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  :الجامعة العربية المفتوحة، فرع أستاذ أصول التربية المشاركالوظيفة الحالية /

 ه.1439م. 2017/ 1/9الرياض، من 
 :الخبرات العملية 

 2017/ 1/ 23أستاذ مساعد ومدرب مهارات بالسنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود، من   -
 م.2017/ 8/ 24 –

 .2017/ 25/1 –م 2016/ 18/9بمدارس شركة بن رشد التعليمية. من مشرف تربوي  -
 2015/ 8/ 23أستاذ مساعد ومدرب مهارات بالسنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود، من   -

 .م.2016/ 8/ 31 –
/ 7/ 13مديرية التربية والتعليم / محافظة المنيا من  /مركز بحوث التربيةالعام اومنسق اباحث -

 م.2015/  7/ 11 – 2013
مدرسا ومستشارا للتدريب في قسم مهارات تطوير الذات بالسنة التحضيرية/جامعة  -

 .م2013/ 6/ 18 –م 2011/ 9/ 12تبوك، المدة من 
مدة الخدمة من ي، مدرسا بكلية قرطبة/جامعة البلقاء التطبيقية/األردن، في البرنامج التربو  -

 .م2011/ 9/ 5 –م 2009/ 9/  1
، ومركز لمدة أربع سنوات في مؤسسة بترا الدولية للدراسات واألبحاث اومدرب اباحث -

مساواة لتنمية المجتمع المدني )األردن(، في البرامج التالية: مهارات االتصال، مهارات 
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القيادة اإلدارية، اإلرشاد األسري، التفكير، مهارات البحث العلمي، اإلدارة االستراتيجية، 
 ومديرا للعالقات العامة.

 م.2006/ 8/  30 –2003/ 1/11للغة العربية بمدارس االتحاد اإلسالمية من  مدرسا -
 :المؤهالت العلمية 

333833031471 : طلب ملحقبةالشهادات جميعها مصدقة من الملحقية السعودية بالق اهرة،     

" درجة ممارسة المشرفين التربويين للمهمات عنوان رسالة الماجستير والمشرف عليها:
اإلشرافية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في مديريات التربية في محافظة الزرقاء". 

 إشراف معالي أ. د/ خالد العمري.
" دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية عنوان رسالة الدكتوراه والمشرف عليها:

المجتمع المحلي وتطوير التعليم في المملكة األردنية الهاشمية: دراسة حالة لمؤسسة نور 
 الحسين" إشراف أ. د/سامي محمد نصار.

 .الدورات التدريبية 

القسم  تاريخ التخرج التقدير البلد التخصص العام الجامعة المؤهالت
 والتخصص

 أصول التربية 2009/  7 - مصر العلوم التربوية القاهرة الدكتوراه

عمان العربية  الماجستير
 ممتاز األردن العلوم التربوية للدراسات العليا

اإلدارة  2006/  7 3.66
 التربوية

 وادي النيل بكالوريوس
كلية العلوم 
اإلسالمية 
 والعربية

 ممتاز السودان
 اللغة العربية 2003/  10 3.57

 التاريخ التقدير البلد الجهة التي أصدرتها اســـم الــــدورة

 شركة ابن رشد التعليمية قياس كفاءة التدريس
 الرياض

 هـ2/1438 

 مركز تحسين األداء للتدريب مهارات التقديم للتدريب

 دكتور/ إبراهيم الغنيم

 السعودية
-13من  -

/مارس 16

2016 

-4موافق 

/جمادى اآلخرة 7

 هـ1437

 مركز تحسين األداء للتدريب كايزن في التعليم

 دكتور/ إبراهيم الغنيم

 السعودية
- 

 مركز تحسين األداء للتدريب قيادة التدريب

 دكتور/ صديق العمرو

 السعودية
- 

 السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود أساسيات التدريب
 السعودية

 صفر1437 -



 صفر1437 - السعودية السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود أساليب اإلغالق

 صفر1437 - السعودية السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود األسئلةفنيات طرح 

 صفر1437 - السعودية السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود مهارة التحدث

فنيات إدارة وقت الجلسة 
 صفر1437 - السعودية السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود التدريبية

 صفر1437 - السعودية الملك سعودالسنة التحضيرية/ جامعة  فنيات التدريب

 صفر1437 - السعودية السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود مهارات متقدمة للباور بوينت

 صفر1437 - السعودية السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود التخزين السحابي

الخطوات التسع لجانج 

 لتحسين األداء في التدريب
 صفر1437 - السعودية سعودالسنة التحضيرية/ جامعة الملك 

 صفر1437 - السعودية السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود أخطاء في التدريب

 صفر1437 - السعودية السنة التحضيرية/ جامعة الملك سعود قواعد البيانات

التقويم الذاتي لمؤسسات 
 التعليم العالي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد
/ 28/1- 26من  - مصر

2015 
توصيف البرامج والمقررات 

 وتقويم نواتج التعلم
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد
/ 4/2 – 2من  - مصر

2015 
دورة المراجعة الخارجية 
 لمؤسسات التعليم العالي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد
/ 11/2- 9من  - مصر

2015 
 2014 _ أمريكا جامعة كالوفورنيا االستراتيجيالتخطيط 

دبلومة تدريب المدربين 
(TOT) 

موسوعة التكامل االقتصادي العربي 
 األفريقي

جامعة الدول العربية 
 2014/  3 القاهرة / مصر

استخدام التكنولوجيا في 
المملكة العربية  / قسم التدريب جامعة تبوك التعليم

 2013 السعودية

البرامج والمقررات توصيف 
 / قسم التدريب جامعة تبوك التعليمية

المملكة العربية 
 2013 السعودية

عداد  تحليل المحتوى وا 
 / قسم التدريب جامعة تبوك االختبارات

المملكة العربية 
 2013 السعودية

المملكة العربية  للتعليم والتدريب خبراء التربية قوانين التدريب الفعال
 2013 السعودية

المملكة العربية  للتعليم والتدريب خبراء التربية تخطيط الجلسة التدريبية
 2013 السعودية

 2013المملكة العربية  للتعليم والتدريب خبراء التربية اإلبداع في التدريب



  :مساق ات قمت بتدريسها 
الفكر التربوي القديم والحديث، التربية،  التربية، اجتماعيات اتفلسفالتربية عبر التاريخ، 
 النظم التربية، تحليل في معاصرة التربوي، قضايا والنظام المعاصرة التحديات اقتصاديات التعليم،
 التعليمية، سياسات المؤسسات في الموارد وتنمية واقتصادياتها، تخطيط التربوية التعليمية، الجودة

ديمقراطية التعليم في الوطن مدخل إلى أصول التربية، ي، التربو  وتشريعاته، التجديد التعليم
التربوي، اإلدارة التربوية، القيادة التربوية، مساقات تتعلق بتنمية المجتمع  العربي، اإلشراف

المجتمع المدني والعمل التطوعي، مهارات االتصال، مهارات التفكير، ومناهج البحث و  المحلي
 العلمي. 

بحث العلمي، واإلشراف عليها، متقن ومتمرس في  الأمتلك بفضل اهلل مهارة عالية في 
 ة.اللغة العربي
 :دورات قمت بتدريبها 

نظريات القيادة، أساليب وأنواع اإلشراف التربوي، اإلدارة االستراتيجية، القيادة اإلدارية، 
السلوك القيادي، القيادة الموقفية، القائد التحويلي، إدارة الوقت، إدارة التطوير والجودة الشاملة، 

، االعتماد األكاديمي، المهارات اللغوية، توصيف البرامج والمقررات الدراسية، تكنولوجيا التعليم
التفكير اإلبداعي، القبعات الست باإلضافة إلى القبعة السابعة التي أضفتها إليهم، ، التفكير الناقد

برنامج الكورت في تعليم التفكير، التفكير وحل المشكالت،أساليب التدريس الحديثة، استخدام 
لتعلم، استراتيجيات القراءة، مهارات البحث العلمي، مهارات التكنولوجيا في التعليم، استراتيجيات ا

االتصال اللفظي وغير اللفظي، برنامج البورتيج لذوي االحتياجات الخاصة، مهارات إكساب الثقة 
 بالنفس، وكيفية التعامل مع المراهقين. 

 :اإلنتاج العلمي 

 السعودية

 / قسم التدريب جامعة تبوك الجودة األكاديمية
المملكة العربية 

 2012 السعودية

 2011 تبوك خبراء التربية للتعلم والتدريب إعداد االختبارات

 / قسم التدريب جامعة تبوك استراتيجيات التدريس الحديثة
المملكة العربية 

 2012 السعودية

 450 مصر كلية اآلداب/ جامعة القاهرة مقدمة التويفل
 2007 عالمة

 2007 جيد جدا مصر كلية اآلداب/ جامعة القاهرة الدورة الشاملة في الحاسوب
 2004 جيد األردن المجلس البريطاني دورة تأسيس لغة إنجليزية
 2001 جيد األردن الجامعة الهاشمية محادثة لغة إنجليزية



   األبحاث 
التطوعي: دراسة لحالة األردن ".  منشور " القوانين والتشريعات العربية المنظمة للعمل  .1

في مجلة البحث في التربية وعلم النفس: تصدرها كلية التربية: جامعة المنيا، مصر. 
 م.2010المجلد الثالث والعشرون، العدد الثاني، أكتوبر 

" درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة تبوك لسلوك القائد التحويلي من وجهة نظر  .2
التدريس ورؤساء األقسام أنفسهم ", مجلة العلوم التربوية / معهد الدراسات أعضاء هيئة 

 م، الجزء الثاني.2012التربوية/ جامعة القاهرة، المجلد العشرون: العدد الثاني، أبريل 
المجلة االجتماعية  ،" التربية من أجل المواطنة، ودور المؤسسات التربوية في نشرها .3

تماعية والجنائية، المجلد الخمسون، العدد الثالث، سبتمبر بالمركز القومي للبحوث االج
 م.2013

تصور مقترح لتفعيل وتطوير الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وباقي القطاعات،  .4
 .2013(، يوليو العام 51مجلة كلية التربية/جامعة طنطا، العدد األول )

شركات التعليم والتدريب درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس المنسوبين ل .5
المشغلة للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية: دراسة حالة للسنة التحضيرية جامعة 

". مجلة عالم التربية/ المؤسسة العربية لالستشارات  2012/2113تبوك العام الدراسي 
 .2014يناير  -، الجزء الثالث، السنة الخامسة عشرة 45العلمية، عدد 

تراتيجي: مدخل إلعداد القادة في المؤسسات التعليمية،المؤتمر الدولي التخطيط االس .6
للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، بعنوان " إصالح منظومة التعليم قبل الجامعي 

 م.2014يونيو  4 – 3في الوطن العربي: رؤى وتوجهات " 
المركز ذجا لحل األزمة، نمو الجامعات المنتجة تحديات التعليم العالي في الوطن العربي:  .7

 الوطنسياسات التعليم في المؤتمر الدولي بعنوان " القومي للبحوث التربوية والتنمية، 
 .م 2015 / 6/  14 – 13 منفى الفترة ، المستقبلية " والتوجهاتالتحديات " العربي

ستراتيجي بجامعة اليرموك من وجهةنظر أعظاء هيئة واقع ممارسة التخطيط اال .8
 .2016، مجلة مستقبل التربية، يناير التدريس: دراسة ميدانية

درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  .9
 .2015، مجلة العلوم التربوية، أكتوبر مدارس محافظة الزرقاء الحكومية/ األردن

هيئة التدريس بالسنة  لدى أعضاء التنظيميوعالقتها بالوالء  العدالة التنظيمية .10
 .2016مجلة مستقبل التربية، أبريل ، تبوكجامعة التحضيرية/



تجاهاتهم ر الوعى بثقافة  .11 يادة األعمال لدى طالب السنة التحضيرية/جامعة الملك سعود وا 
، عين شمس، جامعةبناتالكلية التربية، البحث العلمي في مجلة  نحوها "دراسة ميدانية".

 .2016( ، 17العدد )
دور القيادة الخادمة في تحقيق التماثل مع الهوية التنظيمية بمدارس التعليم قبل الجامعي  .12

ت اكلية التربية للدراس/ العلوم التربوية، مجلة بمصر من وجهة نظر المعلمين
 .2016 ،العليا/جامعة القاهرة

المدارس الثانوية بمحافظة  معلميدى العدالة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمى ل .13
 .2017مجلة مستقبل التربية، يناير ، عمان

الزرقاء بمدينة  مدراء التربيةع التنظيمى لدى اضبط الصر  وأثرها علىالعدالة التنظيمية  .14
 .2016مجلة العلوم التربوية، أكتوبر  .التربويين من وجهة نظر المشرفين

 :الكتب 
، رقم إيداع 2011والطموح، عالم الثقافة للنشر والتوزيع مؤسسات المجتمع المدني الواقع  (1

 (، عمان/ األردن. 2011/3/855)
دور المجالس النيابية في صنع السياسة التربوية، دراسة مقارنة: البرلمان األردني " نشر  (2

 ( ، عمان/ األردن.2011/  4/ 1613، رقم إيداع )2011عالم الثقافة للنشر والتوزيع 
اإلداريةفيالمؤسسات التعليمية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع/ رقم إيداع  مهارات القيادة (3

 م( عمان : األردن.2013/ 12/ 4284)
/ 4284مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع/ رقم إيداع )منشور، لقبعة السابعة في التفكير ا (4

 م( عمان : األردن.2013/ 12
مؤسسة الوراق للنشر اإلنسان،  عند لتفكير المدمج بين شقي الدماغ األيمن واأليسرا (5

 م( عمان : األردن.2013/ 12/ 4284والتوزيع/ رقم إيداع )
واقع اإلشراف التربوي في األردن " كتاب "مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان :  (6

 األردن.
مستقبل التعليم والتنمية المستدامة في ظل مؤسسات المجتمع المدني ـ " كتاب "مؤسسة  (7

 والتوزيع، عمان : األردن.الوراق للنشر 
 :أعمال مقبولة للنشر وتحت النشر 

درجة تمثل الهوية السياسية في ظل المواطنة النشطة لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس  .1
 .وطلبة الجامعة الهاشمية/ األردن

 أبحاث مشارك بها: 



ه، 1432/1433. نموذج مقترح إلعادة هيكلة السنة التحضيرية/جامعة تبوك" العام 1
 م، بحث مدعوم من جامعة تبوك / عمادة البحث العلمي.2011/2012

. ورقة عمل بعنوان " ظاهرة العنف في الجامعات: األسباب والحلول" قدمت لجامعة البلقاء 2
 ، مع مجموعة من الباحثين.2011/  5/ 2التطبيقية، في قاعة الندوات يوم األثنين  

   هامشرفعليأبحاث: 
على بحث تأهل للملتقى الطالبي الثالث جامعة تبوك بعنوان " المضامين التربوية في . مشرف 1

 إنجازات خادم الحرمين الشريفين التعليمية" للطالب محمد على القحطاني.
 . مشرف على بحث تأهل للمؤتمر الطالبي الرابع بجامعة أم القرى.2

 :مؤتمرات وورش عمل 
 ك، الملتقى الطالبي الرابع/ جامعة تبوك.الملتقى الطالبي الثالث/ جامعة تبو  -
، بعنوان " 2007المؤتمر السابع المنعقد في قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة للعام  -

 مستقبل التربية، وكليات التربية إلى أين؟".
، بعنوان " 2008المؤتمر السابع المنعقد في قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة للعام  -

 ت التربية إلى أين؟".مستقبل التربية، وكليا
، فندق راديسون ورشة عمل بعنوان " التجربة الكندية في التعليم المهني في كليات المجتمع" -

 .2010ساس 
ورشة عمل بعنوان " ظاهرة العنف في الجامعات: األسباب والحلول" في جامعة البلقاء  -

 .2011/  5/ 2السلط/ األردن، في قاعات الندوات يوم األثنين التطبيقية، 
 المؤتمر الطالبي الرابع/ جامعة أم القرى. -
المؤتمر الدولي للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، بعنوان " إصالح منظومة التعليم قبل  -

 م.2014يونيو  4 – 3الجامعي في الوطن العربي: رؤى وتوجهات " 
الدولي، الرياض، ندوة المكتبات اإللكترونية، قاعة المحاضرت الكبرى، معرض الكتاب  -

 م.16/3/2016السعودية، 
 :شهادات تقدير 

 . عمادة البحث العلمي / للمشاركة ببحث في الملتقى الطالبي الثالث / جامعة تبوك.1
 . السنة التحضيرية  / للمشاركة ببحث في الملتقى الطالبي الثالث / جامعة تبوك. 2
 . تفوق مشهود له في العملية التدريسية.3
 رات تطوير الذات للجهود المبذولة في القسم.. قسم مها4

  :مهام ومسئوليات وعضويات 
 قررات جامعية.متأليف توصيف و  -
 مساعد العميد للشئون اإلدارية -



 عضو لجنة االختبارات بكلية قرطبة -
 مساعد منسق عام قسم مهارات تطوير الذات بالسنة التحضيرية. -
 عضو لجنة متابعة سير الخطة االستراتيجية في السنة التحضيرية / جامعة تبوك. -
 الجودة في السنة التحضيرية/ جامعة تبوك.التطوير و عضو وحدة  -
 مدير المحتوى اإللكتروني . -
عضو لجنة إعداد وتطوير المناهج في قسم مهارات تطوير الذات / السنة التحضيرية/جامعة  -

 تبوك
 رئيس اللجنة اإلعالمية في السنة التحضيرية / جامعة تبوك. -
 منسق سيمنار القسم. -
 ف أعضاء هيئة التدريس.قائم بأعمال مل -
تحكيم األعمال البحثية والدراسات، والمقاالت والكلمات المقدمة في أي نشاط طالبي، كاليوم  -

 الوطني للمملكة، وغير ذلك.
 إعداد التقارير األسبوعية لقسم مهارات تطوير الذات. -
 جمع االختبارات الشهرية والنهائية وتنسيقها. -
رشادات ل -  طالب التعليم العالي.إعداد لوائح تأديبية وا 
 إعداد التقارير الخاصة بالسنة التحضيرية وبعمادة شئون الطالب. -
 عضو مجلس أمناء، مدرسة الطالئع التجريبية لغات. -
 مجلس إدارة بجمعية جودة الحياة والبيئة. -

 (.114وية مدرب معتمد عضو من أكاديمية سمارت للتدريب رقم العضوية )عض -

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 


