اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -اﻟﺮﻳﺎض
Aahf9@hotmail.com
0503093526

عي Êأحمد الفيفي
المؤه³ت التعليمية
 .بكالوريوس 
اليعة.

كميدج للتدريس بالتقنيات الرقمية.
 .شهادة 

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺳﻨﺔ 1421 :ﻫـ  2000 -م.

ﺳﻨﺔ 1440:ﻫـ  2019 -م.

ا  التعليم ،ومهارات 

اوفيس من مايكروسوفت.
تطبيقات الحاسب  

.
ماجست مناهج وطرق تدريس.

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 .ﺳﻨﺔ 1436:ﻫـ  2017 -م.

ﺳﻨﺔ 1434 :ﻫـ 2013 -م.

 .دكتوراه فلسفة البية.
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﺳﻨﺔ 1442:ﻫـ  2020 -م.

الدورات التدريبية

الخات العملية


.
.
.
.
.
.
.

معلم )متقدم( تربية إس³مية  ك من 
عين سنة.
  جميع مراحل التعليم العام
وكيل للمرحلة الثانوية لمدة سنة.

مف ومدير حلقات لتحفيظ القرآن الكريم.
ومحكم وباحث   عدة مراكز بحثية وعلمية.
مستشار ُ

.
.
.
.

دورات   التعليم )200ساعة(.
دورات  الحاسب 
ا  وتقنيات التعليم )250ساعة(.

دورات تطوير الذات )150ساعة(.

ادارة )20ساعة(.
دورات  
دورات  
السي  ا¡ ) 20ساعة(.
امن



ورش عمل  مجال التعليم.

قدمت دروس نموذجية وفق اساتيجيات التعليم الحديثة.

المؤتمرات
.
.
.
.

ع للجمعية السعودية للعلوم 
المؤتمر الثامن 
البوية والنفسية :التعليم ما بعد الثانوي :الهوية ومتطلبات التنمية2018.م.
ع للجمعية العربية لتكنولوجيات 
المؤتمر العلمي السابع 
البية  2020م.
اس³مية المعاÌة والقضايا المستجدة 2020م.
المؤتمر
الدو الثالث للدراسات 





الثا¡ للدراسات البوية والنفسية لكلية البية جامعة المدينة العالمية 2020م.
المؤتمر البوي
الدو 


البحوث

العضويات
.
.
.
.
.

عضو  الجمعية السعودية للدراسات 

البوية والنفسية
)جس.(º

عضو   الجمعية السعودية للدراسات اجتماعية.
عضو الجمعية السعودية 
للبية الخاصة.
عضو جمعية المكتبات والمعلومات السعودية.


الناطق ºبالعربية.
والباحثº
والخاء
عضو أريد للعلماء


 .فاعلية برنامج محوسب 
مقح قائم ع¬ النظرية اتصالية   تنمية
مهارات ت³وة القرآن الكريم لدى ط³ب نظام المقررات بالمرحلة الثانوية
  المملكة العربية السعودية.
 .أثر استخدام التقنيات الحديثة القائمة ع¬ النظرية اتصالية لتنمية
مهارات ت³وة القرآن الكريم لدى طلبة نظام المقررات بالمملكة العربية السعودية.

شهادات شكر وتقدير
.

إدارة ﺗﻌﻠﯾم اﻟرﯾﺎض.

.

إدارة ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺷرﻗﯾﺔ.

.

ﻣﯾداﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣن ﺧﺎدم اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

المهارات
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠامﻋﻲ

ﻣﻬﺎرات
اﻻﺗﺼﺎل

ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث
واﻷدوات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻷﻛﺎدميﻴﺔ

إﺟﺎدة اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﱄ
واﳌﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ اوﻓﻴﺲ

