السرية الذاتية :
ل ـ عبداهلل حممد مبارك الزهزاني

( طموح معمم ) _السرية الذاتية#

Abdullah Mohammed Mubarak Alzahrani

 (#طموح معمم ) _السرية الذاتية

هي رسالة بدأت برؤية حرصت على المضي في تحقيقها وهي بأن تكون :
الرؤية :بناء شخصية مبدعة معرفياُ وفنياً متزامنة مع التطور المعاصر بما يتناسب مع أهداف الوزارة
لتحقيق رؤية المملكة  0202م .
الرسالة :ا لسعي إلى الموائمة بين التطور المعرفي والتقني مع قدرات الطلبة في التعليم العام لتلبية
حاجاتهم وميولهم داخل المدرسة وخارجها.
لقد التحقت بمهنة التعليم في يوم االثنين الموفق 4104/2 /41هـ بإحدى مدارس القوات الجوية
السعودية بمدينة خميس مشيط بقاعدة الملك خالد الجوية وتدرجت بعدها في نفس المدارس لمدة
ثالثة عشر سنة ثم انتقلت للعمل في محافظة بيشة التعليمية بعدها استقرت بي الوظيفة في أطهر البقاع
مدينة مكة المكرمة وفي التالي عرض كمي وكيفي لإلنجازات التي حققتها بعد توفيق اهلل عزو جل وهي:
اخلذهت يف ادلذارس

االبتدائية

المتوسطة

الثانوية

 6سنوات

 2سنوات

سنتان ونصف

اخلذهت يف اإلدارة ادلذرسيت

وكيل مدرسة

مرشد طالبي

رائد نشاط

منسق جودة التعليم

 0سنتين

 4سنة

 0سنتين

 2سنوات

اخلذهت يف اإلشراف الرتبىي

مشرف تربية فنية
 4سنة

(متعاون)

هعلىهاث شخصيــت :
ً
االسن ( ربـــاعيـــا )

عبداهلل محمد مبارك الزهراني
تاريخ الميالد

مشرف تربوي تدريب

مشرف تربوي وزاري

 4سنة

 5أشهر واعتذرت لظروف طارئة

ادلستىي  /درجته  /رقوه

تاريخ ادلباشرة

السادس 4113 / 43 /

4104/2/41هـ

 4060 / 4 / 4هـ

ammw999@hotmail.com

ادلؤهالث العلويت احلاصل عليها:

الجوال

2220452602

م

ادلــــؤهـــــل

التقذير

تــــارخيــه

البلذ

اسن اجلـاهعت

التخصص

4

ماجستير تربوي

ممتاز

4104/5/4هـ

المملكة العربية السعودية

جامعة الملك خالد

مناهج وطرق تدريس عامة

0

بكالوريوس تربوي

جيد جداً م

4102/42/06هـ

المملكة العربية السعودية

جامعة أم القرى

تربية فنية تربوي
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م

الســــرية العولـــيت:

الىصف

4

معلم تعليم عام بإدارة الثقافة والتعليم بالقوات المسلحة  +إدارة التربية والتعليم بيشة.

0

وكيل مدرسة (مكلف) عام 4100هـ +مرشد طالبي (مكلف) الفصل الصيفي 4101ه.

0

عضو المجلس االستشاري للمعلمين والمعلمات بإدارة التربية والتعليم .

1

مشرف تدريب متعاون للعديد من البرامج التدريبية والتنمية المهنية للعاملين بالميدان التربوي بمركز التدريب باإلدارة.

2

منسق لكل مما يلي :الجودة الشاملة في التعليم العام  +ملتقى المناهج المدرسية  +ملتقى أولياء األمور بثانوية الملك عبداهلل.

3

مشرف تربوي بوزارة التعليم وكالة المناهج والبرامج التربوية

م

اإلنتاج العلوي والفكري ادلنشىر :

هكاى النشر

الىصف

4

بحث بعنوان :برنامج حاسوبي مقترح في التربية الفنية لتنمية المهارات.

وزارة التعليم العالي  +وزارة التربية والتعليم

0

ورقة عم ـ ــل :رؤية تطويرية مقترحة للتدريب التربوي بإدارات التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم /التدريب التربوي

0

ورقة عمل  :االرتقاء بالمعلم في الميدان التربوي.

وزارة التربية والتعليم +مكتب التربية لدول الخليج

1

ورقة عمـ ــل :رؤية نقدية لمنهج التربية الفنية في ضوء المدخل السلوكي قسم التربية الفنية بالوزارة  +مكتب التربية

وتطبيقاته.

لدول الخليج

2

نشرة تربوية عن الجودة الشاملة في التعليم العام.

إدارة التربية والتعليم ببيشة /الجودة الشاملة

3

بحث بعنوان :طرائق استخدام التفكير في الموقف التعليمي.

اإلدارة العامة للتربية والتعليم بعسير

4

دليل إرشادي الستخدام برنامج الرسام.

إدارة التربية والتعليم ببيشة /التربية الفنية

5

ورقة عم ـ ــل :الجودة الشاملة في التعليم "واقع وتطبيق".

إدارة التربية والتعليم ببيشة /الجودة الشاملة

6

كتاب :دروس وتجارب تحليلية في التربية الفنية.

قيد التنقيح والمراجعة

42

حقيبة تدريبية :منهج تقني لتنمية مهارات المعلمين والمتعلمين في التربية الفنية

وزارة التربية والتعليم /التربية الفنية بنات

44

حقيبة تدريبية :الذكاءات المتعددة في المواقف التعليمية.

مكتب التربية لدول الخليج/أعضاء المكتب

40

حقيبة تدريبية :إجرائية االهداف المهارية.

مكتب التربية لدول الخليج/أعضاء المكتب

40

بحث /تطبيق الذكاءات المتعددة في التعليم

المجلة التربوية بجامعة الملك خالد

41

العديد من المقاالت الشخصية والمنقولة

الصحف االلكترونية.

42

مبادرة لتطوير مناهج التربية الفنية بالتعليم العام

إدارة تعليم مكة  /وكالة المناهج التربوية

43

ورقة عمل :تخفيف وزن الحقيبة المدرسية

وكالة المناهج والبرامج التربوية

44

ورقة عمل :مؤشرات األداء لعملية التعليم والتعلم في التعليم العام

وكالة التعليم /اإلشراف التربوي

45

حقيبة تدريبية :االنضباط المدرسي قبل االجازات النصف فصلية

إدارة تعليم مكة  /مكتب غرب مكة

46

مشروع ( أنا مخترع ) لطلبة التعليم العام (االبتدائية)

إدارة تعليم مكة  /مكتب غرب مكة

 02مبادرة (المدرب المقيم) للعاملين في الميدان التربوي

إدارة تعليم مكة  /مكتب غرب مكة
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م

هعلىهاث إضــافـيت:

الىصف

4

حاصل على درجة التميز للمعلم المتميز (جائزة التربية والتعليم للتميز للدورة الرابعة) 4101هـ .

0

حاصل على شهادة المعلم المبدع من سمو وزير التربية والتعليم (معرض إبداع معلم) 4100هـ. .

0

حاصل على أفضل معلم بمدارس األبناء للقوات المسلحة بالجنوب 4100/هـ.

1

حاصل على ( )022ساعة تدريبية في مجاالت متعددة في التربية والتعليم.

2

عضو لمشاركات محلية وإقليمية إلعداد وتجهيز فعاليات تربوية وتعليمية محلية وإقليمية.

3

حاصل على ( )6شهادات شكر وتميز من مدير عام إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير  +بيشة.

4

====== ( )00شهادة شكر وتميز من مدراء المدارس التي عمل بها منذ التحاقه بالخدمة في التعليم.
األحباث العلويت التي أعذها وشارك بها
اسن البحج

0242م

 4102ه

دليل إرشادي الستخدام برنامج الرسام

4100هـ

واقع وتطبيق

- 4104

الجودة الشاملة في العملية التعليمية

 4102هـ

في المواقف التعليمية

 4100هـ

التفكير

– 4100

طرائق استخدام

 4105هـ

استخدام الحاسب اآللي في التعليم

/4106

المدخل السلوكي(للتعلم) وتطبيقاته

– 4104

رؤية نقدية لمنهج التربية الفنية في ضوء

هـ -

في العملية التعليمية

تنمية مهارات المتعلمين وربطهم بالحاسب اآللي .استخدام طرق
واستراتيجيات معاصرة أثناء الموقف التعليمي.

تقديم برنامج حاسوبي مقترح لتنمية المهارات.

4104

الحاسب اآللي وتطبيقاته

0242م

لتنمية مهارات التعبير الفني

تارخيه

 4104هـ-

برنامج حاسوبي مقترح في التربية الفنية

هذفه

تطبيقات الحاسب في العملية التعليمية.
كيفية البرمجة الحاسوبية في التعليم.

التعرف على أهداف المادة في مرحلة التعليم العام.
أهم المجاالت والخبرات التربوية /.تطبيق إجرائي مقترح.
التعرف على استخدام الحاسب/.فوائد استخدام الحاسب في التعليم.
أهم البرمجيات المستخدمة بالتعليم /.أنماط استخدام الكمبيوتر في

التعليم.

التعرف على مفهوم التفكير.

أنماط التفكير.

طرائق وأساليب في تنمية التفكير.
التعرف على مفهوم الجودة الشاملة في التعليم.

تعرف مراحل تطور تطبيق الجودة.

أساليب إجرائية في تطبيق الجودة في التعليم.
المساعدة في استخدام إمكانات البرنامج بشكل أوسع.
ربط التقنيات الحديثة بما ينفع المستخدمين.
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اسن البحج

تارخيه

4101هـ

4101هـ
4103ه

التعليمية

– 4100

تطبيق الذكاءات المتعددة في البيئات

بإدارات التربية والتعليم

– 4100

رؤية تطويرية مقترحة للتدريب التربوي

-4102

التدريس ومهارته

هذفه

اإللمام الكبير بمهنة التدريس.
مراحل تطبيق عملية التدريس.
تطبيق المستحدثات الجديدة في التدريب التربوي.
التخطيط الجيد والتنفيذ الفعال للتدريب.
التقويم المستمر وتقديم التغذية الراجعة.

معرفة اتجاهات العاملين في الميدان التربوي تجاة تطبيق

الذكاءات.

آلية تطبيق الذكاءات السبعة في البيئات التعليمية.

واهلل ولي التوفيق,,,,,

Abdullah Mohammed Mubarak Alzahrani

