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 السيرة الذاتية

 

 البيانات الشخصية:
 

 .العنزي سلطان بن سليمان فالحاالسم:
 هـ.19/10/1402تاريخ الميالد:

 سعودي.الجنسية:
 متزوج.الحالة االجتماعية:

 حائل.العنوان:
 0598989894/0556044718الجوال:

 soltan1427h@hotmail.comالبريد االلكتروني:
 
 

 المؤهالت:
 كلية التربية بجامعة الملك سعود.قسم علم النفس بفي  -حاليا -دكتوراه  باحث -
 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى من جامعة الملك عبدالعزيز.رشاد التوجيه واإلماجستير  -
 من جامعة حائل.وس لغة انجليزية بتقدير جيد جدا بكالوري -

 

 الوظيفة والخبرات:
 عضو مجلس التعليم بمنطقة حائل.  -
 مستشار نفسي وأسري وتربوي في مركز اإلرشاد األسري التابع لمركز التنمية االجتماعية بحائل. -
 محاضر متعاون في كلية التربية بجامعة حائل. -
 في الجامعة العربية المفتوحة.محاضر متعاون  -
 عضو لجنة اختبارات جامعة الملك فيصل لالنتساب المطور. -
 .بحائل األيتامرعاية ع لجمعية التاب مدرب في مركز رفاق التدريبي -
 .التربية والتعليم في مدارسلغة انجليزية  معلم  -
 .ومحو األمية دارس تعليم الكبارفي ملغة انجليزية معلم  -
 رائد نشاط. -
 منسق موهوبين. -
لإلشراف على طالب دبلوم تدريس اللغة  معلم متعاون مع مركز خدمة المجتمع بكلية المعلمين بحائل -

 المرحلة االبتدائية. االنجليزية في
التربية في تخصص)اللغة لإلشراف على طالب دبلوم معلم متعاون مع عمادة خدمة المجتمع بجامعة حائل  -

 االنجليزية(.
 

 

 الدورات التدريبية:
 مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة. -
 لغة اإلشارة. -
 أساليب الرعاية النفسية للموهوبين. -
  تعليم الكبار. مشكالت -
 .تعليم الكبار -
 أساليب تعليم الكبار. -
 األهداف السلوكية. -
 الئحة تقويم الصفوف العليا المعدلة. -
 الحاسب اآللي/االنترنت. -
 استخدامات الحاسب اآللي في التعليم. -
 قواعد البيانات. -
 مشروع األمير سعود بن عبد المحسن لتدريب معلمي اللغة االنجليزية -
 النجليزية.البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة ا -
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 .تدريبي لمعلمي اللغة االنجليزية برنامج آخر -
 التدريب في معمل علم النفس على مقاييس االختيار المهني في كلية التربية بجامعة الملك سعود. -
 بينيه( في كلية التربية بجامعة الملك سعود.-التدريب في معمل علم النفس على مقاييس الذكاء)وكسلر -

 
 

 خدمة المجتمع:
 
 تقديم االستشارات النفسية والتربوية في مركز اإلرشاد األسري التابع لمركز التنمية االجتماعية بحائل.-
ي مجال التربية دورة في تنمية قدرات طالب قسم التربية الخاصة بجامعة حائل على قراءة النصوص ف إقامة -

 باللغة االنجليزية.الخاصة 
 .األيتاممركز رفاق لرعاية  ألبناءدورة كيف تكتب السيرة الذاتية وتجتاز المقابلة الشخصية إقامة  -
 .األيتاممركز رفاق لرعاية  ألبناءدورة موهبتي سر نجاحي إقامة  -
 

 المؤتمرات:
 المشاركة في المؤتمر الدولي األول للتعليم والتعلم في دولة ماليزيا ببحث علمي بعنوان: -

(Proposed Perspective  For an effective classroom Management Based on 
International Conference On Teaching and Learning  stThe 1Glasser Model) in 

2015 in Lankawi ,Malaysia 
 عنوان:بحث علمي بالمشاركة في الملتقى العلمي السابع لطالب جامعة الملك سعود ب -

 ونات التعلم المنظم ذاتيا في االنهماك بالتعلم لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل.القدرة التنبؤية لمك
 

 م.2017حضور المؤتمر الدولي األول لتعليم وتعلم اللغة االنجليزية بجامعة جده -
 

 

 :االمقررات التي تم تدريسه
 

 التربية الخاصة في كلية التربية.االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى ذوي االحتياجات الخاصة لطالب قسم  -
 مدخل إلى التفوق العقلي واالبتكار لطالب قسم التربية الخاصة في كلية التربية. -
 .لطالب قسم التربية الخاصة في كلية التربية قراءات في التربية الخاصة باللغة االنجليزية -
 .الجامعة العربية المفتوحةلطالب وطالبات  إدارة الصف وبيئة التعلم -
 .الجامعة العربية المفتوحة لطالب وطالبات والتعليمي في المملكة العربية السعودية النظام اإلداري -
 اإلشراف على طلبة البكالوريوس قسم التربية الخاصة خالل التدريب الميداني. -
 لكبار(.مقررات اللغة االنجليزية في مدارس التربية والتعليم) المتوسطة واالبتدائية ومحو األمية وتعليم ا -
 
 

 القدرات:
 القدرة على بناء البرامج اإلرشادية والتدريبية. -
 التدريس الجامعي. -
 .بمستوى متقدم إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة -
 التعليم.و التربية إجادة الحاسب اآللي وتطبيقاته في -
 القدرة على عمل األبحاث العلمية. -
 .SPSSالبرنامج اإلحصائيالقدرة على تحليل البيانات باستخدام  -
 القدرة على التدريب. -
 القدرة على ترجمة األبحاث من االنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى اإلنجليزية.  -
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 :بحاثاال  
 

رسالة ماجستير بعنوان الفروق في التوافق النفسي بين الموهوبين والعاديين من تالميذ المرحلة المتوسطة  -
 بمدينة حائل.

مستند إلى نموذج جالسر )قدم بالمؤتمر الدولي األول للتعليم والتعلم بدولة  يه فعالهصف مقترح إلدارةتصور  -
 ماليزيا(.

 
لدى طالب المرحلة العالقة بين إدارة الصف وفقا لنموذج جالسر واالتجاهات نحو تعلم اللغة االنجليزية  -

 بجامعة القاهرة(. )بحث منشور في مجلة العلوم التربويةالمتوسطة بمدينة حائل.
 

ب المرحلة الثانوية بمدينة حائل)بحث القدرة التنبؤية لمكونات التعلم المنظم ذاتيا في االنهماك بالتعلم لدى طال -
 حائز على المركز األول في الملتقى لعلمي لطالب الدراسات العليا(.

 
بحث المرحلة المتوسطة بمدينة حائل)العالقة بين فاعلية الذات واالنهماك بتعلم اللغة االنجليزية لدى طالب  -

 بجامعة االزهر(.منشور في مجلة العلوم التربوية 
 

 الكتب:
 .م(2017كتاب بعنوان :قراءات في التربية الخاصة باللغة االنجليزية)

 
 المقاييس:-

 إعداد مقياس التوافق النفسي. -
 الصف المستندة إلى نموذج جالسر. إدارةإعداد مقياس  -
 .في عملية التعلم نهماكإعداد مقياس اال -

 
 المقاالت العلمية:-

 
 التوجيه واإلرشاد في الفكر اإلسالمي ضمن متطلبات مقرر دراسات نفسية بالقرآن والسنة.  -
دور المنهج النبوي في بناء شخصية الطفل النفسية واالنفعالية ضمن متطلبات مقرر دراسات نفسية بالقرآن   -

 والسنة.
 عالية في مرحلة المراهقة المبكرة ضمن متطلبات مقرر مشكالت الطفولة والمراهقة.المشكالت النفسية واالنف  -
 بحث نظري بعنوان النمو اللغوي في مرحلة الطفولة. -
 نموذج جالسر من أجل إدارة صفية ناجحة. -
 تلبية الحاجات األساسية لدى األبناء. -

 

 المقاالت العامة:
 التعليم وشرف المهنة.-
 
 واالستفادة من القدرات.مفهوم الذات -

http://www.hail2h.net/inf/articles.php?action=show&id=1802 
 

 الجوائز:
 األبحاثفي محور  الدراسات العليا بجامع الملك سعودفي الملتقى العلمي السابع على مستوى طالب ول المركز األ-

 .اإلنسانية
 بجائزة التعليم للتميز على مستوى منطقة حائل بفئة) المعلم المتميز(. األولالمركز -
 هـ.1438فئة التميز على مستوى المملكة العربية السعودية لعام-
 

http://www.hail2h.net/inf/articles.php?action=show&id=1802
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 شهادات الشكر والتقدير:

جامعة حائل للتميز في العمل ب التربيةعميد كلية ى العديد من شهادات الشكر والتقدير من أبرزها من لحاصل ع
ومدير مكتب التربية بشمال عام التعليم بمنطقة حائل ، مدير من  شهادة شكر وتقديرفي كلية التربية.وكذلك  األكاديمي

 و مدراء المدارس. حائل،
 

 :الهوايات 
 خدمة المجتمع من خالل تدريب وتنمية الموارد البشرية . -
 تدريس اللغة اإلنجليزية.القراءة في مجال طرق  -
 القراءة في مجال علم النفس وتنمية الذات. -


