
 

 

 د. عبدالرزاق بن محمد آل قوت 
 

  ستاذ مشاركأ الوظيفة:

 
 

 المعلومات الشخصية

 سعوديالجنسية | 

 كلية التربية –تقنيات التعليم  القسم |

 amalqoot@iau.edu.saالبريد الجامعي الرسمي |

 444تحويلة 0138274155الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية   

 االنجليزية   

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 م2012 الدكتوراة في فلسفة التربية  سعودجامعة الملك  الرياض 
 م2004 ماجستير اآلداب في التربية جامعة الملك سعود الرياض 
 م1999 اآلداب في التربية سبكالوريو جامعة الملك سعود الرياض

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

والتدريب المستمر بجامعة الملك سعود في ضوء احتياجاتهم التدريبية برنامج تطوير مهارات تقنيات التعليم لمدربي برامج التعليم 

 مقترح
 الدكتوراة

 الماجتسير للمرحلة االبتدائية   في تقنيات التعليم االحتياجات التدريبية لمعلمي التفوق العقلي واالبتكار 
 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 الوظيفةرتبة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 أستاذ مشارك كلية التربية هـ5/7/1439

 أستاذ مساعد  كلية التربية  هـ5/7/1439إلى  هـ28/10/1433
 محاضر كلية التربية  28/10/1433هـ الى 20/8/1432

 

 
 

  



 

 

 
 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
 وكيل كلية التربية  412رقم المكتب وكالة التطوير وخدمة المجتمع  هـ16/4/1437اعتباراً من 
 رئيس قسم 413رقم المكتب قسم تقنيات التعليم  هـ27/1/1435اعتباراً من 

 مدير مركز   مبنى اإلدارة مركز الخريجين والتنمية المهنية هـ21/8/1438هـ الى 21/8/1436من 
العام الجامعي لمدة ثالث فصول دراسية اعتباراً من 

 هـ1434هـ/1433
بوكالة الكلية للشؤون وحدة القبول والتسجيل 

 30االكاديمية مكتب رقم 
 مشرف وحدة 

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 م أسماء الباحثين عنوان البحث

الدولية المجلة العربية 

 م2017للمعلوماتية ، 
تصورات طالب السنة التحضيرية بجامعة الدمام نحو توظيف 

 شبكات التواصل االجتماعي لدعم وتعزيز عمليات التعليم والتعلم 

  عبدالرزاق آل قوت

 محمد كمال عفيفي
1 

المجلة العلمية لكلية 

التربية بالوادي الجديد 

 م2016جامعة أسيوط / 

خدمات الدعم االكاديمي والفني المتاحة للدراسين عبر بوابات 

 التعليم عن بعد بالجامعات السعودية 
 2 عبدالرزاق آل قوت

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية كلية التربية 

 م2016بجامعة حلوان/ 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بالتفوق الدراسي 

التربية بجامعة االمام عبدالرحمن بن في ضوء اتجاهات طلبة كلية 

 فيصل 

 عبدالرزاق آل قوت 

 محمود محمد أبو جادو

3 

مجلية التربية كلية 

التربية بجامعة االزهر/ 

 م. 2015

فاعلية برنامج تدريبي قائم على فلسفة التدريس المصغر لتطوير 

أداء الدراسات بدبلوم التربية في توظيف أجهزة العروض 

 تعليم االلكترونية بال

 4 عبدالرزاق آل قوت

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 م أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
المجلة العلمية لجامعة الباحة  هـ10/3/1439

 للعلوم اإلنسانية 
التعليم اإللكتروني ببرامج التعليم المستمر 

ومعوقات استخدامه بجامعة اإلمام 

 فيصلعبدالرحمن بن 

 1 عبدالرزاق آل قوت

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
المؤتمر الدولي األول في التربية 

الخاصة وصعوبات التعليم ، 

 م. 2015جامعة البلقاء التطبيقية /

كفايات تقنيات التعليم االلكتروني لدى معلمي التربية 

الخاصة ومعيقات توظيفها ببعض مدارس المملكة العربية 

 السعودية 

 عبدالرزاق آل قوت 

 محمد كمال عفيفي
1 

 
 



 

 

 

 

 المشاريع البحثية المنتهية
 

 م أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
 ال يوجد 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين البحثعنوان 

مدى مواءمة مخرجات كلية اآلداب بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل مع متطلبات سوق العمل
 غازي العتيبي / د. عبدالرزاق آل قوت د.

 د. منيرة االزرقي / د. صيته العجمي 

 د. حورية الدوسريد. هنادي العرقوبي / 

 

 

 العلميةالمساهمات في المؤتمرات والندوات 
 

 م عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
جامعة الملك سعود بعمادة التعليم  حضور

االلكتروني والتعليم عن بعد خالل 

 هـ 23/11/1435-22الفترة من 

 يحلقة النقاش الثالثة عشرة للتعلم اإللكترون

 بيئات التعلم االلكتروني المستقبلية  

1 

عبدالعزيز للعوم مدينة الملك  حضور

نوفمبر  4-2والتقنية خالل 

 م.2014

المؤتمر السعودي األول لدعم البحث العلمي 

 التمويل ، التحديات والحلول

2 

معهد اإلدارة العامة خالل الفترة  حضور 

 م2014ديسمبر  2-4

مؤتمر القيادات اإلدارية الحكومية في المملكة 

 العربية السعودية : الواقع والتطلعات  

3 

-15وزارة التعليم العالي خالل  حضور

 م2014ابريل  16
مؤتمر ومعرض التعليم العالي :االبتكار في 

 التعليم العالي  
4 

ابريل  9-7جامعة البلقاء التطبيقية  مشاركة بورقة علمية مشتركة 

 م2015
الخاصة  ةالمؤتمر الدولي األول في التربي

 وصعوبات التعلم 
5 

ابريل  23-22ل جامعة الدمام خال حضور

 م2015
المؤتمر الوطني األول للسنة التحضيرية في 

 الجامعات السعودية 
6 

جامعة االميرة نورة بنت  حضور 

ربيع  23-22عبدالرحمن  خالل 

 هـ1436الثاني 

المؤتمر الوطني العشرين لجمعية الحاسبات 

السعودية : الشبكات االجتماعية واالمن الفكري 

 والوطني 

7 

 14-12وزارة التعليم خالل  حضور 

 م2016ابريل 
 8 المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

  عضو اللجنة الدائمة لإلشراف على برامج اتعلم عن بعد 
  عضو فريق عمل بناء آليات لربط مخرجات الجامعة بمتطلبات سوق العمل والمجتمع  
  عضو لجنة مبادرة تطوير مركز التعليم المستمر 

 

 



 

 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 م المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1  تقنيات التعليم  تقن 152 تدريس
 2 تقنيات التعليم  وسل 100 تدريس
 3 تطبيقات الحاسب في التعليم  تقن 301 تدريس
 4 انتاج واستخدام الوسائل التعليمية  تقن 195 تدريس

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -تدريسها )عنوان المقرروصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم 

 
ضمن متطلبات  اجباري تقن( وهو مقرر152التربية متعدد التخصصات ) سمقرر تقنيات التعليم لبرنامج بكالوريو

 الكلية لإلعداد التربوي للطالب المعلم 
1 

لإلعداد التربوي  االجبارية لبات الكلية( ضمن متطوسل100)  كلية المعلمين مقرر تقنيات التعليم لبرنامج بكالوريوس

 للطالب المعلم
2 

 اجباري وهو مقرر تقن( 301)لبرنامج بكالوريوس التربية متعدد التخصصات تطبيقات الحاسب في التعليم مقرر 

 ضمن متطلبات الكلية لإلعداد التربوي للطالب المعلم

3 

 ختياريتقن( وهو مقرر ا152لتخصصات )وريوس التربية متعدد البرنامج بكال انتاج واستخدام الوسائل التعليمية مقرر 

 ضمن متطلبات الكلية لإلعداد التربوي للطالب المعلم

4 

 
 الدراسات العليا

 

 م المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 تقنيات التعليم  تقن 513 تدريس
 2 تكنولوجيا التعليم في التربية الخاصة  تقن 554 + توصيف  تدريس
 3 تطبيقات الحاسب في تعليم العلوم الشرعية  نهج 463 تدريس

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
عداد التربوي اال مقرر اجباري ضمن متطلبات وهوتقن(  513) التربية الدبلوم العام فيتقنيات التعليم لبرنامج مقرر 

 للدارس من اجل ممارسة مهنة التدريس. 
1 

تقن ( وهو ضمن مقررات برنامج الماجستير في التربية الخاصة  554) تكنولوجيا التعليم في التربية الخاصةمقرر 

 ويعمل على امداد الدارس بالمعلومات النظرية والتطبيقية حول توظيف التقنيات في مجال التربية الخاصة  
2 

نهج ( وهو ضمن مقررات برنامج الماجستير في طرق تدريس  463) الحاسب في تعليم العلوم الشرعيةتطبيقات مقرر 

 العلوم الشرعية وهو يمد الدراس بالمعلومات التطبيقية والنظرية حول كيفية توظيف الحاسب لتعليم العلوم الشرعية  
3 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 م المرحلة عدد الطالب من إلى

 1 البكالوريوس  متعدد  مستمر خالل الفصول الدراسية 
 
 



 

 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
 ال يوجد 

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

 ال يوجد 
 

  وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(المهمات اإلدارية واللجنات 

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

 متعددة : رئيس قسم ، وكيل كلية ، مدير مركز ، مشرف على وحدة ، عضو مجلس كلية ، عضو مجلس قسم
 

 عضوية اللجان 
 

 # من إلى المنصب الجهة
 متعددة : عضو لجنة دائمة ، عضو لجنة مؤقته ، عضو لجنة بقسم ، عضو لجنة بمجلس الكلية ، عضو لجنة عليا 

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي –وقت كامل 

 للطالب والطالبات لمرحلة الدراسات العليا ضمن الوقت المخصص لألعمال االكاديمية 
 

 العمل التطوعي
 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
 داخل الجامعة فقط 

 

لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب، تقنية المعلومات، ا

 1 الحاسب االلي 
 2 المهارات اإلدارية والتخطيط 

 
 م25/11/2018 خر تحديثآ


