
  ه15/12/1403  امليالد  اتريخ دخيل حممد مديس القرين ااالسم رابعي  

مشرف عموم بوكالة الربامج التعليمية جبهاز وزارة  احلايلالعمل 
 التعليم

 ةسن 14 سنوات اخلدمة

 املؤهالت
 .ه1426 بكالوريوس يف اللغة العربية من جامعة امللك خالد

 .ه1427الرتبية من جامعة امللك خالددبلوم عام يف 
 بنظام اإليفاد الداخلي. ه1434 مناهج وطرق تدريس من جامعة امللك خالدفلسفة الرتبية ماجستري 

 ه بنظام اإليفاد الداخلي.1443دكتوراة فلسفة الرتبية مناهج وطرق تدريس من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 :الوظيفية اخلربات

 سنوات. 4برانمج تطوير مهارات الرتبويني يف جمال التقومي ملدة مدير 
 .المة املدرسيةمدير إدارة األمن والس

 مشرف على تسجيل دروس اللغة العربية يف قنوات عني التعليمية.
 لرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. حماضر )متعاون( سابًقا بكلية ا

 ابملرحلتني املتوسطة والثانوية.لغة العربية م المعل  
 لغة العربية مبدارس تعليم الكبار.معل م ال

 .إبدارة التخطيط والتطوير بتعليم جنرانمشرف تربوي 
 بكلية الغد للعلوم الصحية والتطبيقية.ا )متعاون( سابقً اضر حم

 .بتعليم جنران( TIMSS-PISA- PIRLSاالختبارات الدولية ) قمنس  
 .جنران مبنطقةمنس ق هيئة تقومي التعليم العام 

 .بتعليم جنرانأمني جلنة االختبارات التحصيلية 
 .معتمد من األكادميية الربيطانية بمدر  

 الدورات التدريبية:
 , مدته فصل دراسي كامل.هـ1437يف التطوير املهين )التخطيط الرتبوي( جبامعة جدة  (فصلي)برانمج 

 مدته: شهران. بريطانيا(-)جالسكو Live langaugeبرانمج لغة اجنليزية  يف  
 ه. 16/10/1427-8ساعة, من  40) املعلمون اجلدد يف مدارس تعليم الكبار( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم القنفذة, مدهتا: 

 ه. 1428 /7/1-6لشمالية, مدهتا: يومان, من دورة )ثقافة احلوار( ( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم احلدود ا
 ه. 1428 /11 /2ه إىل 1428 /10 /29تعليم احلدود الشمالية, مدهتا: أربعة أايم, من ة( مبركز التدريب الرتبوي بدورة ) مهارات التفكري األساسي

 ه. 1429 /3 /29-23دورة )فن التعامل مع الطالب( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم احلدود الشمالية, مدهتا: سبعة أايم, من 
 ه. 1429 /3 /10-8دورة ) ثقافة احلوار, صناعة األفكار( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم احلدود الشمالية, مدهتا: ثالثة أايم, من 

 ه. 1430 /4 /25-22زيز اجلودة الشخصية وتقدير الذات( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم جنران, مدهتا: أربعة أايم, من: دورة )تع
 ه. 1430 /5 /10-7دورة )التعليم والتعل م من خالل أنظمة التعل م( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم جنران, مدهتا: أربعة أايم, من 
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ساعة تدريبية, من 32عليم احلدود الشمالية ابلتعاون مع شركة مايكروسوفت, مدهتا: ( مبركز التدريب الرتبوي بترات األساسية يف احلاسب اآليلدورة )املها
 ه. 1429 /3 /21-25

 ه 1430 /4/6-1ساعة خالل أربعة أايم, من 20دورة تطويرية بعنوان )تدريب املدربني( مبعهد آفاق العاملية للتدريب, مدهتا: 
 ه. 1428 /10 /19-15دورة بعنوان )املعل م اجلديد( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم احلدود الشمالية, مدهتا: مخسة أايم, من 

 ه. 1429 /11 /21-17ساعة, من  15دورة بعنوان )التدريب واالختبارات االلكرتونية/ األوثروير( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم جنران, مدهتا: 
 ه.1429 /11 /28-24ساعة, من  15دورة بعنوان )إدارة التغيري( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم جنران, مدهتا: 

 ه. 1430 /3 /14-3ساعة, من 20دورة بعنوان)البحث اإلجرائي وتدريب األقران( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم جنران, مدهتا: 
 ه.1430 /6 /16-13ارات التحفيز الذايت( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم جنران, مدهتا: أربعة أايم, من دورة بعنوان )مه

ه 1430 /4 /22( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم جنران, مدهتا: أربعة أايم, من Intel Teach Programدورة )التعليم للمستقبل/معل م مشارك 
 ه.1430 /4 /25إىل 

 ه1433 /1 /11ه إىل 1433 /1 /8دورة بعنوان )اجلودة الشاملة( مبركز التدريب الرتبوي إبدارة تعليم جنران, مدهتا: أربعة أايم, من 
 .منجران, مدهتا: عشر ساعات, من مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعلية( مبركز التدريب الرتبوي بدورة بعنوان )جتهيزات وتقنيات مدرسة تطوير الذكي

 دورن بعنوان"أتهيل املشرفني الرتبويني اجلدد" مدهتا: ثالثون ساعة مبركز التدريب الرتبوي بنجران.
 هـ14/4/1436-12ساعة يف الفرتة من:  12أايم/ 3دورة بعنوان" مهارات التفاوض" مبعهد اإلدارة العامة ابملنطقة الشرقية مدهتا: 

 ساعة . 82املعهد السعودي األمريكي, مدهتا دورة لغة اجنليزية ملدة ثالثة أشهر يف 
 ساعة. 24يف معهد أجيال العصر, مدهتا:  TOEFLدورة للتحضري للتوفل

 ساعة.  15دورة بعنوان  "فن كتابة اخلرب الصحفي" بنادي جنران األديب, مدهتا: 
 ساعة. 15دورة بعنوان  "تنمية مواهبك األدبية" بنادي جنران األديب, مدهتا: 
 ات واملنتدايت العلمية والثقافيةالورش واملؤمتر 

 ه يف اندي جنران األديب.1435 /13/1-11ورشة تدريبية بعنوان" قراءة الرواية وكتابتها" من: 
 ه.1435 /6/4-3ورشة تدريبية بعنوان" اللغة اإلجنليزية لألطفال" ضمن فعاليات املنتدى الدويل للتعليم ابلرايض من: 

 بعنوان" مفاهيم وتطبيقات حديثة يف التطوير املهين ملعلمي املوهوبني من خالل استخدام البحوث اإلجرائية" ضمن فعاليات املنتدى الدويلورشة تدريبية 
 ه.1435 /6/4-3للتعليم من: 

عاليات املنتدى الدويل للتعليم من: ورشة تدريبية بعنوان" تطبيقات عملية يف تطوير أساليب تدريس املوهوبني من خالل منهجية البحث اإلجرائي" ضمن ف
 ه.1435 /3-6/4

 هـ.23/11/1435-19ورشة التصحيح االلكرتوين بوزارة الرتبية والتعليم من 
 هـ.7/8/1436-6ورشة التصديق الرقمي )التوكن( بوزارة والتعليم من 

 هـ18/11/1436-16يف مدينة الطائف من remarkورشة تصحيح االختبارات التحصيلية والتعامل مع جهاز 
 هـ23/1/1437-19ورشة حتليل حمتوى وقوائم األهداف وإعداد الفقرات االختبارية ملواد املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف املدينة املنورة من 

 .ه10/2/1437ورشة حتديد آليات تقومي مدراس احلد ِّ اجلنويب يف منطقة عسري يوم األحد: 
 هـ.1/3/1438ورشة التدريس والتفكري ضمن فعاليات مؤمتر املعلم وعصر املعرفة جبامعة امللك خالد يوم األربعاء: 

 هـ.21/2/1437-19املؤمتر الدويل للقياس والتقومي املنعقد يف مدينة الرايض: 



 هـ1/3/1438-29ا: املؤمتر الدويل املعلم وعصر املعرفة املنعقد يف جامعة امللك خالد يف مدينة أهب
 هـ29/3/1438-27املؤمتر اخلامس لألدابء املنعقد يف مدينة الرايض: 

 ه.1438 /29/6-27املشاركة ببحث يف ملتقى دارين الثقايف الثاين املنعقد يف املنطقة الشرقية بتاريخ: 
 ه.12/7/1438املشكالت والتحدايت االجتماعية والظواهر السلبية يف اجملتمع" مبدينة جنران يف ورشة عمل: " رصد  املشاركة مع مركز احلوار الوطين

-هـ1442 /8/8املشاركة مع مركز تطوير املناهج بوزارة التعليم يف مواءمة املناهج الدراسية وفق نظام الثالثة فصول دراسية خالل الفرتة من 
 هـ. 19/8/1442

-هـ1443 /13/6املناهج بوزارة التعليم يف مواءمة املناهج الدراسية جملتمع بال أمية وفق نظام الثالثة فصول دراسية خالل الفرتة من املشاركة مع مركز تطوير 
 هـ.17/6/1443

 .هـ27/7/1443-هـ1443 /19/6املشاركة يف مؤمتر اللغة العربية الدويل اخلامس من تنظيم املركز الرتبوي لدول اخلليج يف الفرتة من 
 ت تدريبية  كمدرب ولقاءات كمحاضروراد

 ساعات.  10 دورة تدريبية بعنوان: أثر التدريب يف جتويد خمرجات التعليم" ملديري مدارس املرحلة االبتدائية  مبركز األمري مشعل للتدريب , مدهتا:
 لقاء لوكالء القياس والتقومي مبدرسة امللك فهد الثانوية بنجران.

 TIMSS-PIRLSلقاء للمشرفني الرتبويني عن الدراسات الدولية 
 هـ.25/2/1436-23أايم يف الفرتة:  3دورة تدريبية ملعلمي املرحلة الثانوية يف" بناء االختبارات وجداول املواصفات". ملدة 

 .هـ12/6/1436دورة تدريبية للمشرفني الرتبويني بعنوان" جتويد االختبارات" ملدة يوم واحد 
 ه.1435 /12/3دورة تدريبية لطالب املرحلة الثانوية مبدارس املعارف األهلية" التخطيط وبناء الذات" 

 العضوايت
 هـ.1439-هـ1438هـ / 1438-هـ1437لعامني متتاليني  عضو جملس التعليم احمللي مبنطقة جنران
 هـ.1437-1436-1435عضو جلنة االختبارات الدولية وأمينها 

 هـ.1436-1435االختبارات التحصيلية وأمينها  عضو جلنة
 هـ.1436عضو جلنة جتويد االختبارات 

 .ه1438-1437-1436-1435عضو جلنة اختبارات نظام التسريع 
 .هـ1438عضو جلنة التقييم الذايت إبدارة التعليم 

 هـ.1435تعليم جنران  عضو اللجنة العلمية يف اللقاء السابع عشر لإلشراف الرتبوي الذي استضافته إدارة
 عضو اندي جنران األديب.

 اإلنتاج العلمي واألديب
 حبث تربوي بعنوان: فعالية استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب املرحلة الثانوية.

 )مت إجازته للمشاركة يف مؤمتر الوحدة الوطنية جبامعة اجلوف(. اللغة العربية يف حتقيق الوحدة الوطنية لدى طالب التعليم العام. دور مناهج
 . )فاز جبائزة البحث العلمي(ه1380-ه 1351حبث أديب اترخيي بعنوان: أمن احلج يف أعني شعراء جنويب اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من 

 كتاب بعنوان "الكتابة اإلبداعية يف ضوء نظرية ما وراء املعرفة".
 ملتقى دارين الثقايف.دور اجملالس الثقافية اخلاصة يف تنمية اإلبداع األديب والوعي الثقايف لدى شباب اجملتمع: جمالس عسري أمنوذًجا. متت املشاركة به يف 

 تعزيز األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية. )منشور(حبث تربوي: إسهامات مناهج اللغة العربية يف 



 

  .تصور مقرتح لتطوير مقررات اللغة العربية مبدارس التعليم املستمر يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة ابململكة العربية السعودية
 املهارات واالهتمامات لتواصلوسائل ا

Dakheel800@gmail.com  
@dakheelalqarni  

   0506736340اجلوال: 

 البحث العلمي
 ختطيط املناهج وتقوميها

 دبيةالكتابة األ
 التعامل مع التقنية
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