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 ذاتيــــــةالســـيرة ال

 
 ة:أواًل : معلومات شخصي

 احملسن بن سامل بن دخيل العقيليعبد:    االســــــــم  
 م7/2/1970 : تاريخ امليـالد   
 التطبيقيالثقايف و  وعلم اللغة املناهج:  دكتوراه الفلسفة يف  املؤهل العلمي 

 م(2001هـ/ 1422) عام  لرتبية ،، كلية ا حصل على درجة الدكتوراه  يف جامعة أوهايو، أمريكا 

  :2012، منذ أكتوير أستاذاملرتبة العلمية 

  م2006حىت  2002أستاذ مساعد من 

  م2012وحىت سبتمرب  2007مشارك من أشتاذ 
 قسم املناهج وطرق التدريس/ كلية  /  التطبيقي الثقايف و علم اللغةو :  أستاذ املناهج  الوظيفـــــة

 / جامعة امللك سعودالرتبية

  0505466294للتواصل: جوال ،aloqailiksu@gmail.com 
 :: الخبرات اإلدارية ثانيا
 م(.2004هـ/ 1424) رق التدريس  بكلية الرتبية/ جامعة امللك سعودرئيس  قسم املناهج وط 

 هـ.1424و  1423لعامني  عضو جملس كلية الرتبية/ جامعة امللك سعود 

 هـ.1428هـ وحىت 1426منذ العام  / جامعة امللك سعودمدير مركز حبوث كلية الرتبية 

  عضو جملس عمادة البحث العلمي، وكالة جامعة امللك سعود للدراسات العليا والبحث
 العلمي.

 ام على برنامج كراسي البحث بوكالة اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية للع العام املشرف
 هـ.1429/ 1428اجلامعي 

 اإلدارة العامة للتعليم مستشار غري متفرغ/ وزارة التعليم العايل/ وكالة الوزارة للشؤون التعليمية /
 هـ .1428للعام  العايل األهلي

 هـ1430هـ/ 1429للعام  / وزارة التعليم العايلةالثقافيللشؤون  متفرغ مستشار. 
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 هـ/ 1430رة التعليم العايل/ وكالة الوزارة للتخطيط واملعلومات  للعام متفرغ/ وزا مستشار
منذ  على اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء عمل مستشارا ومشرفا عاما، حيث هـ1431
 هـ.1435شعبان  4، وحىت هـ1430شوال 

 بان شع 5، منذ ة التعليم العايل/ وزار مركز البحوث والدرسات املستشار واملشرف العام على
 هـ.1436/ 12/ 30هـ وحىت 1435

  2016رئيس جلنة جائزة وزارة الثقافة واإلعالم للكتاب لعام. 

  2017رئيس جلنة جائزة وزارة الثقافة واإلعالم للكتاب لعام. 

 : الخبرات العلمية والمهنية:ثالثا
  التقارير  من والذي أعد جمموعة وزارة التعليم العايل يف الفريق االستشاري الثقايفرئيس

والسياسات العامة يف التنمية  ياالسرتاتيجوالتخطيط  ةوالثقاف يف التعليم الثقافية والدراسات
 .الثقافية

 ( هـ/ 1424رئيس فريق حتليل حمتوى املناهج الدراسية الربيطانية: دار املعرفة للتنمية البشرية
 م(.2004

  اجلدوى إلنشاء بعض الكليات واجلامعات األهلية. تساار دأجنز عددا من 

  والدراسية لبعض الكليات واجلامعات األهلية.شارك يف تطوير عدد من اخلطط األكادميية 

  حبثا ودراسة وورقة علمية بالعربية واإلجنليزية يف عدد من الدوريات العلمية  50نشر ما يزيد على
 احمللية والعربية والدولية.

  تمثيل وزارة التعليم العايل يف عدد من املهمات العلمية والعملية واإلدارية، مثل بعض بتشرف
ومعهد اإلدارة  ووزارة العمل، ،اللجان يف هيئة اخلرباء، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة اخلارجية

 .العامة

 احمللية والعربية والدولية. والثقافية عضو يف عدد من اجلمعيات العلمية 

  يف بعض اجلامعات السعودية والعربية  والدكتوراهوناقش عددا من رسائل املاجستري أشرف
 واألجنبية.

 : الدورات التدريبية: ارابع
  دورة تدريبية بعنوان ) حتويل/ تطوير القيادة االسرتاتيجيةTransforming Your Leadership 

Strategy كلية سالون لإلدارة، جامعة،)MIT 2012، بوسطن، يوليو. 
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  ( بناء وقيادة ودميومة املنظمات اإلبداعية دورة تدريبية بعنوانBuilding, Leading, and 

Sustaining the Innovative Organization كلية سالون لإلدارة، جامعة،)MIT ،مارس ، بوسطن
2011. 

 تطوير املمارسات املثلى لدعم أهداف املؤسسة تدريبية بعنوان ) التخطيط االسرتاتيجي دورة :
 Strategic Planning: Develop the best strategic planning to support yourوحتقيقها 

company’s goals. ،) اجلمعية األمريكية لإلدارةAmerican Management Association ( 

AMA)  :2012، نوفمرب الواليات املتحدة األمريكيةسسكو، سان فران. 

  دورة تدريبية بعنوان )القيادة االسرتاتيجية يف عامل متغريStrategic Leadership in Changing 

World كلية سعيد إلدارة األعمال، جامعة،)Oxford، 2011 فرباير ،بريطانيا. 

 لتعليم العايل دورة تدريبية بعنوان )تطوير القيادات اإلبداعية يف اEmerging Leaders in Higher 

Education منظمة ،)Academic Impressions 2011، بوسطن، يوليو. 

  دورة تدريبية بعنوان ) منوذج مجعية اإلدارة األمريكية يف اإلدارة الشاملة للمشاريعAMA's 

Comprehensive Project Management Workshop ،)اجلمعية األمريكية لإلدارة American 

Management Association ( AMA) : سان فرانسسكو، الواليات املتحدة األمريكية، أبريل 
2013. 

 حتويل ( تطبيق القيادة األكادميية / دورة تدريبية بعنوانTransforming Academic Leadership) ،
تعليم العايل، الرياض، ، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وزارة ال ALCمركز القيادة األكادميية 

 .2014فندق األنرتكنتننتل، نوفمرب 
 


