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 المعلومات الشخصية

 سعودي الجنسية:

 هـ 11/04/1406 تاريخ الميالد:

 الطائف، السعودية  مكان الميالد:

 ذكر الجنس

 متزوج الحالة االجتماعية:

 الصحافة، العالقات العامة واالتصال، التعليم، والجودة.  االهتمامات: 
 

 الخبرات

 www.educationmag.net مؤسس المجلة التربوية اإللكترونية  ▪

 م بالطائف.TEDxShihar 2019منظم فعالية تيدكس شهار  ▪

 .الطائف بمحافظة للتعليم العامة باإلدارة وقياس األداء الجودة إدارة في تربويا   مشرفا   ▪

 مسؤول االتصال والتطوير في مشروع ساندوتش ورقي الثقافي. ▪

 . م2008-2006 من الطائف بجامعة اإلعالمي النادي  عضو ▪

 . م 2008-2006 من الطائف جامعة عن تصدر" الجامعة منبر"  بمجلة والتغطيات ألخبارل مسؤول محرر ▪

 . م2017 وحتى 2004  عام من الدولية عربيات بمجلة إليكتروني نشر محرر ▪

 ".شعبية"  ومجلة اإلماراتية،" البيان"  صحيفة في والتقارير األخبار من مجموعة نشر ▪

 .   سنوات 8 لمدة التعليم وزارة لدى  إنجليزية لغة معلم ▪

 .سنوات 8 لمدة عكاظ بسوق الثقافية اللجنة عضو ▪

 . م2012  إلى  2010  من الطائف – والفنون  للثقافة السعودية العربية بالجمعية والنشر إلعالمل مسؤوالا  ▪

 . جدة –  الدولية عربيات بمجلة للتحرير مستشاراا  ▪

 .الغربية بالمنطقة  للجودة السعودي  المجلس عضو ▪

 .سعود الملك جامعة – والنفسية التربوية للعلوم  السعودية الجمعية عضو ▪

 .التعليم تقويم لهيئة التابع" معلمونا"  لبرنامج سفير ▪

 .واالتصال لإلعالم   السعودية الجمعية عضو ▪

 عضو لجنة جائزة التعليم للتميز بتعليم الطائف. ▪

 عضو لجنة جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد لألداء التعليمي المتميز بتعليم الطائف. ▪

 (.SITEعضو في الجمعية الدولية لتقنية المعلومات وتعليم المعلمين ) ▪

 المهارات 

 .اإللكترونية  أو المطبوعة سواء الصحافة مجال في  ةسن ةعشراثني  من ألكثر خبرة ❖

 .واإلنجليزية العربية اللغتين  وإلى من  الترجمة على القدرة ❖

 .الوقف بعالمات االهتمام مع العربية للنصوص اللغوي التدقيق على المناسبة القدرة ❖

 معلومات االتصال   
 0503057840 جوال:

 21944الطائف  الرمز البريدي:

 ---- صندوق البريد:

 Sultan.th@gmail.com البريد اإللكتروني:
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 المستوى اللغة

 اللغة األم  العربية

 جيد جداا  اإلنجليزية
 

 لمؤهالت العلميةا

 هـ.2017دكتوراه بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود عام  باحث -

 وبتقدير  4  من  3.69  بمعدل  هـ1436  عام  القرى  أم  جامعة  من  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  وطرق  المناهج  في  ماجستير  -

  اإلنجليزية   اللغة  تعليم  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  معوقات: " الرسالة  عنوان  وكان.  الثانية  الشرف  مرتبة  مع  ممتاز

 ". الطائف بمحافظة التربويين والمشرفين المعلمين نظر وجهة من الثانوية  للمرحلة

 وبتقدير 4 من 3.58 بمعدل هـ 1431/1432 عام الطائف جامعة  التربية، كلية من  العام  التربية برنامج دبلوم -

 .ممتاز

  هـ 1427/1428  عام  الطائف  بجامعة  اآلداب  كلية  من  اإلنجليزية  اللغة   تخصص  في   البكالوريوس  درجة   على  حاصل   -

 . جداا  جيد وبتقدير 4  من 2.79 بمعدل

 الدورات التدريبية 

 . هـ3/12/1427-2  لإلعالم أبعاد  مؤسسة من" الصحفي اإلخراج"  الصحافية الصناعة دورة -

 . هـ 1429/ 10/3-8 الرياض تعليم من االبتدائية  لمرحلةل اإلنجليزية اللغة تدريس طرق دورة -

 ".النجوم واستراتيجيات السعيدة، لألسر  السبع العادات الحياة، أولويات  إدارة: " في دورة -

 . هـ1433/ 9/ 17-16 بالطائف والفنون الثقافة جمعية من الصحافية  المقالة كتابة فن دورة -

 هـ 9/1433/ 18 بالطائف  والفنون الثقافة جمعية من االستراتيجية التخطيط دورة -

 . هـ11/5/1435 الطائف جامعة من مبادراا  كن دورة -

 . هـ 5/1/1436-2 الطائف  تعليم من اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني التطوير دورة -

 .هـ1436/ 3/2-1 الطائف وتعليم تطوير شركة  من اإلنجليزية اللغة في الكتابة مهارة تطوير دورة -

 . هـ1436/ 23/2-22 الطائف تعليم من اإلنجليزية اللغة لمادة الجديدة السالسل دورة -

 . هـ22/4/1436-19 الطائف تعليم من المستقبل مدرسة قيادة دورة -

 . هـ5/1436/ 21-17 الطائف وتعليم تطوير شركة من للفهم التخطيط دورة -

 .  هـ1436/ 28/12  أيام 5 لطائفا تعليم من الجدد المشرفين تدريب دورة -

 . للتدريب األعمال كفاءات مركز( أيام  10  – ساعة 40) المدربين إعداد دورة -

 . م2016 يناير 25 للجودة السعودي  المجلس من المؤسسي والتميز للجودة األساسية المفاهيم -

 . م2016فبراير 1 – يناير 31 البريطاني الثقافي المجلس مع بالتعاون التعليم وزارة من التعليم في التميز عقلية -

 . جدة في تدريبية ورشة 25  وعدد هـ1437  صفر 6 –  3 من والتميز الجودة منتدى -



من مركز مجلس الجودة للتدريب، جدة بواقع   ISO – 9001:2015دورة تطوير مهارات استشاري الجودة المعتمد    -

 هـ. 1/1438/ 6( أيام من 5( ساعة تدريبية لمدة )30)

سؤال وجواب، بواقع ساعتين من المجلس السعودي للجودة    100برنامج الكفاءة اإلدارية للمنظمات، وإدارة الجودة    -

 م. 25/12/2016بتاريخ 

 . الطائف تعليم – التربوي لتدريبا مركز – التدريبية الحقائب وبناء تصميم دورة -

ساعات من المجلس السعودي للجودة بتاريخ   6دورة مفاهيم وتطبيقات الجودة والتميز المؤسسي، بواقع  -

 م. 21/1/2017

 . الطائف تعليم – الجودة  لنظام الداخلي التدقيق دورة -

 م من الشركة السويسرية للجودة. 2017/ 4/ 13  – 11من  2015 –  9001دورة في مواصفات اآليزو  -

، ودورة الوصول  2016قدم عدد من الدورات في مجال الجودة التعليمية مثل: دورة جودة األداء المدرسي عام  -

 م. 2017للتميز عام 

 التعليم بالرياض.أطلق مبادرة "جّود" لنشر ثقافة الجودة والتميز في اليوم العالمي للجودة في التعليم من وزارة  -

 البرامج والدورات التي قدمتها

 التاريخ الجهة النوع المسمى 

مدرسة عبدالرحمن الداخل   مشروع توعوي تعليمي التعداد الطالبي
 بالطائف

 هـ 1431/ 4/1

مدرسة عبدالرحمن الداخل   دورة للطالب الخبر الصحافيكتابة 
 بالطائف

 هـ 11/4/1431

لمعلمي اللغة  ورشة عمل  التعليم بالترفيه
 اإلنجليزية

 هـ 24/2/1436 مكتب التعليم بغرب الطائف

إدارة الجودة الشاملة بتعليم  دورة تدريبية تجويد األداء المؤسسي 
 الطائف

 هـ لمدة يومان1438/ 6/2

إدارة الجودة الشاملة بتعليم  دورة تدريبية الوصول للتميز
 الطائف

 أيام  3هـ لمدة 26/7/1438

المعرض العالمي   ورشة عمل  التعليمالتلعيب في 
لمستلزمات وحلول التعليم 

 GESSفي دبي 

 م 28/02/2018

 

 النشرات والمقاالت

 التصنيف االسم 

 مقال بصحيفة الرأي السعودي  ثاني أوكسجين التعليم

 كتيب / نشرة تربوية كيف نجّود األداء المدرسي؟ 

 كتيب / نشرة تربوية كيف تصل للتميز؟

 مقال بصحيفة الميدان التعليمي التلعيب في التعليم

 كتيب / نشرة تربوية التخزين السحابي

 



 األبحاث واألوراق العلمية:

ا  رواق – اإلنجليزية اللغة تعلم في اإللكترونية التعلم منصات من المتعلمين استفادة مدى . بحث مشترك. نموذجا

 . 2020(. يناير 2(، العدد ) 4المجلد )مجلة العلوم التربوية والنفسية. 

. بحث مشترك. المجلة الدولية التربوية المتخصصة.  أعمالهم تجويد على التربويين تحفيز في التميز جوائز دور

 . 2019(.  5(، العدد )8المجلد )

الطائف. مجلة دراسات  تقويم استخدام الفصول االفتراضية في تعليم اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية بمحافظة 

 . بحث مستل من رسالة الماجستير.2018( لشهر مارس 95عربية في التربية وعلم النفس. العدد )

 . 2018في دبي  GESSالتلعيب في التعليم. ورشة عمل. المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 

ا  12 . ورشة عمل. المعرض العالمي  MOOCs اإللكترونية التعلم منصات من القصوى لالستفادة فعاالا  أسلوبا

 . 2019في دبي  GESSلمستلزمات وحلول التعليم 

 أشخاص يمكن الرجوع إليهم

 البريد اإللكتروني الجوال االسم 

 turkialmansouri@gmail.com 0504715574 الثبيتي تركي سليم. د.أ

 malhalool@yahoo.com 0508327098 أ.د. موسى الحالول

 rss@arabiyat.com 0504597214 أ. رانية سالمة 

 drmanasrahm@yahoo.com 0590946139 د. محمد مناصرةأ.

 m_al_daihan@hotmail.com  0504294150 أ.د. محمد الديحان
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