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الدكتور  :يعن اهلل علي يعن اهلل القرني
معلومات عامة :
 االسم  :يعن اهلل علي يعن اهلل القرين .
 اجلنسية  :سعودي .

 العمل  :عضو هيئة تدريس بقسم مهارات االتصال جبامعة امللك عبد العزيز

المؤهالت العلمية :
 البكالوريوس  :يف الرياضيات مع اإلعداد الرتبوي  ،جامعة أم القرى .التقدير  :ممتاز

 املاجستري  :يف الرتبية ختصص املناهج و طرق التدريس ،جامعة امللك خالد .التقدير  :ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل

 الدددكتورا  :الفلسددفة يف الرتبيددة ختصددص املندداهج وطددرق تدددريس الرياضدديات  ،جامعددة أم القددرى .التقدددير  :ممتدداز مددع مرتبددة
الشرف األوىل

العضويات:
 عضو اجلمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف الرتبوي .
 عضو اجلمعية العلمية السعودية للرتبية وعلم النفس .
 عضو اجلمعية العلمية السعودية للتدريب وتنمية املوارد البشرية .
 عضو األكادميية الدولية للتدريب والتطوير . INTRAC
 عضو األكادمييَّة العربيَّة الدوليَّة للتدريب والتطوير .

 عضو شبكة املدربني العرب . ATN

 عضو مركز ديبونو لتعليم التفكري باململكة األردنية اهلامشية .
 عضو جلنة متابعة اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة امللك عبد العزيز .

 عضو فريق املشروع الثاين لتأهيل أعضاء هيئة التدريس لرعاية برامج بناء قيادات املستقبل جبامعة امللك عبد العزيز .
 عضو جلنة االختبارات بقسم مهارات االتصال .

 عضو اللجنة املنظمة ورئيس اللجنة املالية ملؤمتر " الشباب والقيم يف عامل متغري"
 عضو فريق مراكز االبداع واالبتكار مبركز األمري ناي بن عبد العزيز للبحوث االجتماعية و اإلنسانية .
 عضو مبادرة التعلم من خالل خدمة اجملتمع التابعة لوزارة العمل .
 عضو اجمللس العلمي مبعهد اإلمام الشاطيب جبدة .

 عضو الفريق العلمي لكرسي األمري سلطان بن عبد العزيز ألحباث الشباب وقضايا احلسبة .
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 عضو الفريق العلمي ملشروع "مبادر" لتأهيل الشباب أصحاب املبادرات واملشاريع والتابع لكرسدي األمدري سدلطان بدن عبدد
العزيز ألحباث الشباب وقضايا احلسبة .
 عضو جلنة تطوير املقررات الدراسية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .

 عضو فريق التألي ملقرر " مهارات التعلم والتفكري" جبامعة امللك عبد العزيز .

 عضو فريق التألي والتدريب لد " رخصة قيادة احلياة الزوجية" التابعة للوق العلمي .
 عضو اللجنة الدائمة ملركز املوهبة واإلبداع جبامعة امللك عبد العزيز .

الخبرات في مجال التدريب (كمدرب) :
 مدرب معتمد ومرخص من األكادميية الدولية للتدريب والتطوير . INTRAC
 مدرب حمرتف معتمد من شبكة املدربني العرب . ATN

 مدرب حمرتف معتمد من األكادمييَّة العربيَّة الدوليَّة للتدريب والتطوير .


مدرب يف جمال التفكري اإلبداعي والبيئة اإلبداعية والتعلم املستند إىل الدماغ.

 دبلوم يف الربجمة اللغوية العصبية .

 درب يف عدد من اجلامعات السعودية ( جامعة امللك عبد العزيز  ،جامعدة أم القدرى  ،جامعدة تبدو  ،جامعدة
القصيم  ،جامعة الطائ  ،الكلية اجلامعية بالقنفذة ) .
 م دددرب املوه ددوبني يف "اجلان ددب امله دداري" م د رعاي ددة مرك ددز املوهب ددة واإلب ددداع جبامع ددة املل ددك عب ددد العزي ددز للع ددام
1433ه (يف الفرتة من ) 8 /16 - 7/26
 م دددرب املوه ددوبني يف "اجلان ددب امله دداري" م د رعاي ددة مرك ددز املوهب ددة واإلب ددداع جبامع ددة املل ددك عب ددد العزي ددز للع ددام
1434ه (يف الفرتة من ) 8 /25 - 8/6

 قدم العديد من الدورات م مظلة جهات خمتلفة مثل :

 اجلمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف الرتبوي .
 كرسي األمري خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي .
 كرسي األمري سلطان ألحباث الشباب وقضايا احلسبة .
 كلية األمري سلطان للسياحة واإلدارة
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة امللك عبد العزيز
 دار الرتبية االجتماعية بأهبا

 جلنة رعاية السجناء مبدينة جدة
 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة امللك عبد العزيز


عمادة التعليم عن بعد جبامعة امللك عبد العزيز

 عمادة شئون املكتبات جبامعة امللك عبد العزيز

 مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك عبد العزيز .
 مجعية زمزم للخدمات التطوعية الصحية
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 عمادة شئون الطالب جبامعة أم القرى
 عمادة شئون الطالب جبامعة تبو .
 مندوبية الدعوة واإلرشاد حبي اجلامعة والثغر (مدينة جدة) .
 كلية الطب جبامعة امللك عبد العزيز .

 جلان التنمية االجتماعية التابعة لوزارة الشئون االجتماعية .
 مدارس تطوير التابعة ملشروع امللك عبداهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم .
 مؤسسة متليك الغامدي .

 نادي مهارات االتصال جبامعة امللك عبدالعزيز .
 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين .
 مجعية مفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة .
 مجعية الرب اخلريية بالعرضية اجلنوبية.
 عدد من املراكز التدريبية األهلية .

 مستشفى امللك فهد للقوات املسلحة .

 كلية اآلداب والعلوم مبحافظة الكامل .
 فرع جامعة امللك عبد العزيز برابغ .
 معهد اإلمام الشاطيب .

 قسم مهارات االتصال .
 إدارة التطوير اإلداري جبامعة امللك عبد العزيز .
 االدارة العامة للسجون .

 مركز املوهبة واإلبداع جبامعة امللك عبد العزيز .
 مدارس البنات املستقلة بالدوحة (قطر) .
 املركز العلمي األول لتعليم القرآن والسنة .

 درب العديد من الفئات املستهدفة ( معلمني ومعلمات  ،مشرفني تربويني ومشرفات  ،أعضاء هيئدة التددريس
باجلامعات  ،موظفي الشركات  ،موظفي املؤسسات احلكومية واخلاصدة  ،منسدوا القطداع العسدكري  ،األيتدام
بدور الرعاية االجتماعية  ،السجناء واملفرج عنهم  ،طالب وطالبات اجلامعات  ،طدالب وطالبدات الدراسدات
العليا  ،طالب وطالبات الرتبية العملية ،طالب وطالبات التعليم العام  ،مدوظفي اجلمعيدات اخلرييدة  ،املسدوقني
العقاريني  ،األطباء والطبيبات  ،املمرضون واملمرضات  ،االداريني واالداريات . )......................

 شد د ددار يف برند د ددامج تد د دددريب طد د ددالب وطالبد د ددات الرتبيد د ددة العمليد د ددة املنعقد د ددد جبامعد د ددة أم القد د ددرى للعد د ددام الدراسد د ددي
1430هد1431/هد .

 شار يف الربامج التدريبية يف خميم البحر الصيفي جبدة للعام 1431هد1432/هد .
 شددار يف ب درامج التدددريب منددري املت دزامن م عددن بعددد بالتعدداون مددع عمدداد التعلدديم عددن بعددد وخدمددة اجملتمددع
جبامعة امللك عبد العزيز .
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 شار يف برامج التدريب م املتزامن م عن بعد بالتعاون مع عدد من أكادمييات التدريب عن بعد .
 رئيس فريق مليل االحتياجات التدريبية يف كرسي األمري سلطان ألحباث الشباب وقضايا احلسبة .

 رئيس جلنة التدريب والتطوير بقسم مهارات االتصال جبامعة امللك عبد العزيز .
 شار يف فريق مليل االحتياجات التدريبية ملعلمي حلقات التحفيظ جبدة.
 شار يف تدريب محلة الدبلومات الصحية .

 عمل ضمن فريق تصميم وبناء احلقائب التدريبية بكرسي األمري سلطان ألحباث الشباب وقضايا احلسبة .

معلومات عن بعض الدورات التدريبية (مدرباً) :

م

الدورة التدريبية

الجهة الراعية

التاريخ

الفئة المستهدفة

1

التفكري اإلبداعي مفاهيم وتطبيقات

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1429/3/17-16هد

عامة

2

فنون التعامل مع اآلخرين والتأثري فيهم

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1429/4/23-22هد

عامة

3

التدريس املتميز يف التعليم اجلامعي

مركز تطوير التعليم اجلامعي

 1433/3/21هد

ألعضد د دداء هيئد د ددة التد د دددريس
العائدين من البعثات

4

التدريس املتميز يف التعليم

مركز تطوير التعليم اجلامعي

1432/11/28-25هد

أعضاء هيئة التدريس

5

التدريس املتميز يف التعليم اجلامعي

مركز تطوير التعليم اجلامعي

1433/3/22هد

أعض د د دداء هيئ د د ددة الت د د دددريس
بكلية اهلندسة برابغ

6

اخلرائط الذهنية واستخداماهتا يف التعليم والتعلم

مركز تطوير التعليم اجلامعي

1432/11/6هد

أعضاء هيئة التدريس

7

مفاتيح التغيري وصناعة النجاح

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1432/5/15-13هد

طالب اجلامعة

8

مهارات االتصال الفعال

مستشفى امللك فهد للقوات 2011/4/10
املسلحة

9

الثقة بالنفس وتقدير الذات

امللتقى املهين الرابع "متكني"

10

اخلريطة الذهنية

ملتقددى مهددارات التددابع جلمعيددة ................
مفدديظ القددرآن جبدددة بالتع دداون

23
 1433/5/25-هد

األطباء والطبيبات
الطالبددات اخلرتددات جبامعددة
امللك عبد العزيز
طالب حلقات التحفيظ

مع كلية الرتبية
11

الثقة بالنفس وتقدير الذات

عمادة شدئون الطدالب جبامعدة 1430/3/18هد
أم القرى .

طالب اجلامعة

12

الثقة بالنفس وتقدير الذات

املركز الصيفي الرابع جبامعة أم ................

طالبات اجلامعة
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القرى .
مندوبية الددعوة واالرشداد حبدي 1430/8/11-10هد
اجلامعة والثغر

13

فن كسب الثقة وتأكيد الذات

14

اسرتاتيجيات إدارة الوق

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

15

مهارات التفكري اإلبداعي يف التدريب

املؤسسد د د ددة العامد د د ددة للتد د د دددريب 1431/7/11-7هد
التقين واملهين

امل دددربني باملعه ددد الص ددناعي
األول جبدة

16

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى املتدربني

املؤسسد د د ددة العامد د د ددة للتد د د دددريب 1429/9/10-6هد
التقين واملهين

امل دددربني باملعه ددد الص ددناعي
األول جبدة

1430/7/26-25هد

منسددوا اجلمعيددات اخلرييددة
جبدة
عامة

17

استمتع باخلرائط الذهنية

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1432/3/27هد

طالب اجلامعة

18

فكر بطريقة إبداعية

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1430/8/6-5هد

عامة

19

مهارات التفكري اإلبداعي

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1429/9/16-15هد

عامة

20

فنون التعامل مع اآلخرين والتأثري فيهم

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1429/9/14-13هد

عامة

21

الثقة بالنفس وتقدير الذات

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1430/1/7-6هد

عامة

22

مهارات االتصال واإلقناع

مؤسسة متليك الغامدي

1431/4/16-15هد

املسوقون العقاريون

23

التدريس من أجل تنمية التفكري اإلبداعي

كلية الرتبية جبامعة أم القرى

1431/1/24هد

منسد د ددوا الرتبيد د ددة والتعلد د دديم
(معلمون ومشرفون)

24

اخلرائط الذهنية واستخداماهتا يف التعليم والتعلم

كلية الرتبية جبامعة أم القرى

1431/3/17هد

أعض د دداء هيئ د ددة الت د دددريس ،
منسد د ددوا الرتبيد د ددة والتعلد د دديم
(معلمون ومشرفون)

25

أسرار اجلاذبية الشخصية

ثانوية ابن خلدون جبدة

1431/3/28هد

معلمي املدرسة

26

مهارات التفكري اإلبداعي

وكالة عمادة شئون الطالب

الفصد ددل الدراسد ددي الثد دداين للعد ددام طالبات اجلامعة
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لألنشطة الثقافية

1431/1430هد

27

االتصال الفعال

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1432/3/25-24هد

27

الثقة بالنفس وتقدير الذات

كرسددي األمددري خالددد الفيصددل 1432/8/1هد
لتأصد د د د دديل مد د د د ددنهج االعت د د د دددال
السعودي .

طد ددالب وطالبد ددات الثانويد ددة
العامة

28

التفكري الناقد

كرسددي األمددري خالددد الفيصددل 1433/5/23هد
لتأص د د د د ديل مد د د د ددنهج االعت د د د دددال

طالب جامعة الطائ

29

التفكري الناقد

عامة

السعودي .
كرسددي األمددري خالددد الفيصددل 1433/6/8هد
لتأصد د د د دديل مد د د د ددنهج االعت د د د دددال
السعودي .

طد د ددالب الكليد د ددة اجلامعي د د ددة
بالقنفذة

30
31

مهارات االتصال الفعال

عمد د د د ددادة ش د د د د ددئون املكتب د د د د ددات 1423/6/29هد
جبامعة امللك عبد العزيز

موظفي املكتبة

32

إدارة الوق

إدارة التطوير اإلداري

1433/7/2-1هد

33

مهارات التعامل مع الرؤساء

إدارة التطوير اإلداري

1433/5/9-8هد

34

إدارة الوق

وكالة خدمة اجملتمع برابغ

.................

موظفي الدوائر احلكومية

35

مهارات التعامل مع الرؤساء

وكالة خدمة اجملتمع برابغ

....................

موظفي الدوائر احلكومية

36

الثقة بالنفس وتقدير الذات

عمادة التعليم عن بعد جبامعة ...................
امللك عبد العزيز

عامة

37

اخلرائط الذهنية

عمادة التعليم عن بعد جبامعة 1433/5/25هد
امللك عبد العزيز

عامة
طد د ددالب املد د دددارس األهليد د ددة
جبدة

38

التفكري اإلبداعي

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر جبامعة امللك عبد
العزيز

1431/3/11هد

39

التدريس من أجل تنمية التفكري

قسم مهارات االتصال

الفص د ددل الدراس د ددي األول للع د ددام أعض د د دداء هيئ د د ددة الت د د دددريس
بقسد ددم مهد ددارات االتص د ددال
1432هد1433/هد
واملتع د د د د د د د دداونون (ش د د د د د د د ددطر
الطالب)

40

التدريس من أجل تنمية التفكري

قسم مهارات االتصال

الفص د ددل الدراس د ددي األول للع د ددام أعض د د دداء هيئ د د ددة الت د د دددريس
بقسد ددم مهد ددارات االتص د ددال
1432هد1433/هد
واملتعاوند د د د د د د دات (شد د د د د د د ددطر
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الطالبات)
41

التدريس املتميز يف التعليم اجلامعي

قسم مهارات االتصال

1433/3/13ه

املعيدون اجلدد

42

الثقة بالنفس وتقدير الذات

كلية الدراسات البحرية

1433/6/15هد

منسد د د د ددوا الكليد د د د ددة م د د د د ددن
امل د د ددوظفني وأعضد د دداء هيئ د د ددة
التدريس

43

التفكري الناقد

كرسددي األمددري خالددد الفيصددل 1433 / 8/6هد
لتأصد د د د دديل مد د د د ددنهج االعت د د د دددال
السعودي .

طالب وطالبات اجلامعة

45

اخلرائط الذهنية

ملتقى البحر الصيفي جبدة

1433/8/4هد

عامة

46

تنمية اجلانب املهاري للموهوبني

مركز املوهبة واإلبداع جبامعة

1433/ 8/16- 7/26هد

املوهوبون

50

الفصول املفكرة

51

اسرتاتيجيات مفيز الذات

مركز تطوير التعليم اجلامعي

52

الثقة بالنفس وتقدير الذات

كرسددي األمددري خالددد الفيصددل 1434/4/14هد
لتأصد د د د دديل مد د د د ددنهج االعت د د د دددال
السعودي .

53

مهارات التفكري اإلبداعي

امللك عبد العزيز
كلية اآلداب والعلوم بالكامل 1434/4/3-4/1هد

كلية اآلداب والعلوم

1434/4/8-4/7هد

1434/5/21ه

أعض د د دداء هيئ د د ددة الت د د دددريس
بالكلية
أعضاء هيئة التدريس
طالب جامعة امللك سعود

طالب وطالبات الكلية

اإلنسانية
54

التفكري الناقد

النادي األدا جبدة

1434/5/26هد

عامة

55

االتصال اإلنساين

معهد اإلمام الشاطيب

1434/6/3هد

معلمي حلقات التحفيظ

56

فنون التعامل مع اآلخرين والتأثري فيهم

كلية احلاسبات

1434/6/12هد

طالب الكلية

57

اخلرائط الذهنية يف عمل الناطق الرمسي

أكادميية ناي لألمن الوطين

1434/7/17هد

الندداطقون الرمسيددون يف عدددد
من اجلهات األمنية

58

التدريس اإلبداعي

مدرسة الشقب مبدينة الدوحة 1434/7/18-7/17هد

املعلمات مبدرسة الشقب

59

التدريس املتميز يف التعليم اجلامعي

مركز تطوير التعليم اجلامعي

1434/11/12هد

أعض د د دداء هيئ د د ددة الت د د دددريس
العائدين من البعثات

60

مهارات التعامل مع الطالب والتأثري فيهم

مركز تطوير التعليم اجلامعي

1434/11/25-24هد

أعضاء هيئة التدريس
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الخبرات في مجال التدريب (كمتدرب) :
حضر العديد من الدورات التدريبية يف خمتل اجملاالت ومنها :

 إعداد املدربني بتاريخ 1429/6/28-24هد باعتماد من شبكة املدربني العرب .
 إعداد املدربني بتاريخ 1429/6/28-24هد باعتماد من االكادميية الدولية للتدريب والتطوير .
 مهارات املدرب احملرتف بتاريخ 1429/6/28-24هد  ،مركز األعمال األوروا  30( .ساعة) .

 التدريس اإلبداعي وحل املشكالت بتاريخ 1425/3/1- 2/28هد  ،قسم رعاية املوهوبني بإدارة الرتبية والتعليم
بالقنفذة  30( .ساعة)
 التجديد واإلبداع بتاريخ 1425/17-16هد مبعهد املراقبني الفنيني بأهبا  8( .ساعات) .
 تنمية مهارات التأثري واإلقناع بتاريخ 1425/6/4-5/29هد مبعهد املراقبني الفنيني بأهبا  20( .ساعة )
 أدوات التحسني املستمر لفرق اجلودة الشاملة  .بتاريخ 1429/11/12هد بالكلية التقنية جبدة ( 5ساعات) .
 متعة الفشل بتاريخ  25مجادى األوىل لعام 1425هد بكلية األمري سلطان لعلوم السياحة والفندقة  ( .ساعتان)
.

 كي تتفوق يف احلياة  ،كي تضع أهدافك  .بتاريخ  4مجادى اآلخرة لعام 1425هد بكلية األمري سلطان
لعلوم السياحة والفندقة  ( .ساعتان) .

 دبلوم الربجمة اللغوية العصبية بتاريخ  1425/ 1/7-1/4هد م مظلة  30( INLPTAساعة) .
 فن احلوار بتاريخ 1425/7/9-5هد  ،مبركز تدريب املعلمني بالعرضية اجلنوبية ( 15ساعة)
 العص الذهين بتاريخ 1425 /7 /14-12هد مبركز تدريب املعلمني بالعرضية اجلنوبية  15( .ساعة)

 طرائق التدريس العامة بتاريخ 1425/8/22-8/18هد مبركز االشراف الرتبوي بالعرضيتني ( 15ساعة)
 مليل احملتوى  .خالل الفصل الدراسي الثاين للعام  1425/1424هد  30( .ساعة) .
 مفتاح النجاح  .بتاريخ 1426/6/19هد مبركز الراشد للتنمية االجتماعية والنفسية  10 ( .ساعات) .
 طباعة  ،وورد  ، xpقواعد بيانات  ،انرتن ملدة ( 13أسبوعاً) مبركز نيوهورايزن فرع أهبا .
 استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  .ملدة فصل دراسي كامل لعام  1424/1423هد
 استخدام احلاسب اآليل يف التعليم بتاريخ 14726/3/16-3/7هد مبركز التدريب الرتبوي بالقنفذة ( 24ساعة
)

 اجتاهات حديثة يف تقنيات التعليم ملدة فصل دراسي كامل لعام  1424/1423هد
 اإلبداع يف تربية األبناء بتاريخ  1426/6/25هد مبلتقى البحر الصيفي  3( .ساعات) .
 مراحل النمو وعالقتها بالتعلم بتاريخ 1426 /7/26-23هد  ،التدريب الرتبوي بإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة
القنفذة  15( .ساعة)
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 املشرف اجلديد  ،بتاريخ 1426/10/22-18هد  ،مبركز التدريب بإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة القنفذة 15( .
ساعة) .

 الورش األساسية يف برنامج التفكري الكورت بتاريخ 1427/2/28-27هد م مظلة مركز ديبونو لتعليم
التفكري  15( .ساعة)

 الشخصية ودور املعلم يف تنمية شخصية الطالب  .بتاريخ  1427/1/23-1/21هد مبركز االشراف الرتبوي
بالعرضيتني  15( .ساعة )

 التغيري الفعال بتاريخ 1427/5/3-2هد  ،جلنة التنمية االجتماعية بالعرضية اجلنوبية .
 الطريق إىل النجاح
 التقومي يف املرحلة االبتدائية

 اإلشراف املباشر  ،بتاريخ  1428/2 /23هد  ،م مظلة اجلمعية العلمية للمناهج واإلشراف الرتبوي .
 املنهج املسترت  ،بتاريخ  1429/5 /26هد  ،م مظلة اجلمعية العلمية للمناهج واإلشراف الرتبوي .
 اخلرائط الذهنية بناريخ  2008/ jun 7م مظلة American board unlimited
thinking
 سر يف توقيعك  ،بتاريخ 1431/1/11هد  ،م مظلة االكادميية الدولية لتحليل خط اليد  5( .ساعات) ؟
 كي تنشئ طفالً مبدعاً
 مهارات االتصال الفعال

خبرات في مجاالت أخرى :
 منسق جلنة االختبارات االلكرتونية ومنسق بنك األسئلة بقسم مهارات االتصال .

 شار ضمن جمموعة من اخلرباء يف ورشة العمل اخلاصة بأحباث الشباب و قضايا احلسبة ضمن فعاليات كرسي
األمري سلطان ألحباث الشباب و قضايا احلسبة .
 شار يف ورشة إعداد وختطيط برامج و خدمات اإلرشاد الطالا يف جامعة امللك عبد العزيز .
 العمل مبجال الرتبية والتعليم معلماً ملادة الرياضيات باملرحلة املتوسطة والثانوية .

 العمل مبجال الرتبية والتعليم يف (اإلعالم الرتبوي ،النشاط املسرحي)إىل جانب العمل معلماً .
 العمل مبجال الرتبية والتعليم مشرفاً تربوياً .

 العمل ضمن فريق انتخابات اجملالس البلدية لعام 1426هد .

 العمل أميناً عاماً للمجلس االستشاري التعليمي ملركز اإلشراف الرتبوي بالعرضيتني .
 املشاركة مع قسم التدريب الرتبوي واالبتعاث مدرباً للمعلمني .
 املشاركة يف تنفيذ برامج تطوير املشرف الرتبوي .

 املشاركة يف جلنة دراسة تقارير االختبارات للعام الدراسي 1427/1426هد .

 املشاركة يف إجراء املقابالت الشخصية للمعلمني املرشحني للوظائ التعليمية لعام 1428/1427هد
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المشاركات اإلعالمية :
 شار كضي على برنامج "صباح اخلري " يف الربنامج األول (إذاعة الرياض) ومتحور احلديث حول مهارات
التعامل والتأثري .
 شار كضي على (إذاعة  mbcبانوراما ) ومتحور احلديث حول االبتسامة .

 شار كضي على برنامج "احلاسة السادسة " يف التلفزيون السعودي ومتحور احلديث حول مهارات االتصال .

 شار كضي على برنامج "يوم جديد " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول الثقة بالنفس وتقدير الذات
 شار كضي على برنامج "يوم جديد مستشار " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول أساليب نرس
الثقة بالنفس لدى األبناء .
 شار كضي على برنامج "يوم جديد " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول الشخصية املغناطيسية .
 شار كضي على برنامج "املنتص " يف القناة الثقافية ومتحور احلديث حول اإلبداع والتفكري اإلبداعي .

 شار كضي على برنامج "املنتص " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول اإلبداع والتفكري اإلبداعي .
 شار كضي على برنامج "املنتص " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول التخطيط الشخصي .

 شار كضي على برنامج "يوم جديد " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول مهارات ختطيط التدريس .
 شار كضي على برنامج "يوم جديد " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول مهارات اإلدارة الصفية .
 شار كضي على برنامج "يوم جديد " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول مهارات إثارة الدافعية .

 شار كضي على برنامج "يوم جديد " يف قناة اجملد الفضائية ومتحور احلديث حول مهارات التعزيز الرتبوي .
 شار كضي يف قناة أجيال الفضائية ومتحور احلديث حول اخلرائط الذهنية .

 شار كضي يف حوار صحفي حول التفكري اإلبداعي يف جملة شباب مكة (مشروع تعظيم البي احلرام ) .

 شار مبجموعة من القصائد الشعرية املنشورة واملقاالت يف الصح السعودية واملواقع االلكرتونية.

األبحاث العلمية (الماجستير والدكتوراه) :

 أطروحددة املاجسددتري وهددي بعن دوان  :واقددع ممارسددة معلمددي الرياضدديات للس دلوكيات التدريسددية املرتبطددة بددبع
جوانب التفكري اإلبداعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة .

 أطروحة الدكتورا وهي بعنوان  :تصور مقرتح لتطوير تدريس الرياضديات يف ضدوء مهدارات التددريس اإلبدداعي
ومتطلبات التعلم املستند إىل الدماغ البشري .
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األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة :

 " إسد درتاتيجية مقرتح ددة إلكس دداب معلم ددي الرياض دديات مه ددارات الت دددريس اإلب ددداعي يف ض ددوء واق ددع ممارس دداهتم
الصددفية  ،جملددة "عددامل الرتبيددة" ،املؤسسددة العربيددة لالستشددارات العلميددة وتنميددة امل دوارد البش درية  ،االسددكندرية ،
العدد الثاين والثالثون  ،اكتوبر . 2010
 " اسرتاتيجية مقرتحدة إلكسداب املعلمدني مهدارات االتصدال الداعمدة ل بدداع يف ضدوء واقدع ممارسداهتم الصدفية
"  ،جملة العلوم الرتبوية  ،معهد الدراسات الرتبوية  ،جامعة القاهرة .
 إعداد حبث يف جمال االتصال اإلنساين بتكلي من كرسي األمري سلطان ألحباث الشباب وقضايا احلسبة
بعنوان " مليل االحتياجات التدريبية لوظيفة (العضو امليداين يف هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر) يف
جمال االتصال اإلنساين مع الشباب ".

األبحاث العلمية المنشورة في مؤتمرات :

 إعددداد حبددث بعن دوان " مليددل االحتياجددات التدريبيددة ملعلمددي احللقددات القرآنيددة " مقدددم للملتقددى العلم دي األول
للمعاهددد العلميددة القرآنيددة باململكددة العربيددة السددعودية مبشدداركة الدددكتور/فؤاد صدددقة مددرداد  ،ويتضددمن البحددث
االحتياجات التدريبية يف جمال االتصال اإلنساين .

 إعداد حبث بعنوان " منوذج مقرتح لتوظي املنهج اخلفي يف تعزيز املنظومة القيمية لدى طالب وطالبات
التعليم العايل " مقدم ملؤمتر "الشباب والقيم يف عامل متغري"

األبحاث وأوراق العمل غير المنشورة :
 إعداد حبث بعنوان ( دور معلم الرياضيات يف تنمية التفكري اإلبدداعي لددى طدالب املرحلدة الثانويدة ) مبشداركة
الدكتور/علي حسن يعن اهلل القرين .

 ورقددة عمددل بعندوان ( الذاتيددة يف تصددحيح االختبددارات املقاليددة ) مرفددق بددق أداة تقومييددق تشخيصددية للمظدداهر الد
يربز فيها ( أثر اهلالة – أثر الثورنة ) ومدى تأثر املعلمني هبا عند تصحيح االختبارات املقالية .

 أعد جمموعة أوراق العمل يف جمال (اإلبداع  ،املنهج اخلفي  ،كفايات االتصال الصفي  ،إدارة الوق
وتنظيمق  ،معاجلة تكرار أخطاء املوظفني  0التوظي وجماالت العمل  ،التحفز الذا ).............،
 إعداد إصدار بعنوان (عشرون عاماً وأن خبري وسالم ومناء يا وطين ) مبناسبة مرور عشرين عاماً على تويل
خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز رمحق اهلل .

 أعد جمموعة من احلقائب التدريبية ومنها  :التفكري اإلبداعي ،مهارات التعامل مع اآلخرين والتأثري فيهم ،
اخلرائط الذهنية ،الثقة بالنفس وتقدير الذات ،اسرتاتيجيات تطوير الذات ............. ،
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المؤلفات :

 كتدداب "مهددارات الددتعلم والتفكددري" واملقددرر تدريسددق لعددام 1432ه د 1433 /ه د ضددمن فريددق عمددل مددن قسددم
مهارات االتصال جبامعة امللك عبد العزيز .

 كتدداب "مهددارات الددتعلم والتفكددري" واملقددرر تدريسددق لعددام 1433ه د 1434 /ه د ضددمن فريددق عمددل مددن قسددم
مهارات االتصال جبامعة امللك عبد العزيز .

 كتاب "التدريس اإلبداعي يف ضوء نظرية التعلم املستند إىل الدماغ "  ،مؤسسة وهج اإلعالمية .
 كتاب "السلوكيات التدريسية ومفيز التفكري اإلبداعي "  ،مؤسسة وهج اإلعالمية .
 كتاب "رخصة قيادة احلياة الزوجية  :االتصال األسري " مبشاركة د /أمرية النمر .
 كتدداب "طددرق تدددريس القددرآن الكددرمي"  ،مد التددألي ضددمن فريددق عمددل ومد رعايددة معهددد اإلمددام الشدداطيب
جبدة .

 ديوان شعري بعنوان "صحوة القناديل "  ،م الطبع .

الملتقيات والمؤتمرات :

 املؤمتر األول لكرسي األمري ناي بن عبد العزيز للقيم األخالقيدة بعندوان ( :القديم األخالقيدة  :تواصدل إنسداين
وحوار حضاري ) واملنعقد بتاريخ  10حمرم 1435ه املوافق  14نوفمرب 2013م.
 ن دددوة (امل ددنهج املس ددترت ودور يف تعزي ددز العملي ددة التعليمي ددة)  ،بت دداريخ 1429/5/26ه د د  ،م د رعاي ددة اجلمعي ددة
العلمية السعودية للمناهج واإلشراف الرتبوي
 ندوة (اإلشراف الرتبوي املباشر)  ،م رعاية اجلمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف الرتبوي .
 امللتقى املهين الرابع "متكني" جبامعة امللك عبد العزيز  ،واملقام يف الفرتة  1433/5/25- 23هد .

 امللتقددى العلمددي األول للمعاهددد العلميددة القرآنيددة  ،م د رعايددة وزارة الشددئون االسددالمية واألوقدداف وال دددعوة
واإلرشاد  ،معهد االمام الشاطيب .

 امللتقى املهين اخلامس "كفاءات" جبامعة امللك عبد العزيز  ،واملقام يف الفرتة  1434/4/29- 27هد .

خطابات وشهادات الشكر والتقدير :

حصل على العديد من خطابات الشكر والتقدير من العديد من اجلهات و الشخصيات يف جماالت متعددة ومنها :
 صاحب السمو امللكي األمري /سلطان بن عبد العزيز ويل العهد ،وزير الدفاع والطريان واملفت العام .
 صاحب السمو امللكي األمري /سلمان بن عبد العزيز  ،أمري منطقة الرياض .

 صاحب السمو امللكي األمري /حممد بن فهد بن عبد العزيز  ،أمري املنطقة الشرقية .
 صاحب السمو امللكي األمري /سلطان بن فهد بن عبد العزيز  ،الرئيس العام لرعاية الشباب

 صاحب السمو امللكي األمري /سعود بن فهد بن عبد العزيز  ،نائب رئيس االستخبارات العامة .

 صاحب السمو امللكي األمري /الوليد بن طالل بن عبد العزيز  ،رئيس جملس إدارة شركة اململكة القابضة .
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 كرسي األمري سلطان ألحباث الشباب وقضايا احلسبة .
 كرسي األمري خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي .
 مركز التطوير اجلامعي .

 وزير الرتبية والتعليم السابق  /حممد بن أمحد الرشيد

 اجلمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف الرتبوي

 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة امللك عبد العزيز .
 عمادة شئون الطالب جبامعة أم القرى .
 عمادة شئون الطالب جبامعة تبو .
 إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة القنفذة



املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين (املعهد املهين الصناعي جبدة)

 وزارة الشئون االجتماعية .

 الكلية الصحية مبدينة جدة .

االهتمامات العلمية :
 التفكري اإلبداعي وأساليب تنميتق  ،التدريس اإلبداعي .
 التعلم املستند إىل الدماغ .
 التدريب ومليل االحتياجات التدريبية .
 علم تطوير الذات وتنمية املهارات االجتماعية .
 االتصال اإلنساين  ،االتصال الرتبوي .

المواد التي يدرسها في الجامعة :
 مهارات االتصال comm. 101

 مهارات التعلم والتفكري comm. 102
 مهارات االتصال داخل األسرة comm. 536
 مهارات االتصال داخل األسرة comm. 603
 املشروع البحثي . comm. 698
 أخالقيات املهنة .
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الدورات التدريبية التي يقدمها :
 التفكري اإلبداعي (فكر بطريقة إبداعية  ،مهارات التفكري اإلبداعي )
 التفكري الناقد .

 أسرار اجلاذبية الشخصية .
( فنون التعامل مع اآلخرين والتأثري فيهم  ،الشخصية املغناطيسية  ،كي جتذب الناس كاملغناطيس)
 مهارات التعامل مع الوالدين .

 مهارات التعامل مع اجلمهور (العمالء واملراجعني) .
 مهارات التعامل مع الرؤساء .

 مهارات االتصال داخل االسرة .
 مهارات االتصال الفعال

 االتصال اإلنساين لعضو اهليئة امليداين .
 مهارات االتصال واإلقناع .

 الثقة بالنفس وتقدير الذات .
 اخلرائط الذهنية (خرائط العقل) .

 اسرتاتيجيات تطوير الذات (صناعة النجاح ) .
 اسرتاتيجيات إدارة الوق

 مهارات التخطيط الشخصي .
 اسرتاتيجيات مفيز الذات
 مهارات التفوق الدراسي
 إدارة الذات

 مهارات التعامل مع األيتام
 مفاتيح التغيري وصناعة النجاح
 التطوير الذا للمدربني
 مهارات املدرب الفعال

( التعلم  ،التدريس  ،التدريب) املستند إىل الدماغ .
 التدريس املتميز يف التعليم اجلامعي .
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