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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                    

 

 

 : البيانات الشخصية

 القحطاني سعد بن محمد بن داهمالاسم : 

 مكان امليالد : الرياض

  322101ص . ب  33611الرياض  –العنوان : اململكة العربية السعودية 

 2121123211: جوال 

  :saad.alkahtani@yahoo.comEmailالايميل :    

 : العربية أجيدهااللغة التي             

 

 :املؤهالت العلمية 

  هـ . 3212 إلاسالميةمحمد بن سعود  إلامامدكتوراه علم نفس من جامعة 

 هـ .3231نفس من جامعة امللك سعود   ماجستير علم 

  هـ.3221بكالوريوس علم نفس من جامعة امللك سعود 

 هـ3211 إلاسالميةمحمد بن سعود  إلامامبجامعة التربوي  إلاشراف 

 هـ .3211 إلاسالميةمحمد بن سعود  إلامامالثانوية بجامعة املدرسية  إلادارة 

  هـ  3223لغة انجليزية ملدة عام من بريطانيا 

  هـ3222دبلوم الدفاع املدني من معهد الدفاع املدني بالرياض ملدة سنتان 
 

  العضويات التخصصية :

 )الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن. 

  للتوجيه وإلارشاد بوزارة التربية والتعليمألاسرة الوطنية . 

 م.الجمعية السعودية للتنمية املهنية في التعلي 

 : إلاعتماد املنهي

 مدير ومدرب معتمد مرخص من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي. -3

 مستشار تربوي وتعليمي مرخص من وزارة التجارة والاستثمار. -1

 

 

 

 

 

 CV  ذاتيةالسيرة ال

 (ستشاراتالاوالتعليم، االدارة، التدريب، التخطيط، )عاما في :  63خبرات متنوعة ألكثر من 
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  الوظيفيةالخبرات 

 ةالحكومي الجهاتفي خبرات وظيفية  - أ

 / القسم إلادارة مدته طبيعة العمل

 جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية مستمر استاذ متعاون 

 جامعة سلمان بن عبد العزيز سنة الجامعة للفروع مستشار تعليمي ومساعد وكيل

 والتعليموزارة التربية  سنة مستشار وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط

 وزارة التربية والتعليم سنة مستشار ألامين العام إلدارات التربية والتعليم

 وزارة التربية والتعليم سنة عام شؤون املعلمينمدير 

 وزارة التربية والتعليم أربع سنوات مساعد مدير عام شؤون املعلمين

 مدارس ألارقم ألاهلية /القسم الثانوي  سنة مدير )إعارة(

 توجيه وإرشاد إدارة تعليم الرياض أربع سنوات تربوي  مشرف

 إدارة تعليم الرياض / ثانوي  سنوات ثمان مدير

 إدارة تعليم الرياض / ثانوي  أربع سنوات مرشد

 تعليم مكة / تعليم الرياض / ثانوي  سنتان معلم

 الدفاع املدني  تسع سنوات السالمة والحماية املدنية

  ةالخاصوظيفية في الجهات خبرات  - ب

 الجهة مدته طبيعة العمل

 ألاهليةاضوء الرياض /مدارس شركة الخبير املالية  مستمر مستشار تعليمي وتربوي 

 مدارس رحاب املعرفة ألاهلية/ شركة الخبير املالية مستمر مستشار تعليمي وتربوي 

 بجده املاليةشركة الخبير  ستة أشهر إداري وتعليمي وتطوير أعمالمستشار 

 شركة كادر السعودية للتعليم والتدريب سنة مستشار حلول التعليم والتدريب

 مكتب أبعاد الرؤية لالستشارات التعليمية والتربوية مستمر مستشار تعليمي وتربوي 

 للتعليم والتدريب خبراء التربيةشركة  سنتان نائب الرئيس التنفيذي لشركة خبراء التربية

 شركة ابن رشد التعليمية  سنتان ابن رشد التعليمية التنفيذي ملجموعةالرئيس ** 

 كلية ابن رشد للعلوم الادارية في ابها سنة عميد كلية ابن رشد للعلوم الادارية في ابها

 خبراء التربية للتعليم والتدريب سنة الخيريةاملشرف العام على اكاديمية آل ابراهيم 

 خبراء التربية للتعليم والتدريب سنة مدير مركز تدريب  )إعارة(

 السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود ثالث سنوات مستشار تدريب 

 مدارس ألارقم ألاهلية /القسم الثانوي  سنة مدير )إعارة(

 مجموعة الرشيد الاعالمية سنة دير التنفيذيامل

 تب الدعوة بالروضةكم سنة مدير املوارد املالية

 جامعة امللك سعود  أربع سنوات مستشار السالمة وألامن الجامعي 

 ) أهلي / عالمي( رياض جازان ، الذكر النموذجية ، أجيال الحضارة  ،مدارس شروق املعرفة  ، ابن رشد التعليمية  كلية ابن رشدالرئيس التنفيذي ملجموعة **                
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 مهارات وخبرات عملية 

  سعودب السنة التحضيرية بجامعة امللك لطال وطرق البحث ومهارات التفكير تدريس مهارات الاتصال 

  إلاسالميةمحمد بن سعود  إلامامالعام بجامعة علم النفس  ات في تخصصتدريس مقرر 

 راتيجية لشركة ابن رشد التعليميةعضو فريق اعداد الخطة الاست 

  الاستشارات لالستثمار والتطويروتقديم تقييم املنشئات التعليمية 

 للعدد من الحقائب التدريبية التدريبو  إلاعداد  

 التربية والتعليم إداراتلعدد من  إلاشرافيةلزيارات ا 

  ج اختيار مديري التربية والتعليمبرنامليات آاقتراح 

  من حيث : القطاع الخيري  ،قطاع عام، قطاع خاص قطاعات التي عملت بهاالمنسق برامج تدريبية في 

  دراسة الاحتياجات التدريبية للجهات وألافراد 

 دريبية املناسبة وضع الخطط الت 

 التوقيت ، والتكاليف ونحو ذلك املحتوى  : حيث الاتصال والاتفاق مع الجهات التدريبية املتخصصة على تفاصيل التدريب من ، 

 مة ورفع التوصيات للجهة املختصة تقييم البرامج املقد 

  تنمية املوارد املالية والبشرية 

 جهة حكومية 01معرض التوجيه وإلارشاد بمشاركة أكثر من ):  مثلوألاشراف عليها والندوات إقامة املعارض واملشاركة في تنسيق ال 

 قاء قادة ل ،ألامنيةبجامعة نايف العربية للعلوم الفكري واملعرض املصاحب  ندوة دور املدرسة في ألامن بتعليم الرياض، وخاصة       

 (هـ3211في تعليم الرياضلقاء قادة العمل التربوي هـ 3211 عسير تعليمفي العمل التربوي        

 الرياضبمنطقة سجون ال بإدارة"  " لم شمل ألاسرةاملتنقل برنامج الحقيبة تدريب و  إعداد 

  املنهي للمعلم والتي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليجورشة عمل ملناقشة برنامج التكوين تمثيل وزارة التربية والتعليم في 

  للمرحلة الثانويةتأليف كتاب علم النفس عضو لجنة 

  دليل الطالب التعليمي واملنهي إعدادشاركت في 

  فريق اعداد دليل املرشد الطالبي عضو 

  دليل الحماية املدنية إعدادشاركت في 

 : متعاون غير متفرغ في بعض الجهات 

  أمن وأمانإمارة منطقة الرياض مشروع 

 خبراء التربية للتدريب والتعليم شركة 

 للتدريب إبراهيمآل  عبد العزيز بن  إبراهيم أكاديمية 

 ألامن الجامعي بجامعة امللك سعودالسالمة و 

  مقيم برنامج دبلوم الادارة املدرسية بجامعة الامير محمد بن فهد 
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 الدورات التدريبية

  ) إلادارة، التوجيه وإلارشاد، القيادة التربوية، حل املشكالت واتخاذ القرار، حضرت العديد من الدورات التدريبية في مجاالت           

 ( كما في الجدول أدناه :، التخطيط التفكير إلابداعي           

 الجهة التاريخ اسم الدورة م
مجموع 

 الساعات

 12 خبراء التطوير هـ3211 دورة املدير التنفيذي 3

 62 بريطانيا ملدة أسبوعين. –بجامعة نيوكاسيل  هـ3211 دورة إدارة ألاداء وقيادة التغيير الاستراتيجي 1

 62 ماليزيا ملدة أسبوعين. هـ3211 التخطيط الاستراتيجي ملديري التربية والتعليم 1

 32 معهد إعداد للتدريب هـ3210 مهارات الحاسب آلالي 2

 31 دار الرؤى هـ3210 الاتصال والعالقات إلانسانية 1

 0 مركز املعرفة هـ3210 إدارة الجودة 6

 31 التدريب التربوي بالرياض هـ3211 أساسيات في التفكير 1

 31 مركز عطاء للتدريب هـ3211 املوازنات التقديرية ومفاهيم مالية ورقابية 0

 31 التدريب التربوي بالرياض هـ3211 حل املشكالت واتخاذ القرارات الفعالة 1

 31 التدريب التربوي بالرياض هـ3216 التصورات الذهنية والتغيير) البرادايم ( 32

 6 معهد السباعي هـ3212 املدخل العام للبرمجة اللغوية العصبية 33

 31 التدريب التربوي بالرياض هـ3212 قيادة عمليات التدريب)أنماط وأساليب( 31

 31 التدريب التربوي بالرياض هـ3212 قيادة عمليات التدريب)أسس ومهارات( 31

 2 التدريب التربوي بالرياض هـ3212 فن قيادة املدرسة 32

 36 التدريب التربوي بالرياض هـ3212 ألاشراف التربوي الفعال 31

 2 مستشفى امللك فيصل التخصص ي هـ3216 الصرع ودور املعلم في املدرسة 36

 31 التدريب التربوي بالرياض هـ3216 مهارات الكورت في التفكير 31

 31 التدريب التربوي بالرياض هـ3211 إلانترنت في خدمة التعليم 30

 31 التدريب التربوي بالرياض هـ3211 مهارات إلابداع 31

 12 التدريب التربوي بالرياض هـ3211 إلادارة التربوية الفعالة 12

 31 وحدة إلادارة املدرسية بتعليم الرياض هـ3213 التنشيطية للمديرين والوكالءالدورة  13

 16 إدارة التعليم بمنطقة حائل هـ3232 القائد الكشفي 11

 12 الجريس ي للتقنية هـ3232 نظام تشغيل الحاسب 11

 12 مركز التدريب الكشفي بالرياض هـ3232 إعداد القادة الكشفيين 12
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 وتزكيات وخطابات شكرشهادات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...هذا والحمد هلل على ما يسر وهدى 

 على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.الصالة والسالم و 

  

 املجال التاريخ الجهة م

 عمادة الكلية هـ3210 رئيس مجلس ألامناء لكلية ابن رشد 3

 عميد لكلية ابن رشد للعلوم إلادارية هـ3211 سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 1

 للمعلمينبرنامج النمو املنهي  هـ3210 مدير إلاشراف التربوي بالروضة 1

 دورة إرشادي الحاسوبي هـ3210 مدير شؤون الطالب بالرياض 2

 تزكية إلكمال الدراسات العليا هـ3216 لجنة املقابالت  1

 ألاسرة الوطنية للتوجيه وإلارشاد هـ3212 وكيل الوزارة لشؤون الطالب 6

 تفعيل دور املكتبة املدرسية هـ3212 شعبة املكتبة والبحث 1

 اللقاء التأهيلي ملديري املدارس هـ3212 التربوي بالروضةإلاشراف  0

 اللقاء التأهيلي ملديري املدارس هـ3212 مدير إلاشراف التربوي بالرياض 1

 اللقاء التأهيلي ملديري املدارس هـ3211 قسم إلادارة املدرسية بالرياض 32

 تزكية إلكمال الدراسات العليا هـ3211 ألاستاذ الدكتور محمد التويجري  أستاذ علم النفس بجامعة إلامام  33

 تزكية إلكمال الدراسات العليا هـ3211 ألاستاذ الدكتور عمر املفدى أستاذ علم النفس بجامعة امللك سعود  31

 تزكية إلكمال الدراسات العليا هـ3211 لك سعود ألاستاذ الدكتور سعيد دبيس أستاذ علم النفس بجامعة امل 31

 مسابقة التفوق الاجتماعي هـ3211 مدير عام التربية والتعليم بالرياض 32

 املشاركة في نجاح املسابقة الثانية هـ3211 حلقات إلامام أحمد بن حنبل 31

 نجاح العمل إلاداري للمجلة هـ3213 املشرف العام على مجلة شباب 36

 جهود تربوية وتعليمية هـ3230 مدير ثانوية املاوردي 31

 نجاح معرض التوجيه وإلارشاد هـ3230 مدير عام التربية والتعليم بالرياض 30

 التميز في النشاط املدرس ي هـ3230 مدير ثانوية املاوردي 31

 التميز في العمل إلاداري  هـ3231 مدير ثانوية املاوردي 12

 تحمل املسئوليةالعمل و  جودة هـ3231 املاورديمدير ثانوية  13


