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 الرتبية الكلية جامعة امللك خالد (للمؤهل األساسي)اجلامعة 

 مناهج عامة التخصص مناهج وطرق تدريس القسم املتخرج منه

مسمى املؤهل العلمي 

 األساسي
 مناهج وطرق تدريس عامة

 93 سنوات اخلربة املعتمدة هـ0330 سنة التخرج

 املؤهالت اإلضافية

 سنة احلصول عليه اجلامعة/ الكلية املؤهل

 هـ0330 الرتبية جامعة امللك خالد ماجستري

 هـ0303 كلية املعلني بابها بكالوريوس

   

   

 اخلربات العملية

 معلم تربية إسالمية

 رائد نشاط طالبي 

 معلم موهوبني متفرغ

 رئيس وحدة الربامج مبركز املوهوبني خبميس مشيط

 مساعد مدير مركز املوهوبني باخلميس

املعتمدة الدورات التدريبية 

 احلاصل عليها

 دمج مهارات التفكري يف التدريس

 استخدام البوربوينت لعمل دروس تفاعلية

 نظرية تريز حلل املشكالت بطرق إبداعية

 إعداد املدربني بابها

 اعداد املدربني مبركز االزدهار جبدة

 مقدمة يف املوهوبني
 مقدمة يف مهارات التفكري

 تصميم الربامج االثرائية



 0،9اإلبداعي  التفكري
 تطوير املناهج 

 مدرب لربنامج القبعات الست  من مركز ديبونو بعمان
 مدرب لربنامج الكورت للتفكري من  جامعة امللك عبدالعزيز جبدة  

تعليم التفكري ألطفال الروضة واملرحلة االبتدائية من مركز ديبونو مدرب 

 بعمان
 ICDLالرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي 

 فوتوشوب
 مهارات احرتافية يف معاجلة النصوص

 الوسائل التعليمية
 املهارات األساسية للتقويم املستمر

 فن التعامل مع اآلخرين
 إعداد القادة الكشفيني

 التصوير الفوتوغرايف
 برنامج ابتسم

 اإلبداع والتفكري اإلبداعي
 Smart Disciplineمدرب لربنامج االنضباط الذكي للفصول الدراسية 

for Classroom 

 دمج التقنية يف التعليم

 ومهارات التدريب أساليب

 .IIMالبحث املستقل 

 FPSP حل املشكالت املستقبلية بطرق ابداعية

 .CPSحل املشكالت بطرق ابداعية 

 أساسيات يف تصميم الربامج اإلثرائية

 .م9000دورة ابتكار 

 ورشة تدريبية يف التعرف والرعاية النفسية

 تدريبية يف مهارات التفكري التحضرييةورشة 

 اإلدارة املوقفية

 ختطيط التدريس

 وطننا أمانة

 مهارات التعلم السريع



 ورشة تقويم تعليم الطالب وكفاءة املعلمني

 ورشة عمل اعداد املقومني لكفاءات القرن الواحد والعشرين

 ورشة عمل برنامج املعايري املهنية ورخص املعلمني

 فطن الوقائي للطالب والطالباتميسر لربنامج 

 الوعي الذاتي

 حل املشكالت

 السلوك التوكيدي

 تصميم االنفوجرافيك

 الذكاء االجتماعي

 ختيالت علمية للنمو الشخصي

 لكي أكون على القمة

 نظرية تريز واحللول اإلبداعية

 DISCومقياس حتليل أمناط الشخصية مبقاس هريمان 

 التدريب السحابي

 املؤلفات املنشورة والبحوث

  لتدريب الطالب املوهوبني"كتاب فكر صح" 

  9000كتاب تنمية اخليال واخليال العلمي 

  فاعلية تدريس مادة احلديث والسرية باستخدام إسرتاتيجية "حبث عن

 (k.w.l ) يف التحصيل الدراسي لدى طالب الصف السادس

 (االبتدائي

  الكورت )يف جمال رعاية املوهوبني حمكمة حقائب تدريبية–

 (مهارات القيادةتنمية –اخليال –الست القبعات 

 املؤمترات وامللتقيات

  هـ 0330حضور مؤمتر تقويم التعليم بالرياض 

  يف امللتقى األول بني ( جتربيت مع التدريب)تقديم ورقة عمل بعنوان

 "املعلم االعداد والتطوير"جامعة امللك خالد وإدارة تعليم عسري 

  ابها ( املعلم وعصر املعرفة الفرص والتحديات)حضور املؤمتر الدولي

 هـ0331

  أبها 9000جلنة التسجيل يف تصفيات اوملبياد 

  هـ0331اللجنة العلمية بامللتقى املتماثل للموهوبني 

 املهارات الشخصية

 برامج التدريب املعلمنيمدرب لبعض 

 مدرب الطالب املوهوبني يف الربامج املسائية والصيفية واوملبياد إبداع

 9001-9000عضو برنامج معلم مايكروسوفت اخلبري 



 شهادات الشكر والتقدير

 شهادات شكر وتقدير من إدارة الرتبية التعليم بعسري العديد من 

 إدارة املوهوبني يف كافة الربامج املسائية والصيفيةشهادات شكر من 

 هـ0333املوهوبني لعام درع من إدارة 

 هـ0331مرشح إدارة الرتبية والتعليم بعسري جلائزة التميز بوزارة التعليم 

 هـ0332شهادة شكر من مدير عام التعليم بعسري 

 هـ0332شهادة شكر من وزارة التعليم 

يرغب يف إضافته عن  ما

 نفسه
 خدمة الدين والوطن والبحث عن اجلديد واملفيد

 


