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د . موسى القرني

+996 500 503 104

grny2009@hotmai l .com 

التواصل

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - محافظة العرضيات

المعلومات الشخصية

االسم

الحالة االجتماعية

 تاريخ الميالد

 متزوج

1405/10/05

موسى عبدالمعين محمد القرني

المؤهالت

 دكتوراه في فلسفة التربية تخصص 

المناهج و طرق التدريس. 

مــاجستير فــي المنــاهج و طــرق التدريــس 
العامة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. 

بكالوريوس في اللغة العربية.

الشهادات و الخبرات و العضويات

مدرب معتمد من إدارة تعليم القنفذة.

مــدرب محـترف معتمد مـن المركز العالمي الكندي.
حاصل على الرخصة الدولية للتدريب.

مــــدرب محــترف معتـــمد مـــن األكـــاديمــية الدولـــية 
إلعادة االتزان البشري وعضو في األكاديمية ذاتها.

 
مــدرب محــترف معتــمد مــن المركــز العـربي للتعــلم 

السريع وعضو في المركز ذاته.

ممـــــــارس معتـــمد فــــي التعـــلم السريــع والتـدريب.

مـدرب معتـــمد مـن اإلدارة العـامة للتربية و التعلـيم 
بمنطقة عسير.

مـــدرب و ممــــــارس الكـــــوتشينج التوجـــيه الفعـــال.

ممارس إدارة الضغوط الحياتية.

حــــاصل عـــلى شهــــادة كــامبردج الدولـــية لتقنـــــية 
المعلومات.

 
مدرب متعـاون مع مركز التدريب و التطوير المهني 

بأحد رفيدة.
 

مــدرب متعـــاون مــع إدارة النشـــاط الطــالبي بـــإدارة 
تعليم عسير.

 
مرشد طالبي لمدة سنة.

منسق التدريب بالمدرسة.

مدرب مقيم في ساعة برمجة.
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الخبرات في التدريس الجامعي

أساسيـــات المنــــاهج (كلـــية اللغــات والترجـــمة)

منـــاهج وطـــــرق تـــدريس (كلــية أصـــــول الـــدين)

طــــرق التدريــــس الخــــاصة (كلـــية أصـول الـدين)

قمت باإلشراف على طالب التربية العملية في 

التدريب الميداني لثالث سنوات.

تدريس المقررات التالية بمرحلة البكالوريوس:

الدورات كمدرب

فن التعامل مع اآلخرين و التأثير فيهم. 
التربية بالجرافولوجي. 
أسرار التفوق العلمي.

مهارات و فنون دراسية. 
التفوق الدراسي. 

حل المشكالت بطرق إبداعية.
مهارات في التخاطب و اإللقاء.

التخطيط للتدريس. 
مهارات التخطيط الشخصي.

التقويم من أجل التعلم 
التعلم النشط.

إدارة البيئة الصفية. 
خرائط المفاهيم. 

الوعي الذاتي.
حل المشكالت.

السلوك التوكيدي. 
المهارات اإلعالمية الناقدة.

المهارات الشخصية واالجتماعية.
فطن. 

القدرات العامة الجانب اللفظي.
المدخل التفاوضي لتنمية مهارات 

التفكير الجمعي وتنفيذ الدروس لدى 
معلمي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية.
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الدورات التدريبية وورش العمل

اإلنفوجراف التعليمي وتوظيفه في المواقف 

التعليمية.

ضوابط وإجراءات الحوكمة والتغيير. 

التدريس اإلبداعي. 

توظيف لغة البدن في التدريس الجامعي. 

اإلدارة الصفية في المرحلة الجامعية. 

أساليب تعزيز تركيز الطالب في المرحلة الجامعية. 

توظيف استراتيجيات حديثة في التقويم. 

مهارات رفع كفاءة التدريس لألستاذ الجامعي.

مهارات التدريس الجامعي الفّعال.

هندسة التدريس وتصميم آلياته

أدوات قوقل في التعليم الجامعي.

عمــــــــادة تطـــــــوير التعلــــــيم الجـــــــــــامعي 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ضمـــــن تأهـــــــيل األستــــــــــاذ الجـــــــــــــامعي

المؤلفات

كتاب علمي: تقويم نواتج التعلم. 1

كتاب أدبي: سطور من نور. 2

الندوات

ندوة البلوكتشين واستخداماتها في التعليم.
المركز الوطني للقياس والتقويم قياس

ندوة الجودة في التعليم.
المركز الوطني للقياس والتقويم قياس

1

2

( تعريب التعليم: يقظة فكر ام انتكاسة أمة ؟ 
مركز الفهرس العربي الموحد .

فهرس االستشهادات العربية .. حلم طال انتظاره 
مركز الفهرس العربي الموحد .

3

4

األبحاث

بحث علمي ُمقدم في مؤتمر جستن 
بجامعة الملك سعود.

1

دورات في البرمجة

Make Code  البرمجة باستخدام 1

المدرب المقيم في ساعة برمجة 2
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الدورات كمتدرب حضورًيا

-إعداد الحقائب التدريبية.

-التخطيط اإلستراتيجي.

-فن اإللقاء. 

-فن إدارة الحياة.

-فن التعامل مع اآلخرين.

-طرائق التدريس. 

-المونتاج في التعليم. 

-قوقل في خدمة التعليم. 

-بناء فرق العمل.

-مقياس هيرمان.

-بطاقة األداء المتوازي.

-اإلشراف التربوي الفعال.

-إستراتيجيات دمج مهارات التفكير في المنهج.

-تنمية مهارات االتصال في الحوار.

-مهارات التخطيط المنظم.

-تنمية مهارات المعلمين في بناء االختبارات 

 و تطبيقها و تحليلها إحصائًيا.

-التعلم التعاوني.

-تقنيات الذاكرة.

-الخرائط الذهنية. 

-دراسة الحالة السلوكية.

-مهارات السلوك التوكيدي.

-التربية بالجرافولوجي.

-الجودة الشخصية.

-االحتواء النفسي.  

-مهارات تطوير الذات.

-التخطيط اإلبداعي للحياة.

-الخط العربي. 

اتصالك سر نجاحك. 

-ارفع مقاييسك. 

-كيف تجعل طالبك متفوقين. 

-أنا و خمس و أربعون دقيقة.

-التطوير المهني لمعلمي اللغة العربية 

 المستوى األول والثاني.

-السحابة الحاسوبية. 

-المدونات اإللكترونية. 

-إدارة التغيير الشخصي.

-إدارة الجودة الشاملة في التعليم. 

-العروض التقديمية في التعليم. 

-برنامج فطن.

-استخدام مهارات التفكير. 

-الوعي الذاتي. 

-حل المشكالت. 

-السلوك التوكيدي.

-المهارات اإلعالمية الناقدة.

-المهارات الشخصية واالجتماعية. 

-تصميم المحتوى اإللكتروني. 

-المشرف التربوي كمطور مهني.

-مجتمعات التعلم المهنية.

-تدريب المدربين.
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المقاالت المنشورة

استعراض نموذج كمب في تصميم المنهج، وتوظيفه في تصميم مناهج اللغة العربية. 
منشور في موقع مكتب التربية العربي لدول الخليج.

1

المعلم أوًال.
منشور في موقع مكتب التربية العربي لدول الخليج.

2

المدخل التكاملي في تعليم اللغة العربية.
منشور في موقع مكتب التربية العربي لدول الخليج.

3
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ورش العمل

المعايير والرخص المهنية. 

األخطاء الشائعة في البحوث العلمية.

تأهيل المعلم حق للمتعلم. 

أفكار ومهارات في إنجاز الرسائل العلمية.

تحليل البيانات وتصويرها. 

التوجهات الحديثة في البحوث التربوية. 

النص الحيوي فن التأثير بالكتابة.

نحو لغة إبداعية في مواقع التواصل االجتماعي.

 الذكاء العاطفي والتربية اإليجابية. 

االستثمار وعلم البيانات.

مهارات القيادة الفعالة في مؤسسات التعليم.

تنمية المهارات الريادية في التعليم.

طرق قياس المهارات.

مهارات تطبيقية في تطوير أداء المعلمين.

التعليم عن بعد .. دراسات , تجارب , إنجازات.

 شؤون المعلمين.

تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم والتعلم .

برنامج إعداد المعلم ومستقبل المهنة.

 الدراسات البينية في العلوم التربوية.
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هيئة تقويم التعليم والتدريب.

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جستن.

المركز الوطني للقياس والتقويم قياس.

المركز الوطني للقياس والتقويم قياس.

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

مركز التدريب اللغوي جامعة الملك سعود.

مركز التدريب اللغوي جامعة الملك سعود.

المركز الوطني للقياس والتقويم قياس.

المركز الوطني للقياس والتقويم قياس.

هيئة تقويم التعليم والتدريب,

هيئة تقويم التعليم والتدريب.

هيئة تقويم التعليم والتدريب.

جامعة الملك سعود.

مكتب التعليم بالنسيم.

اإلدارة العامة للتعليم بالجوف

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

جامعة الملك سعود.

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

المؤتمرات

1       المؤتمر الدولي لتقويم التعليم، مهارات المستقبل، 

          تنميتها وتقويمها. 

2       خدمة العمالء من منظور حكومي وفق رؤية 2030 ( إلكتروني).

3       أبرز مالمح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي 

         الجديد ضمن رؤية 2030  ( إلكتروني ).

4       مؤتمر التعليم ما بعد الثانوي الهوية و متطلبات التنمية. 

5       ضريبة القيمة المضافة ومواضيع ذات عالقة بها في ظل 

         رؤية المملكة 2030. 

6       مؤتمر التحول الرقمي. 

7       مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي.

8       مؤتمر األمن السيبراني.

9       مؤتمر صحافة البيانات.

10     مؤتمر "لين 6 سيجما بالقطاع الحكومي"

11     مؤتمر  "الجوانب القانونية في اإلدارة الحكومية" 

12     المؤتمر الدولي الثاني في التربية (التربية...آفاق مستقبلية) 

13     مؤتمر القيادة بالممارسة. 

14     الخدمات الرقمية لوزارة المالية  (منصة اعتماد).

15     المؤتمر التاسع عشر (تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي).

16     مؤتمر ( المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل ).

المركز الوطني للقياس والتقويم قياس

معهد اإلدارة العامة.

معهد اإلدارة العامة.

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن).

معهد اإلدارة العامة.

معهد اإلدارة العامة.

معهد اإلدارة العامة.

معهد اإلدارة العامة.

معهد اإلدارة العامة.

معهد اإلدارة العامة.

معهد اإلدارة العامة.

جامعة الباحة.

معهد اإلدارة العامة.

معهد اإلدارة العامة.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك خالد بأبها.
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الدورات كمتدرب عن بعد( إلكترونًيا)

- دورة مهارات إدارة الصف. 
- دورة إدارة االجتماعات. 

- دورة التخطيط اإلداري.
- دورة قيادة المنظمات اإلدارية.

- دورة تعديل السلوك.
- دورة مبادئ وأسس العالقات العامة.

- دورة مهارات التفاوض الفعال.
- دورة اإلدارة اإلستراتيجية.

- دورة تقدير األولويات. 
- دورة إدارة فرق العمل.

- دورة إستراتيجيات التعلم والذاكرة.
- دورة اضطرابات االنتباه.

- دورة أساليب إثارة الدافعية نحو التعلم.
- دورة أساسيات اللغة االنجليزية المتقدمة.

- دورة أساليب التعامل مع المراهقين.
- دورة مهارات االتصال مع الجمهور.

- دورة قياس وتقييم األداء.
- دورة تطبيقات تعليم التفكير.

- دورة إستراتيجيات إدارة الوقت.
- دورة إدارة الموارد البشرية.

- دورة مهارات اإلقناع والتأثير.
- دورة التوجيه واإلرشاد التربوي.

- دورة بناء الحقائب التدريبية.
- دورة طرق التفوق الدراسي.

- دورة البرمجة اللغوية العصبية.
- دورة الخدمة االجتماعية.

- دورة إستراتيجيات تطوير األداء.
- دورة جدولة األعمال.
- دورة القيادة االدارية.

- دورة ادارة الصراع والتغيير.
- دورة إدارة ضغوط العمل. 

- دورة الكتابة االكاديمية والنشر العالمي. 
- دورة التوجيهات المعاصرة للبحوث التربوية.
- دورة الكوتشينج التعليمي فرص وتحديات.

- دورة أهم التحديات البحثية لطالب الدراسات العليا.
.APAP دورة التوثيق العلمي بنظام -

- دورة التميز في األداء الحكومي.
- دورة استشراف مستقبل التعليم. 

- دورة عوامل التفكير المحفزة في التعليم.
- دورة الممارسات التطبيقية إلدارة األزمات 

   في المؤسسات التعليمية.   
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دورات فــي التقنية واإلدارة واألعمــال
التطوعـية والتخطيط والبيئة العملية

أسس اإلدارة. 
مقدمة في الموارد البشرية.

العمل التطوعي. 
مبادئ العمل التطوعي. 

مقدمة تمهيدية حول التخطيط اإلستراتيجي.
تكنولوجيا المعلومات في مكان العمل.

أتِقن برامج المايكروسوفت.
العمل الجماعي و التواصل _ طرق التواصل. 

مهارات التفكير اإلبداعي في بيئة العمل.
مهارات حل المشكلة في بيئة العمل. 

مهارات العرض الشفهي. 
سلسلة بناء الذات - تقدير الذات والفعالية.

إدارة الضغوط في العمل.
الخطة المهنية.

مقدمة في برنامج مايكروسوفت آوتلوك.
أتِقن برنامج مايكروسوفت إكسل 2013.

األخالقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة.
كيف تبني شبكة عالقات اجتماعية فعالة.

أسرار نجاح المقابلة الشخصية.
أساسيات القيادة. 

الهوية الرقمية.
المعلم التقني. 

ممارسة القيادة ا. 
القيادة التنفيذية الفاعلة. 

الدروس لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية.
التدريب على نظام إدارة التعليم اإللكتروني منصة. 

مدرستي تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي. 
المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل. 

الكتابة االكاديمية والنشر العالمي. 
التوجيهات المعاصرة للبحوث التربوية. 

الكوتشينج التعليمي فرص وتحديات.
أهم التحديات البحثية لطالب الدراسات العليا. 

 .APAP التوثيق العلمي بنظام
التميز في األداء الحكومي. 

استشراف مستقبل التعليم. 
عوامل التفكير المحفزة في التعليم. 

الممارسات التطبيقية إلدارة األزمات في المؤسسات التعليمية. 
استخدام تطبيقات جوجل في العمل اإلداري. 
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 الباحث الرائد. 

آلية البحث في قاعدة آسك زاد. 

مهارات الباحث الشخصية.

تقنيات البحث العلمي. 

البحث في المكتبة الرقمية السعودية.

إعداد المترجم لدخول سوق العمل. 

آلية البحث في مجالت تايلور اند فرانسيس العلمية.

كيف تكتب مشروع بحثي حسب المعايير العالمية.

تحليل البيانات النوعية. 

تحليل البيانات الكمية.

أساليب ومهارات تسويق الكتب عالميًا.

.Science Direct الطريق األمثل في استخدام قاعدة

بناء السجل البحثي للباحثين وأساليب قياس اإلنتاجية العلمية.

مهارات وفنون تحويل الرسائل الجامعية إلى كتب.

االقتباسات و السرقات العلمية.

استخدام المعاجم اللغوية لكتابة مصطلحات أبحاث الدراسات العليا.

.IGI Global Platform Training - IGI مهارات استخدام قاعدة

مقدمة في المايكروبت ومبادئ البرمجة في البيئة الرقمية.

االستخدام اآلمن لألنظمة السحابية.

أساسيات إعداد خطة البحث.

الية إيداع الرسائل في الملحقيات الثقافية.

مهارات كتابة البحث العلمي بطريقة احترافية.

ProQuest  Ebook Central. آلية البحث في قاعدة

التدريب على استخدام قاعدة المعلومات العربية كسوب. 

آلية البحث في قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية. 

 " ProQuest " آلية البحث في قاعدة

مهارات المفردات األكاديمية. 

آلية البحث في القاعدة العربية المنهل.

 ISI. شرح آلية النشر في

أدوات و مكونات البحث العلمي. 

آلية البحث عبر بوابة المكتبة الرقمية السعودية.

مهارات البحث واالسترجاع لمصادر المعلومات على شبكة األنترنت.

مهارات االتصال األكاديمي.

.Excel تطبيقات عملية للتحليل اإلحصائي باستخدام

 Emerald. آلية البحث في القواعد المالية واإلدارية

أخالقيات البحث العلمي.

المعايير العالمية في تحكيم البحوث العلمية.

مهارات األجهزة الذكية والتطبيقات في البحث.

مهارات استخدام برنامج الوورد في كتابة البحث.

Taylor & Francis. آلية البحث في قاعدة

تطبيقات عملية على مناهج البحث العلمي.

مهارات استخدام محركات أوعية البيانات.

مهارات النشر في المجالت العربية واألجنبية.

االستعداد لالختبار الشامل.

.IEEE الكتابة األكاديمية والنشر العلمي

 

 SpringerLink. المواصفات الفنية للكتاب المثالي

مهارات استخدام قاعدة.

 Wiley. مهارات استخدام قاعدة

مهارات استخدام قاعدة إثراء المعارف.

 scopus. االستخدام األمثل لقاعدة

مهارات استخدام قواعد معلومات دار المنظومة.

األخطاء الشائعة في البحوث التربوية.

.AUTHOR WORKSHOP FOR EARLY RESEARCHERS أساسيات التأليف للباحثين الجدد

HOW TO PROMOTE YOUR RESEARCH FOR MAXIMUM IMPA

الخرائط الذهنية واستخداماتها في الدراسة الجامعية.

مرتكزات رؤية المملكة .2030

بناء األفكار البحثية. 

فنيات تحليل المحتوى. 

سمات الفكرة البحثية الجيدة. 

مبادئ البحث االجرائي للمعلمين.

تعريف بقواعد بروكويست وكيفية استخدامها في البحث.

استخدام الوورد في كتابة البحث.

البحث العلمي في مجال أمن المعلومات: الفرص والتحديات.

األمان في مواقع التواصل االجتماعي.

إستراتيجيات إنتاج المحتوى الرقمي في التعليم.

إنشاء الدوريات العلمية المحكمة في البيئة الرقمية.

جودة حياة القادة.

مقدمة في اإلنسانيات الرقمية.

التحليل اإلحصائي المتقدم لالستبانة.

أخالقيات البحث- حقوق الملكية الفكرية.

مهارات الوصول للمصادر البحثية. 

.Surveymonkey مهارات إنجاز االستبيان اإللكتروني بإستخدام

الفجوة البحثية واإلضافة العلمية. 

اختيار موضوع البحث. 

أساسيات إعداد الخطة البحثية. 

كتابة مراجع البحث العلمي. 

فلسفة ومناهج البحث. 

مهارات تحكيم البحوث العلمية الدولية.

اإلطار النظري والمفهومي. 

مهارات النشر العلمي وطرق اكتشاف المجالت الغير مصنفه.

متغيرات و أسئلة البحث العلمي. 

كتب أكسفورد االكاديمية على االنترنت كما لم تختبرها من قبل.

 ProQuest. آلية البحث في قاعدة

منهجيات البحث.

Emerald. كيف تنشر مع

تحليل الدراسات السابقة و األدب البحثي.

آلية البحث في دوريات أكسفورد على اإلنترنت

 How to publish in CAB Review CABI

i�enticate. التدقيق اإللكتروني للبحوث العلمية باستخدام برنامج

أدوات جمع البيانات البحثية.
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االستعداد لمناقشة الرسالة.

كيفية استخدام الطرق اإلحصائية الستخالص النتائج من بين األرقام.

إستراتيجيات التحسين المستمر كايزن.

الجودة والتميز الوظيفي. 

بناء مؤشرات األداء. 

مهارات اإللقاء و مقابلة الجمهور.

مهارات االتصال في بيئة العمل.

مهارات استخدام برنامج اإلكسل.

تحويل البيانات الضخمة إلى قيمة مضافة.

.Introduction to di�erent types of literature review in healthcare research

تطبيقات انترنت األشياء.

حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي والنشر اإللكتروني.

التوجهات الحديثة لألبحاث العلمية السعودية في ضوء رؤية .2030

أساسيات النشر العلمي في المجالت العلمية المحكمة.

تطبيقات األدوات اإللكترونية في البحث العلمي االستبانات اإللكترونية.

أساسيات ومهارات تصميم وتقديم الملصقات العلمية األكاديمية.

مهارات مراجعة األدب البحثي والدراسات السابقة.

دور المنصات االفتراضية في إدارة واقتصاد المعرفة.

 .JCR مهارات استخراج تقارير المجالت عبر قاعدة

خطوات ومراحل تأليف الكتب.

 .Web of Science مهارات استخدام قاعدة

تعامل طلبة الدراسات العليا مع االختبارات المعيارية للغة اإلنجليزية.

Britannica. مهارات استخدام قاعدة a

  MENDELEY. إدارة المراجع باستخدام برنامج

االتجاهات الحديثة في تقنيات التعليم والمعلومات.

.EBSCO مهارات استخدام قاعدة

التخطيط اإلستراتيجي للمؤسسات المعلوماتية.

.(A.P.A) التوثيق العلمي في البحوث بنظام

 Sage. مهارات استخدام مجالت

تهيئة المترجم لسوق العمل.

إستراتيجيات التعلم الذاتي في البيئة الرقمية.

مكانة البحث العلمي والتطوير التقني في رؤية .2030

أساسيات تعلم برنامج اإلكسل.

البناء العلمي لالستبانة كأداة لجمع البيانات البحثية.

Emerald. مهارات استخدام قاعدة

IGl. الكتابة العلمية ومزايا النشر مع

البحوث المعتمدة على البيانات النوعية.

مدخل للترجمة الشفوية _الترجمة التتابعية.

مهارة القراءة األكاديمية باللغة اإلنجليزية لطلبة الدراسات العلي.ا

مدخل الترجمة الشفوية -الترجمة الفورية.

معايير الكتابة األكاديمية.

النزاهة األكاديمية و البحث العلمي.

الوعي المعلوماتي في بيئة الهاتف المحمول.

مهارات المدرب المعلوماتي في البيئة الرقمية.

بناء البرامج التدريبية في المؤسسات المعلوماتية.

األدوات التعليمية الرقمية 1. 

التسويق اإللكتروني في البيئة الرقمية. 

Britannica. مهارات استخدام قاعدة

التنمية المهنية للمعلم في ضوء العصر الرقمي.

مقدمة في اللغة الفرنسية.

 SAGE. مهارات استخدام قاعدة

مهارات التفكير واإلبداع في البيئة الرقمية.

تطوير مهارات المحادثة باللغة اإلنجليزية لطلبة الدراسات العليا.

تصاميم األدوات المختلطة في بحوث الدراسات العليا.

إدارة المتطوعين في البيئة التعليمية.

التنمية المهنية والتحديات الرقمية.

مهارات ترجمة المقاطع اإلنجليزية.

تعلم تصميم االنفوجرافيك.

كيفية البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية.

االقران في التعليم.

إستراتيجيات تنظيم األدب البحثي.

أساسيات أمن المعلومات.

blockchain. أمن انترنت األشياء

النشر اإللكتروني - الفرص والتحديات وآفاق المستقبل. 

مهارات النشر العلمي الدولي.

EndNote. مهارات استخدام برنامج

صناعة البحث العلمي للمارس التربوي في التعليم العام.
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األعمال التطوعية

حملة مواجهة جائحة كورونا المستجد                 عدد الساعات 90 ساعة 1


