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 :الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم
 العائلة الثالث الثاين األول
 النوح محد عبد هللا مساعد

 Family Name Middle Name First Name االسم ابللغة اإلجنليزية

Al nooh Abdullah Musaed 
 سعودي اجلنسية

 2442452250 فاكس 2442452250 تلفون العنوان احلايل
 fac.ksu.edu.sa/malnooh رابط الصفحة الشخصية Malnooh@ksu.edu.sa االلكرتوينالربيد 

 44433 الرمز الربيدي الرايض املدينة 101256 ص.ب. العنوان الربيدي
 العربية+اإلجنليزية اليت  جتيدها اللغات

اتريخ بداية التدريس 
 اجلامعي

 الرتبة العلمية ه4244
 أستاذ

 جامعة امللك سعود اجلامعة السياسات الرتبوية كلية الرتبيةقسم  مقر العمل
 

 

 :المؤهلات العلمية 

اتريخ احلصول  اسم اجلامعة املاحنة الدولة  التخصص الدرجـة
 عليها

 عنوان الرسالة

 الدكتوراه
كلية العلوم االجتماعية  السعودية أصول الرتبية

جامعة اإلمام دمحم بن 
 سعود اإلسالمية

دراسة تقوميية نظام اإلشراف العلمي بكليات  ه4201
 وأقسام الرتبية يف اجلامعات السعودية

 املاجستري
تعليم كبار 

 والتعليم املستمر
جامعة كلية الرتبية  السعودية

 امللك سعود
االحتياجات التدريبية ملعلمي حمو األمية  ه4243

 وتعليم الكبار مبدينة الرايض

 دبلوم عام 
كلية الرتبية جامعة  السعودية الرتبية

 امللك سعود
 هـ4242

 البكالوريوس
كلية الدعوة واإلعالم  السعودية اإلعالم

جامعة اإلمام دمحم بن 
 سعود اإلسالمية

 ه4226

 

 :الخبرات الوظيفية 

 التاريخ  جهة العمل املسمى الوظيفي 
 ه4242 عمادة شؤون الطالب جبامعة اإلمام مشرف ثقايف
 ه4244 العاصمة النموذجيمعهد  مشرف أنشطة

 ه4243 معهد العاصمة النموذجي معلم

 ه4244 كلية املعلمني ابلرايض حماضر

 ه4201 كلية املعلمني ابلرايض أستاذ مساعد
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 ه4202 كلية املعلمني ابلرايض مدير وحدة التدريب
 ه4206 كلية املعلمني ابلرايض أستاذ مشارك

 ه4211 كلية الرتبية أستاذ
 

 

 :لمقررات ية لالجدريسخبرات 

 اسم اجلامعة / الكلية  املقررات اليت مت تدريسها م
 كمية المعممين س(و أصول التربية العامة)بكالوري 4
 كمية المعممين+كمية لتربية س(و أصول التربية اإلسالمية)بكالوري 0
 كمية المعممين س(و البحث التربوي)بكالوري 1
 كمية المعممين ورواد النشاط(البحث العممي في النشاط)مشرفو  2
 كمية التربية التربية المقارنة)ماجستير( 3
 كمية التربية التربية والتنمية)ماجستير( 4
 كمية التربية نظام التعميم في دول الخميج)ماجستير( 5
 كمية التربية النظرية في التربية)دكتوراه( 6
 التربية كمية نظم التعميم في البالد اإلسالمية)دكتوراه( 7
 كمية التربية تحميل النظم التعميمية)دكتوراه( 10
 كمية التربية )دكتوراه(المتعمم الكبير 11
 كمية التربية )دكتوراه(قضايا تربوية معاصرة 12
 كمية التربية تصميم وبناء البحوث التربوية)دكتوراه( 13

 :خبرات المناصب العلمية والادارية 

 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
 مدير وحدة التدريب 4

)دورات مديري المدارس والمشرفين 
 التربويين(

 كمية المعممين بالرياض
 ه423/1424

 :الإنجاج العلمي والمؤلفات 

 نوع االنتاج  العنوان م

)بحث علمي ، كتاب، 

 أوراق عمل(

 سنة النشر  اسم المجلة

 2011 - كتاب مباديء البحث التربوي  1
التككككككدريس الجككككككامعي بكميككككككات مشكككككككالت  2

 المعممين
مجمكككككة رسكككككالة الخمكككككيج  بحث عممي

 العربي
2006 

نمككاذج القككدوة عنككد اللالككب المعمككم بالريككاض  3
 وعوامل تشكيميا

 

مجمكككة كميكككة التربيكككة بك كككر  بحث عممي
 الشيخ

2006 
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القككيم المصككاحب لمت كيككر العممككي لككد  لككالب  4
 كميات المعممين وعالقتيا ببعض المتغيرات 

مجمككككككة دراسككككككات تربويككككككة  عممي بحث
واجتماعيكككككككككة كميكككككككككة 
 التربية جامعة حموان

 2007 

مككد  أىميككة م ككاىيم التربيككة البيئيككة لتالميككذ  5
الصككا السككادس اابتككدائي بالريككاض ومكككد  

 تعامميم معيا من وجية نظر معممييم 

–مجمكككة كميكككات المعممكككين  بحث عممي
 العموم التربوية

2007  
 

حقكككوا لالكككب الجامعكككة المتكككوافرة ومعوقكككات  6
ت عيميكككا فككككي الحيكككاة الجامعيكككة فكككي المممككككة 

 العربية السعودية 

مجمكة كميكة التربيكة جامعكة  بحث عممي
 اإلسكندرية

2009 

مككد  اسككتخدام عضككو ىيئككة التككدريس  داب  7
التربيككة بككالحوار وأسككاليب تنميتيككا مككن وجيككة 

 نظر لالب جامعات الرياض

مسكككككتقبل التربيكككككة  مجمكككككة بحث عممي
 العربية

2009 

الخم يكككة ايسكككرية وعالقتيكككا بغيكككاب اللالكككب  8
 المعمم 

رسككككككككالة التربيككككككككة وعمككككككككم  بحث عممي
 الن س)جستن(

2011 

دور مقتكككككرح للسكككككرة لحمايكككككة ايبنكككككاء مكككككن  9
 اانحراف ال كري 

مجمكككككككة رسكككككككالة الخمكككككككيج  بحث عممي
 العربي

2011 

الصككورة الذىنيككة لعضككو ىيئككة التككدريس لككد   10
 لالبو 

مجمككككككة دراسككككككات تربويككككككة  بحث عممي
 واجتماعية

2012 

توجيككككات الرسككككائل الجامعيككككة فككككي تخصكككك   11
أصكككول التربيكككة بالجامعكككات السكككعودية خكككالل 

 ىك( 1433-ىك1411ال ترة)

مجمكة كميكة التربيكة جامعكة  بحث عممي
 بنيا

2012 

الجامعكككككة ميثكككككاا أخالقكككككي مقتكككككرح للالكككككب  12
 السعودي في ضوء ال كر التربوي المعاصر

فككي مجمككة العمككوم التربويككة  بحث عممي
 جامعة الكويت

2013 

أسككككاليب المدرسككككة اابتدائيككككة فككككي مواجيككككة  13
السموك السمبي لملالب من منظور المعممين 
فككككككي مدينككككككة الريككككككاض بالمممكككككككة العربيككككككة 

 السعودية
 

مجمككككككة العمككككككوم التربويككككككة  بحث عممي
جامعكككككككككة  والن سككككككككية
 البحرين

2013 

خريلكككة بحثيكككة مقترحكككة فكككي أصكككول التربيكككة  14
 بالجامعات السعودية

 
 

مجمككككككككة رابلككككككككة التربيككككككككة  بحث عممي
 الحديثة

2015 

مجمكككككة مسكككككتقبل التربيكككككة  بحث عممي المدرسة كما تتصورىا نظرية المعرفة  15
 العربية

2018 
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 :الرسائل العلمية المشاركة في 

 نوع املشاركة )إشراف ، مشرف مساعد،  مناقشة (  الرسائل العلمية عنوان  م
دور المعمككم فككي تنميككة القككيم ايخالقيككة لككد  لككالب المرحمككة  4

اابتدائيككككة بمدينككككة الريككككاض مككككن وجيككككة نظككككر المعممككككين 
 والمديرين والمشرفين

 إشراف)ماجستير(

دور معممي التربية اإلسكالمية  فكي مواجيكة الغمكو والتلكرف  0
 إشراف )ماجستير( وتلبيقاتو في المدارس الثانوية بمنلقة عسير التعميمية

دور المرشككد اللالبككي فككي تنميككة القككيم الخمقيككة لككد  لككالب  1
 المرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين بمدينة الرياض

 إشراف )ماجستير(

دور النشاط المدرسي في تنمية الثقافة الصحية لد  لكالب  2
 إشراف)ماجستير( الثانوية من وجية نظر المعممين بمنلقة جازانالمرحمة 

دور المعمككم فككي تنميككة قككيم الموالنككة لككد  لككالب المرحمككة  3
اابتدائيكككة مكككن وجيكككة نظكككر المعممكككين واللكككالب فكككي مدينكككة 

 جازان
 إشراف)ماجستير(

ت عيككككل بككككرامج التنميككككة المينيككككة لعضككككوات ىيئككككة التككككدريس  4
 إشراف)ماجستير( بجامعة الممك فيصل

 وجية من ااجتماعي التواصل شبكات استخدام أخالقيات 5
 العربيكة المممككة بجامعكات التكدريس ىيئكة أعضكاء نظكر

 السعودية
 )دكتوراه(إشراف

تصككور مقتككرح لتمبيككة ااحتياجككات التربويككة للالبككات كميككات  6
 التربية لمواجية مخالر شبكات التواصل ااجتماعي.

 
 إشراف)دكتوراه(

رؤية مقترحة لتلبيق رخصة مزاولة مينة التعميم في ضوء  7
 المعايير المينية العالمية

 إشراف)دكتوراه(

 تحقيق في السعودية بالجامعات اللالبية اينشلة دور 42
 مقترح تصور - ال كري  ايمن متلمبات

 
 إشراف)دكتوراه(

 قيم المواطنة لدى طالبات كلية التربية في جامعة المجمعة 44

 إشراف)ماجستري( 

الجامعية التي شاركت في  ائلعدد كبير من الرس الجامعية التي شاركت في مناقشتها ائلعدد كبير من الرس 40

 )دكتوراه+ماجستري، داخل كلية الرتبية وخارجها( مناقشتها
 :الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات الجقدير

 مصدرها احلصول عليهااتريخ  املناسبة نوع اجلائزة م
 جامعة امللك سعود 4207 مسابقة التميز يف التدريس درع اجلامعة الفضي 4
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 مدير جامعة امللك سعود 4207 مسابقة التميز يف التدريس شهادة تقدير 0
 مدير جامعة امللك سعود 4206 مقالة صحفية يف جريدة اجلزيرة خطاب شكر  1
 عميد كلية املعلمني 4212 لرتبة أستاذتكرمي للرتقية  درع تذكاري 2

 

الجنمية المهنية )الحضور والمشاركة في المؤثمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش 

   :العمل

 اجلهة املنظمة املكان التاريخ العنوان م
 :أولاً: المؤثمرات 

 
المؤتمر العممي الخا  بالحريات ايكاديمية في الجامعات  4

 العربية
6-8/11/1426 
7-9/12/2005 

مركككز عمككان لدراسككات حقككوا  عمان
 اإلنسان

0 
 1/2/1428-30/1-29 اإلصالح المدرسي: تحديات ولموحات

17-19/2/2007 

جامعكككككككة اإلمكككككككارات العربيككككككككة  دبي 
بالتعاون مع جائزة حمدان بكن 
 راشد للداء التعميمي المتميز

1 
 العنا في الجامعات: أسباب، وحمول

16-18/5/1429 
21-23/5/2008 

 جامعة الزيتونة الخاصة عمان

2 
 يمن ال كري بجامعة الممك سعود بالرياضا

ك 1429ال صل الثاني 
 ىك1430
 

 جامعة الممك سعود الرياض

 
 الجودة في التعميم الجامعي

 
23-25/1/1431 
9-11-/1/2010 

المنظمة العربية لمعموم  شرم الشيخ
 اإلدارية

 ثانياً: الندوات:
الرؤية الثقافية اإلسالمية في معالجة قضايا حقوا  4

 اإلنسان
14-16/1/1424 
17-19/3/2003 

المنظمة اإلسالمية لمتربية  الشارقة
 (والعموم والثقافة)أسيسكو

 كمية المعممين الرياض 1423/1424ال صل الثاني  ايصول العممية لتعميم الكبار 0
1 

 والعاليالتكامل التربوي بين التعميم العام 
 ال صل الثاني

1436/1437 
 جامعة الممك سعود 

 جامعة الممك سعود  ىك1432 14/10-13 13التدريس الجامعي  2
 ثالثاً: ورش العمل:

4 
 التقويم وااختبارات

 ال صل ايول
1425/1426 

مركز التدريب وخدمة  الرياض
 المجتمع كمية المعممين

0 
 ال صل الثاني التقويم وااختبارات

 ه1425/1426
مركز التدريب وخدمة  الرياض

 المجتمع بكمية المعممين
 
 الثاني ال صل الجمعيات العممية بالجامعات السعودية 1

1429 -30 14 
 جامعة الممك سعود الرياض

     
 التعميم القائم عمى النواتج الجامعي 2

 
 ه19-20/5/1431

 ك
 جامعة الممك سعود الرياض
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 :الجدريبيةرابعاً: الدورات 

:4 
 العام دورات عدة من عمادة تلوير الميارات

2009-2010 
 جامعة الممك سعود الرياض

0 
 العام الدراسي والعممية برنامج تلوير الميارات المغوية

2010/2011 
 جامعة الممك سعود أمريكا

 :خدمة المججمعالمشاركة في 

 دةياملستفاجلهة  نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م
 اجملتمع+ وزارة التعليم+ الشباب خمتلفة)تربوية، وطنية( صحيفة اجلزيرة عديدة مقاالت صحفية 4

 وزارة التعليم تربوية جملة اليمامة عديدة حتقيقات صحفية 0
مقابالت  1

 تلفزيونية وإذاعية
وزارة التعليم+ راعية الشباب+ وزارة الشؤون  تربوية قناة اإلخبارية عديدة

 االجتماعية
  :اللجان

 اجلهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م
4 

 لجنة الدراسات العميا
 ه1434/1435

 مقرر
كمية -قسم السياسات التربوية

 التربية
0 

كمية -قسم السياسات التربوية مقرر ه1435/1436 لجنة أخالقيات البحث التربوي 
 التربية

1 
 لجنة ااختبار الشامل

كمية -قسم السياسات التربوية مقرر ه1436/1437
 التربية

4 
كمية -قسم السياسات التربوية مقرر 1437/1438 لجنة ااختبار الشامل

 التربية
5 

وكالة كمية التربية لمدراسات العميا  عضو ه1436/1437 لجنة ااختبار الشامل
 والبحث العممي 

6 
وكالة كمية التربية لمدراسات العميا  عضو ه1434/1435 لجنة الدراسات العميا 

 والبحث العممي 
7 

كمية -قسم السياسات التربوية عضو ه1436/1437 لجنة الدراسات العميا
 التربية

8 
وكالة كمية التربية لمدراسات العميا  عضو 1437/1438 لجنة الدراسات العميا

 والبحث العممي 
لجنة الخلط والبرامج  7

 ايكاديمية
وكالة كمية التربية لمدراسات العميا  عضو 1438/1439

 والبحث العممي 
42 

ممثل قسم السياسات  1438/1439 فريق الييكمة والحوكمة
 وكالة كمية التربية لمجودة  التربوية

  :العضويات العلمية والمهنية
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 4217شعبان03اتريخ التحديث 

 

 

 

 

 

 

 املقر مسمى العضوية م
 الرتبية جامعة امللك سعودكلية  اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية)جسنت( 4
 املانيا-ميونخ اجملمع العريب للملكية الفكرية 0
 كلية الرتبية جامعة عني مشس اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 1


