
يعة.  �بكالوريوس ال�

جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

  سنة : 1421هـ - 2000 م.

ماجست�� مناهج وطرق تدريس. 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 
سنة: 1434 هـ - 2013م.

بية.  دكتوراه فلسفة ال��

جامعة املدينة العاملية. 
سنة :1442هـ - 2020 م. 

يدج للتدريس بالتقنيات الرقمية.  شهادة كم��

سنة :1440هـ - 2019 م. 

� التعليم، ومهارات ا��وفيس من مايكروسوفت. 
تطبيقات الحاسب ا���� ��

سنة :1436هـ - 2017 م. 

� التعليم (200ساعة).
دورات ��

� الحاسب ا���� وتقنيات التعليم (250ساعة).
دورات ��

دورات تطوير الذات (150ساعة).

دارة (20ساعة). � ا��
دورات ��

� (20 ساعة).
ا¡� � ا��من السي��

دورات ��

� مجال التعليم.
ورش عمل ��

اتيجيات التعليم الحديثة. قدمت دروس نموذجية وفق اس��

� تنمية
ح قائم ع¬ النظرية ا�تصالية �� فاعلية برنامج محوسب مق��

مهارات ت³وة القرآن الكريم لدى ط³ب نظام المقررات بالمرحلة الثانوية

� المملكة العربية السعودية. 
��

أثر استخدام التقنيات الحديثة القائمة ع¬ النظرية ا�تصالية لتنمية

مهارات ت³وة القرآن الكريم لدى طلبة نظام المقررات بالمملكة العربية السعودية.

إدارة تعلیم الریاض.

إدارة تعلیم الشرقیة.

میدالیة االستحقاق من خادم الحرمین الشریفین من الدرجة الثالثة.

 .( � �ºبوية والنفسية (جس � الجمعية السعودية للدراسات ال��
عضو ��

� الجمعية السعودية للدراسات ا�جتماعية.
عضو ��

بية الخاصة. عضو الجمعية السعودية لل��

عضو جمعية المكتبات والمعلومات السعودية.

� بالعربية. �ºالناطق � �ºاء والباحث عضو أريد للعلماء والخ��

إجادة الحاسب اآليل
واملايكروسوفت اوفيس

التخطيط
والتحليل

مهارات
االتصال

العمل
الج�عي

المهارات

المؤه³ت التعليمية

الكتابة
التعليم الرقمي األكاد�ية  العمل التطوعي تحكيم البحوث

واألدوات البحثية 

cv

..

. .

.

ين سنة. �معلم (متقدم) تربية إس³مية ��ك�� من ع�

� جميع  مراحل التعليم العام 
��

وكيل للمرحلة الثانوية لمدة سنة.

ف ومدير حلقات لتحفيظ القرآن الكريم. �م�

� عدة مراكز بحثية وعلمية.
مستشار وُمحكم وباحث ��

المؤتمرات

العضويات

شهادات شكر وتقدير

البحوث

ات العملية الدورات التدريبيةالخ��
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عيÊ أحمد الفيفي

0503093526

Aahf9@hotmail.com

بوية والنفسية: التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية.2018م. المؤتمر الثامن ع�� للجمعية السعودية للعلوم ال��

بية 2020 م المؤتمر العلمي السابع ع�� للجمعية العربية لتكنولوجيات ال��

س³مية المعاÌة والقضايا المستجدة  2020م. المؤتمر الدو�� الثالث للدراسات ا��

بية جامعة المدينة العالمية 2020م. بوية والنفسية لكلية ال�� � للدراسات ال��
بوي الدو�� الثا¡� المؤتمر ال��

اململكة العربية السعودية - الرياض

.


