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الدرجة العلمية :أستاذ مشارك
 تطوير برامج التعلم مدى الحياة تطبيقات رؤية المملكة 2030مجال االهتمام  - :المسؤولية االجتماعية
 اإلدارة والتطوير األكاديمي والتنظيمي التنمية البشرية تطبيقات أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة2030املنصب الحالي

جهة العمل:

العمل الحالي

المرتبة:
الخبرة:
التطوع
الدرجة العلمية

1

جامعة المجمعة
نوع الوظيفة
قيادية
تنفيذية
تنفيذية
قيادية
قيادية
تنفيذية

الوظيفة
• المشرف على اإلدارة العامة لإليرادات البديلة بالجامعة
• المشرف على مكتب وكيل الجامعة
• وكيل معهد الدراسات والخدمات االستشارية للتطوير واالستدامة
• المشرف على مرصد المسؤولية االجتماعية بالجامعة
• مدير فريق إدارة مبادرات الجامعة في رؤية المملكة 2030
• المشرف على إدارة التميز المؤسسي والتطوير التنظيمي بمعهد الدراسات
أستاذ مشارك
 27سنة
بلغ مجموع  4654.5ساعة تطوعية ،وأسهم في  193فرصة تطوعية ،وشارك مع  28جهة تطوعية
التخصص الرئيس

دكتوراه

التربية

املؤهالت العلمية
التخصص الفرعي

تعليم الكبار والتعليم المستمر

الجهة التعليمية

جامعة الملك سعود

بلد الدراسة
المملكة العربية السعودية

الخبرات
الوظيفية السابقة:
 العمل معلما ً في مراحل التعليم العام المختلفة من بداية تاريخ 1417 / / 5 / 6هـ إلى 1423 / 7 / 1هـ. مكلف من كلية التربية بجامعة الملك سعود لإلشراف على طالب التربية الميدانية لألعوام من ( 1430هـ إلى1432هـ ) عضو فريق برنامج الجودة واالعتماد األكاديمي لكلية التربية في جامعة الملك سعود لألعوام من (1430هـ إلى 1432هـ ) . عضو فريق برنامج الخبرات الميدانية ( )NCATEبكلية التربية بجامعة الملك سعود لألعوام من (1430هـ إلى 1432هـ ) . أستاذ مساعد في قسم التربية ,كلية التربية جامعة المجمعة اعتبارا ً من تاريخ 1434 / 3 / 17هـ . أمين المجلس االستشاري بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية اعتبارا ً من تاريخ 1434 / 5 / 7هـ. المشرف على مكتب وكيل الجامعة للشئون التعليمية اعتبارا ً من تاريخ 1434 / 6 / 5هـ إلى 1436 / 6 / 5هـ المشرف على إدارة شؤون الخريجين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية لألعوام الجامعية من  1433إلى 1436هـ . المشرف على اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير اإلداري ،اعتبارا ً من 1436 / 8 / 28هـ 1437 /10 / 26هـ . المشرف على إدارة التعامل المخاطر بالجامعة اعتبارا ً من 1437 / 7 / 1هـ أستاذ مشارك في قسم التربية بكلية التربية اعتبارا ً من 1438 / 12 / 1هـ .عضو المجلس البلدي بمحافظة الغاط
-

عضوية وأمانة املجالس :
-

عضو المجلس التشاوري لجامعة المجمعة .
أمين وعضو مجلس جامعة المجمعة الدولي لتقنيات التأهيل واألطراف االصطناعية.
أمين وعضو مجلس مرصد المسؤولية االجتماعية بجامعة المجمعة.
أمين وعضو مجلس الهيئة االستشارية بوكالة جامعة المجمعة.
أمين وعضو مجلس المرصد الفلكي بجامعة المجمعة.
أمين وعضو المجلس االستشاري لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية .

-

أمين وعضو مجلس قسم التربية بكلية التربية.

رئاسة اللجان العاملة :
-

رئيس فريق الجامعة إلعداد مبادرات برنامج التحول الوطني  2020لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
رئيس اللجنة العليا المنظمة للقاء الثالث لوكالء الجامعات السعودية المسؤولين عن األمن والسالمة.
رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم باللقاء الثالث لوكالء الجامعات السعودية المسؤولين عن األمن والسالمة.
رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم بالمشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد األكاديمي.
رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالمشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد األكاديمي.
رئيس اللجنة التنسيقية بملتقى المسؤولية االجتماعية بالجامعات الخليجية رؤى استراتيجية وممارسات فاعلة.
رئيس اللجنة الفنية باإلسكان الجامعي بالمجمعة.
رئيس اللجنة الفنية باإلسكان الجامعي بالزلفي.
رئيس لجنة التربية الميدانية بقسم التربية بكلية التربية بجامعة المجمعة.
رئيس لجنة مقابالت الوظائف االدارية .
رئيس لجنة الربط االلكتروني بين وحدات السالمة بالجامعة .
نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.
رئيس لجنة متابعة تسليم تقارير الجهات بالجامعة .
رئيس لجنة مراجعة تقارير الجهات بالجامعة.
رئيس لجنة إعداد التقرير السنوي للجامعة.
رئيس لجنة متابعة جهات الجامعة في إعداد وتسليم تقاريرها السنوية
رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى مجلس شؤون األسرة والجامعات.
رئيس اللجنة الدائمة لتطوير البيئة الجامعية .
نائب رئيس لجنة استمرارية األعمال والوقاية من المخاطر.

-

أمين اللجنة الدائمة لكفاءة اإلنفاق .
أمين اللجنة اإلشرافية لرفع كفاءة اإلنفاق .
أمين اللجنة التنسيقية لشؤون اإليرادات.
أمين اللجنة االستشارية للشؤون التعليمية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
أمين اللجنة الفنية المشكلة لتحديد صالحيات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ،وكلية المجتمع.
أمين اللجنة الفنية لمتابعة تدريب خريجي المعاهد الصحية من حملة الدبلوم بعد الثانوية
أمين اللجنة اإلشرافية للمشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد األكاديمي.
أمين اللجنة العليا لملتقى المسؤولية االجتماعية بالجامعات الخليجية رؤى استراتيجية وممارسات فاعلة.
أمين اللجنة الفكرية بالجامعة.
أمين لجنة الوثائق والمحفوظات .
أمين لجنة تحديد معايير ترشيح موظفي الجامعة لدورة اللغة اإلنجليزية
أمين لجنة إجراء الدراسات حول المسؤولية االجتماعية
أمين مجلس قسم التربوية بكلية التربية لثالث سنوات.

-

عضو لجنة تنمية المحتوى المحلي
عضو لجنة مراجعة اللوائح المالية الداخلية لوحدات الجامعة.
عضو اللجنة العليا الدائمة للخطة االستراتيجية
عضو اللجنة التحضيرية لملتقى المسؤولية االجتماعية بالجامعات الخليجية رؤى استراتيجية وممارسات فاعلة.
عضو اللجنة االستشارية للشؤون التعليمية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية .
عضو لجنة متابعة أعمال الديبلومات بكلية التربية.
عضو اللجنة الفنية المشكلة لتحديد صالحيات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ،وكلية المجتمع.
عضو اللجنة الفنية لمتابعة تدريب خريجي المعاهد الصحية من حملة الدبلوم بعد الثانوية.
عضو الجنة االستشارية للشؤون الصحية .
عضو اللجنة اإلشرافية للمشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد األكاديمي.
عضو اللجنة العليا لملتقى المسؤولية االجتماعية بالجامعات الخليجية رؤى استراتيجية وممارسات فاعلة.
عضو اللجنة الفكرية في الجامعة .
عضو لجنة متابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات التطويرية بالمشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد األكاديمي .
عضو لجنة مركز رعاية المستفيدين بالجامعة
عضو لجنة إنشاء الجمعية العلمية السعودية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر.
عضو لجنة شؤون المعيدين والمحاضرين و مدرسي اللغات و مساعدي الباحثين .
عضو اللجنة الدائمة لتقارير جهات الجامعة السنوية .
عضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثة .
عضو لجنة رفع كفاءة اإلنفاق وحوكمتها وتحديد الفرص.
عضو اللجنة التأسيسية لمشروع إنشاء مركز التعلم االفتراضي.

أمانة اللجان العاملة:

عضوية اللجان العاملة:

-

عضو لجنة إدارة األزمات والطوارئ بالجامعة .
عضو لجنة التربية الميدانية المشكلة بكلية التربية بجامعة الملك سعود .
عضو اللجنة االستشارية للخبرات الميدانية بكلية التربية بجامعة الملك سعود .
عضــو اللجنــة التنســيقية لقســم المنــاهج وطــرق التــدريس المكلفــة باســتيفاء متطلبــات لجنــة المعيــار الثالــث مــن معــايير الجــودة واالعتمــاد
األكاديمي,) NCATE ( .
عضو اللجنة المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي األول للتعليم العالي  ،عن عالقات المدارس الدولية .

-

إدارة مشروع تأسيس مكتب إدارة المشاريع (  ) PMOبالجامعة .
إدارة مشروع تأسيس مرصد المسؤولية االجتماعية بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس مركز رعاية األسرة والطفولة بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس مركز العمل التطوعي بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس وحدة المشاركات المجتمعية بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس وحدة التنمية المحلية بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس إدارة التعامل مع المخاطر بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس إدارة التجهيزات بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس مكتب تحقيق الرؤية بجامعة المجمعة.
إدارة مشروع تأسيس مركز جامعة المجمعة الدولي للتأهيل واألطراف االصطناعية بالجامعة.
إدارة مشروع تأسيس مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،بالجامعة.
التأسيس واإلشراف على إدارة شؤون الخريجين بجامعة المجمعة.

-

إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي لجامعة المجمعة .
إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي لوكالة جامعة المجمعة.
إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي لمرصد المسؤولية االجتماعية.
إدارة مشروع الدليل التنظيمي للجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس منطقة الرياض.
إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي لمبادرة سفراء لجنة شؤون األسرة في مجلس منطقة الرياض
إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي لمركز جامعة المجمعة الدولي للتأهيل واألطراف االصطناعية.
إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي إلدارة التعامل مع المخاطر بجامعة المجمعة.
إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتجهيزات العلمية بجامعة المجمعة .
إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي إلدارة شؤون الخريجين بالجامعة .
إدارة مشروع بناء الدليل التنظيمي لوحدة االحتياج بقسم التربية بكلية التربية .

-

إدارة مشروع أتمتة إجراءات إدارة اإليرادات البديلة
إدارة مشروع بناء نظام إدارة المشاريع 2PMO
إدارة مشروع بناء نظام التعريف برؤية المملكة . 2030
إدارة مشروع بناء نظام مؤشرات قياس األداء بالجامعة.
إدارة مشروع بناء نظام منصة نماذج المقررات والبرامج بجامعة المجمعة
إدارة مشروع بناء نظام منصة احتياج بالجامعة .
إدارة مشروع بناء نظام إدارة المحتوى المعرفي بالجامعة
إدارة مشروع تطوير نظام وتطبيق حافلة نادي أصدقاء بنك الدم المجتمعية .

-

مبادرة تأسيس مرصد المسؤولية االجتماعية بجامعة المجمعة
مبادرة تأسيس نادي أصدقاء بنك الدم بمرصد المسؤولية االجتماعية بجامعة المجمعة
مبادرة برنامج الفحص المبكر لكبار السن في القرى والهجر النائية الكتشاف األمر اض التي تسهم في تفاقم اإلصابة بمرض كوفيد.19
مبادرة تطوير قدرات األسر في القرى والهجر النائية لدعم أبنائهم الستخدام منصة مدرستي.
مبادرة تأسيس جامعة العمر الثالث في المملكة العربية السعودية
مبادرة تعزيز مفاهيم أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030بين منسوبي الجامعة والمجتمع .
مبادرة خبير تطبيقات أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة2030
مبادرة فريق جامعة المجمعة ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030
مبادرة نظام إدارة كفاءة اإلنفاق بجامعة المجمعة.
مبادرة تعزيز قيم المواطنة في ضوء رؤية المملكة . 2030
مبادرة نظام التعريف برؤية المملكة  . 2030بجامعة المجمعة
مبادرة نظام قياس مؤشرات األداء بجامعة المجمعة
مبادرة نظام إدارة المحتوى المعرفي بجامعة المجمعة.

-

الخبرات في مجال إدارة مشاريع التطوير اإلداري :
 -إدارة مشروع تأسيس اإلدارة العامة لإليرادات البديلة بالجامعة

الخبرات في مجال إدارة مشاريع تطوير التنظيم املؤسس ي :

الخبرات ات في مجال إدارة مشاريع بناء األنظمة التقنية بالجامعة :

الخبرات في مجال بناء املبادرات :

الخبرات في مجال بناء البرامج الدراسية التأهيلية:

-

مبادرة بناء وإطالق الدبلوم العالي المهني في المسؤولية االجتماعية
مبادرة إطالق برنامج الماجستير في إدارة المشاريع .
مبادرة إطالق برنامج التأهيل في مجال إدارة المشاريع التنموية PMD

تمثيل وزارة التعليم :
-

تمثيل وزارة التعليم في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لمناقشة التقارير السنوية للعام  2019م
تمثيل وزارة التعليم في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لمناقشة التقارير السنوية للعام  2020م

-

تمثيل الجامعة في ملتقى كليات اللغة العربية مع السفارة الصينية في الرياض .
تمثيل الجامعة في ورشة عمل بخصوص برنامج التحول الوطني .
المشــاركة ضــمن فريــق الجامعــة فــي االجتمــاع الثــاني والعشــرين للجنــة رؤســاء ومــدرى الجامعــات ومؤسســات التعلــيم العــالي فــي دول
المجلس .
تمثيل الجامعة في ورشة عمل "المناقشة المركزية لمسارات التخطيط وإعداد الموازنات".
المشــاركة ضــمن فريــق الجامعــة فــي اإلجتمــاع الحــادي والعشــرون للجنــة رؤوســاء ومــديري الجامعــات ومؤسســات التعلــيم العــالي بــدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تمثيل الجامعة فيي االجتماع الخامس لوكالء الجامعات المسؤولين عن المشاريع والتشغيل والصيانة واألمن والسالمة.
تمثيل الجامعة في الملتقى الدولي السابع لالتحاد العربي للتنمية المستدامة.
تمثيل الجامعة في ملتقى الشباب والفرص في رؤية . 2030
تمثيل الجامعة في الملتقى اإلقليمي الثالث حول المسؤولية االجتماعية.
تمثيل الجامعة في ورشة عمل "مؤشرات األداء لوزارة التعليم".
تمثيل الجامعة في ملتقى " سايتك " الفلكي.
تمثيل الجامعة في تدشين مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم .
تمثيل الجامعة في الملتقى الدولي الثالث المتخصص في نشر أهداف االمم المتحدة.
تمثيل الجامعة في ملتقى " السالمة في النقل التعليمي"
تمثيل الجامعة في ملتقى اليوم العربي للبيئة  2021والذي نظمته جامعة عين شمس واالتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

تمثيل الجامعة :

-

اإلنتاج العلمي والجوائز

البحوث والدراسات :
-

الخبــرات العالميــة)

بحــث بعنــوان ( :برنــامج مقتــر لمحــو األميــة الرقميــة لــدى كبــار الســن كأحــد متطلبــات تنميــة األســرة فــي ضــوء بعـ
بحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانية بجامعة المجمعة2022 ،م
بحــث بعنــوان  ( :منظــور جديــد لتطــوير قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــة بنــاء علــى أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
 ) 2030بحث مدعوم ضمن بحوث جامعة المجمعة ،ومقبول للنشر ،سكوبس 2022 ، Q2م
بحــث بعنـــوان ( :فعاليـــة برنـــامج تـــدريبي مقتـــر لمكافحـــة الشـــائعات كأحـــد مســـببات االنفـــالت األخالقـــي فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر
التحليلي بين المتعلمين الكبار ) بحث مقبول للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت2021 ،م.
بحث بعنوان ( :تنمية مهارات إدارة االبتكار لدى رؤساء األقسام اإلدارية بجامعة المجمعة في ضوء ممارساتهم المهنية " تصور مقتر ")
بحث مقبول للنشر في مجلة سكوبس Q2 2021م .
بحث بعنوان ( :تصور مقتر لجامعة العمر الثالث في ضوء أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ) 2030بحث منشور بالمجلة الدولية
لألبحاث التربوية بكلية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 2020م .
بحــث بعنــوان ( أثــر التقيــيم الــديناميكي التفــاعلي فــي تحســين الكتابــة اإلقناعيــة لــدى المتعلمــين الكبــار ) بحــث منشــور بمجلــة العلــوم
التربوية بكلية الدراسات العليا للتربية ،بجامعة القاهرة2020 ،م .
بحــث بعنــوان ( " اســتراتيجية مقترحــة لتفعيــل دور المــنهج فــي مواجهــة التطــرف " ) منشــور فــي المجلــة الدوليــة لألبحــاث التربويــة
بكلية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ,ديسمبر2016م
بحــث بعنــوان  ( :تحليــل محتــوى مقــررات الســنة التحضــيرية بجامعــة المجمعــة فــي ضــوء متطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين ) منشــور
في مجلة التربية في كلية التربية بجامعة القصيم . 2016
بحــث بعنــوان ( جامعــة االبتكــار  :مــدخل لتطــوير دور الجامعــة فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة ) منشــور فــي مجلــة العلــوم التربويــة بكليــة
التربية بجامعة بور سعيد2015 ,م .
بحــث بعنــوان ( فاعليــة برنــامج تــدريبي مقتــر قــائم علــى اســتراتيجية  DRTAفــي تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي واالتجــاة نحــو القــراءة
لدى المتعلمين الكبار ،منشور في مجلة القراءة والمعرفة2015 ,م ) .
بحــث بعنــوان ( دور البــرامج التدريبيــة فــي تحقيــق التنميــة المهنيــة المســتدامة لمعلمــي الكبــار فــي مدينــة الريــاض) منشــور فــي مجلــة
التربية ,بكلية التربية بجامعة األزهر 2014م.

أوراق العمل :

تم تقديم العديد من أوراق العمل في المؤتمرات والملتقيات العلمية في الداخل والخارج ,سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى تمثيل الجامعة .

الجوائز:
-

المركز األول في جائزة معالي مدير الجامعة في التعليم اإللكتروني والمقدمة من جامعة المجمعة.
جائزة الشخصية العربية الداعمة للمسؤولية االجتماعية .
جائزة الكفاءة العلمية

املشاركات اإلعالمية والثقافية
-

محرر صحفي متعاون حيث قدم العديد من الموضوعات أبرزها:
تحقيق صحفي عن االمتحانات ما لها وما عليها
تحقيق صحفي عن االبتعاث
تحقيق صحفي حول برنامج ثانوية المقررات.
تحقيق صحفي حول مركز دراسات الشباب .
تحقيق صحفي حول برامج الدراسات العليا .
تحقيق صحفي حول كراسي البحث بالجامعات
تحقيق صحفي حول األوقاف بالجامعات.

اللغات واملهارات

اللغات :
-

العربية.
اإلنجليزية

-

شهادة محترف إدارة المشاريع التنموية ( ) PMD
شهادة إدارة المشاريع ( ) PMP

-

التحفيز
التفكير اإلبداعي في حل المشكالت
إدارة األزمات
القيادة الموقفية
إدارة المعرفة
إدارة النزاع في بيئة العمل
المهارات القيادية لتحقيق االعتماد األكاديمي
دورة ادارة التغيير
دورة المالية لغير الماليين
دورة االستراتيجي من التخطيط الى التنفيذ
تأسيس المشاريع الريادية
تعزيز القيم الوطنية
المسؤولية المجتمعية لقطاع الشباب
معايير المسؤولية االجتماعية بالجامعات
آليات تطبيق المسؤولية المجتمعية
تصميم المبادرات المجتمعية

الشهادات الدولية :
الدورات التدريبية :

وسائل التواصل
الجوال ( ) 00966555824440
البريد اإللكتروني ()f.almotairi@mu.edu.sa

