بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية :
التخصص  :تربية فنية

االسم  :د.أمحد ابراهيم أمحد آل ساعد

الربيد اإللكرتوين aiasa123@hotmail.com :

جوال 0555774181 :
المؤهالت العلمية :
دكتوراة  :فلسفة  -جامعة العلوم املاليزية 1434هـ
ماجستري  :تربية فنية  -جامعة أم القرى 1422هـ
بكالوريوس  :تربية فنية  -كلية املعلمني بالباحة  1412هـ

الخبرات العلمية :
 -1حبث(مقبول للنشر) بعنوان  :مدى متكن معلمي الرتبية الفنية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية من مهارات
استخدام التقنية احلديثة وتأثريها على اسرتاتيجيات التدريس لديهم .
 -2حبث (مقبول للنشر)بعنوان  :االجتاهات الفكرية واجلمالية لدور الكمبيوتر كأداة تكنولوجية يف حتقيق أهداف – مقرر
فن اخلط العريب لقسم الرتبية الفنية جبامعة الباحة .
السيرة العملية :
 – 1مدير مكتب عميد كلية املعلمني بالباحة الفصل االول  1413هـ
 – 2سكرتري قسم الرتبية الفنية الفصل الثاين 1413ه
 – 3نائب املشرف على معرض الرتبية الفنية 1413ه
 – 4عضو جلنة املناسبات بكلية املعلمني 1413ه
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 – 5مدير ادارة النشاط بكلية املعلمني بالباحة الفصل الدراسي الثاين  1413ه
 –6عضو جلنة فهرسة وتصنيف مكتبة الكلية 1414هـ
 – 7وكيل كلية املعلمني بالباحة أعوام  1415 – 1414ه
 –8رئيس جلنة التنسيق بني كلية املعلمني وإدارة التعليم لتوزيع طالب الرتبية امليدانية 1414ه
 –9املشرف العام على املعرض السابع للكتاب والرتبية الفنية 1414ه 1415 ،ه
 –10املشرف العام على اختبارات املفاضلة بكلية املعلمني 1414ه 1415 ،ه
 –11نائب رئيس اللجنة اإلعالمية الرتبوية بكلية املعلمني 1417ه
–12نائب رئيس اللجنة العليا ورئيس جلنة اإلشراف واملتابعة للدورة الرياضية لكرة القدم على كأس أمري منطقة الباحة
صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سعود بن عبدالعزيز 1417ه
 –13رئيس جلنة اجلداول الدراسية 1416ه 1417 ،ه
 –14رئيس جلنة اإلعداد واإلشراف على حفل التخرج 1417ه
–15عضو جلنة اختبارات املفاضلة بكلية املعلمني 1419ه
 – 16رئيس قسم الرتبية الفنية والوسائل التعليمية عامي  1422 - 1421هـ
 – 17وكيل شؤون الطالب يف كلية املعلمني مبنطقة الباحة أعوام 1418 –1417ومن عام 1423هـإىل عام 1428هـ
 - 18رئيس جلنة شؤون الطالب يف كلية املعلمني مبنطقة الباحة أعوام  1418 – 1417- 1415 – 1414ومن عام
1423هـإىل عام  1428هـ
 – 19املشرف العام على االختبارات يف كلية املعلمني مبنطقة الباحة أعوام 1418 – 1417 – 1415 – 1414
ومن عام  1423هـإىل عام  1428هـ
 – 20القيام بعمل إخواين عمداء الكلية يف حال عدم تواجدهم بالكلية كالسفر للتعاقد من خارج الوطن أو اجتماعاهتم
خارج املنطقة.
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 – 21االشراف العام على اختبارات القبول يف كلية املعلمني مبنطقة الباحة أعوام 1414هـ 1415 -هـ –  1417هـ –
1418هـومن عام 1423هـ إىل عام  1428هـ
 – 22رئيس اللجنة التأديبية يف كلية املعلمني مبنطقة الباحة أعوام 1414هـ –  1415هـ – 1417هـ –  1418هـ ومن
عام  1423إىل 1428ه
 – 23رئيس جملس إدارة صندوق الطالب بكلية املعلمني يف منطقة الباحة أعوام 1414هـ – 1415هـ – 1417هـ –
1418هـومن عام  1423إىل  1428هـ
 – 24عضو جلنة تطوير مناهج الرتبية الفنية بكليات املعلمني على مستوى اململكة العربية السعودية 1424ه
 – 25رئيس نادي الطلبة السعوديني يف والية بينناج ومشال مملكة ماليزيا  1434هـ
 – 26وكيل كلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمرللشؤون األكادميية  1435هـ 1436 ،ه
 – 27أمني جملس كلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر 1435هـ 1436،ه
 – 28رئيس قسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية  1435هـ 1436،ه
 – 29عضو اللجنة األكادميية للتعليم املوازي جبامعة الباحة 1436ه 1437 ،ه
 – 30عضو جلنة تطوير مقررات كلية الرتبية1436ه 1437 ،هى تارخيه
 –31عضو جملس قسم الرتبية الفنية 1435ه حىت تارخيه
 –32وكيل كلية الرتبية للتطوير 1437ه حىت تارخيه
 –33عضو جملس كلية الرتبية 1437ه حىت تارخيه
 – 34رئيس جلنة اجلودة واالعتماد االكادميي بكلية الرتبية 1437ه حىت تارخيه
 – 35وكيل كلية الرتبية للشؤون األكادميية 1437ه حىت تارخيه
 – 36عضو اللجنة األكادميية الدائمة جبامعة الباحة 1437ه حىت تارخيه
 – 37رئيس قسم تقنيات التعليم بكلية الرتبية  1437حىت تارخيه
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مناقشة الرسائل العلمية
رسالة ماجستير بعنوان "درجة رضا طالب السنة التحضريية يف جامعة الباحة عن اخلدمات التعليمية ودور إدارة اجلامعة يف
حتسينها "
رسالة ماجستير بعنوان "التلكؤ األكادميي وعالقته بالضغوط النفسية لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة "
رسالة ماجستير بعنوان "أساليب املعاملة الوالدية اخلاطئة كما يدركها طالب املرحلة املتوسطة يف حمافظة بيشة وعالقتها
ببعض املخاوف االجتماعية "
رسالة ماجستير بعنوان "املعاملة الوالدية وعالقتها بالسلوك القيادي لدى طالب املرحلة الثانوية املوهوبني مبنطقة الباحة
التعليمية "
رسالة ماجستير بعنوان " اهلوية الثقافية وعالقتها بتقدير الذات لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية "
التدريس :
تدريس مقررات البكالوريوس ( التخصص ) التالية :
املدخل إىل الرتبية الفنية
املدخل إىل التذوق الفين
التعبري الفين عند األطفال
طرق تدريس الرتبية الفنية
تاريخ الرتبية الفنية
تاريخ فنون احلضارات
النسيج
الطباعة 2، 1
أشغال اخلزف
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أشغال املعادن
اإلشراف على طالب القسم يف الرتبية امليدانية
تدريس مقررات الدبلوم :
املشكالت الرتبوية
البحث الرتبوي
البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس
تدريس مقررات الماجستير :
البحث العلمي
المؤتمرات وورش العمل
 – 1املؤمتر الدويل األول لكلية الرتبية (الرتبية .....آفاق مستقبلية) جامعة الباحة 1436هـ
 – 2املؤمتر العلمي الدويل السادس لكلية الرتبية الفنية بالزمالك _ جامعة حلوان _ مجهورية مصر العربية يف الفرتة من
 12 _ 10أبريل 2016م .
 -2ورشة عمل القيادة األكادميية اإلجيابية – مركز التطوير األكادميي بوزارة التعليم 1436هـ
 -3ورشة عمل بعنوان التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف املنظمات التعليمية _ جامعة الباحة-كلية العلوم واآلداب باملخواة
1437/2/25ه
 – 4ورشة عمل بعنوان ( التقومي الرتبوي يف ضوء املعايري املهنية والوطنية للمعلمني يف اململكة العربية السعودية ) – جامعة
الباحة – كلية الرتبية 1437/5/27ه

الخبرات واللجان
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 – 1عضو جملس التعليم مبنطقة الباحة أعوام 1415هـ – 1416هـ –  1417هـ
 – 2رئيس جملس إدارة نادي السراة (الباحة) بالباحة أعوام  1426 – 1425 – 1424 – 1423هـ
 -3عضو جلنة تطوير مقررات الرتبية الفنية على مستوى اململكة العربية السعودية 1426ه 1427 ،ه
 – 4عضو جلنة التنشيط السياحي مبنطقة الباحة عام  1416هـ
شهادات التقدير وخطابات الشكر
 – 1من صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة الباحة
 – 2من صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن حممد بن سعود وكيل إمارة منطقة الباحة
 – 3من معايل مدير عام الدفاع املدين باململكة العربية السعودية
– 4من معايل مدير جامعة الباحة
 – 5من وكيل وزارة الرتبية والتعليم لكليات املعلمني
 -6من عدد من اإلدارات احلكومية مبنطقة الباحة

6

