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تأهيل ال
 العلمي

 

( طيلرل يع يقدبت انشقف األطىل )ممتهز جبهيلت املهك خهنر طمت إهنهء املققياث بتقرسق  انهج  طرق  دريس  انلهموامليف   :دكتوراه

 (5( ين )8.44)

 .(5) ين(  1..8طيلرل  ) جـ( بتقرسق )ممتهز(2841جهيلت املهك سلمد)عهو يانهج  طرق  دريس  انلهمو ين يف   :ماجستري

 . جـ2814عهو  بكهيت انلهمو جبهيلت املهك سلمد ملرة عهو دياسي تكًيهيتانققياث امل  :برنامج

 بتقرسق عهو )ممتهز( طيلرل جـ 2811بكهيت انرتبيت جبهيلت املهك سلمد عهو  ملرة فصم دياسييشقيف املانهج    :برنامج

 .(5ين )( 8.11)

ين ( 8.44طيلرل ) (ممتهز يع يقدبت انشقف األطىلجـ بتقرسق ).282عهو بكهيت امللهًني بهنبهحت  دلهيى انلهمويف   :بكالوريوس

(5). 
 

 

 

 

 

 

 



 اخلربات:

 .هـ 1/6/1438 من اعرار مغاػذ تمغم الرتتٍح وػلم النفظ تكلٍح الرتتٍح واَداب ترتته اػرثاساً  -1

 . هـ33/5/1438وحرى  هـ 18/6/1437تمغم الرتتٍح وػلم النفظ تكلٍح الرتتٍح واَداب ترتته اػرثاساً من  ارشحم -2

 هـ  .1432ارش مرؼاو   تمغم الرتتٍح اخلاطح   اجامؼح علاا   تن ػثذالؼضٌض  تاخلش   للا  الفظ  الذساعً الاايً  من  ػا  حم -3

 مذسب تالؼذٌذ من الذوساخ الرذسٌثٍح  )مشفك تٍا  تالذوساخ الرذسٌثٍح اليت مت الرذسٌة ػلٍها(. -4

 .هـ1437ػا   حرى  1426من ػا   مششف ذشتىي دلادج الؼلى   تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش   -5

 هـ. 1426هـ إىل ػا  1424مؼلم مبشاكض ذؼلٍم الكثاس تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  من ػا   -6

 هـ .1425ػا    هـ إىل1423من ػا   مؼلم مادج الؼلى  تؼذد من مذاسط إداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش   -7

 :اإلجنازات 

 ذىصٌؼه ػلى مجٍغ مذاسط احملافظح وػلى مجٍغ إداسج الرتتٍح والرؼلٍم تادلالكح. وهـ  1427أػذاد دلٍ  األيشغح الؼالٍح دلادج الؼلى  لؼا   -1

 اخل.ذمذٌم الؼذٌذ من الذوساخ الرذسٌثٍح ، منها الرحفٍض واعرتاذٍجٍاخ الرذسٌظ والرؼلم النشظ والرذسٌظ ادلرااٌض.....  -2

 الرنفٍز للؼذٌذ من الذسوط الناىرجٍح يف جما  الرخظض .و اإلششاف -3

 .هـ 1425هـ إىل ػا  1423من ػا   تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش   األداء ادلراٍض حتمٍك -4

 ووصاسج الرتتٍح والرؼلٍم  االحغاءاحلظى  ػلى الؼذٌذ من شهاداخ الشكش والرمذٌش من إداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش   وإداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح  -5

 : ربكمد الدورات التدريبية

 ادلذج مىرىع الذوسج الرذسٌثٍح  

 ٌىما  فن االذظا  -1

 ٌىما  حتفٍض ادلرؼلاني -2

 ٌىما  مهاساخ الرخغٍظ للرذسٌظ -3

 ٌىما  مهاساخ  الرفكري -4

 ٌىما  الرفكري   ادلنظىمًمهاساخ  -5

 ٌىما  الرفكري  االعرذاليلمهاساخ  -6

 ٌىما  الرفكري النالذمهاساخ  -7

 ثلاثح أٌا  الرؼلم النشظ مهاساخ  -8

 ثلاثح أٌا  اعرتاذٍجٍاخ  الرذسٌظ -9

 ثلاثح أٌا  الرؼام  مغ رغىط  الؼا   -13



 

 : كمتدرب الدورات التدريبية

 هـ اجامؼح ادللك عؼىد .1427دوسج مششيف ادلناهج وادلمامح للا  الفظ  الذساعً األو  من ػا   -1

    .2313/   12/ 1    إىل 2313/   13/11علغلح لماءاخ الرذسٌظ الذويل للا  الفرتج من    -2

 هـ.19/6/1434إىل  17/6ذناٍح مهاساخ الثحث الؼلاً للا  الفرتج من  -3

 هـ .11/6/1434إىل  11/6للا  الفرتج من الىالغ وادلأمى  يف فنٍاخ الرمٍٍم االلكرتويً   -4

 هـ .1433/ 19/1إىل  16/1سج األعاعٍح(، ادلما  تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج من علاع  الؼلى  ادلغىسج )الذو -5

 هـ .6/7/1432إىل  2/7للا  الفرتج من  تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش الرؼلم النشظ والرذسٌظ ادلرااٌض، ادلما   -6

 هـ 27/6/1432إىل  27/6شٌارٍاخ والؼلى ، وادلما  تكلٍح الرتتٍح اجامؼح ادللك عؼىد للا  الفرتج من الثحث اإلجشائً لرحغني مماسعاخ مؼلاً ومششيف ال -7

 هـ 2/5/1432إىل  28/4للا  الفرتج من  تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش الرؼلم االلكرتويً والشلاً، ادلما   -8

 هـ .25/4/1432إىل  22/4للا  الفرتج من  ظح اخلش تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافالمٍادج واالذظا ، ادلما   -9

 هـ .3/4/1432إىل  2/4للا  الفرتج من  تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش الرؼلم ادلرنم ، ادلما   -13

 هـ .11/3/1432إىل  13/3للا  الفرتج من  تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش ، ادلما  timss إػذاد مؼلم الؼلى  وفك الذساعح الذولٍح  -11

 هـ .25/11/1431إىل  22/11للا  الفرتج من  تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش ذغىٌش مناهج الؼلى ، ادلما  -12

 هـ .5/11/1431إىل  2/11للا  الفرتج من  تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش اعرتاذٍجٍاخ ذذسٌظ ادلنهج ادلغىس،  ادلما   -13

 هـ .1428/ 22/4إىل  4/4تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج من وادلما  وعائ  الشٌارٍاخ للاشحلح االترذائٍح  -14

 هـ.1428/ 13/5إىل  3/5 تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج منذمنٍاخ الرؼلٍم، ادلما   -15

 هـ.1428/ 21/4إىل 21/4 اسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج منتئدادلىهىتني، ادلما    كرشافا  عشق -16

 هـ .12/4/1427إىل  11/4 تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج مناإلداسج تالمٍم، ادلما   -17

 هـ .1426/ 3/4إىل  28/3 للا  الفرتج من تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش مهاساخ الكىسخ ومهاساخ الرفكري اإلتذاػً،  ادلما   -18

 هـ .15/8/1425إىل  4/8 تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج منادلششفني اجلذد، ادلما   -19

 هـ .9/2/1425إىل  6/2 تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج منطؼىتاخ الرؼلم، ادلما  -23



 هـ .19/6/1423إىل  15/6تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج من الربيامج الرنشٍغً لرؼلٍم الكثاس، ادلما  -21

 هـ .12/6/1423إىل  8/6 تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج منإداسج الظف، ادلما   -22

 هـ .1423/ 13/6إىل  5/ 28  حافظح اخلش  للا  الفرتج منتئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبسواد النشاط، ادلما  -23

 هـ .18/1/1423إىل  16/1 تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج منفن االذظا ، ادلما  -24

 هـ 1421/ 12/1إىل  13/1 تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج مناألهذاف الغلىكٍح، ادلما  -25

 هـ .1423/ 9/8إىل   14/7تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  للا  الفرتج من  ، ادلما الؼلى  للاشحلح االترذائٍحتشيامج -26

 العضويات واللجان:

 ػضى  اجلاؼٍح الغؼىدٌح الؼلاٍح للاؼلم )جغم(. -1

 مبحافظح تالمش   مبنغمح ػغري.مبشكض الثشائش ػضى جلنح الرناٍح االجرااػٍح  -2

 هـ .1433/1434ػضى  جلنح  اخلغح  الرشغٍلٍح  إلداسج اإلششاف الرتتىي  تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم تاخلش   للؼا  الذساعً  -3

 هـ1432لؼا     -مشساخ الؼلى  ادلغىسج دل  -ادلشاسكح  كنالذ ران فشٌك  يمذ مهاساخ الرمىٌم  للاشحلح االترذائٍح    -4

 هـ . 1432إىل  1431ذذسٌة ادلؼلاني ػلى الربامج الرذسٌثٍح دلششوع ذغىٌش الشٌارٍاخ والؼلى  الغثٍؼٍح تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  من ػا   -5

 هـ.1432مبحافظح اخلش  لؼا   ػضى جلنح مششوع جائضج الرتتٍح والرؼلٍم تذوسهتا الاالاح تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم  -6

 هـ1432إىل ػا   1431ػضى جلنح ادلماتلاخ الشخظٍح دلؼلاً ادلذاسط األهلٍح تئداسج الرتتٍح والرؼلٍم مبحافظح اخلش  من ػا   -7

 هـ 1427حافظح اخلش  لؼا  مبئداسج الرتتٍح الرؼلٍم ت   ادلذسعح تني الىالغ والرحذٌاخ    يذوج  ػضى جلنح  -  -8

 : وورش العمل واملؤمتراتالندوات 

م مرجذد حضىس فؼالٍاخ ادلؤمتش الذويل األو  تكلٍح الرتتٍح اجامؼح ادللك لالذ تأهبا )ادلؼلم وػظش ادلؼشفح0 الفشص والرحذٌاخ(  حتد شؼاس0 مؼل -1

 هـ . 1438/  3/  1هـ    إىل  1438/  2/  29لؼامل مرغري. للا  الفرتج من  

 .هـ 28/2/1437  -الالاثاء   -كلٍح الرتتٍح واَداب ترتته   -جامؼح الغائف   -ادلشاسكح  يف يذوج األمن الفكشي   -2
 

للماء الرتتىي الشاتغ دلذٌشي ومذٌشاخ مذاسط الرجشٌة وادلنغمني وادلنغماخ دلششوع الشٌارٍاخ والؼلى  الغثٍؼٍح، ادلنؼمذ وسػ ػا  اادلشاسكح يف  -3

 هـ.1432/ 26/3إىل  24/3للا  الفرتج من يف مذٌنح أهبا 


