ف ف ففة وتثليث والنماص وبلقرة من أولوتة افتتاآ
األقسام والكليات الجامعية للعام الجامعي 1437 /1436هف.
 عضو اللجنة الدائمة للندوات واملؤتمرات بالجامعة للعام ة الجامعي ة (1436/1435هف -ت1437/1436هف).
 املشرف على إدارة القبول والتسجيل في فرع جامعة امللو خالد بمحافظة بيشة للعام الجامعي (1433/1432هف).
 عضف ف ففو اللجنة الدائمة للجداول الدراسف ف ففية في الجامعة ملدة خمس سف ف ففنوات ل عوام الجامعية (1433/1432ه ف ف ف ف ف ف ففت
1434/1433هفت 1435/1434هفت1436 /1435هفت 1437/1436هف).
 عضو لجنة التعاقد للجامعة في تخصصات "الحاسب اآللي" للعام ة الجامعي ة (1437/1436هفت 1438/1437هف).
 عضو مجلس عمادة البحث العلمي للعام الجامعي 1438/1437هف.
 املشاركة في تحكيم أبحاث اللقاء العلمي التنافس ي لطالب الجامعة للعام الجامعي1436/1435هف.
 املشاركة في املعرد واملؤتمر الدولي للتعليم العالي املنعقد في الفترة26ف1436/6/29هف.
 رئيس فرتق وضع الخطة االستراتيجية لكلية املجتمع في بيشة (1436/1435هفف).
 عضو لجنة اإلشراف على تأسيس كلية الهندسة في بيشة للعام الجامعي1434/1433هف.
 عضو اللجنة التنفيذية للوظائف اإلدارتة بالجامعة للعام الجامعي1438/1437هف.
2ـ على مستوى الكلية:
 عضو اللجنة االستشارتة لكلية التربية بجامعة بيشة للعام الجامعي1438/1437هف).
 عضو لجنة املعيدين واملحاضرتن واملبتعث ة بالكلية للعام الجامعي1438/1437هف.
 رئيس لجنة التعلم اإللكتروني بكلية التربية للعام الجامعي 1435/1434هف.
 رئيس لجنة املعامل واألجهزة والخدمات بكلية التربية للعام الجامعي 1435/1434هف.
 عضو لجنة الخطة االستراتيجية لكلية التربية للعام الجامعي 1435/1434هف.
 عضو لجنة الخطط واملناهج الدراسية بكلية التربية للعام الجامعي 1435/1434هف.
 عضو لجنة شئوة الخرتج ة والتوظيف بكلية التربية للعام الجامعي 1435/1434هف.
 عضو لجنة الدراسات العليا بكلية التربية للعام الجامعي 1435/1434هف.
 املشرف على وحدة التعلم اإللكتروني بكلية التربية من1432/5/8هف حتى 1437/8/1هف.
 عضو لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية املعلم ة في بيشة للعام الجامعي 1433/1432هف.
 عض ف ف ف ففو فرتق وض ف ف ف ففع الخطة الدراس ف ف ف ففية لبرنامت ماجس ف ف ف ففت ر التربية في تقنيات التعليم والذي تم القبول عليه للعام
الجامعي1438/1437هف.
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الدورات التدرتبية:
 دورة "تدرتب املدرب ة" واملنعقدة في الفترة 1437/8/19-15ه ف ف ف ف ف ف ف بعمادة التطوتر األكاديمي والجودة بجامعة بيشف ف ففة
بالتعاوة مع مركز يفق جديدة للتدرتب واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدرتب التقني واملنهي.
 دورة "التخطيط االسففتراتيجي للجامعات" واملنعقدة في الفترة 1437/3/30ه ف ف ف ف ف إلى 1437/4/2ه ف ف ف ف ف واملقدمة من قبل
مركز كفففاءات للتففدرتففب وبففالتعففاوة مع عمففادة التطوتر األكففاديمي والجودة بجففامعففة بيش ف ف ف ففة واملقففامففة بففد يت اإلمففارات
العربية املتحدة.
 دورة "التخطيط التش ف ف ف ففغيلي بففالجففامعففات" واملنعقففدة في الفترة 1437/4/4-3هف ف ف ف ف ف ف ف ف واملقففدمففة من قبففل مركز كفففاءات
للتدرتب وبالتعاوة مع عمادة التطوتر األكاديمي والجودة بجامعة بيشة واملقامة بد يت اإلمارات العربية املتحدة.
 دورة "س ف ف ف في ففاس ف ف ف ف ففة " حوكم ففة املص ف ف ف ف ففادر التربوت ففة املفتوح ففة ب ففاململك ففة العربي ففة الس ف ف ف ففعودي ففة" واملنعق ففدة في الفترة -8
 2015/12/10م واملقدمة من املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بمدينة الرتاد.
 دورة "اسففتخدام البالك بورد املتقدمة"  8واملنعقدة بتارتخ 2015/12/8مت واملقدمة من الشففركة السففعودية لتقنية
املعلومات .ITS
 دورة "مففدير نظففام البالك بورد"  8واملنعقففدة بتففارتخ 2015/12/15مت واملقففدمففة من الش ف ف ف ففركففة الس ف ف ف ففعوديففة لتقنيففة
املعلومات .ITS
 دورة تصف ف ففميم وإنتاج الكائنات التعليمية  Learning Objectsواملنعقدة بتارتخ 1434/12/26هف ف ف ف ف ف ف ف ضف ف ففمن فعاليات
حلقة النقاش الحادية عش ف ف ف ففر "املقررات اإللكترونية :التطوتر واملش ف ف ف ففاركة" بالتعاوة ب ة عمادة التعلم اإللكتروني
بجامعة امللو خالد واملركز الوطني للتعلم اإللكتروني.
 دورة "التعلم التعاوني" واملنعقدة في الفترة 1435/1/18-17هف بعمادة التطوتر األكاديمي بجامعة امللو خالد.
 دورة تصف ف ففميم وإنتاج الكائنات التعليمية  Learning Objectsواملنعقدة بتارتخ 1434/11/26هف ف ف ف ف ف ف ف ضف ف ففمن فعاليات
حلقة النقاش الحادية عش ف ف ف ففر "املقررات اإللكترونية :التطوتر واملش ف ف ف ففاركة" بالتعاوة ب ة عمادة التعلم اإللكتروني
بجامعة امللو خالد واملركز الوطني للتعلم اإللكتروني.
 دورة مهارات التدريس والتقوتم الجامعيت واملنعقدة في الفترة 1434/8/12-8هف ف ف ف ف ف ف ف واملقدمة من قبل مركز مصف ف ففادر
اإلبففداع للتففدرتففب في كواالملبورت مففال فيففا ض ف ف ف ففمن فعففاليففات الففدورات التففدرتبيففة املقففدمففة من عمففادة التطوتر األكففاديمي
والجودة بجامعة امللو خالد.
 دورة تدرتبية على قواعد معلومات دار املنظومة واملنعقدة بتارتخ 1434/4/15هف ضمن فعاليات الدورات التدرتبية
على قواعد املعلومات للمكتبة الرقمية السعودية.
 دورة تدرتبية على قواعد معلومات سف ففبرينق ر  Springer databaseواملنعقدة بتارتخ 2013/2/25م ضف ففمن فعاليات
الدورات التدرتبية على قواعد املعلومات للمكتبة الرقمية السعودية.
 دورة استخدام شبكات الفيديو كونفرانس واملنعقدة بتارتخ 1434/4/14ه ف ف من قبل وحدة التعلم اإللكتروني بفرع
جامعة امللو خالد في بيشة.
 دورة تدرتبية على تصميم املقررات اإللكترونية ً
طبقا ملعاي ر الجودة واملنعقدة خالل الفترة 1434/5/27-26هف ف ف من
قبل وحدة التعلم اإللكتروني بفرع جامعة امللو خالد في بيشة.
 دورة تدرتبية على تفعيل اس ف ف ف ففتخدام األيباد في التعلم اإللكتروني واملنعقدة خالل الفترة 1434/6/18هف ف ف ف ف ف ف ف ف من قبل
وحدة التعلم اإللكتروني بفرع جامعة امللو خالد في بيشة.
 دورة تدرتبية ملقرر إلكتروني بعنواة "مهارات التعلم اإللكتروني  "Blackboard9.1واملنعقدة خالل الفصل الدرا ي
األول من العففام الجففامعي 1434/1433هف ف ف ف ف ف ف ف ف في الفترة من  2012/10/6إلى 2013/1/5م بعمففادة التعلم اإللكتروني
بجامعة امللو خالد.
 دورة تدرتبية بعنواة "تطوتر القدرات البحثية باململكة :ص ف ف ف ففيااة الفكرة وإدارة البحث" مقدمة من عمادة البحث
العلمي بجامعة امللو خالد بالتعاوة مع مدينة امللو عبدالعزتز للعلوم والتقنية  KACSTوتارتخ 2013/3/5م.
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 دورة تدرتبية بعنواة "التخطيط االس ف ف ف ففتراتيجي للكليات" واملنعقدة خالل الفترة 2013/2/18-17م بعمادة التطوتر
األكاديمي والجودة بجامعة امللو خالد.
 دورة تدرتبية بعنواة "تصففميم مقرر إلكتروني يسففاعد الطالب" واملنعقدة من خالل اإلنترنت" الفصففول االفتراضففية"
بتارتخ 2012/12/1م بوحدة التدرتب بعمادة التعلم اإللكتروني بجامعة امللو خالد.
 دورة تفدرتبيفة بعنواة "مهفارات التفدريس اإللكتروني" واملنعقفدة من خالل اإلنترنفت" الفص ف ف ف ففول االفتراض ف ف ف فيفة" بتفارتخ
1433/12/27هف املوافق  2012/11/13بوحدة التدرتب بعمادة التعلم اإللكتروني بجامعة امللو خالد.
 دورة ت ف ففدرتبي ف ففة بعنواة " "Student & assessment Higher Educationواملنعق ف ففدة خالل الفترة 1434/2/7-6هف
املوافق 2012/10/20-19م بعمادة التطوتر األكاديمي والجودة بجامعة امللو خالد.
 دورة ت ف ففدرتبي ف ففة بعنواة "التخطيط االس ف ف ف ففتراتيجي في مؤس ف ف ف فس ف ف ف ف ف ففات التعليم الع ف ففالي" واملنعق ف ففدة خالل الفترة -18
1434/1/19هف بعمادة التطوتر األكاديمي والجودة بجامعة امللو خالد.
 دورة ت ففدرتبي ففة بعنواة "التض ف ف ف ففم ة الفع ففال ألدوات التعلم اإللكتروني ب ففاملقرر املزتت" واملنعق ففدة خالل الفترة -26
 1433/12/27هف في املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بمدينة الرتاد.
 دورة تدرتبية بعنواة "القيادة األكاديمية" واملنعقدة خالل الفترة 1433/5/24-23هف ف ف ف ف ف ف ف ف بعمادة التطوتر األكاديمي
والجودة بجامعة امللو خالد.
 دورة تففدرتبيففة ب عنواة "التخطيط االس ف ف ف ففتراتيجي في التعليم العففالي" واملنعقففدة خالل الفترة 1433/4/7هف ف ف ف ف ف ف ف ف بعمففادة
التطوتر األكاديمي والجودة بجامعة امللو خالد.
 دورة تدرتبية بعنواة "تطوتر وإعداد املدرب ة" مقدمة من مركز صف ف ففناعة املسف ف ففتقبل للتنمية البشف ف ففرتة ومعتمدة من
املؤسسة العامة للتدرتب التقني واملنهي خالل الفترة من 1433/3/27هف إلى 1433/4/1هف.
 دورة املدرب املحترف املقدمة من شركة  B.C.Iخالل الفترة 2012/3/23-19م.
 دورة مدرب معتمد مقدمة من  Cambridge International Instituteخالل الفترة من2012/3/13-9م.
 ورشة عمل تدرتبية على نظام إدارة التعلم اإللكتروني  – Blackboard9.1بناء واملنعقدة في 2011/11/29م بعمادة
التعلم اإللكتروني بجامعة امللو خالد.
 ورشة عمل تدرتبية على نظام إدارة التعلم اإللكتروني  – Blackboard9.1تفعيل واملنعقدة في 2011/4/4م بعمادة
التعلم اإللكتروني بجامعة امللو خالد.
 ورش ف ف ففة عمل "مهام مش ف ف ففرفي وحدات التعلم اإللكتروني" واملنعقدة في 1432/11/21هف ف ف ف ف ف ف ف بعمادة التعلم اإللكتروني
بجامعة امللو خالد.
 دورة تدرتبية بعنواة "إعداد االختبار التحص ف ففيلي الجيد" واملنعقدة خالل الفترة  1432/1/29-28في كلية التربية في
بيشة .جامعة امللو خالد.
 دورة بعنواة "تجه ف البيانات باستخدام  "SPSSبتارتخ 1431/121/26هف مقدمة من عمادة تطوتر املهارات بجامعة
امللو سعفود.
 ورش ف ففة عمل تدرتبية على أدوات التعلم اإللكتروني "الفص ف ففول االفتراض ف ففية  Elluminateوبناء االختبارات اإللكتروني
على نظام  "Blackboardواملنعقدة في 1431/6/4هف بعمادة التعلم اإللكتروني بجامعة امللو خالد.
 ورشف ف ف ف ففة عمففل تففدرتبيففة حول أسف ف ف ف ففاس ف ف ف فيففات نظففام إدارة التعلم اإللكتروني  Blackboardواملنعقففدة خالل الفترة -27
2010/3/29م بعمادة التعلم اإللكتروني بجامعة امللو خالد.
 دورة ت ف ففدرتبي ف ففة بعنواة "تص ف ف ف ففميم درس تف ف ففاعلي ب ف ففاس ف ف ف ففتخ ف ففدام برن ف ففامت  "Courselapواملنعق ف ففدة خالل الفترة -24
 1430/5/25هف في املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بمدينة الرتاد.
 دورة ت ف ففدرتبي ف ففة بعنواة "تص ف ف ف ففميم درس تف ف ففاعلي ب ف ففاس ف ف ف ففتخ ف ففدام برن ف ففامت  "Raptivityواملنعق ف ففدة خالل الفترة -21
1430/5/23هف في املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بمدينة الرتاد.
 دورة تدرتبية بعنواة أدوات التقييم املباشر ( )Onlineواملنعقدة خالل الفترة 1430/5/23-21ه ف ف ف ف في املركز الوطني
للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بمدينة الرتاد.
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 ورش ف ففة عمل تدرتبية على نظام إدارة التعلم اإللكتروني  Blackboardواملنعقدة خالل الفترة 2009/6/8-7م بعمادة
التعلم اإللكتروني بجامعة امللو خالد.
 دورة تدرتبية بعنواة "املنهج املسففتتر ودوره في تعزتز العملية التعليمية" في 1429/5/26ه ف ف ف ف ف تحت إش فراف الجمعية
العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي (جسما) بكلية التربية بجامعة أم القرى.
 دورة تدرتبية بعنواة "دور املشرف التربوي واملعلم في تنمية التفك ر اإلبداعي لدى الطالب" في 1428/4/27هف ف ف تحت
إشراف الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي (جسما) بكلية التربية بجامعة أم القرى.
 دورة تدرتبية بعنواة "إدارة مراكز مصادر التعلم" خالل الفترة من 1427/3/21-10هف مقدمة من مراكز نيوهرايزة
التابعة للخليت للتدرتب والتعليم.
 دورة تدرتبية شاملة في ( )Windows & Microsoft Officeواملنعقدة خالل الفترة 1421/8/1هف ف ف ف إلى 1422/1/20هف
بنادي الحاسب اآللي بتثليث – إدارة التربية والتعليم في بيشة.
 دورة "دبلوم الحاسب اآللي التطبيقي" واملنعقدة خالل الفترة من 1416/6/4ه ف إلى 1417/1/17ه ف بكلية املعلم ة في
بيشة بالتعاوة مع معهد العاملية للحاسب والتقنية.

الندوات واملؤتمرات:
 حضف ف ف ففور "منتدى التعلم والتدريس في بيئة البالك بورد" املقام في الرتاد في الفترة 2015/11/30مت تحت شف ف ف ففعار"
اإلبداع والتعليم" – شركة البالك بورد.
 حضور "يوم تبني البالك بورد" املقام في الرتاد في الفترة 2015/10/29م – شركة البالك بورد.
 حضور املعرد واملؤتمر الدولي للتعليم العالي السادس املقام في الرتاد في الفترة 1436/6/29-26هف ففت تحت شعار
"جامعة القرة الحادي والعشرتن" – وزارة التعليم.
 حلقفة النقفاش الحفاديفة عش ف ف ف ففر "املقررات اإللكترونيفة – التطوتر واملش ف ف ف ففاركفة" املقفامفة في جفامعفة امللفو خفالفد خالل
الفترة 1434/11/27-26هف ف ف ف ف ف ف ف ف املوافق 2013/10/3-2م بالتعاوة ب ة عمادة التعلم اإللكتروني بجامعة امللو خالد
واملركز الوطني للتعلم اإللكتروني.
 املش ف ف ف ففاركفة في "مؤتمر كنفدا الفدولي للتربيفة –  "2013املنعقفدة بجفامعفة تورونتو في كنفدا في الفترة 2013/6/26-24م
بورقة عمل بعنواة:
The Impact of Cyber-Society Involvement on Saudis Attitude toward Language-Hybrid Acceptability " 
"an adoptability: Academic Perspective
 املشففاركة في املؤتمر العالمي السففابع للتربية البي"ية "التربية على البيئة والرهانات من أجل انسففجام أفضففل ب ة املدة
والقرى" املنعق ففد في قص ف ف ف ففر املؤتمرات بم ففدين ففة مراكش املغربي ففة في الفترة  14-9يونيو 2013م بورق ففة عم ففل بعنواة
"فاعلية مجتمع ممارس ف ففة ملعا ينة وتص ف ففوتر مظاهر اإلس ف ففاءة للبيئة قائم على ش ف ففبكات التواص ف ففل االجتماعي في تنمية
الوعي باملشكالت البي"ية املحلية وتعديل االتجاهات نحوها لدى طالب جامعة امللو خالد".
 حض ف ف ف ففور املؤتمر الففدولي الثففالففث للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعففد املقففام في الرتففاد في الفترة 1434/3/26-23هف
تحت شعار "املمارسة واألداء املنشود" – وزارة التعليم العالي – املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
 حضففور "املؤتمر الدولي للتعليم والتعلم  U Learn 2012 Conference "2012املنعقد في أكالند بنيوزالندا في الفترة
2012/10/12-10م.
 حض ففور ندوة "الرقابة الص ففحية في ظل التطورات الحديثة" واملنعقدة بمحافظة خميس مش ففيط في 2013/1/8م –
أمانة منطقة عس ر – املجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط.
 حضور "مؤتمر كندا الدولي للتربية –  "2012املنعقد بجامعة قولف في كندا في الفترة 2012/6/21-18م.
 املؤتمر واملعرد الففدولي الثففا ني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعففد املقففام في الرتففاد في الفترة 1432/3/21-18هف
تحت شعار "تعلم فرتد لجيل جديد" – وزارة التعليم العالي – املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
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 املؤتمر واملعرد ال ففدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بع ففد املق ففام في الرت ففاد في الفترة 1430/3/21-19هف
تحت ش ف ف ففعار "ص ف ف ففناعة التعلم للمس ف ف ففتقبل" – وزارة التعليم العالي – املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن
بعد.
 اللقاء السنوي الحادي عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوتة والنفسية "جستة" تحت عنواة التربية ومستقبل
التعليم في اململكة العربية السعوديةت الثال اء واألر عاء 28-27 :صفر 1428هف.
 حلقففة النقففاش الثففالثففة (القواعففد التنظيميففة للتعلم عن بعففد الواقع والتطلعففات) بجففامعففة أم القرى خالل الفترة من
1428/2/24-23هف.
 املؤتمر واملعرد الدولي الثاني ملركز زتن للتعلم اإللكتروني املقام في الفترة 2008/4/30-28م تحت شف ف ف ففعار "التعلم
اإللكتروني وجودة التعليم والتدرتب :ضماة الجودة .ضماة املخرجات" جامعة البحرتن – املنامة – البحرتن.
 املؤتمر واملعرد التقني السففعودي الثالث في الفترة  28شففوال –  3ذو القعدة 1425ه ف ف ف ف فف .الرتاد .املؤس فسففة العامة
للتعليم الفني والتدرتب املنهي.
 ندوة العوملة وأولوتات التربيةت التي نظمتها كلية التربية بجامعة امللو سف ف ففعود بالرتادت املنعقدة خالل الفترة من -1
1425/3/2هف.

األبحاث واإلنتاج العلمي:
 القحطانيت محمد عايضت والبيش ف ف ف ف يت عامر مترك( .مقبول للنش ف ف ف ففر) .فاعلية برنامت تدرت ي مقترآ قائم على التعلم
املدمت في تنمية مهارات تص ف ف ف ففميم املقررات اإللكترونية لدى أعض ف ف ف ففاء هيئة التدريس بجامعة امللو خالد في ض ف ف ف ففوء
مع ففاي ر جودة الكواليتي م ففاترز (" )The Quality Mattersبح ففث م ففدعوم من ج ففامع ففة املل ففو خ ففال ففد" .مجل ــة ال ـ
العلمي في التربية ـ كلية ال نات ،جامعة عين شمس.
 البيش يت عامر متركت والقحطانيت محمد عايض .)2014( .تقوتم تجربة جامعة امللو خالد في استخدام نظام إدارة
التعلم اإللكتروني ( )Blackboardوخطة مقترحة لتطوتر اس ف ففتخدامه .بحث مدعوم من جامعة امللو خالد"" .بحث
مدعوم من جامعة امللو خالد" .تكنولوجيا التربية :دراســات وو و  ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةت معهد
الدراسات التربوتةت جامعة القاهرةت (2.)24ف.60
 القحطففانيت محمففد عففايض .)1437( .مففدى توافر مهففارات اس ف ف ف ففتخففدام نظففام الفص ف ف ف ففول االفتراض ف ف ف فيففة ( Blackboard
 )Collaborateلدى أعضف ف ف ففاء هيئة التدريس بجامعة بيشف ف ف ففة .املجلة العلمية بجامعة ال احة للعلوم اإلنسـ ـ ـ ــانيةت
جامعة الباحةت ()6ت123ف.187
 القحطانيت محمد عايض .)1438( .تقوتم رض ف ف ف ففا طالب جامعة بيش ف ف ف ففة عن جودة تعلمهم في بيئة التعلم اإللكتروني
القائمة على التكامل ب ة أدوات االتصال التفامني وا ر تزامني .مجلة جامعة امللك خالد للعلوم التربويةت (.)29
 القحطانيت محمد عايض( .)1437( .مقبول للنش ف ف ففر) .رض ف ف ففا أعض ف ف ففاء هيئة التدريس بجامعة بيش ف ف ففة عن تدريس ف ف ففهم
مقررات التعلم املدمت .مجلة دراسات" :عدد العلوم التربوية"تالجامعة األردنيةتعماة.
 يدمت محمد؛ والقحطانيت محمد عايض؛ والبيش ف ف ف ف يت عامر مترك1435( .ه ف ف ف ف ف ف ف فف)" .معاي ر اختيار األدوات والتقنيات
املسف ف ف ففتخدمة في التعليم عن بعد من وجهة نظر املختص ف ف ف ف ة" .بحث مقبول للتقديم في مؤتمر التعليم عن بعد الذي
تنظمه عمادة التعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – الرتاد في الفترة 1435/1/3-2هف.
 القحطفانيت محمفد عفايض 2010( .م) .واقع اس ف ف ف ففتخفدام خفدمفات الجيفل الثفاني للتعليم اإللكتروني  Elearning2.0في
في التربية وعلم
التدريس من وجهة نظر أعض ف ف ف ففاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة امللو خالد .مجلة ال
النفست كلية التربيةت جامعة أملنيات )1(23ت .83-32
 القحطفانيت محمفد عفايض .)2013( .ففاعليفة مجتمع ممفارس ف ف ف ففة ملعفاينفة وتص ف ف ف ففوتر مظفاهر اإلس ف ف ف ففاءة للبيئفة قفائم على
شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي باملشكالت البي"ية املحلية وتعديل االتجاهات نحوها لدى طالب جامعة
امللففو خففالففد .بحففث قففدم في املؤتمر العــاملي السـ ـ ـ ـ ــائع للتربيــة ال يايــة" التربيــة على ال يايــة والر ــانــات م أج ـ
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