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 قسم اإلدارة التربوية  –أستاذ مساعد 

 0503454510:  ج– 105 مكتب 2مبنى 

  المؤهالت العممية

  إدارة تعميم عالي- دكتوراه الفمسفة في القياس والتقويم 
  الواليات المتحدة األمريكية- جامعة جنوب فموريدا 

خطة تحسين الجودة المؤسسية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس : عنوان األطروحة
 دراسة حالة:  في الجامعات الحكومية األمريكية ذات أعمى نشاط بحثي

 ٢٠١٧  
 ماجستير التربية في القياس والتقويم  

  الواليات المتحدة األمريكية- جامعة جنوب فموريدا 
 ٢٠١٣ 

 بكالوريوس عموم الحاسب والمعمومات 
  جامعة الممك سعود

 ٢٠٠٦ 

 الخبرات العممية

  زائر، قسم القيادة التربوية، جامعة دار الحكمةأستاذ
 تاريخو - ٢٠١٧

  مساعد، كمية التربية، قسم اإلدارة التربوية، جامعة الممك سعودأستاذ
 تاريخو - ٢٠١٧

 مبتعث ، كمية التربية، قسم اإلدارة التربوية، جامعة الممك سعود/ محاضر 
٢٠١٧ - ٢٠١٥ 



 معيد، كمية التربية، قسم اإلدارة التربوية، جامعة الممك سعود
٢٠١٥ - ٢٠٠٩ 

  متعاون، كمية المغات والترجمة، جامعة الممك سعودأستاذ
٢٠٠٩ – ٢٠٠٧ 

 األنشطة والمجان

  قسم اإلدارة التربوية – كمية التربية –مقرر لجنة قياس و تقويم أداء القسم  
  قسم اإلدارة التربوية – كمية التربية –عضو لجنة تطوير البرامج األكاديمية  
  جامعة الممك سعود- قسم اإلدارة التربوية - كمية التربية - عضو لجنة القبول 
  جامعة الممك سعود- كمية التربية - عضو لجنة التعمم االلكتروني 
  جامعة الممك سعود- كمية التربية - عضو الصف الثاني لمجودة 
  وزارة التعميم- عضو فريق تطوير جائزة التعميم لمتميز  
  فرع اإلدارة - عضو الزيارات الميدانية لتحكيم جائزة التعميم لمتميز الدورة التاسعة

  والمدرسة
 عضو منظمة التقويم األمريكية (American Evaluation Association) 
  الواليات المتحدة األمريكية- عضو منظمة البحوث النوعية في جامعة جنوب فموريدا  
 محكم بحوث في مجمة القياس والتقويم في اإلرشاد والتنمية المينية التابعة لTylor and 

Francis - الواليات المتحدة األمريكية  

  المقررات الدراسية

 مقرر Computer Skills  جامعة الممك سعود- كمية المغات والترجمة  
 مقرر Computer Applications to Translation   جامعة - كمية المغات والترجمة

  الممك سعود
  جامعة الممك سعود- قسم اإلدارة التربوية - كمية التربية - مقرر اإلدارة المدرسية  
  جامعة الممك سعود- قسم اإلدارة التربوية - كمية التربية - مقرر اإلدارة التطبيقية  
  قسم اإلدارة التربوية ـ جامعة الممك سعود- كمية التربية - مقرر ندوة وبحث  
 مقرر اإلشراف التربوي ـ كمية التربية ـ قسم اإلدارة التربوية ـ جامعة الممك سعود  
  جامعة الممك سعود- قسم اإلدارة التربوية - مشروع التخرج لمرحمة الماجستير  
  جامعة دار الحكمة- مقرر التخطيط االستراتيجي 



  المؤتمرات والندوات
  المؤتمرات والندوات داخل المممكة: أوال

نوع  النشاط
 النشاط

نوع  التاريخ
 المشاركة

 الجهة المنظمة

التعزيز وآثاره اإليجــابية عمى 
طالبات المرحمة الثانــوية في مادة 

 الحاسب اآللي

ورشة 
 عمل

كمية التربية،  تقديم ىـ١٤٢٦
قسم المناىج 

وطرق التدريس 
جامعة الممك - 

 سعود
المقاء األكاديمي الثاني لكمية 

  المغات والترجمة
 ىـ١٤٢٩/٤/٢٠  لقاء

 الى
 ىـ١٤٢٩/٤/٢٤

كمية المغات  مشاركة
- والترجمة 

جامعة الممك 
 سعود

استخدام "ورشة عمل بعنوان 
الحاسب اآللي في الترجمة 

  "والترجمة اآللية

ورشة 
 عمل

- كمية اآلداب  تقديم ىـ ١٤٣٠/٤/١
جامعة الممك 

  سعود
المقاء األكاديمي الثالث لكمية 

  المغات والترجمة
 ىـ١٤٣٠/٥/١٤ لقاء

 الى
 ىـ ١٤٣٠/٥/١٨

كمية المغات  حضور
- والترجمة 

جامعة الممك 
 سعود

المقاء األول لمجنة متابعة 
معًا نحو " الخريجات بعنوان 

  "مستقبل ناجح

- كمية التربية  تنظيم ىـ ١٤٣٠/٦/١٤ لقاء
جامعة الممك 

  سعود
:  التعميم في الدول العربيةإصالح

 المممكة العربية السعودية أنمووجاً 
 ىـ١٤٣٠/١٠/٢٢ ندوة

 الى
 ىـ ١٤٣٠/١٠/٢٤

- كمية التربية  حضور
جامعة الممك 

  سعود
التجارب الناجحة في النشر 
العممي في المجالت العممية 

 العالمية المرموقة

حمقة 
 نقاش

مركز البحوث   حضور ىـ ١٤٣٩/٢/٢٤
- بكمية التربية 
جامعة الممك 



  سعود
: المقاء العممي الثاني لمبادرة 

بحث عممي  )البحث والتطوير 
رصين وفق رؤية المممكة 

٢٠٣٠) 

 / ٦ / ٦-٢ لقاء
  ىـ١٤٣٩

مركز الدراسات   حضور
العميا و البحث 

- العممي 
جامعة الممك 

  سعود
رؤية تكاممية إلجراءات الدراسات 

العميا بين األقسام والكميات 
  الواقع والمأمول: والعمادة 

ورشة 
 عمل

٦ / ١٢ / 
  ىـ١٤٣٩

مركز الدراسات   حضور
العميا و البحث 

- العممي 
جامعة الممك 

  سعود
التعريف باألطر النظرية والمفاهيم 

المتعمقة باستراتيجيات التعميم 
والتعمم والتقييم وعالقتها بنواتج 
التعمم ومتطمبات ضمان الجودة 

 لالعتمادواالعتماد لمهيئة الوطنية 
 األكاديمي

  ورشة
١٤٣٩ / ٦ / ١٦ 
 ىـ

- وحدة الجودة  حضور
- كمية التربية 

جامعة الممك 
  سعود

/ المؤتمر السنوي الثامن عشر
الهوية و : بعد الثانوي  التعميم ما

  متطمبات التنمية

 27-26 مؤتمر
 ىـ 6/1439/

الجمعية   حضور
السعودية لمعموم 
التربوية والنفسية 

 (جستن)
: كفايات مديري التعميم بالمممكة 

  الواقع و سبل التطوير
- كمية التربية  حضور  17/7/1439 ندوة

قسم اإلدارة 
- التربوية 

جامعة الممك 
  سعود

دور التدريب في تحقيق رؤية 
٢٠٣٠  

 1439 / 7 / 23  ندوة
 ىـ

- كمية التربية  إشراف
قسم اإلدارة 

- التربوية 



جامعة الممك 
 سعود

 1439 / 7 / 24 ندوة أخالقيات اإلدارة التربوية
 ىـ

- كمية التربية  إشراف
قسم اإلدارة 

- التربوية 
جامعة الممك 

 سعود
مستقبل التعميم في المممكة 

 العربية السعودية
 1439 / 7 / 17 ندوة

 ىـ
- كمية التربية  إشراف

قسم اإلدارة 
- التربوية 

جامعة الممك 
 سعود

- كمية التربية  إشراف ىـ 1439 / 8 /1 ندوة  قيادة التغيير في مجال التعميم
قسم اإلدارة 

- التربوية 
جامعة الممك 

 سعود
توصيف وتقرير البرنامج 

  األكاديمي
ورشة 
  عمل

27 - 28 / 8 / 
1439  

عمادة تطوير   حضور
- الميارات 

جامعة الممك 
  سعود

الممتقى السنوي الثاني لوكالة 
: الجامعة لمتطوير و التحسين

  التحسين المستمر

وكالة التطوير   حضور 1440 / 1 / 21 لقاء
- و الجودة 

جامعة الممك 
  سعود

تأهيل : اليوم العالمي لممعمم 
 المعمم حق لممتعمم

ورشة 
  عمل

- كمية التربية   حضور 1440 / 1 / 24
جامعة الممك 

  سعود



 
  المؤتمرات والندوات خارج المممكة: ثانياً 

 

Event Presenter Date Place Activity Sponsor 
Evaluation 
2013: The 
state of 

evaluation in 
the 

21st century 

 Octobe
r 14 – 
19, 

2013 

Washingt
on DC 

Conferen
ce 

attendanc
e and 

participati
on 

American 
Evaluation 
Association 

Conduction 
and 

Evaluation 
using 

collaborative 
and Bayesian 
Approaches 

Tyler 
Hicks, 
Ph.D. 

April 
27, 

2015 

Tampa, 
Fl 

Worksho
p 

Graduate 
Certificate 

in 
Evaluation 

Teasing Out 
the Politics in 
the Evaluation 

Process 

Sean 
Dickerson

, M.A. 

Octobe
r 23, 
2015 

Tampa, 
Fl 

Worksho
p 

Graduate 
Certificate 

in 
Evaluation 

Just Love: A 
collaborative 
Evaluation of 
a Faith-based 

school-
family-

community 

Dr. 
Lynette 
Henry, 
George 
Mason 

University 

Novem
ber 6, 
2015 

Tampa, 
Fl 

Worksho
p 

Graduate 
Certificate 

in 
Evaluation 



partnership 
through the 
voices of the 

children 
Evaluation 

2015: 
Exemplary 

Evaluations in 
a multicultural 

world: 
learning from 
evaluation’s 
successes 

 Novem
ber 9 
– 14, 
2015 

Chicago, 
IL 

Conferen
ce 

attendanc
e and 

participati
on 

American 
Evaluation 
Association 

Bosses and 
Peers: 

Onsights from 
an Internal 
Evaluator 

Michael 
Mitchell, 

M.S. 

Januar
y 20th, 
2016 

Tampa, 
Fl 

Worksho
p 

Graduate 
Certificate 

in 
Evaluation 

Emphasizing 
Evaluation 
Through 

Innovative 
Presentation 

Meredith 
Bogush, 

M.A. 

Februa
ry 25, 
2016 

Tampa, 
Fl 

Worksho
p 

Graduate 
Certificate 

in 
Evaluation 

Evaluating 
Your Inbox: 

Email 
Processing 

and 
Management 

Alyson 
Busse, 
M.A. 

April 
15, 

2016 

Tampa, 
Fl 

Worksho
p 

Graduate 
Certificate 

in 
Evaluation 



Tips for Busy 
Evaluators 

Title IX 
Emerging 
Equality: 

aligning best 
practices and 
institutional 

integrity 

 Septe
mber 
8-9, 
2016 

Tampa, 
Fl 

Conferen
ce 

Office of 
Diversity, 
Inclusion, 
and Equal 
opportunity 

(OIEO) 

Evaluation 
2016: 

Evaluation + 
design 

 Octobe
r 24 – 
29, 

2016 

Atlanta, 
GA 

Conferen
ce: 

attendanc
e and 

participati
on 

American 
Evaluation 
Association 

ETD 
workshop 

 Februa
ry 16, 
2017 

Tampa, 
Fl 

workshop Office of 
Graduate 
Studies, 

USF 
The Struggle 
is Real! Key 
Elements to 
Establish an 
Authentic 
Research 
Agenda 

Vernetta 
Williams, 
Ph.D. 

March 
2, 

2017 

Tampa, 
Fl 

Worksho
p 

Cultivate 
the Writer 
consulting 

9th annual 
graduate 
student 

 March 
20, 

2017 

Tampa, 
Fl 

Conferen
ce 

The office 
of 

Graduate 



research 
symposium 

Studies 
and the 

Graduate 
and 

Profession
al Student 
Council, 

USF 
Preparing for 

College 
teaching 

 Januar
y 23 – 
April 7 

, 
2017  

Tampa, 
Fl 

Training 
program 

Academy 
for 

teaching 
and 

learning 
excellence, 

USF 
Human 

Subjects and 
Evaluation 

Walter 
Chason, 

M.A. 

Februa
ry 4, 
2017 

Tampa, 
Fl 

Worksho
p 

Graduate 
Certificate 

in 
Evaluation 

Qualitative 
Research 
Works-in-
Progress: 

Exploring our 
perceptions 

of 
collaborative 

analytic 
autoethnoghr

Janet 
Richards, 
Ph.D & 
Steven 

Haberlin , 
M.Ed. 

Departme
nt of 

Teaching 
and 

March 
23rd 

Tampa, 
Fl 

Presentat
ion 

Departmen
t of 

Teaching 
and 

Learning 



aphy in 
practice 

Learning 

Interdisciplina
ry 

Symposium 
on Qualitative 
Methodologie

s 

 April 
15, 

2017 

Tampa, 
Fl 

Conferen
ce 

students 
organizatio

n for 
qualitative 
methodolo

gies 

 : الدورات

 الدورات الداخمية: أوالً 

  عمادة التعامالت ١/١١/٢٠١٧،  (مجالس)دورة الكترونية في نظام إدارة االجتماعات ،
  جامعة الممك سعود- االلكترونية واالتصاالت 

  ،ىـ ، ١٤٣٩\٣\١٠-٩الدورة التأسيسية الحادية عشر ألعضاء ىيئة التدريس الجدد 
  عمادة تطوير الميارات ، جامعة الممك سعود

 ىـ ، عمادة تطوير الميارات ، ١٤٣٩ \ ٣\ ١٩-١٨، تصميم وبناء المقرر الدراسي
  جامعة الممك سعود

  ىـ ، عمادة تطوير الميارات ، ١٤٣٩ \ ٣ \ ٢٥-٢٣،ميارات التدريس الجامعي الفّعال
  جامعة الممك سعود

  ، ىـ ، عمادة تطوير الميارات ، جامعة ١٤٣٩ \ ٣ \ ٣٠- ٢٩تقييم مخرجات التعمم
  الممك سعود

  ، ىـ ، عمادة تطوير الميارات ، جامعة الممك سعود١٤٣٩ / ٤ / ٢التدريس المصغر   

 الدورات الخارجية: ثانياً 

 Preparing for College Teaching, Academy for teaching and 
learning excellence, University of South Florida, USA January 23 

– April 7 , 2017  


