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 ثانياً :المؤهالت العلمية

 
 التقدير المعدل التخصص الكلية الجامعة الدرجة م

 دكتوراه 1
اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية

العلوم 

 االجتماعية
 تدريسوطرق المناهج 

( مع 4,82تقدير ممتاز )

 مرتبة الشرف األولى

 التربية الملك سعود ماجستير 2
مناهج وطرق تدريس 

 العلوم االجتماعية
 ممتاز 4.53

 جيد جداً  3.77 جغرافيا التربية الملك سعود بكالوريوس 3

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ثالثا:المهام الوظيفية

 

 العام المقر المدة العمل م

 مشارك أستاذ  .1
 

 30/10/1440 ربية  الدوادميالت كلية

مساعد المشرف العام على كليات   .2

 الدوادمي وعفيف وساجر

 15/7/1439 مكتب المشرف العام بكليات الدوادمي عام

 26/12/1438 كلية المجتمع بالدوادمي 3 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  .3

نائب رئيس المجلس البلدي في   .4

 الجمش

 ـه14/4/1439 بلدية الجمش  

عضو المجلس البلدي في    .5

 الجمش

 25/2/1437 بلدية الجمش 4

 20/4/1436 كلية التربية بعفيف 2 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  .6

 أستاذ مساعد  .7
 

 25/10/1435 كلية  التربية بعفيف

 1434/1435  التربية بعفيف جامعة شقراءكلية  فصل دراسي متعاون   .8

 جامعة شقراءــــ عمادة السنة التحضيرية دراسيل فص متعاون في السنة التحضيرية  .9

 مهارات االتصال

 هـ1434/1434

 هـ 1431-1425 إدارة تعليم الدوادمي ـ البجادية 5 مدير مكتب التربية والتعليم  .10

األهلية القسم مدارس اإلمام الشافعي  2 مدير  .11

 المتوسط

 هـ 1434 -1431

المتوسط سلمان التعليمي القسم  مجمع الملك 2 وكيل  .12

 الرياض –

 هـ 1431 -1429

إدارة تعليم الدوادمي ـ مكتب التربية والتعليم  3 مشرف تربوي  .13

 بالجمش

 هـ1425ـــ 1422

 هـ1420ـــ 1414 إدارة تعليم الدوادمي ــ ثانوية القرين 6 مدير  .14

 هـ1413 إدارة تعليم الدوادمي ــ ثانوية القرين 1 معلم  .15



 ةرات التدريبيرابعا : الدو

 مصدرة مدته اسم البرنامج م

 مركز خبير للتدريب أيام3 مقيم جودة  .1

2.  
حاضر ومستقبل منظومات التميز 

 الفردي والمؤسسي
 ساعات3

الدولية عن االمارات ــ البوصلة 

 2020يونيو27ساعات3بعد

3.  
ر الدولي للهوية حضور المؤتم

  2030وطنية في ضوء رؤية ال
 أيام3

 10/6/1441ـ 8اءامعة شقرالمنظم ج

 مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض

 مجموعة رشاد فقيها15/11/2012 ساعات8 اإلنجاز االستراتيجي  .4

5.  

حضور دورة في الجودة هيئة  

المواصفات السعودية)استشراف 

 مستقبل الجودة(

 ساات4
هيئة المواصفات والمقاييس السعودية 

28/1/2020 

 ايام3 ية  الكايزندورة اإلدارة اليابان  .6
 26/7مركز صناعة العبقرية من 

__28/7/1439 

 كلية المجتمع يوم  تشكيل فرق العمل وبنائها  .7

 كلية المجتمع بالدوادمي يوم المعرفةإدارة   .8

 كلية المجتمع بالدوادمي يوم محاكي الشبكات مفتوحة المصدر  .9

10.  
فنيات في استخدام تطبيق 

 ms wordوورد
 يوم

 بالدوادميكلية المجتمع 

11.  
التخطيط االستراتيجي للعملية  

 التعليمية
 كلية المجتمع بالدوادمي بوم

12.  
ورشة": تعزيز ثقافة البحث 

 العلمي"
 جامعة شقراء عمادة البحث العلمي يوم

 المركز الوطني للقياس والتقويم يومان فنيات كتابة األسئلة  .13

14.  
البحث العلمي األساس المتين 

 للعملية التعليمية
 كلية المجتمع بالدوادمي يوم

15.  
تطبيقات الهواتف الذكية في الحياة 

 العامة
 كلية المجتمع بالدوادمي يوم

 كلية المجتمع بالدوادمي يوم  التواصل االجتماعيشبكات   .16



17.  
استخدام الحوسبة السحابية في 

 التعليم
 كلية المجتمع بالدوادمي بوم 

 كلية التربية بعفيف يوم  التعليم النشط  .18

 كلية التربية بعفيف يوم دة األداء التدريسيوج  .19

 كلية التربية بعفيف يوم أخالقيات العمل  .20

 كلية التربية بعفيف يوم استراتيجية كايزن  .21

 م2015مركز المتحدون للتدريب 48 دورة تدريب المدربين  .22

23.  
المهارات األساسية في الحاسب 

 اآللي
 م 2008وزارة التربية والتعليم  ساعة 32

24.  
األساسية في برنامج  رشةالو

 ( cortالكورت )
 م 2007مركز ديبونو األردن  ساعة 20

25.  
مديري المدارس بكلية دورة 

 المعلمين بالرس
 هـ 1416تقدير ممتاز  فصل دراسي

 م 2006 /4 /17مركز شمول للتدريب  ساعات 6 ماذا تقرأ وكيف تقرأ  .26

 م 4/2006 /17مركز شمول للتدريب  ساعات 6 أنماط التفكير  .27

 هـ 1422 /8 /29إدارة التعليم الدوادمي  أسبوع تدريب المشرفين الجدد  .28

 1/11/1424مركز نظم للتدريب  ساعة 25 هندسة النجاح  .29

30.  
تنمية مهارات المشرفين في الخط 

 العربي
 هـ 1425 /16/7إدارة تعليم الدوادمي  أسبوع

 هــ 8/8/1422تعليم الدوادمي  أسبوعان دورة االجتماعيات ) مدرب (  .31

32.  
تدريب المشرفين على الخط 

 العربي
 هـ 1424 /13/7تعليم الدوادمي   أسبوع

 هـ 29/8/1423تعليم الدوادمي  أيام 3 مشروع بناء االختبارات  .33

 هـ 12/7/1424نظم المعلومات  أيام 3 القراءة السريعة  .34

 هـ 1423 /26/6تعليم الدوادمي  أيام 3 الحاسب واستخداماته التعليمية  .35

 فصل دراسي دورة المشرفين التربويين )ممتاز(  .36
 -سعود اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن 

 كلية العلوم االجتماعية -قسم التربية 

 هـ 1/9/1423تعليم الدوادمي  أسبوع دورة الحاسب اآللي  .37



 هـ 1433 /19/1وزارة التربية والتعليم  ساعات 8 اإلدارة الموقفية  .38

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مساً :شهادات الشكراخ
 الموضوع المصدر م

 الحملة التوعية لحماية وخدمة البيئة الدوادميإدارة تعليم  -1

 المشاركة في اللقاء الحادي عشر لإلشراف التربوي رة تعليم عسيرادإ -2

 المشاركة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي دارة تعليم تبوكإ -3

 8/8/1422المشاركة في دورة االجتماعيات  يدارة تعليم الدوادمإ -4

5- 
الوزارة المساعد لإلدارة العامة وكيل 

 للمناهج

دراسة مقرري التاريخ والجغرافيا للصف األول 

 هـ 1425المتوسط 

 كلية المعلمين بالرس -6
تفوقه في دورة مديري المدارس وحصوله على تقدير 

 هـ 1416ممتاز 

 إدارة تعليم الدوادمي -7
الطالبية اركة في المنافسات الخارجية للنشاطات مشال

 هـ 1416في المحافظات عام 

 
 
 
 
 
 
 
 



  سادساً : العضوية
 جهة العضوية م

 –عضو الجمعية السعودية للعلوم والتربية النفسية ) جستن ( جامعة الملك سعود  -1

 كلية التربية

 األردن –عمان  –عضو مركز ديبونو للتفكير  -2

 كلية التربية –جامعة الكويت عضو المجلة التربوية التي تصدر من  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  سابعاً :الدورات التدريبية التي يقيمها

 

 الدورات م
 المدة

 قيادة اإلنجاز 1
يوم واحد عمادة شؤون الطالب ــكليات 

 الجامعة

 مهارات  العمل التطوع 2
يوم واحد عمادة شون الطالب ــ كليات 

 ةالجامع

 يوم واحد كلية المجتمع بالدوادمي ج/شقراء االختبارفنيات كتابة أسئلة  3

 يوم واحد كلية المجتمع بالدوادمي ج/شقراء التخطيط التشغيلي 4

 يوم مركز تطوير الكوادر  قيادة االجتماعات 5

 يومان تفعيل التعليم االلكتروني في التدريس  6

 يومان  التعلم النشط  7



 24/6/1438واحديوم  لتعلم) ورشة(إدارة ا 8

 

 

 

 

 

 

 ثامنا:اللجان العلمية

 

 الصفة المهام اسم اللجنة م

رئيس لجنة تحديث تقويم أداء الكوادر  1

 البشرية األكاديمية

بناء معايير تقويم عضو هيئة 

التدريس بكلية التربية وكذلك 

 الطالب المعلم

 رئيس 

 

 للمؤتمر تحكيم بحوث الطالب  المقدمة 2

 الطالبي السادس في الجامعات السعودية

 عضو تحكيم البحوث

عضو لجنة المقابالت في كلية التربية  3

بعفيف للتعيين على وظيفة أستاذ مساعد 

 ومحاضر

 عضو اختبار المتقدمين وإدارة المقابلة

رئيس لجنة اختيار المعيدين في قسم  4

 بعفيفاللغة االنجليزية بكلية التربية 

 رئيس لمفاضلةالمقابلة وا

عضو اللجنة الدائمة للخطط الدراسية  5

 بجامعة شقراء

دراسة البرامج والخطط 

 الدراسية باألقسام العلمية.

 عضو

رئيس لجنة الخطط البحثية للدراسات  6

 العليا بكلية التربية بالدوادمي

دراسة مشاريع  الطالب  

 في الماجستير والطالبات البحثية

 ارها.واقر

 رئيس

 

 

 

 شرا: المقاالت الصحفيةعا
 

 

 التاريخ وعاء النشر المقال م

 10/6/1437 نشرة المجالس البلدية المجالس البلدية بين التطوير اإلنجاز 1

 2015نوفمبر18 صحيفة الوئام المناهج الدراسية والتربية البيئية 2

 2015اكتوبر 13 صحيفة الوئام المناهج الدراسية بين التجديد والتطوير 3

 2015سبتمبر17 صحيفة الوئام التدريس بين اإلبداع والتقليد 4

 2015اكتوبر5 صحيفة الوئام قيادة االجتماعات 5

 7/9/2019 صحيفة الوئام القيادة اإلبداعية والتميز المؤسسي 6

 2019اكتوبر 2 صحيفة الوئام العناية باختيار القادة 7

 2019سبتمبر 22 قراءصحيفة جامعة ش القمة لصناعة مجد أمةهمة حتى  8

 2020مايو/2 صحيفة الوئام وطن اإلنسان ياوطني 9

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمة المجتمع

 الجهة المستفيدة
Beneficia 

Ry 

 تاريخ النشاط
Date of Activity 

 اسم النشاط
Activity Name 

 الرقم
NO. 

صيام يوم عاشوراء إدارة لقاء فضل  .1 2/9/2018 طالب الجامعة 
 بكلية المجتمع

1 

أمين اللقاء الدوري الثاني لقيادات  .2 20/1/1439 جامعةال
 الجامعة برعاية معالي مدير الجامعة 

2 

المشاركة في لجنة الحوار الوطني  .3 18/7/2017 طالب الجامعة
 بكلية المجتمع الدوادمي.

3 

أعضاء هيئة التدريس 
في الكليات ومن في 

 حكمهم

إقامة ورشة تدريبية بعنوان" إدارة  .4 24/6/1438
لتعلم" في كلية المجتمع بالدوادميا  

4 

إدارة ورشة " أسباب االنجراف الفكري  .5 21/3/2017 طالب الجامعة
 ...طرق عالجه" بكلية المجتمع 

 

5 

المشاركة في فعاليات وحدة اإلرشاد  .6 7/3/2017 طالب الجامعة
 األكاديمي بكلية المجتمع في

6 

أعضاء هيئة التدريس 
في الكليات ومن في 

 حكمهم

إقامة ورشة تدريبية بعنوان" التخطيط  .7 27/12/2016
 التشغيلي" بكلية المجتمع 

7 

إقامة برنامج تدريبي للموظفين بكلية  .8 6/3/2016 الموظفين 
 التربية بعفيف 

8 

أعضاء هيئة التدريس 
في الكليات ومن في 

 حكمهم

جودة األداء التدريسي كلية حضور دورة  .9 3/3/1437
 التربية بعفيف.

9 

حضور دورة تعزيز "ثقافة البحث  .10 5/3/1438 هيئة التدريس أعضاء
العلمي في جامعة شقراء " عمادة البحث 
 العلمي 

10 

أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات 

 السعودية

" فنيات كتابة األسئلة"  حضور فعاليات  ورشة 16/3/1437ـ15
المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم 

 العالي 

11 

 89اإلشراف علي فعاليات اليوم الوطني  25/9/2019 جامعةطالب ال 
 بكليات العلوم والتربية والمجتمع

12 

حضور ملتقى وكالء ووكيالت الكليات  17/6/1441 جامعة شقراء
 بالجامعة

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 البحوث العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 سهاالمقررات التي ادر 

  المرحلة الجامعية اسم المقرر م

  ماجستير مناهج البحث التربوي 1

  ماجستير التدريساالتجاهات الحديثة في  2

  بكالوريوس المدخل في التدريس 3

  بكالوريوس المناهج وطرق تدريس  اللغة العربية 4

 

 

 

 التابعة لكلية / جامعة
Affiliat 

 /University ) 

 تاريخ النشر
Date of 

Publisher 
(Please 

mention the 
YEAR clearly ) 

 مكان النشر
Publisher 

Information 

 اسم البحث
Research  Title 

 م

جملة كلية الرتبية جبامعة  1437 جامعة األزهر مصر.
 األزهر.

اجتاهات طلبة جامعة شقراء حنو التعليم 
 االلكرتوين

1 

لة كلية الرتبية جم 2018 جامعة سوهاج مصر
 بسوهاج

مقرر الرتبية  توافر املفاهيم البيئية  يف
االجتماعية والوطنية يف املرحلة االبتدائية  

 يف اململكة العربية السعودية

2 

اجمللة الرتبوية الدولية  2018 جملة دولية مستقلة األردن
 املتخصصة.

درجة توافر مهارات االقتصاد املعريف لدى 
معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية من 
وجهة نظر قادة املدارس  ابململكة العربية 

 السعودية.

3 

جملة كلية الرتبية  2015 جامعة اببل/ العراق
األساسية للعلوم الرتبوية 
 واإلنسانية / جامعة اببل

التدريس املهنية درجة كفاءة أعضاء هيئة 
يف كليات اجملتمع جبامعة شقراء من وجهة 

 نظر الطالب.
 

4 

اجمللة ا الرتبوية  الدولية  2016 ردنجملة دولية مستقلة األ
 املتخصصة.

فاعلية تصور مقرتح ملقرر الكرتوين يف 
تقنيات التعليم على التحصيل واالجتاه حنو 

 املقرر) مشرتك)

5 



 

 ميةعلمناقشة الرسائل ال

 

 

خ تاري العضوية القسم  الجامعة  جةالدر العنوان

 المناقشة

وفق نموذج التعلم المدعم  يسينامج تدربر

ة (وفاعليته في تنميSAMRنية )ِبالتق

العليا وحب االستطالع  ويات التفكيرمست

  البات المرحلة الثانوية.غرافي  لدى طالج

االمام محمد بن  كتوراهد

  اإلسالميةسعود 

م قسكلية التربية /

ج وطرق المناه

 التدريس

مناقش 

 جيخار

3/5/1443 

      


