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اسم الدورة

الدورات التدريبية

مدتها

تاريخ الحصول عليها

-1

القدرة على التدريب في مجال تطوير مواقع االنترنت

أسبوع

 1424/7/13 – 7/9هـ

-2

القدرة على التدريب في مجال المساعدة في تحليل النظم

أسبوع

 1424/7/6 – 7/2هـ

-3

إنتاج الوسائط المتعددة لخدمة التعليم االلكتروني

أسبوع

 1429/3/18 – 3/14هـ

-4

مقدمة في التدرب االلكتروني

أسبوع

 1430/3/21 – 3/17هـ

-5

القدرة على التطوير في مجال الشبكات

ثالثة أشهر

 1431/8/12 – 5/12هـ

-6

القدرة على التطوير في مجال استمرارية عمل الشبكة

أسبوع

1432/1/16 – 1/12هـ

-7

القدرة على التدريب في مجال المشاركة في تصميم شبكات الحاسب

اسبوع

1432/1/23 – 1/19هـ

-8

برنامج التدرب على األجهزة WAN Emulator

اسبوع

1432/7/27 – 7/24هـ

-9

القدرة على التدريب في مجال تقديم الدعم الفني لشبكة

اسبوع

1432/8/5 – 8/1هـ

 -10القيام بالمساندة األساسية للبرامج التطبيقية

اسبوع

1433/3/23 – 3/19هـ

 -11القدرة على التدريب في مجال Design E-Book

 3أيام

1434/3/16 – 3/14هـ

 -12القدرة على التدريب في مجال AJAX Technology

 3أيام

1434/4/15 – 4/13هـ

 -13تصميم المواقع باستخدام Oracle Application Express

اسبوع

1436/8/10 – 8/6هـ

 -14االتجاهات الحديثة في التدريب التربوي

اسبوع

1437/2/28 – 2/24هـ

 -15التحفيز الذاتي وزيادة االنتاجية

يومين

1437/5/2 – 5/1هـ

 -16موضوعات متقدمة في التدرب االلكتروني

أسبوع

1437/7/20 – 7/17هـ

 -17مركز بيانات سيسكو CISCO DATA CENTER

أسبوع

1438/1/26 – 1/22هـ

 -18أساسيات لغة الجافا – متقدم ()Online

أسبوع

1438/2/3 – 1/29هـ

 -1اإلملام الكامل بربامج األوفيس

 -2مهتم بتصميم مواقع االنرتنت ابستخدام ASP.NET

الخبرات العملية والبحوث والشهادات االحترافية والمؤتمرات

 -3مهتم ابلبحوث املتعلقة أبمن احلاسبات والشبكات

 -4شهادة رخصة قيادة احلاسب اآليل ICDL v 3.0

 -5شهادات أكادميية سيسكو للشبكات CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4
 -6شهادة احرتافية 2015 CISCO CCNA R&Sم

 -7شهادة احرتافية 2016 Microsoft MTA Network Fundamentalsم
 -8حضور مؤمتر  IPv.6املقامة يف إيرلندا 2010م

 -9حضور مؤمتر  Microsoft Open Doorاملقامة يف جدة 2010م

 -10حضور لقاء املدربني واملتدرابت الرابع يف املدينة املنورة 1437هـ

 -11حضور مؤمتر جامعة طيبة الدويل للحوسبة وتقنية املعلومات يف املدينة املنورة 2012
2016 Global IPD Week -12م

 -13عضوية اللجنة العلمية يف قسم تقنية احلاسب اآليل 1434/1433هـ
 -14املشاركة يف وضع خطة قسم تقنية احلاسب اآليل 1434/1433هـ

 -15املشاركة يف مشروع التدريب الذايت ملاديت مقدمة تطبيقات احلاسب وتطبيقات احلاسب املتقدمة يف قسم تقنية احلاسب اآليل 1437هـ
 -16عضو عامل يف مجعية احلاسبات السعودية 1434ه

 -17دورات تدريبية جمانية ابشراف الكلية للجمعيات اخلريية واجلامعة االسالمية
 -18مشرف ختصص الشبكات بقسم تقنية احلاسب اآليل 1437-1433هـ
 -19انئب رئيس قسم تقنية احلاسب اآليل 1437-1434هـ

 -20مشرف املوقع االلكرتوين للكلية التقنية ابملدينة املنورة 1438ه

الجوائز والتكريم وخطابات
الشكر

 -1خطاب شكر من مدير التدرب االلكرتوين يف الكلية التقنية ابملدينة املنورة لالشراف على أكادميية 1430 CISCOه

 -2خطاب شكر من عميد الكلية التقنية ابملدينة املنورة للتطوع يف املشاركة مع وحدة املسؤولية االجتماعية 1435ه
 -3خطاب شكر من عميد الكلية التقنية ابملدينة املنورة للتطوع يف تقدمي دورة للجميعات اخلريية 1435ه
 -4درع التميز يف حفل تكرمي املدربني املتميزين يف الكلية التقنية ابملدينة املنورة 1437هـ

 -5تكرمي من حمافظ املؤسسة العامة للتدريب املهين والتقين للتميز وذلك للحصول على شهادة احرتافية من 1437 CISCOه
 -6شهادة شكر من أكادميية  CISCOملرور مخس سنوات من التدريب يف االكادميية 2016

 -1مهارات التحكم يف انفعاالت املدرب واملتدرب
 -2إدارة مركز التقديرات يف التدرب االلكرتوين
Packet Tracer – Multiusers -3
 -4مركز اختبارات مايكروسوفت MOS

حضور اللقاءات العلمية

 -5صيانة احلواسب السحابية
White Hacking in 50 Minutes -6
 -7استخدام التقنية يف التدريس

 -8بوصلة التفكري – مقياس هريمان
SQL Server 2012 -9
 -10املشاركة يف املؤمترات العلمية

 -11الطرق احلديثة يف تطوير الربجميات

 -12تصميم املناهج االلكرتونية ابستخدام Udemy
 -13تطبيق  Preziلتصميم العروض التقدميية
 -14أساسيات صيانة اجلواالت الذكية
 -15جتربة التعليم يف فنلندا

