
 السابق الجامعة مدير

 الداود حمد بن عبدالرحمن : ـماالســــــــــــــــــــــــ

 ( أستاذ رتبة ) الدكتوراه : ةالدرجــــــة العلميــــ

  م2012 يوليو 1 الموافق ،هـ1433 /08 / 11 تاريخ من أبها في خالد جامعة الملك مدير : يـــالوظيف بــالمنص

 هـ 1437/  08/  10حتى 

 التربوية اإلدارة : ــــــصالـتـخصـــــــــ

 @ahmaldawood  تـويتــر :  ــلالـــتـــــواصـــــــــ

 العلمية الشهادات

 . هـ 1421،  التربوية اإلدارة في األمريكية المتحدة الواليات في بتسبرج جامعة من الدكتوراه   

 . هـ 1413،  التربوية اإلدارة في بالرياض سعود جامعة الملك من الماجستير   

 . هـ 1407،  اإلعالم في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة من البكالوريوس   

 

  والتعليمية اإلدارية الوظائف

 . هـ 1437/  08/  10 حتى هـ 1433 من الفترة في خالد الملك جامعة مدير   

 . هـ 1437/  6/  25الى  هـ1436  المكلف بيشة جامعة مدير   

 . هـ 1433هـ 1428 األكاديمي واالعتماد والتطوير للدراسات اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة وكيل   

 . هـ 1428هـ 1422 اإلمام بجامعة الطالب شؤون عميد   

 . هـ 1422،  الطالبية للشؤون الطالب شؤون عمادة وكيل   

 . هـ 1433، حتى عام  اإلمام بجامعة التربوي والتخطيط اإلدارة قسم في العليا الدراسات أستاذ   

 . هـ 1413،  )ومتوسط ابتدائي ( بالرياض الخارجية وزارة إسكان مدارس مدير   

 . هـ 1412هـ 1410، بالرياض النموذجي العاصمة معهد في المتوسط القسم وكيل   

 . هـ 1411 - هـ 1409،  النموذجي العاصمة بمعهد االبتدائي القسم في اآللي الحاسب وحدة على مشرف   

   . هـ 1411 – 1407،  النموذجي العاصمة بمعهد االبتدائي القسم في مدرس   

 

 

 

 

http://twitter.com/ahmaldawood


 والعملية العلمية والمجالس واللجان الجمعيات

 . هـ  1437ى حت  هـ 1436 العربية الجامعات التحاد التنفيذي المجلس عضو   

 . هـ  1437ى حت هـ 1436 الملغي العالي التعليم مجلس بأعمال القائمة التعليم لجنة عضو   

 . هـ  1437ى حت هـ 1436  عسير بمنطقة والتعليم الثقافة لجنة رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1435  عسير منطقة مجلس عضو   

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 أبها جائزة مجلس عضو   

 . هـ 1436حتى  هـ 1433 العالي التعليم مجلس عضو   

 . هـ 1433 بالنيابة خالد الملك جامعة مجلس رئاسة   

 . هـ 1436 بيشة جامعة مجلس رئاسة   

 . هـ  1437ى حت هـ 1435 خالد الملك بجامعة الطبية المدينة إدارة مجلس رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 خالد الملك بجامعة األكاديمية اللجنة رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 خالد الملك بجامعة المشروعات هيئة رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 خالد الملك بجامعة والمالية اإلدارية اللجنة رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 خالد الملك بجامعة العلمية الكراسي مجلس رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 خالد الملك بجامعة االلكترونية التعامالت لجنة رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 خالد الملك بجامعة الموازي للتعليم العليا اللجنة رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 خالد الملك بجامعة االستثمار لجنة رئيس   

 . هـ  1437ى حت هـ 1434 خالد الملك بجامعة للتعاقد العليا اللجنة رئيس   

،  الداخلية وزارة الفكري لألمن العامة اإلدارة ، الطالبية الصيفية للنوادي والتربوي األمني الدور تفعيل لجنة عضو   

 . هـ 1433  -هـ 1428

 . اإلمام بجامعة وقيم ثوابت : الوطنية الوحدة لمؤتمر التحضيرية اللجنة ورئيس العليا اللجنة رئيس نائب   

 . هـ 1431 - هـ 1428 االمام جامعة في العامة االستشارية الهيئة رئيس   

 . هـ 1431 -  هـ 1424 االمام بجامعة إفريقيا لملتقى التنظيمية اللجنة رئيس   

 . هـ 1433 - هـ 1428 االمام بجامعة لالحتفاالت الدائمة اللجنة رئيس   

 . هـ 1433 - هـ 1428 االمام بجامعة الخارج في المعاهد لتطوير الدائمة اللجنة رئيس   

 . هـ 1433 - هـ 1428 اإلمام بجامعة والتطوير للتقويم الدائمة اللجنة رئيس   

 . هـ 1433 - هـ 1430 االمام بجامعة اإلنسان حقوق ثقافة لنشر الدائمة اللجنة رئيس   



 . هـ 1431 االمام بجامعة الرقمي العربي المحتوى لمؤتمر التحضيرية اللجنة رئيس   

 . هـ 1430 االمام بجامعة الهندسة كلية إنشاء عمل فريق رئيس   

 . هـ 1433 - هـ 1429 االمام بجامعة الجامعي التدريس في التميز جائزة تحكيم لجنة رئيس   

 . هـ 1433 - هـ 1430 واإلبداع للتميز اإلمام جامعة وشاح مشروع لجنة رئيس   

  )   جستن ( والنفسية التربوية للعلوم السعودية الجمعية عضو   

 . واإلعالن العامة للعالقات السعودية الجمعية عضو   

 . هـ 1433 - هـ 1430 االمام بجامعة الموازي للتعليم العليا اللجنة عضو   

 . هـ 1433 - هـ 1428 االمام بجامعة التحضيرية السنة لبرامج العليا اللجنة عضو   

 . هـ 1433 - هـ 1421 االمام بجامعة للمشروعات العامة الهيئة عضو   

 . هـ 1428 - هـ 1421 االمام بجامعة واألمن لالحتفاالت الدائمة اللجنة عضو   

 

 واإلداري والثقافي األكاديمي النشاط

مناهج البحث ، االدارة المدرسية ، االدارة التطبيقية ، : ، لمقررات ( الماجستير والدكتوراه ) الدراسات العليا التدريس في برامج 

 .  إدارة التعلم العالي ، التعليم في المملكة ، قراءات في التخصص ، القيادة التربوية ، الحاسب اآللي في التعليم

 . العلمية ئلوالرسا البحوث من العديد ومناقشة تحكيم   

 )  دكتوراه ، ماجستير ( العلمية الرسائل من على عدد اإلشراف   

 . واالذاعية التليفزيونية واللقاءات الصحفية المقاالت من عدد في المشاركة   

 . هـ 1436 المواجهة وسبل المجتمعية والمخاطر واالشاعة لإلعالم الدولي المؤتمر على العام المشرف   

 . هـ 1435 الخامس الدولي الكيمياء مؤتمر على المشرف   

 . هـ 1435 العلمي للنشر األول السعودي المؤتمر على العام المشرف   

 . هـ 1434 بالمملكة اإلكتوارية والمهن التأمين مؤسسات مؤتمر على العام المشرف   

 . هـ 1434 والحلول التحديات بين والمهنة العلوم المملكة في التمريض مؤتمر على العام المشرف   

 . المنورة المدينة – طيبة جامعة ، هـ 1433 " المعرفة مجتمع وتحديات المستمر التعليم " العلمي المؤتمر   

  ، ) وقيم ثوابت الوطنية الوحدة ( الدولي المؤتمر فكرة وصاحب العليا اللجنة وعضو التنظيمية اللجنة رئيس   

 . هـ 1433 اإلمام جامعة نظمته والذي    

 . هـ 1431،  ) والبرامجي المؤسسي ( التطويري التقويم مشروع في الجامعة فريق رئيس   

 . هـ 1431،  السعودية الجامعات في الوثائق إلدارات األول للملتقى التنظيمية اللجنة رئيس   



 . هـ 1431،  المجتمع وواجب الوطني الواجب شهداء لمؤتمر العليا اللجنة وعضو التنظيمية اللجنة رئيس   

 . اليونان – أثينا م ، 2010 " النوعية والتربية الموهبة " حول الثالث الدولي المؤتمر   

 . الرياض االمام جامعة م 2009،  وتطلعات رؤى  –العام التعليم في الوطني االنتماء ندوة   

 . هـ 1432 - هـ 1428(  الخبر ، جدة ، الرياض ( العالي التعليم وزارة ، المبتعثين ملتقى   

 . م 2009 الرياض ، اإلمام جامعة ، الجماعي والعمل القيادة ورشة   

  .هـ  25– 1429 / 10/ 27 من الفترة في ، السعودية الجامعات في الجودة لمسؤولي األول الملتقى   

  المتغيرات تحديات ظل في العربية األعمال لمنظمات الشاملة الجودة إدارة تطبيق "حول  الثاني العام العربي الملتقى   

 . القاهرة م 2008،  " العالمية    

 – الشارقة . م ) 2008  الجامعي األداء لجودة الحديثة االتجاهات ( عنوان تحت الثالث السنوي العربي المؤتمر   

 . المتحدة العربية اإلمارات 

 . ماليزيا – كوااللمبور . م 2008، (  وآفاق تحديات اإلسالمي العالم في العالي التعليم ( عن العالمي المؤتمر   

  ساوباولو في المنعقد ، الكاريبي البحر ودول االتينية أمريكا لمسلمي األول اإلسالمي الثقافي الملتقى   

 . م 2007/  أغسطس ، البرازيل    

 . هـ  1437ى حت هـ 1433 خالد الملك بجامعة االستراتيجية الخطة فريق رئيس   

 . هـ 1433  هـ 1430 اإلمام بجامعة االستراتيجية الخطة فريق رئيس   

 . هـ 1432هـ 1431،  الوثائق إلدارات األول للملتقى التنظيمية اللجنة رئيس   

 . هـ 1429 هـ 1422،  اإلمام بجامعة الصيفية للنوادي العام األمين   

 . هـ 1429،  السعودية الجامعات في الجودة لمسئولي األول للملتقى العليا اللجنة رئيس نائب   

 . هـ 1426، الخارجية بوزارة اإلرهاب من المملكة موقف لمؤتمر اإلعالمية اللجنة عضو   

 . هـ 1426 محرم ، اإلرهاب ضد الوطني التضامن لحملة التنفيذي والمدير العليا اللجنة عضو   

 . هـ 1425،  اإلرهاب من اإلسالم موقف عن الدولي للمؤتمر العام األمين   

 . هـ 1427 – 1424،  اإلمام بجامعة الجامعية المدينة في الخامس حتى األول من  الصيفي النادي على العام المشرف   

 . هـ -1421 هـ1420 ، األمريكية المتحدة الواليات في بتسبرج مدينة في السعودي النادي رئيس   
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 والمؤلفات األبحاث

 . منشور كتاب   هـ 1435 - هـ 1429،  وإجراءات أنظمة – األمريكية المتحدة الواليات في والحياة للدراسة السفر   

 .  منشور بحث  هـ 1432،  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة الصيفية األندية لمديري التدريبية االحتياجات   

 .منشور بحث  هـ 1432 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في العمداء وكالء يواجهها التي العمل ضغوط   

 اإلجتماعية العلوم كلية في العليا الدراسات طلبة نظر وجهة من اإلنسانية للعالقات التدريس هيئة أعضاء ممارسة    

 . منشور بحث هـ 1432،  اإلمام بجامعة 

 .منشور بحث هـ 1431،  بالبعثة التحاقهم قبل لالبتعاث المرشحين تواجه التي المشكالت   

 .منشور بحث  هـ 1430،  المملكة في العالي التعليم لتطوير مدخل األكاديمي االعتماد   

 .  منشور بحث  هـ 1430،  الطالب لدى الوطني االنتماء تعزيز في المدرسية اإلدارة دور   

 . منشور بحث  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة التدريس هيئة أعضاء تواجه التي واإلدارية العلمية المشاكل   

 .  منشور بحث  التنظيمي بالمناخ وعالقته سعود والملك اإلمام بجامعتي اإلسكان مشرفي لدى الوظيفي الرضا   

 .  منشور بحث  عليه تكون أن ينبغي وما التربويين والمشرفين المدارس مديري بين العالقة واقع   

  والمحاضرين التدريس هيئة أعضاء من العليا ومعاهدها كلياتها لحاجة اإلمام جامعة في العليا الدراسات برامج تلبية مدى   

 .  منشور بحث

 . هـ 1427عمل  ورقة ، والتعليم التربية تحسين في المدرسية البيئة دور   

  ، الكاريبي البحر ودول الالتينية أمريكا لمسلمي األول اإلسالمي الثقافي الملتقى ،  عمل ورقة ، والعولمة المدرسي المنهج   

 . م 2007 البرازيل – ساوباولو    

 . هـ 1426 بريدة في العلمي المعهد ، وآدابه الحوار مفهوم دورة في قدمت عمل ورقة  الحوار آداب   

  الثقافي التربوي اإلقليمي الملتقى في قدمت عمل ورقة  الشباب لدى والتسامح الحوار ثقافة تنمية في الجامعات دور   

 . م 2004 القاهرة ،  االيسيسكو ، اإلسالمي العالم لشباب    

 .  منشور كتاب هـ 1423 - هـ 1385 والتطور النشأة ، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في العليا الدراسات   

  الدكتوراه رسالة بحث  المدرسية اإلدارة في اآللي الحاسب استخدام نحو العام التعليم مدارس في التربويين اإلداريين اتجاهات   

 . هـ 1421

  الماجستير رسالة بحث  والمعلمين اإلداريين نظر وجهة من المدرسية اإلدارة أعمال في اآللي الحاسب استخدام مجاالت   

 . هـ 1413

 التدريبية الدورات

 . التدريس وطرق ، والتقنية ، اإلدارية العمليات مجال في العمل وورش التدريبية الدورات من عدد حضور   

 


