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    في سطور:

 بكالوريوس لغة عربية.  (1

 دبلوم عام يف التربية.  (2

 ماجستري يف املناهج وطرق التدريس العامة.  (3

 مشرف تربوي لقسم اللغة العربية بإدارة التعليم حمافظة سراة عبيدة.  (4

 اللغة العربية مبكتب التعليم بالفرشة.  قسمرئيس  (5

 وزارة الشؤون االجتماعية(.  ية االجتماعية األهلية بالفرشة )جلنة التنمنائب رئيس  (6

 رئيس قسم التدريب جبمعية حتفيظ القرآن الكرمي بتهامة قحطان وربوعة آل تليد.  (7

 معية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بتهامة قحطان وربوعة آل تليد. عضو جملس إدارة اجل (8

 مدرب مركزي ملشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي بإدارة التعليم مبحافظة سراة عبيدة.  (9

 مدرب معتمد من األكادميية العاملية للتدريب والتطوير )الربيطانية(.  (11

 من مركز نورين للتدريب بالرياض. تدريب عضوية  (11

 .  م 2117  -هـ 1438عضوية مدرب من اجمللس الدويل للتدريب واإلبداع  (12

 مدرب خبري للربنامج الوطين فطن )برنامج توظيف مهارات فطن يف املقررات الدراسية(.  (13

 اإلشرافية مبكتب التعليم بالفرشة(. عضو فريق عمل )تصميم وختطيط اخلطة التشغيلية  (14

 ناقد. حبث بعنوان: فعالية إستراتيجية اجلدول الذايت يف تنمية مهارات الفهم القرائي احلريف والإعداد  (15

 . وعلمية( -وطنية  –مقاالت أدبية )اجتماعية  (16

 رض إلستراتيجيات التدريس والتعلممصمم معرض لقسم اللغة العربية مبكتب التعليم بالفرشة + مع (17

 . املعاصرة

 موضوعات حبثية يف منظومة املناهج والتعليم.   (18

النحوي( يف مسجد حضوري دروس وجمالس العلم لسعادة الدكتور حممد بن علي العمري يف )مهارات التحليل  (19

أستاذ أصول النحو بقسم اللغة العربية يف  هأ 3/7/1436إىل  هـ.1436/  4ابن باز حي املنسك بأهبا. من شهر 

   بأهبا.جامعة امللك خالد 

ختطيط وتنظيم ندوة علمية )اللغة العربية واقعها وآفاقها وعالقتها بالعلوم األخرى( تقدمي سعادة الدكتور/  (21

لنحو وعضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية العلوم حممد بن علي العمري أستاذ أصول ا

 بالفرشة يومابتدائية مصعب بن عمري  –اإلنسانية جبامعة امللك خالد بأهبا. مكتب التعليم بالفرشة 

 . هـ6/3/1437اخلميس 

لثالثاء حضور امللتقى الثاين للجمعيات اخلريية وجلان التنمية االجتماعية مبنطقة عسري يوم ا (21

 ساعات(.  9هــ )28/11/1437

وم األخرى( تقدمي اللغة العربية واقعها وآفاقها وعالقتها بالعل) علميةإعداد وتصميم تقرير علمي لندوة  (22

حممد بن علي العمري أستاذ أصول النحو وعضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآداهبا سعادة الدكتور/

وقام بطباعته مكتب التعليم  راجعه ودققه الدكتور نفسه ة امللك خالد بأهبا.يف كلية العلوم اإلنسانية جبامع

  . هــ1438-1437بالفرشة للعام الدراسي: 

حضور مؤمتر كلية التربية جامعة امللك خالد بأهبا الدويل )املعلم وعصر املعرفة الفرص والتحديات( حتت  (23

 فندق قصر أهبا(.  – )أهباهــ 1/3/1438ـــــــ  29/2شعار:)معلم متجدد لعامل متغري( خالل الفترة من 
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 25ملعتمد من جامعة كمربدج/ ( اINTERCHANGEمنهج ) بالثاين( حسبرنامج اللغة اإلجنليزية )املستوى  (24

 . يف أهبا ساعة / معهد أجيال العصر لتعليم اللغة اإلجنليزية

 هــ. 1438-1437مؤشرات األداء اإلشرايف النوعي( للعام الدراسي:  تقومي)الداخلي املشاركة ضمن فريق التقومي  (25

فريق التخطيط التشغيلي خلطة الشؤون التعليمية  ن( ضمهـ19/4/1438( وتاريخ)371تكليف رمسي برقم) (26

 هــ .  1439-1438مبكتب التعليم بالفرشة للعام الدراسي: 

 وتطبيقات" (.  جاللغوية "مناذإعداد حقيبة تدريبية بعنوان: )التخطيط للدروس  (27

  يف التعليم( اهلدف: حتسني ممارسات وتطور مهارات.  الكايزنمنهجية إعداد برنامج متكامل بعنوان: ) (28

ملنسويب مجعية حتفيظ القرآن الكرمي بتهامة قحطان  (إعداد وتصميم برنامج )نظام للحوافز واملكافآت (29

 رئيس فريق العمل يف الربنامج. -هـ 1439-1438وربوعة آل تليد للعام الدراسي: 

 ( ساعة تدريبية )متدرب(. 251ر من )أكث (31

 ( ساعة تدريبية )مدرب(. 81تنفيذ أكثر من ) (31

 :الخبرات

 التخطيط للتدريس وتنفيذه وتقوميه.  (32

 ال. اإلشراف التربوي الفعّ (33

 جمال التدريب.  (34

 البحث العلمي.  (35

اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة عسري من  –معلم متعاقد مع مدارس األجماد األهلية خبميس مشيط  (36

 هـ 1429عام الدراسي: إىل ال 1427العام الدراسي: 

 جمال العمل التطوعي واخلريي.   (37

 الفصول االفتراضية...  (38

 إعداد اخلطط التشغيلية والتنفيذية وتنفيذها وتقوميها.  (39

 بيئة العمل. يف إعداد وتصميم أنظمة احلوافز  (41

 دراسة وحتليل أسئلة االختبارات ملنهج اللغة العربية بالتعليم العام.  (41

التعليمية مبدارس التعليم العام يف قطاع الفرشة التعليمي دراسة وحتليل نتائج خمرجات الطالب يف املراحل  (42

ثانوية  –متوسطة الفتح  –جممع احلكم بن عمرو التعليمي ة التعليم مبحافظة سراة عبيدة. )التابع إلدار

 –ابتدائية الربيع بن زياد  –جممع النهضة التعليمي للتحفيظ  –الفيحاء مبركز وادي احليا 
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