
 



 2 

 

 

 
 

 ظخضٔ٘:  معلْمات

 علٕ بً معٔض امحد الكرىٕ :االشــه 

 اجليصٔ٘: شعْدٖ 

 اجليض: ذكر 

  و.1984ٍـ / 1404الرٓاض تارٓخ املٔالد:مكاٌ ّ

 احلال٘ االدتناعٔ٘: متسّز 

 ظارع الضشاب٘ _سٕ املْىصٔ٘ _العيْاٌ: الرٓاض 

  0557111608اهلاتف: 

  al-madawe@hotmail.com الربٓد االلكرتّىٕ:

 

 :معلْمات العنل

 املرتب٘ العلنٔ٘: أشتاذ مصاعد دامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘:دَ٘ العنل احلالٔ٘

 : دغرافٔ٘ الصكاٌالتخضط الدقٔل

 كلٔ٘ العلْو االدتناعٔ٘/ قصه اجلغرافٔا/ 5701ظ.ب. / 11432/ الرٓاضعيْاٌ العنل: 

 00966112585768ٍاتف/ 

 00966112585770فاكض: 

 amagarni@imamu.comبرٓد إلكرتّىٕ:

 

 املؤٍالت العلنٔ٘:

 .رٓاضّاملتْشط٘ ّالجاىْٓ٘: الالبتدأٜ٘ االدراش٘  - 

قصه كلٔ٘ العلْو االدتناعٔ٘ ط/ دامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘، ْ:  البكالْرٓاجلامعٕ - 

 . (4.60، بتكدٓر ممتاز مع مرتب٘ العرف الجاىٔ٘ مبعدل  ٍـ(، التخضط دغرافٔا1427غرافٔا   اجل

العلْو اإلىصاىٔ٘، قصه اجلغرافٔا ّىظه املعلْمات املادصتري: دامع٘ امللك عبدالعسٓس/ كلٔ٘ اآلداب ّ -

، (4.78بتكدٓر ممتاز مع مرتب٘ العرف األّىل مبعدل  ،ٍـ(، التخضط دغرافٔ٘ الصكا1435ٌاجلغرافٔ٘  

 . (تكدٓر شكاٌ مدٓي٘ الدرعٔ٘ باشتخداو االشتععار عً بعد ّىظه املعلْمات اجلغرافٔ٘  عيْاٌ الرشال٘

ٍـ(، 1438  دامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘، كلٔ٘ العلْو االدتناعٔ٘ قصه اجلغرافٔا الدكتْراِ: -

العنال٘   (، عيْاٌ الرشال4.98٘  التخضط دغرافٔ٘ شكاٌ، بتكدٓر ممتاز مع مرتب٘ العرف األّىل مبعدل
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  .(دراش٘ يف دغرافٔ٘ الصكاٌ املضرٓ٘ الْافدٗ إىل املنلك٘ العربٔ٘ الصعْدٓ٘

    

 :االٍتنامات العلنٔ٘

 .دغرافٔ٘ الصكاٌ -

 .ىظه املعلْمات اجلغرافٔ٘ -

 .االشتععار عً بعد -

  .علْو احلاشب -

 

 :ّّرش العنل الدّرات التدرٓبٔ٘

o ٍٕـ 4/12/1427-الرٓاض-اخلط العرب 

o ٍـ 26/12/1427-مَارات التعامل مع الطالب 

o  ٍـ  9/10/1427-الرٓاض -خراٜط املفأٍه 

o  ٍ٘ٔـ 20/2/1428-الرٓاض – شاع٘ تدرٓب٘( 32  يف احلاشب اآللٕ مَارات أشاش 

o   ٍـ21/4/1428 -الرٓاض –مضادر التعله 

o ٍـ23/5/1429 -الرٓاض -مَارات ّتكئات التعامل مع الطالب 

o ٍٕـ2/6/1429 -الرٓاض -اإلرظاد األكادمي 

o ٍـ1/7/1430 -الرٓاض -مَارٗ اشتخداو ذلركات البشح. 

o  ًٍٓـ.1430دامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد االشالمٔ٘_دّرٗ تأٍٔل املعٔد 

o  ٍـ1431 -ددٗ -دّرٗ مكجف٘ لغ٘ اجنلٔسٓ٘ ملدٗ أربع٘ ظَْر 

o ٍـ13/2/1432 - ددٗ -رافٔ٘غدّرٗ ىظه املعلْمات اجل 

o  و.18/9/2014 -الرٓاض -10مكدم٘ يف برىامر ارداط 

o تفعٔل العراك٘ بني الكطاعني العاو ّاخلاظ  ّرظ٘ عنل مؤمتر اإلشكاٌ العربٕ الرابع 

 لتطْٓر قطاع االشكاٌ( اليت اقامتُ ّزارٗ اإلشكاٌ.

o   اليت اقامتُ عنادٗ الدراشات العلٔا ظامع٘ اإلماو (ال للتطرف ....دلتنعيا آمًّرظ٘ عنل

 ذلند بً شعْد االشالمٔ٘.

o  األشالٔب اإلسضأٜ٘ املصتخدم٘ يف البشْخ الرتبّْٓ٘رظ٘ عنل. 

o  .ّٛرظ٘ عنل مدخل إىل عله اإلسضا 
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o باشتخداو اإلسضاٜٕالتشلٔل  ٗدّر SPSS.  

o ٘ٔدامع٘ امللك شعْدّرظ٘ اليساٍ٘ يف البشْخ العلن .. 

o مجادٚ  27 األسددامع٘ امللك شعْد،  .مَارات اإلظراف علٙ الرشاٜل العلنٔ٘ ّمياقعتَا

 .ٍـ1438، الجاىٕ

o ٘مجعٔ٘ عله اليفض األمرٓكٔ٘ دامع٘ اإلماو  األماى٘ العلنٔ٘ ّمَارات التْثٔل ّفل طرٓك

 ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘.

o .ْ٘ٓاملَارات اإلسضأٜ٘، ّتْظٔفَا يف حتلٔل البٔاىات الرتب 

o .الطرٓك٘ الضشٔش٘ الختٔار الفكرٗ البشجٔ٘، ّإعداد خط٘ عح  

o التضنٔه ّامليَذٔ٘ لبشْخ الدراشات العلٔا. 
o  املكتب٘ الرقنٔ٘ الصعْدٓ٘البشح يف قْاعد املعلْمات علٙ مْقع. 
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 التدرز الْظٔفٕ:

  .61216برقه  ٍـ5/8/1427بتارٓخ  بْزارٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه  التعني علٙ ّظٔف٘ معله -

 .643ٍـ برقه 8/4/1428التعٔني علٙ ّظٔف٘ معٔد ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘ بتارٓخ  -

 .123ٍـ برقه 10/3/1436التعٔني علٙ ّظٔف٘ ذلاعر ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘ بتارٓخ  -

ٍـ برقه 24/11/1438التعٔني علٙ ّظٔف٘ أشتاذ مصاعد ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘ بتارٓخ -

1187. 

 

 :األعنال اإلدارٓ٘ ّاألكادمئ٘ ّاللذاٌ العلنٔ٘

 

 ٍـ28/12/1438ٍـ إىل 19/10/1438خالل الفرتٗ مً ّكـٔل قصه اجلغرافٔا  -

 ٍـ ستٙ األٌ.28/12/1438رٜٔض قصه اجلغرافٔا خالل الفرتٗ مً  -

 عغْ جلي٘ ظؤٌّ الطالب بكصه اجلغرافٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘. -

 .بالكلٔ٘ظؤٌّ الطالب عغْ جلي٘  -

 اجلغرافٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘. عغْ جلي٘ اإلرظاد بكصه-

 عغْ جلي٘ الرصد بكصه اجلغرافٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘.-

 عغْ جلي٘ االختبارات بكصه اجلغرافٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘.-

 شالمٔ٘.عغْ جلي٘ املتابع٘ بكصه اجلغرافٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإل-

 عغْ جلي٘ تطْٓر مْقع الكلٔ٘. -

 عغْ اللذي٘ اإلعالمٔ٘ ّالجكافٔ٘ بكصه اجلغرافٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘.-

 عغْ اللذي٘ االدتناعٔ٘ يف قصه اجلغرافٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘.-

 ميصل الكلٔ٘ يف عنادٗ الدراشات العلٔا. -

 مصتعار يف الدراشات العلٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘.  -

 أمني ّسدٗ البشْخ بكلٔ٘ العلْو االدتناعٔ٘. -

 عغْ جلي٘ إعداد دلٔل قصه اجلغرافٔا ظامع٘ اإلماو ذلند بً شعْد اإلشالمٔ٘.-

 .ّالبشح العلنٕ مصاعد لْكٔل الكلٔ٘ للدراشات العلٔا-
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 ّاملؤمترات:اليدّات العلنٔ٘ 

مؤمتر التينٔ٘ ّالبٔٝ٘ يف ذلافظ٘ اإلسصاٛ اللكاٛ املضاسب  الدتناع اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ الرابع٘ ّالععرًٓ  -

  ، املنلك٘ العربٔ٘ الصعْدٓ٘.اإلسصاٍٛـ، 1429ربٔع األّل  12-10للذنعٔ٘ اجلغرافٔ٘ الصعْدٓ٘(، 

 ٍـ.1437ربٔع األّل  7-1مً الرسل٘ العلنٔ٘  اجلنعٔ٘ اجلغرافٔ٘ اخللٔذٔ٘( خالل الفرتٗ  -

تعسٓس العراكات اإلسضأٜ٘ لدعه الصٔاشات االقتضادٓ٘ ّالتينٔ٘  امليتدٚ اإلسضاٜٕ اخللٔذٕ األّل -

 ، الرٓاض.2017مارط  22-20، (املصتدام٘ يف دّل دللض التعاٌّ
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 :العكر ّالتكدٓر

 

 ٍـ.1423/1424و اجلامعٕ األّل علٙ مصتْٚ الكلٔ٘ للعا الطالبمً عنٔد كلٔ٘ العلْو االدتناعٔ٘ 

 ٍـ1424/1425ظكر ّتكدٓر مً معالٕ مدٓر اجلامع٘ للطلب٘ الفاٜكني علنٔا للعاو اجلامعٕ 

 ٍـ1425/1426ظكر ّتكدٓر مً معالٕ مدٓر اجلامع٘ للطلب٘ الفاٜكني علنٔا للعاو اجلامعٕ 

 بً عبدالعسٓس بالرٓاض.ظكر ّتكدٓر مً مدٓر مدرش٘ األمري/ عبداحملصً 

 ٍـ1435/1436مً إدارٗ قصه اجلغرافٔا للعاو اجلامعٕ 

 ٍـ35/1436ّسدٗ اإلرظاد األكادميٕ بكلٔ٘ العلْو االدتناعٔ٘  للعاو اجلامعٕ 

 ٍـ1437/1438مً إدارٗ قصه اجلغرافٔا للعاو اجلامعٕ 

 

  :عغــْٓ٘ اجلنعٔات ّاملؤشصات العلنٔ٘ التالٔ٘

 اجلغرافٔ٘ الصعْدٓ٘ .عغْ يف اجلنعٔ٘ -

 .لٔذٔ٘عغْ يف اجلنعٔ٘ اجلغرافٔ٘ اخل-

 . ضرٓ٘عغْ يف اجلنعٔ٘ اجلغرافٔ٘ امل-

 

 

 


