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 .مدير اجلامعة السعودية االلكرتونية املكلف  :الـــعـــمــــــــــــــل

 –طريق األمري سعود بن حممد بن مقرن  -اجلامعة السعودية اإللكرتونية : الـعـنـــــــــــــــوان

 .الرياض

 :التحصيل العلمي 

 Ohio) ،(أثينز)املناهج وطرق تدريس احلاسب اآللي من جامعة أوهايو دكتوراه يف (م1667)

University, Athens.) فرعي يف إدارة التعليم  يف الواليات املتحدة األمريكية وختصص

 .العالي

 Ohio)،(أثينز)اآللي وتوظيف اإلنرتنت يف التعليم من جامعة أوهايوماجستري يف احلاسب  (م1667)

University, Athens.) يف الواليات املتحدة األمريكية. 

ماجستري يف اإلحصاء وطرق البحث والتقويم الرتبوي واستخدام آليات البحث يف اإلنرتنت ( م1662)

 .األمريكية  الواليات املتحدة يف (.Ohio University, Athens)، )أثينز)من جامعة أوهايو 

 .ماجستري يف املناهج وطرق التدريس من جامعة أم القرى   (م1661)

 .بكالوريوس يف التاريخ من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   (م1633)

  

 :املناصب والوظائف األكادميية

 .مدير اجلامعة السعودية اإللكرتونية املكلف   (هـ إىل اآلن1388)

 .وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات (هـ1366-1388)

 .املشرف العام على اإلدارة العامة للبعثات وبرامج االبتعاث بوزارة التعليم العالي (ـهـ1363-1366)

 .عميد كلية العلوم باإلنابة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (هـ1367-1363)

حلاسب واملعلومات جبامعة اإلمام حممد بن سعود عميد كلية علوم ا (هـ1368-1363)

 .اإلسالمية

 .رئيس قسم احلاسب اآللي ونظم املعلومات جبامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية (ـه1361-1368)



املشرف على قسم احلاسب اآللي ونظم املعلومات جبامعة اإلمام حممد بن سعود  (هـ1316-1368)

 .اإلسالمية

  

 :واللجانعضوية اجملالس 

 .رئاسة عدد من اللجان داخل اجلامعة السعودية اإللكرتونية (إىل اآلن - (هـ1388)

  رئيس جلنة املعاقني املشكلة من صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز (هـ1381)

 .لدراسة أوضاع املعاقني يف اخلارج -رمحه اهلل تعاىل   -

 .راسية العلمية واإلدارية بهيئة اخلرباء مبجلس الوزراءعضو جلنة الرسوم الد (هـ1366-1388)

 .عضو جلنة الكوارث يف اخلارج ألبناء املبتعثني بوزارة اخلارجية (هـ1366-1388)

 .عضو جلنة االبتعاث والتدريب بوزارة اخلدمة املدنية (هـ1363-1388)

 .عضو يف عدد من اللجان بهيئة اخلرباء (هـ1363-1388)

 .عضو جلنة الدراسة باجلامعات العربية بهيئة اخلرباء مبجلس الوزراء (هـ136-1381)

 .نائب رئيس جلنة املعادالت للشهادات األجنبية يف وزارة التعليم العالي (هـ1367-1388)

 .عضو جملس األمناء يف جامعة األمري فهد بن سلطان يف تبوك (هـ1361-1381)

الباحة التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود عضو جملس أمناء كلية  (هـ1361-1363)

 .اإلسالمية

ممثل اململكة العربية السعودية ملسؤولي مناهج احلاسب يف املنظمة اإلسالمية  (ـهـ1368)

 .بدولةاإلمارات العربيةاملتحدة ((ISESCO إيسيسكو -للرتبيةوالعلوم والثقافة

املكلفة بإدخال )وزارة التعليم العالي  رئيس األسرة الوطنية للحاسب اآللي يف (هـ1366-1363)

 .(احلاسب اآللي يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة

 .عضو اجمللس العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (هـ1366-1367)

 .عضو األسرة الوطنية لتقنيات التعليم يف وزارة التعليم (هـ1366-1361)

، (جسنت)اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية عضو جملس اإلدارة يف  (هـ1366-1361)

 .ونائب رئيس اجلمعية ملدة ست سنوات

رئيس جلنة وضع خطة للسنة التحضريية يف قسم احلاسب اآللي ونظم املعلومات جبامعة  ـ(هـ1366)

 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



مؤلف كتب املرحلة . )يف تعليم البنات عضو جلنة تأليف كتب مناهج احلاسب اآللي (هـ1361)

 .الثانوية للحاسب اآللي

 .عضو اللجنة العليا للحاسب اآللي يف الرئاسة العامة لتعليم البنات (هـ1361-1361)

  

 :النشر العلمي

  

 :الكتب: أوًلا 

. مؤسسة شبكة البيانات، الرياض  ،عشرة كتب. و اإلنرتنت  سلسلة تعالوا نتعلم احلاسب -1 

 (.هـ1381)

 (.هـ1388. )مؤسسة شبكة البيانات  ،الرياض. مقدمة يف احلاسب اآللي واإلنرتنت -6

مؤسسة شبكة ، الرياض  ،عشرة كتب .((ICDL  واإلنرتنت  سلسلة تعالوا نتعلم احلاسب -8

 (.هـ1386. )البيانات

 ـ(ـه1381. )مؤسسة شبكة البيانات، الرياض  ،استخدام احلاسب اآللي يف التعليم  -3

 ـ(ـه1361. )مؤسسة شبكة البيانات، الرياض  ،األسس والتطبيقات: التعليم اإللكرتوني -1

   

 :حبوث ودراسات منشورة يف جمالت علمية: ثانًيا

، دراسة استشرافية يف ضوء معطيات مستقبلية: آفاق توظيف التقنية يف التعليم العالي -1

 .)م6111)

 (م6113)يف دبي  61 تصميم القيادة والتكنولوجيا للقرن -6

اجلامعة السعودية اإللكرتونية منوذج خمتلف يف التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد  -8

 .)م6118)

 (م6118)كيف تساهم التقنية يف تطوير التعليم يف إسطنبول -3

 .(م6118)أحدث الوسائل واألساليب التعليمية املتطورة يف تقنية اهلاتف احملمول يف برشلونه  -1

 (م6117)آفاق وحتديات يف الكويت : مؤمتر التعلم اإللكرتوني. مطالب التعليم اإللكرتوني -2

 (.م6117)نظريات التعليم وعالقتها بالتعليم الفوري  -7

 (.م6117) معوقات استخدام التعليم اإللكرتوني يف املرحلة الثانوية يف الرياض  -3



ياض ملهارات الرخصة الدولية للحساب اآللي مدى إتقان طالب املرحلة الثانية مبدينة الر -6

 (.م6117)

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حنو تقنية  -11

 (.م6117)املعلومات 

ندوة عن مدرسة املستقبل   ،مفهومه، أسسه، عناصره، مكوناته: التعليم اإللكرتوني -11

 (.م6111)سعود بكلية الرتبية يف جامعة امللك 

 (.م6116)منوذج مقرتح لوضع مناهج التعليم يف اململكة على اإلنرتنت : املنهج اإلنرتنيت-16

 (.م6111)خطة مقرتحة إلدخال احلاسب اآللي يف التعليم يف دول اخلليج العربي  -18

مكتب . واقع استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم األساسي بدول اخلليج العربي -13

 (.م6111)الرتبية لدول اخلليج العربي 

 (.م6111)دور خدمات االتصال يف اإلنرتنت يف تطوير التعليم العالي -11

 (.م6111)الصناعات الثقافية وحتديات عصر املعلومات  -12

  

 :الدورات التدريبية وورش العمل

بإشراف مركز القيادة األكادميية بوزارة  ورشة عمل ملديري اجلامعات، االبتكار يف التعليم-1

 .هـ1382. التعليم العالي املنعقدة يف ينبع

ورشة عمل ملديري اجلامعات بإشراف مركز القيادة ، التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم -6

  .هـ1381. األكادميية بوزارة التعليم العالي املنعقدة يف ينبع

م املدمج يف تصميم التعليم اإللكرتوني املقدمة من جامعة اسرتاتيجيات التعليم يف بيئة التعل -8

 .هـ1381. فرنكلن املنعقدة يف مقر اجلامعة السعودية اإللكرتونية

عمل ملديري اجلامعات   ورشة   دور عضو هيئة التدريس يف تغيري املشهد يف التعليم العالي ، -3

 .هـ1383. عليم العالي املنعقدة يف ينبعالت     بوزارة   األكادميية    القيادة    بإشراف مركز

 .هـ1366. دورة يف الشبكات املنعقدة يف الرياض -1

 .هـ1361. املنعقدة يف كواالملبور  دورة يف التعليم اإللكرتوني -2

 .هـ1361. دورة يف التخطيط االسرتاتيجي املنعقدة يف جامعة امللك فيصل -7

  

 



 :عضوية املنظمات العلمية

يف جامعة أوهايو ( استخدام احلاسب يف التعليم)عضو يف مركز التعلم عن بعد  إىل اآلن (م6111)

 .بالواليات املتحدة األمريكية ((Ohio University, Athens، (أثينز)

 .عضو اجلمعية السعودية للحاسبات (إىل اآلن م1666)

عرب اإلنرتنت متخصصة يف  (News Group)عضو يف أكثرمن عشرمجعيات (إىل اآلن 1661)

 .مناقشة شؤون احلاسب اآللي واإلنرتنت وتطبيقاتهمايف خمتلف اجملاالت

 .(ASCD) عضو يف مجعية تطوير املناهج بالواليات املتحدة األمريكية (إىل اآلن م1663)

     

 :املشاركات االجتماعية واإلعالمية

وذلك   ،(احلاسوب واإلنرتنت)املعلوماتية مقااًل يف جريدة اجلزيرة يف جمال  611نشر أكثر من  •

 .يف الصفحة اإللكرتونية" وحي املستقبل"من خالل عمود أسبوعي بعنوان 

 .مقااًل يف عدد من اجملالت والصحف السعودية 81نشر أكثر من  •

 .يف جمال املعلوماتية( تلفزيون، راديو، صحف، وجمالت)املشاركات اإلعالمية  •

 .ن ثالثني برناجمًا تلفزيونيًا يف التلفزيون السعودياملشاركة يف أكثر م •

 .املشاركة يف أكثر من مخسني برناجمًا إذاعيًا يف اإلذاعات السعودية •

 .املشاركة يف برامج خدمة اجملتمع يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية •

املشاركة يف احملاضرات والندوات املتخصصة يف خدمة اجملتمع بأكثر من ثالثني حماضرة يف  •

وزارة الرتبية والتعليم، والرئاسة العامة لتعليم البنات، ومكتب الرتبية : منها، عدد من اجلهات

إضافة إىل ، لدول اخلليج العربي، والنادي األدبي بالقصيم، وكذلك عدد من إدارات التعليم

   .امعة امللك سعود، ووزارة احلرس الوطينج

  

 :االهتمامات العلمية

 تطبيقات احلاسب يف اإلدارة احلكومية •

 .استخدام احلاسب اآللي يف التعليم •

 .تطبيقات اإلنرتنت واإلنرتانت يف التعلم عن بعد •

  .تقويم الربامج التعليمة اإللكرتونية •



 .وتطويرها التخطيط للربامج الرتبوية وتصميمها •

  

 :االهتمامات األخرى

املشاركات التطوعية يف اجملتمع من حماضرات عامة وكتابات ومشاركات إعالمية حول  •

 .األحداث اجلارية

القراءات يف التخطيط للمستقبل وخاصة فيما يسهم يف التنبؤات املستقبلية وعالقتها بتخطيط  •

 .التنمية

االستشارات اجملانية اليت ختدم وزارات الدولة مثل املشاركة يف بناء املساهمة يف تقديم عدد من  •

موقع وزارة العدل على اإلنرتنت واملشاركة يف وضع التصور املبدئي ملوقع مركز املعلومات لديوان 

 .املظامل واملشاركة يف وضع اخلطة لتصميم موقع الرئاسة العامة للحرمني الشريفني

ودراسات   مثل دراسات يف التعليم األهلي،: ليت تناقش خطط الدولةاملشاركة يف ورش العمل ا •

يف مستقبل التعليم يف اململكة، ودراسات يف الغرفة التجارية من أجل تقويم الربامج املطروحة يف 

  .السوق السعودي

 


