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االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

بحث منشور
A PROPOSAL FOR A PREVENTIVE PROGRAM FOR RISKS
ASSOCIATED WITH THE USE OF THE INTERNET AND ITS IMPACTS UPON STUDENTS'
AWARENESS OF PERVERSE ISSUES
i-manager’s Journal of Educational Technology, Vol. 7 l No. 3 l.
October December2010 2010
بحث منشور
Diagnostic Study of the Difficulties of Using Web Based Instruction ( WBI ) at College level
.Special Issue of i-manager’s Journal of Educational Technology ,Vol.9 No.1
April – June 2012
بحث منشور
Risks Associated With The Use Of The Internet And Its Impact Upon Students' Awareness
Of Perverse Issues : Literature Review
.Acta Didactica Napocensia,Volume 2, Number 4, 2009
December 2009

بحث منشور
Inmates' Attitudes to Distance Education Whilst in Prison in the Kingdom of Saudi Arabia
Technológia vzdelávania" (Technology of education), in electronical and printed version in
No.5/2010
• بحث منشور بعنوان "برنامج مقترح في ثقافة اإلنترنت لتنمية الوعي ببعض القضايا الحياتية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية .
مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية بجامعة الملك سعود2102 .
• الباحث الرئيس لدراسة ""برنامج مقترح للوقاية من أخطار االنترنت وأثره على تنمية وعي طالب التعليم العام ببعض قضايا
االنحراف " مشروع بحثي محكم ومدعوم2112م.
• الباحث الرئيس للمشروع البحثي "" دراسة التقويم الشاملة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني – دراسة ميدانية ""  .مشروع
بحثي محكم ومدعوم  2112م .
• الباحث الرئيس لمشروع دراسة "" برنامج مقترح في التوعية األسرية وأثره على اتجاهات األسر السعودية في التعامل مع
الخادمات " مشروع بحثي محكم ومدعوم 2112م .
• العوامل المشجعة والعوامل المعيقة ألستخدام التعلم عبر األنترنت بجامعةالقصيم  .رسالة دكتوراة منشور .2112
• مواقف الطالب تجاه استخدام التعلم عن بعد بجامعة القصيم  .بحث منشور ومحكم باللغة االنجليزية 2112م  ،مجلة:
Journal of European Teacher Education Network
( JETEN), Volume 2, Number 2, p 25- 33
• مواقف نزالء اإلصالحيات العامة في المملكة العربية السعودية تجاه إستخدام نظام التعليم عن بعد ،بحث منشور ومحكم باللغة
االنجليزية 2112م  ،مجلة:
.The Journal of Issues in Informing Science and Information, Volume 4, p 125- 131
• مقترح برنامج "التأهيل التكنولوجي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية"  ،والذي تم اعتماده بمعدل  01برامج تدريبية
في برنامج اإلبداع والتميز الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.
• مقترح برنامج "أبداع اإلثرائي الالصفي" والذي تم تطبيقه في مجمع األمير سلطان للمتفوقين ببريدة في الفصل الدراسي األول
 2112م.
• محور " تأثير التكنولوجيا على التعليم الجامعي" – دراسة أثر المتغيرات العالمية على التعليم الجامعي – مشروع آفاق  2112م.
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:
 األسم :د/عبد الكريم بن عبد اهلل محد السيف
 احلالة األجتماعية  :متزوج.
 مكان امليالد :القصيم – بريدة
 البلد :اململكة العربية السعودية
 بيانات اإلتصال:
 oهاتف جوال 9399760050 :
 oهاتف عمل 9175099515 :
 oهاتف منزل917 504 9114 :
 oفاكس 917 5091695 :
 oبريد الكرتونيmanahij@gmail.com :
 oالعنوان  :ص ب  5149بريدة  31961القصيم
 oاملوقع على االنرتنت http://www.manahij.net/ :
 أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك يف قسم تكنولوجيا التعليم  ،بكلية الرتبيةجبامعة القصيم  ،اململكة العربية السعودية.
جماالت اإلهتمام:
بالعمل ملدة تزيد عن  3سنوات يف جمال التطوير األكادميي  ،وحبوث الدكتوراه وما
بعدها  ،تتمحور جماالت االهتمام يف التالي:
 التقويم واإلعتماد األكادميي التعلم اإللكرتوني1
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 التخطيط اإلسرتاتيجي -تنمية املهارات والتدريب

 أستاذ تكنولوجيا املشارك التعليم ملرحلة الدراسات العليا بكلية الرتبية من عام
 -4919حتى اآلن.
 دكتوراة يف تكنولوجيا التعليم – جامعة وين احلكومية بوالية ميتشجان ،
الواليات املتحدة األمريكية  .4993ختصص دقيق يف التعلم اإللكرتوني .
 ماجستري يف تطوير املناهج – جامعة بول احلكومية بوالية انديانا  ،الواليات
املتحدة األمريكية .4991
 بكالوريوس يف آداب اللغة جامعة األمام حممد بن سعود األسالمية .1007
 إنشاء موقع "املناهج والتعليم" العلمي األلكرتوني  ،واألشراف عليه  -4999اآلن
 رئيس الفريق البحثي لمشروع "إدمان اإلنترنت" المجرى تنفيذه بدعم
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  4102م.
 رئيس الفريق البحثي لدراسة " برنامج مقرتح للوقاية من أخطار استخدام
االنرتنت وأثره على تنمية وعي طالب التعليم العام ببعض قضايا االحنراف "،
املنفذة بالتعاون بني جامعة القصيم  ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
 4996م.
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 رئيس الفريق البحثي لدراسة " الدراسة التقوميية الشاملة ملركز املك عبدالعزيز
للحوار الوطين" واملنفذة بالتعاون بني جامعة القصيم ومركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطين  4990م.
 رئيس الفريق البحثي لدراسة " برنامج مقرتح يف التوعية األسرية وأثره على
اجتاهات األسر السعودية يف التعامل مع اخلادمات " ،املنفذة بالتعاون بني جامعة
القصيم  ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  4990م.
 رئيس الفريق البحثي لدراسة " إنتاجية املوظف يف نظام اخلدمة املدنية باململكة
العربية السعودية" املنفذة بني جامعة القصيم ووزارة اخلدمة املدنية 4919م.

 حمكم خارجي جمللة  - Educational Research and Reviewsاملوقع
اإللكرتوني www.academicjournals.org/err
 مناقش خارجي لبعض رسائل املاجستري.

 مستشار وكيل جامعة القصيم  4915 – 4911م.
 مستشار جامعة القصيم خلدمة اجملتمع  - 4919اآلن
 عميد التطوير األكادميي – جبامعة القصيم نوفمرب -4990نوفمرب .4911
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 وكيل عمادة التطوير األكادميي -جبامعة القصيم  ،أغسطس – 4997
يوليو.4990
 املشرف العام على برنامج السنة التحضريية جبامعة القصيم  4993حتى أغسطس
.4997
 تصميم وإشراف على الدورات التدريبية بعمادة التطوير األكادميي – جامعة
القصيم –  4997حتى اآلن.
 أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد جبامعة القصيم –  4993حتى اآلن.
 حماضر تطوير مناهج يف جامعة األمام حممد بن سعود األسالمية .4991
 معيد يف ختصص تكنولو جيا التعليم ومشرف على الرتبية امليدانية  1007ـ.1000
 نائب رئيس فريق مشروع اخلطة اإلسرتاجتية جبامعة القصيم منذ  4919م
 نائب رئيس جملس ثانوية جممع األمري سلطان للمتفوقني بربيدة  – 4919االن.
 نائب رئيس املركز الشبابي مبدينة ترهوت  ،والية انديانا  ،أمريكا .1000
 رئيس مجعية الطالب املسلمني مبدينة منسي ،والية انديانا ،امريكا .4999 -1000
 املشرف العام على إدارة املبيعات مبراكز العائلة التجارية .1003 -1009

 اجلمعية األمريكية لإلتصال الرتبوي والتكنولوجي
Association For Educational Communication and Technology
)( AECT
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مجعية التدريس والتعلم بالتعليم العالي
Society for Teaching and Learning in Higher Education
)(STLHE
اجلمعية األمريكية للحاسب التعليمي
Association for the Advancement of Computing in Education
)(AACE
اجلمعية األمريكية لوسط الغربي للبحوث الرتبوية
)Midwest Educational Research Association ( MERA
مجعية اساتذة الرتبية األوروبيني
)European Teacher Education Network ( ETEN

 اجلمعية الدولية لعلوم التكنولوجيا التطويرية
The International Association of Science and Technology for
Development (IASTED).
 معهد املعلوماتية العلمي /كاليفورنيا  ،الواليات املتحدة األمريكية
Informing Science Institution.
 اجلمعية السعودية للبحوث الرتبوية والنفسية (جسنت).
 نادي القصيم األدبي.
 عضو جلنة اخلطط واملناهج جبامعة القصيم من عام .4911 - 4919
 عضو جلنة ترقيات املراتب العليا جبامعة القصيم 4919م.
 أدارة مخس ورش عمل لدراسة التقويم الشاملة ملركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطين يف مخس مناطق 4990 ،4990م.
 ممثل جامعة القصيم يف مشروع الرصد احلضري ملدينة بريدة  4919م.
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 مدرب دورات خماطر األجهزة الذكية  4919 - 4915 - 4914م.
 متحدث حبلقة نقاش مؤمتر " التعليم املوازي بني احلاضر واملستقبل – حمور
اجلودة يف التعليم املوازي" املعقود جبامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية عام
.4914
 متحدث ورشة العمل املقامة لرؤساء أقسام مواد اللغة االجنليزية يف إدارات التعليم
باململكة  ،يف منطقة القصيم حتت عنوان " :ابرز عوائق استخدام الوسائل
التعليمية يف تدريس مواد اللغة اإلجنليزية" عام 4911
 متحدث حماضرة " البالك بريي بني السلبيات ت واإلجيابيات" املعقودة يف الكلية
التقنية الزراعية باشراف جملس التعليم التقين بالقصيم عام . 4914
 رئيس جلسة يف مؤمتر التعلم االلكرتوني بني الواقع والتطلعات .كلية العلوم
واآلداب بالرس عام 4911
 رئيس جلسة يف ملتقى الشراكة اجملتمعية بني اجلامعة والقطاع اخلاص .كلية
العلوم واآلداب بالرس 4919
 مؤمتر املعهد املعلوماتي العلمي ( بورقة حبث)  ،اليبلينا –سلوفينا  ،يونيه  4996م.
 مؤمتر مجعية األساتذة األوروبية ( بورقة حبث)  ،ليدن –هولندا  ،فرباير  4997م
 مؤمتر احلوار الوطين بالقصيم ( بورقة حبث) . 4993،
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 ورشة عمل القيادات األكادميية – مركز القيادة األكادميي بوزارة التعليم
العالي  4919م.
 ممثل جامعة القصيم لورشة عمل التعليم الكرتوني جبامعة أم القرى 4996
 دورة التطوير املؤسسي يف هيئة األعتماد األكادميي -الدمام – مارس 4997
 دورة التطوير الرباجمي يف هيئة اإلعتماد األكادميي -جدة -إبريل 4997
 دورة التقويم يف قاعة الدرس – جامعة امللك عبدالعزيز  ،جدة أكتوبر  4997م
 عضو جلنة التدريب امليداني بقسم الرتبية باجلامعة .1000 -1006
 عضو جلنة املقررات بقسم الرتبية باجلامعة .1000 -1007
 ممثل جامعة القصيم لورشة عمل التعليم الكرتوني جبامعة امللك عبد العزيز
.4993
 ممثل جامعة القصيم لتد شني مشروع آفاق بالرياض .4993
 مؤمتر اجلمعية األمريكية لألتصال الرتبوي والتكنولوجي .4994
 مؤمتر اجلمعية األمريكية للحاسب التعليمي .4995
 مؤمتر مجعية استاتذة الرتبية األوروبيني .4993
 مؤمتر اجلمعية الدولية لعلوم التكنولوجيا التطويرية .4999
 مؤمتر اجلمعية األمريكية لوسط الغربي للبحوث الرتبوية .4991

 مهارة التعامل مع آليات تقنيات التعليم املتمثلة يف :
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. التعليم عن بعدo
. التعلم اإللكرتونيo
. تقنيات التعليم املطبوعةo
. الوسائل التعليمية املتنوعة واملتليمدياo
 أستخدامات احلاسب اآللي يف التعليم بفروعة املختلفة كالتعليمo
. والربامج املتخصصة،  والتعليم املربمج،االلكرتوني
.Instructional System Design  تصميم احملتوي التعليميo
Message Design  تصميم الرسالةo
حبث منشور
A PROPOSAL FOR A PREVENTIVE PROGRAM FOR RISKS
ASSOCIATED WITH THE USE OF THE INTERNET AND ITS IMPACTS UPON
STUDENTS' AWARENESS OF PERVERSE ISSUES
i-manager’s Journal of Educational Technology, Vol. 7 l No. 3 l.
October - December2010 2010

حبث منشور
Diagnostic Study of the Difficulties of Using Web Based Instruction ( WBI ) at
College level Special Issue of i-manager’s Journal of Educational
Technology ,Vol.9 No.1.
April – June 2012

حبث منشور
Risks Associated With The Use Of The Internet And Its Impact Upon Students'
Awareness Of Perverse Issues : Literature Review
Acta Didactica Napocensia,Volume 2, Number 4, 2009.
31 December 2009

حبث منشور
Inmates' Attitudes to Distance Education Whilst in Prison in the Kingdom of Saudi
Technológia vzdelávania" (Technology of education), in Arabia
electronical and printed version in No.5/2010
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 حبث منشور بعنوان "برنامج مقرتح يف ثقافة اإلنرتنت لتنمية الوعي ببعض
القضايا احلياتية باملرحلتني املتوسطة والثانوية  .جملة العلوم الرتبوية
والدراسات اإلسالمية جبامعة امللك سعود . 2012
 الباحث الرئيس لدراسة ""برنامج مقرتح للوقاية من أخطار االنرتنت وأثره
على تنمية وعي طالب التعليم العام ببعض قضايا االحنراف " مشروع حبثي
حمكم ومدعوم4996م.
 الباحث الرئيس للمشروع البحثي "" دراسة التقويم الشاملة ملركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطين – دراسة ميدانية ""  .مشروع حبثي حمكم ومدعوم
 4990م .
 الباحث الرئيس ملشروع دراسة "" برنامج مقرتح يف التوعية األسرية وأثره على
اجتاهات األسر السعودية يف التعامل مع اخلادمات " مشروع حبثي حمكم
ومدعوم 4990م .
 العوامل املشجعة والعوامل املعيقة ألستخدام التعلم عرب األنرتنت
جبامعةالقصيم  .رسالة دكتوراة منشور .4993
 مواقف الطالب جتاه استخدام التعلم عن بعد جبامعة القصيم  .حبث منشور
وحمكم باللغة االجنليزية 4997م  ،جملة:
Journal of European Teacher Education Network
( JETEN), Volume 2, Number 2, p 25- 33
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 مواقف نزالء اإلصالحيات العامة يف اململكة العربية السعودية جتاه إستخدام
نظام التعليم عن بعد ،حبث منشور وحمكم باللغة االجنليزية 4996م  ،جملة:
The Journal of Issues in Informing Science and Information,
Volume 4, p 125- 131.
 مقرتح برنامج "التأهيل التكنولوجي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات
السعودية"  ،والذي مت اعتماده مبعدل  19برامج تدريبية يف برنامج اإلبداع
والتميز الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي باململكة العربية السعودية.
 مقرتح برنامج "أبداع اإلثرائي الالصفي" والذي مت تطبيقه يف جممع األمري
سلطان للمتفوقني بربيدة يف الفصل الدراسي األول  4997م.
 حمور " تأثري التكنولوجيا على التعليم اجلامعي" – دراسة أثر املتغريات
العاملية على التعليم اجلامعي – مشروع آفاق  4997م.
 ماهية املناهج  ،مقال مرتجم .4994
 بناء املناهج  ،مقال مرتجم .4994
 أساسيات املناهج  ،مقال مرتجم .4994
 واجبات الطالب املبتعث جتاة الوطن  ،مقال منشور .4999 ،
 الظاهرية يف األدب  ،مقال منشور .1000

 جائزة البحث العلمي  ،جامعة وين احلكومية ،والية ميتشجان ،امريكا .4993
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 جائزة العميد للتفو ق العلمي جبامعة بول احلكومية  ،والية انديانا ،امريكا .4991
 جائزة رابطة الطالب املسلمني  ،والية انديانا ،امريكا .4991
 شهادة تقدير اجلمعية األمريكية لوسط الغربي للبحوث الرتبوية ،شيكاغو  ،امريكا
.4991
 شهادة تقدير مؤمتر احلوار الوطين مبنطقة القصيم .4993 ،
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