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  :ملخص السيرة الذاتية
  

 في التطوير بدروممستشار  .تدريس بجامعة الملك عبد العزيزيئة  هعضو. عميد اآاديمية الملك فهد بلندن سابقًا

 ،اوهايو ،آرونآ جامعة حاصل على دآتوارة في االدارة التربوية من .التربوي والذآاء المتعدد وبرامج البكالويا الدولية

ل في مجال التدريب ورش العمو حضرت العديد من الدورات والمؤتمرات ، تربوية وتدريبيةجمعيات عضو في عدة .امريكا

 والبرامج التطويريه الدورات مدرب معتمد في تقديم بعض . وأنواع الذآاء ومهارات التفكيروالتطوير التربوي والبحث العلمي

شرفت على وضع الخطة االنتقالية نحو وأ.  في تفعيل العملية التعليميةاالنترنتمهتم باالستخدامات الحديثة للتقنية وو التعلمية

  .آاديمية الملك فهد بلندنا البكالوريا الدولية فيبرنامج 
  

 لدي إهتمامات عديدة بتطوير التعليم وعلى إطالع . بن سلطان للتفوق االآاديميبندرحاصل على جائزة االمير  

 مبادئ :اة آمواد إضافيةرآتوودرست في مرحلة الد. في مجال تطوير التعليم ًاومتابعة لبعض المبادرات المتميزة عالمي

  . التفاوضمهارات ، في المحاسبة الماليةساسياتأ ، المشاريعإدارة، التسويق

  

  :العمل / المهنيالتاريخ
  

  
  المدارس والمشرفين ومديرات بتدريب مدراءقمتآلية المعلميين وبجامعة الملك عبد العزيز  هيئة تدريس، عضو 

 .لعاليالتربوين من جميع انحاء المملكة والتدريس في برنامج الدبلوم ا

 

 : خالل هذه الفترة ؛٢٠٠٦ ــ ٢٠٠٥ عميد اآاديمية الملك فهد بلندن  



 

o للجهات اإلشرافية لتربويةة لكي تكون متطابقة مع المعايير انظمة ولوائح االآاديميأشرفت على تطوير أ 

 .لك بالتعاون مع الخبير التربوي مايكل مورشسالبريطانية وذ

o البكالوريا الدوليةل نحو تطبيق برنامجالتحضير واالعداد لإلنتقاشرفت على أ . 

o  تشرفت بتقديم عرض تعريفي ببرنامج البكالوريا الدولية بين يدي صاحب السمو الملكي االمير محمد بن

عبداللة بن ر ي وزير التربية والتعليم الدآتونواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن ومعال

 . المسؤلينعدد من آباروصالح العبيد 

o  شارآت في وضع التوصيات المتعلقة بتطبيق برنامج البكالوريا الدولية التي رفعت لمقام وزارة الخارجية

   .تمهيدًا لرفعها للمقام السامي

 .مستشار تدريبي في التطوير التربوي والذآاء المتعدد وبرامج البكالويا الدولية  

 .تطبيقه في المملكة العربية السعودية وفرص باحث ومهتم ببرنامج البكالوريا الدولية 

الذآاء و ،عض الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تطوير التعليم والتدريببل بعض االستشارات قدمت 

 .المتعدد ومهارات التفكير

 .مرآز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك عبد العزيزلغير متفرغ   عملت آمستشار 

 . لبعض المدارس الخاصةغير متفرغ  عملت آمستشار 

  .غير متفرغ  لبعض مؤسسات التدريب والتطوير التربوي مستشار 

  .١٤١٦ – 1413   المتوسطة والثانويةللمرحلتين بمدارس دار الفكر االهلية وآيل 

 .١٤١٣ –١٤٠٧  جدةبمحافظةبثانوية الفتح    ومشرف لعدد من االنشطة مادة الكيمياءمدرس 

  

  :ديميهاألآا والمؤهالت  التعليم
  

 جامعة آآرون ، التخطيط والتطوير ونظرية الذآاء المتعددعلىمع الترآيز  عليمية في االدارة التدآتوارة 

  . ٢٠٠٤ عام ٣،٨/٤التقدير .  االمريكيةالمتحدةاوهايو بالواليات 

   . آآرون اوهايوجامعة  مع الترآيز على خصائص المدارس الفعاله، العلوم في االدارة التربويةماجستير 

 .١٩٨٧  والمعادنللبترول جامعة الملك فهد – آيماء بكالوريس 

  : إضافيةمؤهالت
   

  :في مجال الدورات التدريبية و ورش العمل .١

   
 وهو برنامج يهتم (MBTI) قز لالنماط الشخصيةيبر - اختبار مايرزوتفسيروادارة   إستخداممدرب معتمد في  

  .التصال مع االخرين وتحسين مهارات االتعرف على االنماط الشخصيةب



 

  .والتدريب الفعال ستدري الإلستراتيجيات النجاح في   RT&Tدبلوم قمت بتصميم وتقديم  

 .قدم دورة الذآاء المتعدد في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة االمريكيةوأ قدمت 

  .ات المتحدة االمريكية والواليالسعوديةقدم دورة تحسين مهارة التذآر في المملكة العربية وأ قدمت 

 العربية السعودية والواليات المتحدة المملكةقدم دورة مايرز بريقز للتعرف على االنماط الشخصية في  وأقدمت 

   .االمريكية

  .آرون اوهايوآ عدة محاضرات في مجال تخصصي في جامعة القيت 

 .القيت عدة محاضرات للتعريف بالسعودية في مدارس اوهايو 

 .ن الدورات في جامعة الملك عبد العزيز ألعضاء هيئة التدريس والطالب عددُا مقدمت 

 . ومن آل أنحاء المملكة عددُا من الدورات لمديري ومديرات المدارس من آل المراحل الدراسيةقدمت 

   .، آليفالند اهايو السبع لالشخاص االآثر فاعليةالعادات دورة حضرت 

   .اوهايوشرق والية  اآاديمية المدراء لشمال دورةشارآت في  

   .العلمي مسؤليات واخالقيات إجراء البحث دورةحضرت  
  

  :  بالتخصص مثلعالقة عدة مؤتمرات ذات حضرت .٢
  

 .٢٠٠٦المؤتمر السنوي لجمعية المدارس الدولية االوربية، هولندا  

 . ٢٠٠٦المؤتمر السنوي للتقنية التعليمية، لندن  

  .١٩٩٨ نيواورلينز،٢٠٠١ اورالندو ،)ASTD( والتطويرييبللتدر السنوي للمؤسسة االمريكية المؤتمر 

  . م٢٠٠٢شيكاغوا ، )AERA( التربوية لالبحاث السنوي للجمعية االمريكية المؤتمر 

بوستن  ،١٩٩٩ سان فرانسيسكو ،)ASCD( التربوي واالشراف السنوي لجمعية تطوير المناهج المؤتمر 

  . ٢٠٠٢ انتنيو  سان ،٢٠٠١

  .١٩٩٩ نيواورليينز،)AASA(  المدارسلمدراءعية االمريكية  السنوي للجمالمؤتمر 

  .٢٠٠٠ دييغو سان،  السنوي البحاث العقل والتعلمالمؤتمر 

  .١٩٩٨  آندا- تورونتو،) NAEYC( االطفال السنوي للجمعية الوطنية لتعليم المؤتمر 

  .١٩٩٦ آالوفورنيا ،سونوما ، ي السنوي للتفكير النقدالمؤتمر 
  

   :عيات تربوية وتدربيية مثل يف عدة مجيةعضو .٣
  

  .)AASA(  االمريكية لمدراء المدارسالجمعية 

  .)ASCD( تطوير المناهج واالشراف التربوي جمعية 

  .AERA  االمريكية لالبحاث التربويةالجمعية 

  .(MI-SIG)  ابحاث وتطبيقات الذآاء المتعددمجموعة 



 

  .)ASTD( والتطويرللتدرييبلمؤسسة االمريكية ا 

   .النفسيةعوديه للعلوم التربوية و  السالجمعية 

 :في مجال إدارة االعمال إضافية في مواد

   
 . في المحاسبة الماليةاساسيات،  المشاريع إدارة، التسويق  مبادئ، التفاوضمهارات

 
  : الكمبيوترفي  مهارات

   
   . اإلداري االفكار والتخطيطلتنظيم) INSPIRATION( انسيايريشن برنامجستخدام إ جيدأ •

 – اوت لوك– اآسس- اآسل- باوربوينت-وورد  برامج الكمبيوتر المعروفه الى إجادة إستخدام االضافةب •

   .مايكروسوفت وورك

  .)ERIC(االنترنت مثل ايريك   المشهورة في التربويةالبيانات قواعد إستخدامخبرة آبيرة في  •

  .انجليزي/ عربي باللمسطباعة •
   

 .ليزية العربية واللغة االنجاللغة :اللغات
 
 
  


