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 سيرة ذاتية
 

 البيانات الشخصية والوظيفية 

 االسم رباعًيا 
 هاني مسري فارع املقاطي العتيبي

 املؤهل العلمي
 كتوراه فلسفة التربية د

 Hani Mesri F Al-otibi (ناهج وطرق التدريسمل)ا
 

 املؤهالت والشهادات العلمية 

 املؤهل الجامعي

 والدراسات العليا 

 العلمية الدرجة 
الجامعة املتخرج  

 فيها
 تاريخه  التقدير  املعدل  التخصص 

 جامعة امللك خالد  دكتوراه 

فلسفة التربية  

)املناهج وطرق  

 التدريس(  

 5من  4.83
ممتاز مع مرتبة  

 الشرف األولى
 ه  1440

 جامعة الطائف  ماجستير 

املناهج وطرق  

تدريس اللغة 

 العربية

 4من  3.86
ممتاز مع مرتبة  

 الشرف األولى
 هـ 1433

  4من  3.47 التوجيه واإلرشاد جامعة أم القرى  دبلوم عالي 
ً
 هـ 1434 جيد جدا

 هـ  1435 ممتاز  4من  3.92 القياس والتقويم  جامعة أم القرى  دبلوم عالي 

 5من  4.74 اللغة العربية كلية املعلمين بمكة  بكالوريوس
ممتاز مع مرتبة  

 الشرف الثانية 
 هـ 1425

قياس القدرات  

 الجامعية 

  step Toefl الدرجة الكلية  الجانب الكمي  الجانب اللفظي

86.5 69 78 57 416  

ركز قياس  ماختبار 

 ( الشراف التربوي )ا
72      

التعامل مع الحاسب  

 اآللي
Word Power point Excel Spss Prezi Movie maker  

 21303102047387 رقمها  اللغة العربية    -معلم خبير الرتبة  الرخصة املهنية 
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 العلمية والبحثية   اتإلسهاما

أنموذج مقترح قائم على التفكير املتشعب في تدريس النصوص األدبية وأثره على تنمية  

 مهارات التذوق األدبي والكتابة اإلبداعية لدى طالب الصف األول الثانوي 
 جامعة امللك خالد  رسالة دكتوراه 

تقويم مستوى األداء القرائي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية في ضوء مهارات فهم املقروء  

 ومستوياته
 جامعة الطائف  رسالة ماجستير 

ة مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي  نميأنموذج تدريس ي مقترح لت 

 بمكة املكرمة 

بحث علمي محكم  

 ومنشور 

مجلة كلية التربية  

 امعة أسيوط بج

ة وأثره على تنمية   غة العربيَّ
ُّ
م ذاتًيا لتدريس الل

َّ
نظ

ُ
م امل

ُّ
عل نموذج تدريس ي ُمقترح قائم على التَّ

ُ
أ

ل الثانوي  ب الصف األوَّ
َّ
ة لدى طال ة واإلبداعيَّ  مهارات الكتابة الوظيفيَّ

 جامعة امللك خالد  بحث علمي محكم 

 جامعة امللك خالد  قة عمل محكمة ور  املنهج الخفي وتأثيره على املنهج الرسمي 

 جامعة امللك خالد  ورقة عمل محكمة  تقويم منهج لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي 

فاعلية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مستويات فهم املقروء ومهاراته  

 لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 
 خالد جامعة امللك  بحث علمي محكم 

 جامعة امللك خالد  بحث علمي محكم  تقويم مخرجات البرامج التعليمية وأمثلة تطبيقية 

 جامعة امللك خالد  ورقة عمل محكمة  معايير بناء وتطوير املناهج 

نظرية الذكاءات املتعددة في ضوء العمليات املعرفية ونموذج معالجة املعلومات  

 وانعكاساتها على منظومة التدريس
 جامعة امللك خالد  محكمة   ورقة عمل

 جامعة امللك خالد  ورقة عمل محكمة  الرحالت املعرفية عبر الويب

 جامعة امللك خالد  حقيبة تدريبية  النظرية البوليتكنيكية 

 جامعة أم القرى  بحث علمي  الحاجات النفسية للنفس البشرية من منظور إسالمي 

 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية  إدارة الوقت 

 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية  التعلم التعاوني

 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية  التعلم عن ُبعد 

 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية  معايير تقويم مناهج اللغة العربية

 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية  طرق تقويم املتعلم 

 القرى جامعة أم   بحث علمي  بلفيو للذكاء اللفظي والعملي  -مقياس وكسلر

 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية  القيادة التربوية

 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية  نظرية الذكاءات املتعددة

 جامعة الطائف  بحث علمي  النظرية البنائية والسلوكية 

 جامعة الطائف  بحث علمي  النظرية املعرفية وما وراء املعرفية
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 الدورات التدريبية

 اتريخ النهاية اتريخ البداية  اجلهة املنفذة  اسم الدورة  م
مدهتا 
 ابألايم 

عدد 
 الساعات 

 12 3 1434/ 05/ 01 1434/ 04/ 29 تعليم مكة املكرمة  بناء الخطة وصناعة الرؤية والرسالة 1
 8 2 1433/ 06/ 22 1433/ 06/ 21 تعليم مكة املكرمة  رواد النشاط الجدد  2

مفاهيم التربية البيئية واملحافظة على   3

 البيئة 
 5 1 1433/ 11/ 16 1433/ 11/ 16 أرامكو 

 5 1 1433/ 04/ 25 1433/ 04/ 25 تعليم مكة املكرمة  التدريبية لرواد النشاط الورشة   4
 15 3 1433/ 10/ 22 1433/ 10/ 21 تعليم مكة املكرمة  الورشة التطويرية لرواد النشاط  5
 8 2 1432/ 11/ 20 1432/ 11/ 19 تعليم مكة املكرمة  استراتيجية التقويم البنائي  6
 12 4 1432/ 01/ 15 1432/ 01/ 12 تعليم الطائف دورة رواد النشاط املبتدئة  7
 24 8 1432/ 04/ 22 1432/ 04/ 15 تعليم الطائف دورة رواد النشاط املتقدمة  8
 12 3 1432/ 04/ 30 1432/ 04/ 28 تعليم الطائف التخطيط لبرامج النشاط  9
 16 4 1431/ 12/ 25 1431/ 12/ 22 تعليم الطائف الدورة املفتوحة للنشاط الطالبي 10
 1 1 1440/ 09/ 05 1440/ 09/ 05 معهد اإلدارة العامة  إعداد املدربين  11

 العلمية والبحثية   اتإلسهاما

 الطائف جامعة  حقيبة تدريبية  التعلم النشط 

 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية  أنماط التعلم البديلة

مفهوم التطوير   -4دواعي تطوير املنهج.-3أسس تطوير املنهج.   -2أساليب تطوير املنهج. -1

 الحديث 
 جامعة الطائف  حقيبة تدريبية 

 جامعة أم القرى  بحث علمي  اإلرشاد األسري 

 جامعة أم القرى  بحث علمي  التربوي الخوف والقلق من منظور علم النفس 

 من منظور اتجاهات حديثة في الفكر التربوي 
ً
 فاعال

ً
 جامعة الطائف  بحث علمي  كيف تصبح معلما

 جامعة أم القرى  بحث علمي  بناء االستفتاء وقياس االتجاهات

 تعليم مكة  دليل تدريبي  قرآني نجاتي )مسابقة تربوية لتنمية مهارات التربية اإلسالمية( 

 تعليم مكة  دليل تدريبي  العبقري )مسابقة تربوية لتنمية مهارات الرياضيات والعلوم(

 تعليم مكة  دليل تدريبي  لغتي هويتي )مسابقة تربوية لتنمية مهارات اللغة العربية( 
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 الدورات التدريبية

مدهتا  اتريخ النهاية اتريخ البداية  اجلهة املنفذة  اسم الدورة  م
 ابألايم 

عدد 
 الساعات 

 د   43 1 1440/ 09/ 05 1440/ 09/ 05 معهد اإلدارة العامة  تحديد االحتياجات التدريبة  12
 2 1 1441/ 09/ 06 1441/ 09/ 06 معهد اإلدارة العامة  بناء املكتبات الرقمية  13

 كلنا مسؤول للمعلمين  14
منصة أعناب  

 للعلمين العرب
06 /08 /1441 06 /08 /1441 1 2 

 10 2 1440/ 07/ 07 1440/ 07/ 06 تعليم مكة املكرمة  بناء االختبار الجيد  15
 4 1 1433/ 07/ 19 1433/ 07/ 19 تعليم مكة املكرمة  البوابة االلكترونية  16

 تحليل االحتياجات التدريبية  17

املعهد العالي لألمر 

باملعروف والنهي  

املنكر بجامعة  عن 

 أم القرى 

15 /10 /1441 16 /10 /1441 2 4 

 8 2 1435/ 03/ 06 1435/ 03/ 05 تعليم مكة املكرمة  أساسيات التعلم النشط  18
 8 2 1436/ 02/ 19 1436/ 02/ 18 تعليم مكة املكرمة  الجودة التربوية والتدقيق الداخلي 19
 8 2 1436/ 01/ 27 1436/ 01/ 26 تعليم مكة املكرمة  تطبيقات االنترنت في التدريس  20
 8 2 1436/ 01/ 10 1436/ 01/ 09 تعليم مكة املكرمة  prizeالعروض التقديمية  21
 10 2 1443/ 03/ 26 1443/ 03/ 25 تعليم مكة املكرمة  تطبيقات إحصائية في اإلرشاد   22
 10 2 1443/ 03/ 14 1443/ 03/ 13 تعليم مكة املكرمة  إرشاد الطالب املوهوبين   23
 10 2 1443/ 03/ 28 1443/ 03/ 27 تعليم مكة املكرمة  قواعد السلوك واملواظبة   24
 10 2 1443/ 04/ 02 1443/ 04/ 02 تعليم مكة املكرمة  استخدام نماذج قوقل   25
 10 2 1443/ 04/ 05 1443/ 04/ 04 تعليم مكة املكرمة  كيف تختار تخصصك الجامعي  26

مهارات التعامل مع أدوات القياس  27

 والتقويم اإللكترونية 
 5 1 1442/ 04/ 09 1442/ 04/ 09 تعليم مكة املكرمة 

 20 5 1443/ 02/ 23 1443/ 02/ 19 تعليم مكة املكرمة  الدورة التأهيلية للموجهين الطالبيين   28
 5 1 1442/ 02/ 13 1442/ 02/ 13 تعليم مكة املكرمة  مايكروسوفت تيمز  29

االلكتروني )منصة نظام إدارة التعلم   30

 مدرستي( 
 4 1 1442/ 01/ 18 1442/ 01/ 18 تعليم مكة املكرمة 

 قضايا في القياس والتقويم واإلحصاء 31

جامعة اإلمام  

عبدالرحمن بن  

 فيصل

30 /03 /2021 30 /03 /2021 1 5 
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 الدورات التدريبية

مدهتا  اتريخ النهاية اتريخ البداية  اجلهة املنفذة  اسم الدورة  م
 ابألايم 

عدد 
 الساعات 

 اإلحصاء االستداللي البارامتري  32

جامعة اإلمام  

عبدالرحمن بن  

 فيصل

06 /04 /2021 06 /04 /2021 1 5 

 10 2 1443/ 06/ 16 1443/ 06/ 15 تعليم مكة املكرمة  مقدمة في اإلرشاد املنهي  
 10 2 1443/ 07/ 06 1443/ 07/ 05 تعليم مكة املكرمة  اإلرشاد املعرفي والسلوكي  
 10 2 1443/ 06/ 14 1443/ 06/ 13 تعليم مكة املكرمة  بناء عالقات إرشادية ناجحة  

األطفال ذوي  إرشاد ودعم أسر  

 اإلعاقة 
 10 2 1443/ 06/ 20 1443/ 07/ 19 تعليم مكة املكرمة 

 10 2 1443/ 08/ 28 1443/ 08/ 27 تعليم مكة املكرمة  فنيات ومهارات دراسة الحالة 
 

 


