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 -وادلناصب العلمية واإلدارية:اخلربات 
 الوظيفة الرقم

 سئيغ كعم التربيت الخاصت بيليت التربيت بجامعت أم اللشي. -1-

 وهيل وليت التربيت . -2-

 عميذ خذمت اإلاجخمع والخعليم اإلاعخمش . -3-

 ؤلاسؼاد ألاوادًمي بفشوع الجامعت .ميلف باإلؼشاف على وخذة  -4-

 . سئيغ كعم البدىر التربىيت -5-

 مذًش بشهامج جؼىيش مهاساث جلىيم الخدصيل الذساس ي  -6-

 مؽشفا عام على بشهامج جىميت مهاساث الحياة بالخعاون مع اللؼاع الخاص.  -7-

 في العذًذ مً اللجان ؤلاداسيت واإلااليت وألاوادًميت .عظىا  -8-

 -العضىات العلمية وادلهنية:
 الجهت معمى العظىيت

عظى هيئت الخدشيش في اإلاجلت العشبيت للذساظاث التربىيت والاحخماعيت. )مجلت 

 اليىتروهيت 

 -الشياض

 حامعت ؤلامام مدمذ بً ظعىد الاظالميت اإلاعخمش باإلاملىت العشبيت الععىدًت   عظى حمعيت خذمت اإلاجخمع والخعليم

 حامعت اإلالً ظعىد الجمعيت العلميت الععىدًت للتربيت الخاصت

 حامعت اإلالً ظعىد عظى الجمعيت الععىدًت للعلىم التربىيت والىفعيت)حعتن(

 حامعت ػيبت الجمعيت الععىدًت لللياط

 حامعت الاسدهيت-الاسدن عظى في اإلاجلغ العشبي للمىهىبين واإلاخفىكين.

 د. صبحي بً ظعيذ بً عىيع الحاسسي  الاظم 

 حامعي  بجامعت أم اللشي  أظخار  الىظيفت الحاليت 

 هفغلم ع الخخصص الذكيم

 .وليت التربيت. حهت العمل 

 أظخار  الشجبت  العلميت.

ذ ؤلالىترووي   ssaharthy@uqu.edu.sa البًر

Ssoh236@hotmail.com  

 7375073050 الجىاٌ

mailto:ssaharthy@uqu.edu.sa
mailto:ssaharthy@uqu.edu.sa
mailto:Ssoh236@hotmail.com
mailto:Ssoh236@hotmail.com


 5من  2صفحة 

 

 حامعت ؼلشاء عظى في لجىت الخىحيه وؤلاسؼاد الؼالبي.

 وليت التربيت . ألاوادًميت والاداسيتعظى في العذًذ مً اللجان 

 وليت التربيت عظى في لجىت اإلالابالث الشخصيت للخعييىاث للىظائف ألاوادًميت. 

 وليت التربيت مجلغ وليت التربيتعظى 

 وليت التربيت مجلغ كعم التربيت الخاصتعظى 

والبدث ووالت الجامعت للذساظاث العليا  مجلت العلىم التربىيت والىفعيت عظى 

 ئداسة اإلاجالث‘-العلمي

 الخعليميت إونووالت الجامعت للؽ وليت خذمت اإلاجخمع والخعليم اإلاعخمشعظى في 

 وليت التربيت. أمين  وملشس اللجىت العلميت إلاإجمش اإلاعلم الخامغ بجامعت أم اللشي 

 العشبيت للتربيت والعلىم والاداباإلاإظعت  يش للمجلت العشبيت لعلىم ؤلاعاكت واإلاىهبتالخدش مذًش 

 التنمية ادلهنية )احلضىر وادلشاركة يف ادلؤمترات والندوات والدورات(

 -البرامج التدريبية: -أوال-

البرامج الخذسيبيت في مجاٌ الخخصص والجىدة والاعخماد 

 ألاوادًمي

 مذة الخذسيب  الجهت اإلاىظمت

 اظبىعان الصين/ ؼىغهاي . البرامجي والخلىيم الذاخليت الجىدة أهظمت جأظيغ

 اظبىع الىالًاث اإلاخدذة الامشيىيت-هيىسيىن اللادة و للمذساء ألاعماٌ كيادة و جدعين في الحس ي الزواء دوس 

 اظبىعان اإلااهيا/ ميىهخ دوس الجامعاث في خذمت اإلاجخمع.

  الخىاصن  ئخذار و الشخصياث جدليل في الىفغ علم جؼبيلاث

 اإلاخباًىت الشخصياث بين
 عؽشة أًام اإلاغشب - البيظاء الذاس

في ئػاس  الاسجلاء باعذاد وهخابت البدىر ألاوادًميت وؤلاداسيت

 مىظىمت الجىدة

ا  عؽشة أًام ماليًز

 أظبىع العشبيت اإلاخدذة ؤلاماساث-دبي العلميت. اإلاجالث في وهخابتها العلميت ألاوساق جدشيش

 اظبىع حامعت ؼلشاء جىصيف اإلالشساث والخذسيب اإلايذاوي واعذاد جلاسيشها

 زالزت اًام حامعت اإلالً ظعىد اظتراجيجياث الخذسيغ والخلييم

 اليؽش في الذوسياث العلميت "
عمادة الخؼىيش الجامعي والجىدة 

 الىىعيت بجامعت أم اللشي.
 ًىمان

 ًىمان عمادة اإلاىخباث بجامعت أم اللشي  اظخخذام مصادس اإلاعلىماث في اإلاىخبت الشكميت الععىدًت "

 أظاظياث الخعلم الالىترووي.  ومنها:

 *بيئت الخعلم الالىترووي وبىاء اإلادخىي.

 *أدواث الاخخباساث والخلييم الالىترووي.

 *هظام الفصٌى الافتراطيت.

 اظبىع عمادة الخعلم الالىترووي

 اظبىع حامعت اإلالً عبذالعضيض دوسة في ئعذاد اإلاذسبين )اإلاذسب اإلادترف(
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 اظبىع وصاسة التربيت والخعليم بالشياض البذًل. الخلىيم أظاليب

 اظبىع حذة -الذوساث الخذسيبيتمشهض  العلىن حعذًل مهاساث

 اظبىع بجذة العامت الاداسة معهذ SPSS ملذمت في بشهامج

 اظبىع حامعت اإلالً عبذالعضيض . –حذة  اظتراجيجياث الخفىير الابذاعي هظشيت )جشيض(

 اظبىعان مشهض اإلالً عبذالعضيض للحىاس الىػني دوسة في ئعذاد مذسب ليؽش زلافت الحىاس

 فصل دساس ي مشهض ؤلاسؼاد ألاظشي  دبلىم ؤلاسؼاد ألاظشي.الخذسيب في 

 وسػ العمل: -زاهيا-

 الجهت اإلاىظمت وسػ العمل

 حامعت اإلالً ظعىد جؼىيش أكعام التربيت الخاصت بجامعاث اإلاملىت

 وليت التربيت. ئعذاد بشهامج اإلااحعخير في مجاٌ التربيت الخاصت

 التربيتوليت  جؼىيش بشهامج الذبلىم التربىي .

 -اإلاىجمشاث العلميت : -زالشا-

 الجهت اإلاىظمت اإلاإجمشاث

 ٌ  حامعت ؼلشاء الذبلىماث التربىيت... بين الىاكع واإلاأمى

اإلاىائمت بين معاًير الخىحيه وؤلاسؼاد ومعاًير الجىدة والاعخماد 

 ألاوادًمي في الخعليم العالي

 الجامعت ؤلاظالميت باإلاذًىت اإلاىىسة

 وليت التربيت الخامغ مإجمش اإلاعلم

اإلاعخجذاث في أبدار -اإلاإجمش الذولي الشابع للالعاكت والخأهيل

 الاعاكت مً الىظشيت الى الخؼبيم

 الهيئت الععىدًت للخخصصاث الؼبيت

اإلاشهض الاظيؽاسي بىالًت ظان دًيغى. بالىالًاث  الاػفاٌ روي الاخخياحاث الخاصت

 اإلاخدذة الامشيىيت

ٌ مإجمش اللياط   مشهض اللياط والخلىيم ألاو

 أظاظياث الخلييم اإلانهي لألشخاص روي  ؤلاعاكت وأدواث الخلييم

 )صعىباث الخعلم هىمىرج(

 مشهض خذماث مإظعاث روي الاخخياحاث الخاصت

دمج وجمىين ألاشخاص روي الاخخياحاث الخاصت في الخعليم 

 والخدذًاث( -واإلاجخمع ) اإلاماسظاث

 بنهاحامعت –وليت التربيت 

 مناقشة  الرسائل العلمية :
جم وهلل الحمذ. مىاكؽت العذًذ مً الشظائل  العلميت والبدىر العلميت واإلالاًيغ لؼالب وػالباث بجامعاث مخخلفت مشل ) 

 حامعت هاًف العشبيت للعلىم-حامعت هجشان -حامعت الخليج العشبي-حامعت أم اللشي   -حامعت اإلالً ظعىد -حامعت الىىيذ

ولياث الؽشق  -حامعت البللاء الخؼبيليت باألسدن -حامعت ؤلامام مدمذ بً ظعىد ؤلاظالميت -حامعت اإلالً خالذ -الامىيت

 حامعت اللصيم(-وليت داس الحىمت ألاهليت بجذة -العشبي بالشياض



 5من  4صفحة 

 

 -الربامـــح اإلرشادية والتدريبية التي قمث بإعدادها :

 اإلاعخىي الخعليمي معمى البرهامج م

بشهامج ئسؼادي اهخلائي كائم على ؤلاسؼاد اإلاعشفي العلىوي بهذف جخفيف معاهاة  -1-

 الؼالب روي صعىباث الخعلم .

 البيالىسيىط

بشهامج ئسؼادي لخؼىيش مهاساث مؽشفي ومؽشفاث الخذسيب اإلايذاوي بلعم التربيت  -0-

 الخاصت.

 البيالىسيىط

 اإلاشخلت الشاهىيت .لخىميت مهاساث الحياة لذي ػالب اإلاشخلت الشاهىيتي. بشهامج ئسؼادي هفس  -5-

الخفاٌؤ بشهامج ئسؼادي كائم على هظشيت ئليغ )علالوي اهفعالي( بهذف جىميت  -4-

 لخفع الظغىغ الىفعيت.

 اإلاشخلت الشاهىيت

جدعين ؤلادسان الحس ي لذي الخالميز روي  اللعب الحشوي فيبشهامج جذسيبي لخىميت  -3-

 .صعىباث الخعلم

 اإلاشخلت الابخذائيت

 -شهادات التقدير وخىائز التميز:
ؼهادة 

 الخلذًش

 مصذسها اإلاىاظبت

لشئاظت  فشيم بدث . بعىىان ) اظهام    الخعليم العالي.معالي وصيش  خؼاب ؼىش

 الجامعاث الىاؼئت في الخىميت اإلاعخذامت.(

 وصاسة الخعليم العالي.

 حامعت ؼلشاء معالي مذًش حامعت ؼلشاء  للخميز في أداء العمل ألاوادًمي وؤلاداسي. خؼاب ؼىش

حائضة ألاداء 

 اإلاخميز

الحىىمي اإلاخميز في دوستها الشاهيت الحصٌى على حائضة الؼائف لألداء 

 هـ بالفىص باإلاشهض ألاٌو في اإلاؽشوع الحىىمي اإلاخميز1451

 ئماسة مىؼلت مىت اإلاىشمت

مشهض خذماث مإظعاث روي   . الىفاءة العلميت في اإلاعإوليت اإلاجخمعيت حائضة

 الاخخياحاث الخاصت

 -: اإلنتاج العلمي ومشروعات حبثية واستشارية  :ثاني عشر
 داس اليؽش عىىان الىخاب م

 مىخبت حشيش صعىباث الخعلم في اإلاشخلت الجامعيت . -1-

 مىخبت اإلاخىبي  هظشياث الخىحيه وؤلاسؼاد الىفس ي وجؼبيلاتها في ؤلاسؼاد اإلاذسس ي. -0-

 مىخبت اإلاخىبي. ملياط " صعىباث الخعلم في اإلاشخلت الجامعيت " -5-

 مؼابع اللصيم .ئعذاد الالئدت ؤلاداسيت واإلااليت  لعمادة خذمت اإلاجخمع والخعليم اإلاعخمش  -4-

ة بدث ميلف به مً ِكبل وصاس  في الخىميت اإلادليت اإلاعخذامت. "  الجامعاث الىاؼئتئظهاماث  -3-

،سئيغ فشيم  يالخعليم العال

اإلاؽشوع. وصاسة الخعليم العالي 

 م0710لعام
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 حامعت اليمامت سئيغ فشيم عمل جلذًم خذمت اظدؽاسيت وأوادًميت ئلى حامعت اليمامت ألاهليت . -0-

خذمت اإلاجخمع والخعليم في مجاٌ  مذعىممؽشوع بدث اإلاىافلت على جمىيل   -0-

 .اإلاعخمش 

عمادة البدث العلمي بجامعت 

 أم اللشي 

 ثالث عشر:االهتمامات العلمية :-   
. (SPSS)باظخخذام بشامج الحاظب آلالي*  برنامج 

ً
--مشل جدليل البياهاث ئخصائيا   

*كظاًا معاصشة في اللياط والخلىيم   

 * ؤلاسؼاد ألاوادًمي.

.النظم الخبيرة في مجال إلارشاد ألاكاديمي*  

 رابع عشر: مهارات خاصة:-
 .تالجامع جظعهاجىفيز حميع البرامج وألاوؽؼت الخعليميت والليام بمخابعتها وجلىيمها ػبلا للعياظاث واللىائذ التي *-

 .وؤلاؼشاف والخلىيم.العمل طمً فشق عمل في ظشوف صعبت ووطع الخلاسيش ؤلاؼشافيت ومخابعت ألاعماٌ*-

ًُ الخؼّىس -* هام، طمان جىفيز أفظل الاظتراجيجّياث التي جظم
َ
ت اإلا

ّ
عخمّش في بيئت العمل. وطع ألاهذاف الخاّصت بياف

ُ
اإلا

لاسيش الخاّصت بها
ّ
 .وكياط مذي هجاح ألاداء في جىفيزها، وُمخابعت الخ

 العيؼشة . -الليادة -الخىظيم -اللذسة على . الخخؼيؽ *-

 
 الخاسيخ الخىكيع ليليتا الاظم

 التربية  د. صبحي بن سعيد الحارثي

 

25/7/1442 

 
 واهلل ويل التوفيق،،،

 

 

 

 

 


