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 جامعة امللك سعود

 تخصص فيزياء رياضيات

 _ بكالوريوس علوم وتربية تخصص فيزياء رياضيات )جامعة امللك سعود(

 _ معلم رياضيات ثم مشرفا تربويا وعدد من املناصب القيادية في التربية والتعليم .

 هـ.1418/1419ــ عضو مجلس إدارة مدارس التربية النموذجية عام 

مجلس إدارة مدارس رياض نجد في دورتيه الرابعة والخامسة ونائبا لرئيس املجلس وقد انتهت عضويته في املجلس  ــ عضو 

 بحكم النظام .

 _ شارك في لجان تطوير وإعداد مناهج الرياضيات الحديثة عند إقرارها ملراحل التعليم العام الثالث .

 املجال اإلعالمي :  

م في مراحل مبكرة من الدراسة الجامعية ، وترأس القسم الرياض ي في جريدة الرياض في 1975_ البداية في منتصف عام 

 نفس العام.

 _ أسهم في تطوير وتأسيس بعض املجالت املتخصصة )الجيل ، الشباب ، والفروسية( مديرا ورئيسا للتحرير.

يدين بالفضل بعد هللا لجريدة الرياض حيث قض ى فيها معظم وافضل فترات عمله الصحفي ، ولألستاذين عثمان _ 

 العمير وتركي العبدهللا السديري.

 ( وحصل على تقدير ممتاز.1978_ مثل اململكة في أول دورة لإلعالميين الرياضيين العرب في بغداد )مارس 

 (1978س ي لإلتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية )بانكوك ــ مثل اململكة في املؤتمر التأسي

 ــ وعدد من مؤتمرات اإلتحاد فيما بعد،

( وهي املشاركة األولى للصحافة الرياضية 1987ــ مثل اململكة في مؤتمر اإلتحاد الدولي للصحافة الرياضية )سيؤل 

 السعودية في هذا املؤتمر.

 رات العاملية الكبرى )األوملبياد،كأس العالم،األسياد،أمم آسيا،الخليج ..الخ(ــ حضور وتغطية العديد من البطوالت والدو 



 في قطر كأحد رواد اإلعالم الرياض ي الخليجي. 17ــ تم تكريمه في دورة الخليج الـ

يام ــ تم تكريمه من قبل اإلتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية كأحد روادها واملسهمين في نهضتها في الذكرى الثالثين لق

 اإلتحاد.

 ــ عضو مؤسس في اإلتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية.

 ــ عضو اللجنة التأسيسية لإلتحاد السعودي لإلعالم الرياض ي.

املحتلفة وعالقته باألطراف األخرى ــ القاء عدد من املحاضرات داخل اململكة وخارجها حول اإلعالم الرياض ي وقضاياه 

 والصحافة املقروءة وواقعها،وشارك في العديد من الندوات للغرض نفسه.

الرياضية كل ثالثاء تحت مسمى )في منتصف  ــ أشتهر بكتابة مقال اسبوعي في جريدة الرياض ثم الجزيرة وأخيرا جريدة 

 وهو مقال إرتبط به منذ بداياته الصحفية. ثم تحول إلى األسبوع( ناقش العديد من القضايا الرياضية املختلفة ،

 زاوية يومية في جريدة الرياضية.

 ــ حاليا:

متفرغ للعمل اإلعالمي واملشاركات اإلعالمية وإلقاء املحاضرات واملشاركات في اللقاءات واملناسبات اإلعالمية وتنظيمها 

 وتبادل الخبرات في هذا املجال.

 ير عودة سدير.ــ أمين عام لجنة تطو 

 


