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 املعلومات الشخصية:السيرة الذاتية                                                        
 صالح بن سلمان بن سليم الضميني العنزي  االسم

 1042428464 رقم السجل املدني

 سعودي الجنسية

 هـ1398/ 05/12 تاريخ امليالد

 مغيراء –العال  مكان امليالد

 جزو مت الحالة االجتماعية

 7 عدد أفراد األسرة

 Salehsalman12@gmail.com البريد اإللكتروني

 0148845183 رقم الهاتف )مكتب(

 0553307413 جوال 

  رؤيتي 
ً
 في حياتي العملية والشخصيةأطمح أن أترك أثرا

ً
 جميال

 املؤهالت العلمية: 
 سنة الحصول عليها مكان صدورها دل/التقديرعامل التخصص املؤهل

 --- جامعة طيبة -- قيادة وإدارة تربوية باحث دكتوراه

 هـ 20/8/1439 جامعة تبوك / ممتاز5-4.91 إدارة وتخطيط تربوي  ماجستير

 هـ 18/2/1422 زعبد العزيجامعة امللك  / جيد5 - 3.37 رياضيات تربية -بكالوريوس

 هـ 9/9/1433 طيبةجامعة  / ممتاز5 -4.96 ة إنجليزيةغل دبلوم عامين دراسيين

 هـ1416/1417 ثانوية علي بن أبي طالب بمغيراء ممتاز %93 علوم طبيعية ثانوية عامة 

 ( الخبرات العملية: )السنوات
 السنوات العمل  العام الدراس ي التخصص  تكليفال

  وإدارة تربوية قيادة تخصص  –باحث دكتوراه جامعة طيبة  1443-1441 الدكتوراة مفرغ 

رئيس قسم القيادة 

 املدرسية 

رئيس قسم القيادة 

 املدرسية 

 هــ 1432/1433

 هـ24/5/1441

 سنوات8 العال  –بإدارة اإلشراف التربوي  -رئيس قسم القيادة املدرسية 

 

مشرف إدارة  مشرف تربوي 

 مدرسية 

 إليهـ 1429/1430

 هـ1431/1432

 سنوات 3 العال  -اف التربوي بإدارة اإلشر  –مشرف إدارة مدرسية 

 و هـ1427/1428 --- مدير 

 هـ1428/1429

عامان   العال  -ثانوية امللك عبد العزيز 

 دراسيان

 و هـ1425/1426 --- مدير 

 هـ1426/1427

عبد العزيز االبتدائية واملتوسطة والثانوية وبرنامج التربية مدارس مجمع امللك 

 العال  -الفكرية 

عامان  

 دراسيان

التربية  والثانوية وبرنامج مدارس مجمع امللك عبد العزيز االبتدائية واملتوسطة  هـ1425/1426 --- وكيل 

 العال  -الفكرية 

 شهر واحد

 و   هـ1423/1424 رياضيات  معلم 

 هـ1424/1425

عامان   العال -مدارس مجمع امللك عبد العزيز االبتدائية واملتوسطة والثانوية 

 دراسيان

 عام واحد العال -واملتوسطة   الكريم االبتدائية مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن  هـ1422/1423 رياضيات  معلم 

  ساعة تدريبية 542 حتى اآلن1429 --- مدرب 

  ساعة تدريبية  1082 اآلنحتى  -1422 - متدرب 

 وم االجتماعية(الحزم اإلحصائية للعلMicrosoft Office 2017/ ) SPSS V23    التي أجيدها  برامج الحاسب اآللي

 اختبار ات القدرات 

 والقيادات التربوية

 

 ه1436 القدرات للجامعيين 

 هـ1439

 100من  89

 100من  85 

املركز الوطني 

للقياس 

 توفل( 450تعادل )100من   66 هStep 1439 والتقويم 

 100من  -87 ه1437 اإلشراف التربوي 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

mailto:Salehsalman12@gmail.com
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 : هاحضرتالتي  تواملؤتمرا الدورات واللقاءات

 مقرها  الجهة الساعات املدة التاريخ البرنامج

 املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي التعليموزارة  8 يومان هـ18/11/1441-17 مؤشرات األداء  

 تعليم العال -التدريب التربوي  6 يومان هـ1/11/1441 التدريب على الالئحة التعليمية 

التعلم عن بعد وتحسين  ملتقى اإلشراف التربوي االفتراض ي )

 (نواتج التعلم
 بمنطقة الجوفإدارة التعليم  وزارة التعليم 2 يوم واحد هـ17/9/1441

 املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي وزارة التعليم 2 يوم واحد هـ21/8/1441 عن بعد  -إرشاد أفراد املجتمع  للتعامل مع ذوي اإلعاقة

 التعليمياملركز الوطني للتطوير املنهي  وزارة التعليم 2 يوم واحد هـ20/8/1441 عن بعد-تطبيقات عملية ملنصات التدريب

 املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي وزارة التعليم 2 يوم واحد هـ19/8/1441 عن بعد -الخدمات االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة

 املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي مالتعليوزارة  2 يوم واحد هـ18/8/1441 عن بعد -التعلم باللعب 

 املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي وزارة التعليم 2 يوم اوحد ه18/8/1441 عن بعد-التميز داخل حجرة الصف 

 تعليم جدة وزارة التعليم  25 أيام  5 هـ26/6/1441-22 4املرحلة  –برنامج ممارس القيادة املدرسية 

 تعليم العال وزارة التعليم 12 أيام  3 3/1/1440-1 بحث الدرس

 الرياض وزارة التعليم 12 أيام  3 25/7/1439-23 الدولي السادس للتعليماملعرض امللتقي 

واقع املستوى التحصيلي للطالب وتنمية املهارات  تشخيص 

 الشخصية واالجتماعية
 تعليم العال التدريب التربوي  4 يوم واحد هـ2/3/1439

 محافظة جدة  –وزارة التعليم  16 أيام 4 هـ16/2/1439 املدرسيةألداء املتميز ملشرفي ومشرفات القيادة ير امعاي

تطوير أداء رؤساء األقسام اإلشراقية في تفعيل منظومة األداء 

 اإلشرافي
 املدينة املنورة اإلشراف التربوي  4 يوم واحد هـ22/2/1438

 تعليم العال التدريب التربوي  4 يوم واحد ه29/5/1437 مؤشرات األداء 

 تعليم العال معهد قطاف للتدريب 30 أيام  6 ه27/2/1437 تدريب املدربين

 تعليم املدينة املنورة اإلشراف التربوي  12 أيام 3 ه3/2/1437 برنامج رفع كفاءة املدارس

 ظة ينبعمحاف تعليم أمانة تعليم ينبع 12 أيام 3 ه30/6/1436 برنامج إعداد قيادات الصف الثاني 

 محافظة جده  –وزارة التعليم  12 أيام  3 ه5/5/1436 ملتقى القيادات املدرسية 

 100 أيام10 ه15/3/1436 دبلوم استراتيجيات املوارد البشرية وفقا للتقنيات الحديثة
لتنمية لاملركز الدولي 

 البشرية
 العال –جمعية األسرة والزواج 

 تعليم الحدود الشمالية  وزارة التعليم  12 أيام 3 ه1/2/1436 برنامج أخصائي التقويم

ملتقى تطوير املهارات اإلشرافية ملشرفي ومشرفات اإلدارة 

 املدرسية
 16 أيام 4 ه17/1/1436

 –اإلشراف التربوي 

 وزارة التعليم
 محافظة جدة تعليم 

 جدة   وكالة وزارة التعليم 12 أيام  3 ه5/5/1436 ملتقى القيادات املدرسية 

 الخبر شركة تطوير  30 أيام  5 م19/10/2014 القيادة املدرسيةممارس حقيبة 

Century Learning  stfor 21 TOT: Leadership"KSA 

Programme 2014" 
21/3/2014 2 weeks 30 

Nananjg 

Technological 

University- (NIE) 

SINGAPORE 

 الرياض التعليم وزارة 16 أيام  4 ه21/3/1433 املعرض واملنتدى الدولي للتعليم

القيادة التربوية الفاعلة في دعم تطبيق مناهج الرياضيات 

 والعلوم الطبيعية املطورة
 الرياض التعليم وزارة  18 أيام 3 ه28/4/1432

ه26/1/1432 إدارة عمليات تطوير بيئات التعلم  الرياض التعليم وزارة  20 أيام  5 

Diploma in English Language 1433-1432H 2years 65 Taibah University Al-Madinah 

 تعليم العال التخطيط والتطوير 4 يوم واحد ه17/7/1431 ورشة بناء الخطة االستراتيجية لتعليم العال

 تعليم العال التدريب التربوي  16 أيام  4 ه12/11/1430 برنامج إثارة الدافعية ملواصلة النجاح 

 تعليم العال التدريب التربوي  16 يام أ 4 ه3/11/1429 برنامج عالج الخطأ بفن

 تعليم العال التدريب التربوي  8 يومان ه19/10/1429 برنامج اإلطفاء )الدفاع املدني( 

 تعليم العال التدريب التربوي  16 أيام  4 ه27/4/1429 برنامج كيف تجعل من حولك يعمل معك 

 تعليم العال التدريب التربوي  32 أيام10 ه29/10/1428 البرنامج التدريب للمهارات األساسية في الحاسب اآللي 

 تعليم العال التدريب التربوي  20 أيام  5 هـ13/2/1428 مهارات التخطيط اإلستراتيجي

 تعليم العال التدريب التربوي  14 أيام  3 ه12/11/1427 استراتيجية التعلم التعاوني

 15 م أيا3 ه28/1/1427 2-ورشة التخطيط االستراتيجي ملدارس العال
جامعة امللك  

 عبدالعزيز 
 جده 

 تعليم العال اإلشراف التربوي  10 يومان ه27/10/1426 1-ورشة التخطيط االستراتيجي ملدارس العال

 45 أشهر 6 25/12/1425 دورة في الحاسب اآللي 
مركز التدريب وخدمة 

 املجتمع
 كلية املعلمين املدينة املنورة
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 : دربت عليهاالدورات التي 
 املكان الجهة الساعات املدة التاريخ البرنامج

 8 2 25/11/1441-24 مهارات التأثير  والذكاء االجتماعي
للتطوير املنهي املركز الوطني 

 التعليمي
 تعليم العال

 12 3 23/11/1441-21 قيادة املنهج
طني للتطوير املنهي ز الو املرك

 التعليمي
 تعليم العال

 مركز مبادرة التغيير للتدريب  30 5 هـTOT 22/10/1441برنامج تدريب املدربين 
عبر برنامج 

zoom 

 العال -جامعة طيبة  2 1 ه14/8/1441 إدارة األولويات 

عبر برنامج 

zoom 

 2 1 ه21/8/1441 إدارة األولويات 
املتزامن  مشروع التطوير املنهي

 جميع مناطق اململكة  –
 2 1 ه22/8/1441 نحو تعلم أفضل –قيادة املنهج 

 2 1 ه21/8/1441 فن التواصل مع اآلخرين

 العال التدريب التربوي  8 2 هـ2/3/1441-1 تدريب القيادات واملعلمين على تعديل الئحة تقويم الطالب

 العال ريب التربوي تدال 12 3 هـ3/2/1441-1 تدريب القيادات الجدد

 العال التدريب التربوي  4 1 هـ18/1/1441-17 خطة املدرسة

 العال التدريب التربوي  8 2 هـ27/12/1440-26 تطوير األداء املنهي للقيادات

 العال التدريب التربوي  12 3 27/11/1440-25 قيادة التعلم

 عاللا التدريب التربوي  12 3 22/11/1440-20 1-ممار س القيادة 

 العال التدريب التربوي  12 3 ه13/11/1440-11 بنات -التخطيط التربوي 

 العال التدريب التربوي  12 3 6/11/1440-4 بنات - 2-ممارس القيادة املدرسية 

 العال نادي الحي 8 2 23/10/1440-22 ومهارات التواصل مع اآلخرينفن 

 الالع نادي الحي  16 4 12/8/1440-9 الذكاء العاطفي

 العال جمعية البر 4 1 4/8/1440 فن التعامل مع اآلخرين

 الحي املتعلم التعليم املستمر 15 3 ه26/7/1440-24 إدارة األوليات

 الحي املتعلم التعليم املستمر 15 3 ه4/7/1440-2 الذكاء العاطفي

 تعليم العال التدريب التربوي  6 يومان هـ6/4/1440-5 إدارة األوليات

 تعليم العال التدريب التربوي  9 أيام 3 هـ4/4/1440-2 لعاطفيالذكاء ا

 تعليم العال التدريب التربوي  6 يومان هـ28/3/1440-27 إدارة األوليات

 تعليم العال التدريب التربوي  9 أيام 3 ه26/3/1440-24 الذكاء العاطفي

 تعليم العال التدريب التربوي  16 أيام 4 هـ20/3/1440-17 تجويد الزيارات الفنية والتشخيصية للقيادات

 تعليم العال التدريب التربوي  12 أيام3 هـ7/2/1440-5 هـ1439/1440تدريب القيادات الجدد 

 تعليم العال التدريب التربوي  12 أيام 3 هـ25/11/1440-23 القيادة الفاعلية في دعم تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية املطورة

 تعليم العال التدريب التربوي  12 أيام 3 هـ18/11/1440-16 بنات )صيفي( –املدرسية   ممارس القيادة 

 تعليم العال التدريب التربوي  12 أيام 3 هـ4/11/1440-2 بنين )صيفي( –ممارس القيادة املدرسية 

 تعليم العال التدريب التربوي  12 أيام3 هـ14/1/1439-12 تدريب القيادات الجدد

 تعليم العال التدريب التربوي  12 أيام3 هـ9/2/1438-7 ات الجددتدريب القياد

 اإلصدار الثالث –الدليل التنظيمي واإلجرائي للمدارس 

 اإلصدار الثاني –صالحيات قائدي املدارس 
 تعليم العال التدريب التربوي  16 أيام 4 ه6/5/1437

 30 أيام10 ه17/1/1426 اإلشراف التربوي والتقويمدورة في 
مركز التدريب وخدمة 

 املجتمع
 كلية املعلمين املدينة املنورة

 4 يوم واحد ه15/3/1426 ورشة العمل األولى لتقنية االتصاالت واملعلومات في التعليم
مركز املدينة لتنمية 

 املجتمع
 املدينة املنورة

 26 راس يفصل د ه1425/1426 املتوسطة والثانويةدورة مديري املدارس 
مركز التدريب وخدمة 

 املجتمع
 كلية املعلمين املدينة املنورة

 تعليم العال التدريب التربوي  14 أيام  3 هـ 1425/ هـ 424 برنامج طرائق التدريس

 العالتعليم  التدريب التربوي  20 أيام  5 هـ 12/3/1425 برنامج االختبارات التحصيلية

 تعليم العال وبين هـوحدة رعاية املو  16 أيام  4 هـ 12/1/1425 وبين هـالتعليم الفعال ملعلمي املو 

 تعليم العال التدريب التربوي  24 أيام 6 هـ 19/3/1425 اللقاء التنشيطي لتعليم الكبار

 تعليم العال التربوي اإلشراف  4 يوم واحد هـ12/7/1424 امللتقى السنوي األول للمعلمين واملشرفين

 20 أيام  5 هـ5/7/1422 نشطة العلمية اللقاء التنشيطي ملشرفي األ
 -النشاط الطالبي 

 العلمي
 تعليم العال

 تعليم العال شؤون املعلمين  8 يومين هـ23/6/1422 البرنامج الثاني الستقبال املعلمين الجدد 

 240 أشهر 6 هـ24/1/1421 إدخال البيانات ومعاجلة النصوصدورة 

املؤسسة العامة  

للتدريب الفني والتعليم 

 نهيامل

 املدينة –مركز طيبة 

   1090   املجموع
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 تعليم العال بوي ب التر التدري 10 يومان 29/12/1437 التدريب على حقيبة التعلم النشط

 تعليم العال التدريب التربوي  10 يومان ه22/11/1436 تدريب املشرفين التربويين الجدد

 تعليم العال التدريب التربوي  12 أيام 3 ه16/2/1436 تطوير أداء مديري ووكالء املدارس

 تعليم العال التربوي ريب التد 8 يومان ه25/2/1436 منظومة األداء اإلشرافي واملدرس ي –تجارب تربوية 

 تعليم العال التدريب التربوي  12 أيام 3 ه22/2/1436 االستراتيجي للمدرسةورشة التخطيط 

 تعليم العال التدريب التربوي  20 أيام 5 ه17/5/1436 التخطيط االستراتيجي لألقسام )بنين وبنات(

 تعليم العال التدريب التربوي  16 أيام 4 ه13/11/1435 ة والفنيةتطوير أداء مديري ووكالء املدارس الجدد في األساليب اإلداري

 تعليم العال التدريب التربوي  4 يوم واحد ه25/12/1435 تدريب املشرفين الجدد   برنامج

 لعالتعليم ا التدريب التربوي  16 أيام 4 هـ13/11/1435 تطوير أداء مديري ووكالء املدارس الجدد في األساليب اإلدارية والفنية

 تعليم العال اإلشراف التربوي  40 أيام10 ه24/3/1432 املشرفين الجددبرنامج تدريب 

 العال التدريب التربوي  16 أيام 4 هـ10/11/1434 1434/1435تدريب مديري ووكالء املدارس الجدد 

 العال التدريب التربوي  16 أيام 4 هـ26/12/1433 تدريب مديري املدارس على برنامج اإلشراف اإللكتروني

 العال التدريب التربوي  4 يوم واحد هـ13/11/1433 تدريب القيادات على برنامج اإلشراف اإللكتروني

 العال التدريب التربوي  12 أيام 3 هـ1/11/1433 تدريب املشرفين على برنامج اإلشراف اإللكتروني

 العال التدريب التربوي  16 أيام 4 هـ21/10/1433 1433/1434تدريب مديري ووكالء املدارس الجدد 

 العال التدريب التربوي  16 أيام 4 هـ19/10/1432 1432/1433تدريب مديري ووكالء املدارس الجدد 

 العال التدريب التربوي  4 يوم واحد 16/10/1432 تدريب املشرفين على برنامج نور 

   562   املجموع

 

 في :مدرب معتمد 
 الجهة امجالبرن

 املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي

 وزارة التعلم القيادة التربوية الفاعلة في دعم تطبيق مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية املطورة
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 العالتعليم  التعلم النشط

 تعليم العال ياالستراتيجالتخطيط 

 تعليم العال أدلة القيادة املدرسية

 تعليم العال تدريب القيادات الجدد

 تعليم العال تدريب املشرفين الجد

 وزارة التعليم األداء اإلشرافي واملدرس ي منظومة قيادة  

 األبحاث املنشورة 
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 الشكر :خطابات وشهادات 
 املكان املوضوع املصدر عام الدراس يال الخطاب أو شهادة الشكر

 مدير تعليم العال ه1441 ز األول املرك -فئة املشرف التربوي  -الدورة الثانية -جائزة إدارة تعليم العال
جائزة إدارة  –املركز األول 

 التعليم فئة املشرف التربوي 
 العال

 التعليممساعد مدير  25/11/1440 شكر من إدارة تعليم العال على تنفيذ برامج التطوير املنهي الصيفي
تنفيذ برامج تطوير منهي ملنسوبي 

 اإلدارة
 العال

 امى للبنات في العالز قائدة نادي الخ 3/12/1440 ي الحي للبنات على تنفيذ برنامج تدريبشكر وتقدير من قائدة ناد
تنفيذ برنامج فن التواصل مع 

 اآلخرين
 العال

 العال مؤشرات اإلشراف التربوي  رئيس قسم اإلشراف التربوي  هـ3/7/1440 شكر وتقدير على إنجاز مؤشر األساليب اإلشرافية

 العال تدريب قائد نادي الحي هـ5/4/1440 نوية الصديق على تنفيذ برامج تدريبيةشكر  من نادي الحي بثا

شكر وتقدير على املشاركة في ملتقى رؤساء القيادة املدرسية )دور القيادة املدرسية في ضوء 

 (2020التحول الوطنيبرنامج 
 العال لقاء قيادة مدرسية مدير تعليم مكة ه‘ـ5/3/1440

يذ املؤشرات اإلشرافية ملنظومة األداء اإلشرافي واملدرس ي للعام شكر وتقدير على تنف

 هـ1438/1439
 هـ21/8/1439

مساعد مدير التعليم للشؤون 

 التعليمية بنين

مؤشرات األداء اإلشرافي 

 واملدرس ي
 العال

 العال شراف التربوي مؤشرات اإل  رئيس قسم اإلشراف التربوي  هـ2/6/1439 ر وتقدير على إنجاز مؤشر األساليب اإلشرافيةشك

 العال مؤشرات اإلشراف التربوي  رئيس قسم اإلشراف التربوي  هـ15/5/1439 شكر وتقدير على متابعة ورصد مؤشرات األداء اإلشرافي

 العال مؤشرات اإلشراف التربوي  رئيس قسم اإلشراف التربوي  هـ20/2/1438 مؤشرات األداء اإلشرافيشكر وتقدير على متابعة ورصد 

 العال مشاركة في اجتماع مجلس اإلدارة مدير التعليممكتب  ه10/8/1437 1437اب شكر على املشاركة في اجتماع مجلس إدارة التعليم الخامس للعام خط

 العال اإلشراف التربوي  رئيس قسم اإلشراف التربوي  ه1436/1437 املبذولة في العمل اإلشرافيشكر وتقدير على الجهود 

 ه3/2/1437 املشاركة في برنامج رفع كفاءة املدارسشكر وتقدير على 
مدير عام التعليم بمنطقة املدينة 

 املنورة
 املدينة كفاءة املدارسرفع 

 مدير التعليم بمحافظة العال ه4/2/1437 التعلم النشط شكر وتقدير على املشاركة في التدريب ملشروع
 اإلشراف التربوي 

 مشروع التعلم النشط
 العال
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 العال التخطيط لبرامج اإلشراف مدير قسم اإلشراف التربوي  ه21/8/1436 1435/1436-ير على املساهمة في إنجاح برامج وخطط اإلشراف التربوي شكر وتقد

 العال تدريب املشرفين الجدد مدير التعليم بمحافظة العال ه3/12/1436 املشاركة في تدريب املشرفين التربويين الجددشكر وتقدير على 

 ينبع إعداد القيادات مدير التعليم بمحافظة ينبع ه30/6/1436 على املشاركة في برنامج إعداد الصف الثاني من قيادات شكر 

 ه1/2/1436 ه1435/1436برنامج أخصائي التقويم للعام الدراس ي شكر وتقدير على املشاركة في 
املدير العام للتربية والتعليم بمنطقة 

 الحدود الشمالية
 عرعر تقويمخصائي الا

شكر وتقدير على تنفيذ برنامج تطوير أداء مديري ووكالء املدارس الجدد في األساليب اإلدارية 

 والفنية
 عليميةالت للشؤون املساعد  ه16/11/1435

تدريب مديري ووكالء املدارس 

 الجدد
 العال

ه2/11/1435 خطاب شكر على التعاون مع قسم التخطيط والتطوير  
ية والتعليم بمحافظة مدير إدارة الترب

 العال
 العال التخطيط

 العال تدريب املشرفين الجدد قسم لإلشراف التربوي بالعالرئيس  ه4/4/1432 ه1432شكر وتقدير على املشاركة في تدريب املشرفين التربويين الجدد للعام الدراس ي 

 تربويا على مسيرة العمل بعد الت  ز شكر وتقدير من إدارة ثانوية امللك عبد العزي
ً
كليف مشرفا

 بمحافظة العال
 العال مدرسة امللك عبد العزيز زمدير ثانوية امللك عبد العزي ه2/11/1429

 العال النشاط الطالبي )الثقافي( مدير التربية والتعليم بمحافظة العال ه1428/1429 البرنامج املركزي )الحوارات الطالبية(شكر وتقدير على املشاركة في 

على التقرير الختامي ملدير مشروع عال بال أمية في القطاع الجنوبي بمحافظة  شكر وتقدير 

 العال
 العال عال بال أمية مشروع مدير التربية والتعليم بمحافظة العال ه23/7/1429

 الالع مجلة مدرسية بنات –مدير إدارة التربية والتعليم    ه22/4/1428 شكر على إهداء مجلة ثانوية امللك عبدالعزيز

 ه6/4/1429 خطاب شكر على املساهمة في إنجاح برنامج مهرجان النشيد للمرحلة الثانوية
مدير إدارة التربية والتعليم   بمحافظة 

 العال
 العال النشاط الطالبي

 ه1/4/1429 1428/1429شهادة شكر على التقرير املصور لألنشطة للعام الدراس ي 
ة مدير إدارة التربية والتعليم   بمحافظ

 العال
 العال النشاط الطالبي

 ه25/4/1427 املشاركة في دورة التخطيط االستراتيجي للمدارس وتقدير علىشكر    
بمحافظة  والتعليممدير إدارة التربية 

 العال
 العال التخطيط االستراتيجي

 العال التعاون مع إدارة املدرسة زبد العزيمدارس امللك ع ه5/4/1425 ه1424/1425شهادة شكر على الجهود املبذولة خالل العام الدراس ي 

 العال برنامج معارف  زمدارس امللك عبد العزي 27/3/1425 شهادة شكر على العمل على برنامج معارف

 عالال مشاركة في التعداد السكاني مصلحة اإلحصاءات العامة 1425 ه1425شهادة شكر على املشاركة في التعداد العام للساكن واملساكن للعام 

 ه23/3/1425 لطالب الصف الثالث الثانوي في مادة الرياضياتخطاب شكر على إقامة دروس مجانية 
مساعد مدير إدارة التربية والتعليم 

 بمحافظة العال
 العال دروس إثراءيه للطالب

 ه23/7/1424 خطاب شكر على املشاركة في امللتقى السنوي األول للمعلمين واملشرفين التربويين
بمحافظة  والتعليمإدارة التربية  مدير 

 العال
 العال ملتقى املعلمين واملشرفين

 ه26/7/1424 خطاب شكر على بحث بعنوان " أسباب ضعف التحصيل الدراس ي في مادة الرياضيات"
مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة 

 العال
 العال البحث العلمي

 العال الحضور املبكر لتحفيظ القرآنمدرسة زيد بن ثابت  ه1422/1423 شكر على الحضور املبكر طوال العام

 العال النشاط املسرحي مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن ه1422/1423 شكر على املشاركة في النشاط املسرحي

 

 :  األعمال واللجان التي كلفت بها 
 مقرها املكان العام الدراس ي العمل أو اللجان املكلف بها

 العال أمانة إدارة التعليم –مكتب مدير التعليم  ه1441 بإدارة تعليم العالالتعليمي  عضو  املجلس 

 العال مكتب مدير التعليم هـ1440 رفع مستوى التحصيل الدراس ي  عضو لجنة

 العال نظام املقررات هـ1439 الفصل الصيفي بتعليم العال عضو لجنة

 العال نظام املقررات هـ1439 انوية في العالنظام املقررات في املدارس الث  لجنة تطبيقعضو 

 العال التخطيط التربوي  هـ1439 عضو لجنة مراجعة الئحة تقويم الطالب

 العال رئيس اإلشراف التربوي  -وثيقة تأهيل تقويم نوعي هـ1439 عضو لجنة التقويم النوعي في اإلشراف التربوي 

 العال قسم الجودة -مدير التعليم ه1438 تعليم العال للتميز جائزة إدارةعضو لجنة تحكيم 

 العال مدير التعليم رئيس لجنة القيادات املدرسية بالعال اآلن-1438 عضو وأمين عام لجنة القيادات املدرسية   بالعال

 العال واإلرشادالتوجيه  اآلن -1438 عضو لجنة قضايا الطالب بإدارة تعليم العال 

 العال اإلشراف التربوي  اآلن -1438 يادة األداء املدرس ينائب رئيس لجنة متابعة مؤشرات ق

 العال األقسام –القيادة املدرسية  اآلن -1436 3-ملدارس التعليم العام  يالتدريب على الدليلين التنظيمي   واإلجرائ

 الالع األقسام –القيادة املدرسية  اآلن –ه  1436 2 -املدارسالتدريب على صالحيات قائدي وقائدات   

 العال التربية الخاصة هـ1433 عضو لجنة مشروع العناية بذوي اإلعاقة الجسمية والصحية

 العال األقسام –القيادة املدرسية  ه 1435-1434 2 -1ملدارس التعليم العام  يالتنظيمي واإلجرائ نالتدريب على الدليلي

 العال األقسام –قيادة املدرسية ال هـ1435-1432 1 -التدريب على صالحيات مديري ومديرات املدارس

 العال تعليم البنات –تعليم البنين  اآلن -ه 1434 للمدارس واألقسام-اإلستراتيجي التدريب على التخطيط 

 العال اإلشراف التربوي  اآلن-ه 1434 عضو لجنة إعداد خطة اإلشراف التربوي 

 العال االختبارات -يمية الشؤون التعل ه 1434-1433 عضو لجنة اختبارات الثانوية العامة

عضو فريق تدريب املشرفين وقادة املدارس على مؤشرات األداء ملنظومة األداء اإلشرافي 

 واملدرس ي

 العال النشاط الطالبي –التربية الخاصة  –إدارة التعليم  اآلن-ه  1435

 العال شراف التربوي اإل  –القيادة املدرسية  اآلن-ه  1432 لجنة تدريب القيادات واملشرفين الجددعضو 

 العال اإلشراف التربوي  ه1436/1437 رئيس فريق تقويم األداء املدرس ي

 العال لجنة القيادات املدرسية اآلن -1436 أمين لجنة القيادات املدرسية

 العال لجنة القيادات املدرسية اآلن -1436 املدرسيةعضو لجنة القيادات 
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 العال اإلشراف التربوي  اآلن-1432ه  لعالعضو لجنة اختيار املشرفين بتعليم ا

 العال اإلشراف التربوي  1435-1430 رئيس لجنة دراسة تقارير املشرفين التربويين

 العال الوزارة –اإلشراف التربوي  ه 1436-1435 أخصائي تقويم منظومة قيادة األداء اإلشرافي واملدرس ي

 العال سم اإلشراف التربوي رئيس ق ه1431-1430 أمين مجلس اإلدارة املدرسية 

 العال رئيس قسم اإلشراف التربوي  ه1432-1430 رئيس لجنة دراسة املشاريع والتجارب الواردة من امليدان

 العال اإلشراف التربوي  اآلن-ه  1429 عضو ية لجان اإلشراف التربوي الداخلية

 العال اإلشراف التربوي  –ة املدرسية اإلدار  ه 1435-1429 عضو لجنة اختيار وكالء املدارس بتعليم العال

 العال اإلشراف التربوي  –اإلدارة املدرسية  ه1435-1429 عضو لجنة مدير ي ووكالء املدارس بتعليم العال

راقب اختبارات املركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي )قياس(   مركز  -م

 العال

 العال متوسطة موس ى بن نصير مركز و مركز ثانوية الوليد  هـ1439 – ه 1428

 العال تعليم الكبار –برنامج عال بال أمية  ه 1428 - 1427 مدير مشروع عال بال أميه القطاع الجنوبي

 العال زعبد العزيثانوية امللك  ه 1429 -1427 لجان املدرسة ) مدير املدرسة (رئيس 

 العال العزيز الليلية ة امللك عبدمدير مدرس ه 1426 الليلية   العزيز  مدير مدرسة امللك عبد

 العال العزيز مجمع مدارس امللك عبد ه 1425 2ف. دورة مدير ي املدارس املتوسطة الثانوية

 العال العزيز مجمع مدارس امللك عبد ه 1425 1ف. مادة الرياضيات في ثانوية الوليد الليلةمعلم 

 العال التربية الفكرية وبرنامج   العزيز  مجمع مدارس امللك عبد ه 1427 -1425 التربية الفكرية امللحق باملدرسة برنامجمدير 

 العال العزيز مجمع مدارس امللك عبد ه 1427 - 425 رئيس لجان املدرسة ) مدير املدرسة (

 العال العزيز مجمع مدارس امللك عبد ه 1424 رئيس لجنة اختبارات الثانوية العامة

 العال لعزيز مجمع مدارس امللك عبدا ه 1424 وني باملدرسةاإللكتر ول برنامج معارفؤ مس

 العال العزيز امللك عبدمجمع مدارس  ه 1423 رائد النشاط العلمي في املركز الصيفي

 العال العزيز مجمع مدارس امللك عبد ه 1423 رئيس لجنة اختبارات الثانوية العامة

 العال العزيز مجمع مدارس امللك عبد ه 1423 اإللكتروني باملدرسة ول برنامج معارفؤ مس

 العال لتحفيظ القرآن الكريممدرسة زيد بن ثابت  ه 1422 عضو لجنة الحفل الختامي ألنشطة املدرسة

 العال مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم ه 1422 رائد النشاط العلمي

 العال ثابت لتحفيظ القرآن الكريممدرسة زيد بن  ه1422 اإللكتروني باملدرسة ول برنامج معارفؤ مس

 
  


