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 -(:2) ** الدورات

 التليدي السم / مسفر مسعود ملهويا

 1073849901السجل المدني /

 هـ1/7/1394تاريخ الميالد / 

 مكان الميالد / الربوعة

 

 75607رقم الحفيظة / 

 مصدرها / صبياء

 هـ29/4/1413تاريخها / 

 الحالة االجتماعية / متزوج

 

   الدرجة / البكالوريوس

 التخصص / رياضيات

 جازانجهة التخرج / جامعة 

 هـ1420تاريخ التخرج / 

 5من أصل  3.48المعدل التراكمي / 

 التقدير العام / جيد

 هـ18-21/6/1434( pmpإدارة المشاريع) -

 هـ30/4/1434-27إلدارة االستراتيجية المعتمد في الممارس ا  -

 هـ26/3/1432-23المستشار في اإلدارة االستراتيجية   -

 م2006أغسطس  20دورة اللغة اإلنجليزية  -

  أشهرالرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلي ستة  ICDLدبلوم  -

 هـ7/11/1431-1إدارة االزمات والكوارث  -

 هـ2/11/1431-1كوارث فن إدارة االزمات وال -

 م12/10/2010األولية  لإلسعافات-هللا  رحمه-العزيزبرنامج األمير نايف بن عبد  -

 هـ28/5/1434-25تدريب المدربين  -

 هـ26/11/1431االبداع القيادي  -

 هـ8/4/1426-6تنمية المهارات اإلدارية لمديري المدارس  -

 ) سلطنة عمان (هـ 23/8/1432اعي لمشكالت الحياة  الحل اإلبد -

 هـ19/7/1433االنطالق نحو التميز  -

 هـ21/7/1433فن التعامل مع أخطاء االخرين  -

 هـ20/7/1433مهارات االتصال الفعال  -

  

 

 

 سراة عبيدةتعليم إدارة  –التعليم هة العمل / وزارة ج

 العمل / معلم 

 االمام تركي بن عبدهللا  المدرسة /أسم 

 هـ12/6/1421تاريخ التعيين / 

 1126166رقم الوظيفة  15الدرجة المستوى / الخامس 

 سنة15الخدمة/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ26/7/1423-21اعداد القادة  -     

 هـ15/7/1424-9الدراسة التاسيسية لقادة الوحدات  -     

  هـ4/6/1427-28/5الدراسة المتقدمة لقادة الوحدات  -     

 هـ28/11/1427-27الدورة الكشفية اإلدارية  -     

 هـ13/3/1429الشارة الخشبية  -     

 هـ9/1/1434مساعد مفوض  -     

  هـ14/1/1424-12بناء االختبارات التحصيلية    -    

 هـ25/11/1429-24التدريس باستخدام مهارات التفكير  -    

 هـ1/6/1434 – 29/5مهارات التفكير    -    

  هـ21/1/1424-20التفكيرالكورت في تعليم   -    

 هـ ) سلطنة عمان (23/8/1432-22تطبيق معايير ضمان الجودة لبرامج الموهوبين  -    

 هـ2000word 15-19/6/1423الحاسب االلي   -    

 هـ3/8/1426 – 29/7الحاسب االلي بور بوينت   -    

 هـ28/10/1426-24دورة عامة في الحاسب االلي   -    

 هـ26/7/1426-22استخدامات الحاسب االلي في التعليم   -    

 هـ17/3/1430بناء الذات   -    

 هـ12/6/1434-10تنمية مهارات االختصاصيين االجتماعيين   -    

 هـ23/7/1433منظومة مهارات النجاح   -    

 هـ18/3/1429-17التعلم باالكتشاف     -    

 هـ25/11/1428-24التعلم التعاوني     -    

 هـ11/10/1428-10تعزيز التربية األخالقية     -    

 هـ22/2/1432مهارة بناء فرق العمل  -

 هـ 26/2/1432التدريبي  االحتياجتحديد  -
      هـ9/5/1434-7مهارات موظفي االستقبال والعالقات العامة  -

 هـ 24/4/1432الجودة الشاملة في العمل التطوعي  -

 هـ8/5/1430-22/4اعداد منسقي الموهوبين  -

 لبرامج ومراكز الموهوبين  واإلدارة اإلشرافاستراتيجيات  -

 )سلطنة عمان(هـ 26-27/8/1432

  هـ7/1/1426-3االرشاد الطالبي  -

 هـ9/4/1430-8كيفية التعامل مع الطالب  - -

 هـ14/10/1426-13األسئلة الصفية  -

 هـ15/4/1428-14معمل الجبر -

 هـ10/4/1427-2يدويات الرياضيات  -

 هـ29/6/1430-27مشروع تطوير الرياضيات  -

 هـ13/8/1427-11الئحة تقويم الطالب المعدلة في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية  -

 هـ22/7/1433لحياتك وتنجز مشروع العمر كيف تخطط  -

-  
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  -** الخبرات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -شكر: ت اخطابات وشهاد**
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 هـ9/7/1423العلمي  المجالمشرف  -

 هـ3/1/1426 مكلف مرشد طالبي -

 هـ1423رائد النشاط /  -

 هـ1426مشرف المجال االجتماعي /  -

 وبرنامج معارفهـ 1426القائم بأعمال الحاسب  -

 هـ1431-هـ 1428منسق الموهوبين من عام  -

 هـ1430وحتى  1423من عام  األندية الصيفيةعضو  -

لخدمة الحجاج في  الكشفيةمشارك باألنشطة التطوعية  -

 هـ1436-1433-1432-1428األعوام 

معد ومدرب دورة التفوق الدراسي )نشطة الطالبية لألمدرب  -

 هـ28/11/1435-25العام والجامعي بحائل( لطالب التعليم 

 هـ 1420السعودية بجازان عام مدرسة البمعلم رياضيات  -

 هـ 1421 عام معلم رياضيات ووكيل مدرسة وادي عمود -

 هـ 1422 عام معلم رياضيات بمدرسة النعمان بن مقرن بذبح -

 هـ 1426بن مقرن للعام  مدير مدرسة النعمان -

 هـ 1429معلم رياضيات بمدرسة الشاطبي للتحفيظ عام  -

عام  بن المبارك بوادي كحال هلل ابمدرسة عبدمعلم رياضيات  -

 هـ1432

 هـ1435معلم رياضيات بمدرسة النعمان بن مقرن بذبح  -

مرشد طالبي مكلف بثانوية االمام تركي بن عبدهللا بالربوعة  -

 هـ1436
 

 

 

  اعداد وخراج البحوث -

 الشؤون اإلدارية والماليةممارس في -

 مدرب محلي نشاط كشفي  -

 مدرب معتمد في الجوانب اإلدارية والتخطيط االستراتيجي -

 ممارس عالقات عامه واعالم  -

 متخصصة مؤتمرات دولية داخلية وخارجيةحضرت  -

  أكاديميممارس ارشاد  -

 هـ1431و1425المشاركة في التعداد السكاني لالعوام  -

 .بالربوعة  األهليةلجنة التنمية االجتماعية  رئيسمؤسس و 

 المسؤول المالي بلجنة التنمية االجتماعية بالربوعة -

 مؤسس نادي ساند التطوعي بالربوعة -

 جمعية البر الخيرية بالربوعة عضو مؤسس  -

 واألمر واإلرشادعضو متعاون في أنشطة وبرامج الدعوة  -

 بالمعروف والنهي عن المنكر

بتهامة قحطان   متعاون في جمعية تحفيظ القرآن الكريم  -

 والربوعة 

منسق برنامج االحتفال باليوم الوطني بمركز الربوعة لعدة -

 سنين

 إدارة األندية الصيفية  -

 مشرف نادي مدرسة الحي بالربوعة -

 مدير نادي مدرسة الحي بالربوعة -

 

 هـ24/11/1420بجازان إدارة المدرسة السعودية  -

 هـ1429هـ و1426وهـ 1423 ةالصيفي ةديناال -

النشاط الطالبي  /سراة عبيدة تعليم إدارة  -

 1435و1434و1433و1430و1427و1426

 هـ21/3/1429إدارة الشئون التعليمة / الموهوبين  -

 هـ1427عامر إدارة مدرسة ربعي بن  -

 هـ 1428إدارة مدرسة االمام الشاطبي  -

هيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالربوعة  -

 هـ1430

 هـ 1428والمساجد بظهران الجنوب  األوقافمكتب   -

جمعية تحفيظ القران الكريم بالفرشة وربوعة ال تليد  -

 هـ1428و1427لالعوام 

 هـ1431روضة األطفال بالربوعة للعام  -

معسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجيج  -

 هـ1436و1433و1432لالعوام

 هـ1433برنامج االحتفال باليوم الوطني بمنطقة الجوف  -

 هـ 1435برنامج االحتفال باليوم الوطني بمنطقة حائل -
 

 

 

 هـ28/4/1429إدارة مجمع الهمداني  -

 هـ18/9/1428مركز الربوعة   -

 القرآن بسراة عبيدةجمعية تحفيظ  -

 هـ1425العامة  اإلحصاءاتمصلحة  -

 هـ1424بسراة عبيدة واإلرشادوالدعوة  األوقافمكتب  -

بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة  األمر فرع هيئة -

 عسير
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