
 المعلومات الشخصية

 سعودي الجنسيــــــة: عادل سعد عبدهللا أبودلً االســــــــــــــــــم:

 

 الخرج مكان الميالد: هـ32/11/1211 تاريـــخ الميــــالد:

 الخرج المحافظــــة: المملكة العربٌة السعودٌة الدولــــــــــــــــــة:

 311    1314188 رقم الهاتـف: aabodally@ud.edu.sa البريد الجامعـــــي:

 الوظيفة الحاليــــة:

 ،أستاذ مساعد

ومكلف برئاسة قسم التربٌة 

 وعلم النفس

 جهة العـمـل:
كلٌة التربٌة، قسم التربٌة 

 وعلم النفس

 

 ةالمؤهالت العلمي

 الدولة اسم الجامعة التخصص الدقيق التخصص العام ـهتاريخ علمـــيالمؤهل ال 

 هـ1413 وريوسبكال 1
بكالورٌوس فً 

 التعلٌم االبتدائً
 السعودٌة كلٌة المعلمٌن فً الدمام لغة عربٌة

 السعودٌة  جامعة الملك سعود أصول التربٌة التربٌة ـه1431 ماجستير 2

 أصول التربٌة التربٌة هـ1421 دكتوراه 3
اإلمام محمد بن جامعة 

  سعود اإلسالمٌة
 السعودٌة

 

 التاريخ الوظيفـي

 الدولة الفترة جهة العمل الوظيفة 

 معٌد 1
قسم التربٌة وعلم النفس، كلٌة 

 المعلمٌن فً الدمام
 السعودٌة هـ1431-هـ1412

 محاضر 2
قسم التربٌة وعلم النفس، كلٌة 

 المعلمٌن فً الدمام
 السعودٌة هـ1421-هـ1431

 أستاذ مساعد 3
قسم التربٌة وعلم النفس، كلٌة 

 مام، جامعة الدالتربٌة
 السعودٌة هـ حتى تارٌخه1421

 

 واللجان الخبرات اإلداريـة

 الدولة الفترة جهة العمل الوظيفة 

 السعودٌة هـ1431-هـ1431 كلٌة المعلمٌن فً الدمام وكٌل الكلٌة لشؤون الطالب 1

 السعودٌة هـ1411-هـ1418 كلٌة المعلمٌن فً الدمام مدٌر شؤون الطالب 2

 السعودٌة هـ1412 كلٌة المعلمٌن فً الدمام مٌد الكلٌةاإلشراف على مكتب ع 3

 السعودٌة هـ1431 كلٌة المعلمٌن فً الدمام مساعد أمٌن مجلس الكلٌة  4

5 
رئاسة وعضوٌة عدة لجان مختلفة، ما بٌن 

 تعلٌمٌة وإدارٌة
   

 



 األبحاث العلمية

 الوصف المجـــــال 

1 
 األبحااااث العلمياااة المنشاااورة

 لبحثيةواالهتمامات ا

 ( عدد األبحاث المنشـــورة: )

 ( 1 عدد األبحاث تحت النشر: )

 االهتمامات البحثية:

 

 التعليم المستمر في مجتمع المعرفة: نحو رؤية جديدة لمجتمع جديد. أسماء األبحاث العلمية 2

3 
اإلشااااااراف علاااااا  الرسااااااا ل 

 العلمية
 ( العلمية: )المشاركة في تحكيم الرسا ل  ( الرسا ل المشرف عليها: )

4 
المشااااـاركة فااااي المااااؤتمرات 

 والندوات العلمية
 ( المؤتمرات المحلية: )

 ( المؤتمرات الدوليـة: )
 ( الندوات العلمية: )

  عضوية اللجان العلمية 5

 

 المقررات الدراسية

1 
 الوصف المجـــــال

 الخبرات التدريسية
  المقررات التي أقوم بتدريسها:

 هارات البحث، أصول التربٌة اإلسالمٌة.مبادئ التربٌة، م

 

 خدمة المجتمع

 الدولة الفترة جهة العمل النشاط 

 السعودٌة هـ حتى تارٌخه1423 جمعٌة البر بالمنطقة الشرقٌة عضو لجنة مشروع اكتفاء 1

2 
عضووو اللجنووة العلمٌووة للقوواء السوونو  

الثووووووانً عشوووووور للجهووووووات الخٌرٌووووووة 

 بالمنطقة الشرقٌة.

 السعودٌة هـ حتى تارٌخه1424 المنطقة الشرقٌةجمعٌة البر ب

3 
عضووووٌة لجنوووة المحكموووٌن لجوووائ ة اإلدارة 

العاموووة للتربٌوووة والتعلوووٌم للبنوووٌن بالمنطقوووة 

 الشرقٌة لألداء المتمٌ .

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلوٌم للبنوٌن 

 بالمنطقة الشرقٌة

الوووودورة ا ولووووى للعووووام 

 هـ21/1421الدراسً 
 السعودٌة

 

 


