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البيانات الوظيفية:

 العمل :أستاذ مساعد بقسم الرتبية وعلم النفس -كلية الرتبية ،جامعة جنران. التخصص :قيادة تربوية. مواد التدريس :اإلدارة املدرسية ،واإلشراف الرتبوي. االهتمامات البحثية :أخالقيات القيادة الرتبوية ،والسلوك التنظيمي يف املؤسسات التعليمية ،وإدارة املوارد البشرية يفالتعليم ،والتخطيط يف املؤسسات التعليمية.
املؤهالت العلمية:

 دكتوراه الفلسفة يف القيادة الرتبوية من جامعة سانت لويس ،والية ميزوري ،الوالايت املتحدة األمريكية 1437هـ - 2015م ،معدل ( 4من.)4
 ماجستري الرتبية يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي من جامعة امللك خالد ،أهبا ،اململكة العربية السعودية  1431هـبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل ( 4.78من .)5
 بكالوريوس الرتبية يف اآلداب ختصص جغرافيا ،من جامعة امللك خالد ،أهبا ،اململكة العربية السعودية  1422هـبتقدير جيدجدا مع مرتبة الشرف الثانية ( 4.30من .)5
اخلربات العملية:

 رئيس قسم الرتبية وعلم النفس 1439حىت اآلن. وكيل كلية الرتبية للشؤون االكادميية 1438هـ حىت اآلن. رئيس وحدة االرشاد االكادميي بكلية الرتبية 1437هـ .1438 استاذ مساعد بقسم الرتبية وعلم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة جنران 1437هـ .حىت اآلن.1

 حماضر بقسم الرتبية وعلم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة جنران  1434هـ حىت 1437هـ. معيد بقسم الرتبية وعلم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة جنران 1433 -1432هـ. وكيل مدرسة متوسطة واثنوية ،اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة عسري ملدة عام 1431هـ. معلم للمرحلتني املتوسطة والثانوية يف وزارة الرتبية والتعليم ،اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة عسري ملدة ثالث سنوات1430 -1429 -1428هـ.
 معلم للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف وزارة الرتبية والتعليم ،إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة صبيا ملدة ثالث سنوات1427-1426 -1425هـ
 معلم للمرحلتني املتوسطة والثانوية يف وزارة الرتبية والتعليم ،إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة املخواة ملدة سنتني -14231424هـ.
اللجان:

 رئيس جلنة االختبارات املركزية بكلية الرتبية  1439حىت اآلن. رئيس جلنة التدريب واالبتعاث بقسم الرتبية وعلم النفس  1439حىت اآلن. رئيس جلة اجلداول بقسم الرتبية وعلم النفس  1439حىت اآلن. رئيس جلنة التظلمات والشكاوى الطالبية بقسم الرتبية وعلم النفس  1439حىت اآلن. رئيس جلنة جودة التدريس واملقررات بكلية الرتبية 1438هـ.،عضو جلنة الدراسات العليا بكلية الرتبية 1438هـ ،حىت االن. عضو جلنة املعيدين واحملاضرين بقسم الرتبية وعلم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة جنران 1437هـ ،حيت االن. عضو جلنة التطوير واجلودة بقسم الرتبية وعلم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة جنران 1437هـ ،حىت االن. رئيس جلنة التوجيه واالرشاد مبدرسة الفرقان الثانوية بتعليم عسري 1431هـ. عضو جملس املدرسة مبدرسة ابن سيناء بتعليم املخواة  1425هـ. عضو جلنة التوجيه واالرشاد مبدرسة ابن سيناء بتعليم املخواة  1425هـ.األحباث املنشورة:

-The Marketing Practices of Private Schools Leaders in Selected School Districts in
Saudi Arabia. Journal of Education and Practice, 8, (35), 111-121, 2017.

-The Organizational Climate of Public Schools in Muhayil School
District, Saudi Arabia. A Ph.D dissertation, 2015.
 كفاايت التخطيط االسرتاتيجي الالزمة ملديري املدارس الثانوية -دراسة ميدانية مبنطقة عسري التعليمية .رسالةماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة امللك خالد1431 ،هـ.
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املؤمترات:

 املؤمتر الدويل ،املعلم وعصر املعرفة :الفرص والتحدايت ،حتت شعر(معلم متجدد لعامل متغري ،جامعة امللك خالد،اهبا.2016/11/30-29 .1438/3/1-2/29 ،
 مؤمتر دمج عملية التعليم والتعلم يف الثقافة األكادميية ،جامعة مريفل ،بوالية ميزوري األمريكية شهر اكتوبر،2015م.
 مؤمتر يوم الرتبويني -الدورة الثامنة عشرة ،جامعة إندايان احلكومية ،بوالية إندايان األمريكية ،شهر نوفمرب2014 ،م. املؤمتر الدويل للرتبية ،جامعة ريفر سايد ،بوالية كاليفورنيا األمريكية ،شهر اغسطس 2014،م. مؤمتر املدخل لقيادة املؤسسات التعليمية والرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة سانت لويس بوالية ميزوري األمريكية ،شهريونيو 2013 ،م.
الشهادات واملكافآت:

 مكافأة التفوق العلمي من امللحقية الثقافية يف الوالايت املتحدة االمريكية للحصول على درجة الدكتوراه مبعدل عايل(1437 ،)4 of 4هـ.
 شهادات التفوق العلمي من جامعة امللك خالد للحصول على درجة البكالوريوس مبعدل عايل (،)5 of 4.301422هـ .
اجلمعيات العلمية:

 عضو اجلمعية األمريكية للقيادات التعليمية 2016-2014 AASAم . عضوية اجلمعية األمريكية للدراسات الرتبوية 2016-2014 AESAم. عضو اجلمعية قيادة الرتبويني 2016-2014 ALEم.الدورات التدريبية:

 دور القيادات يف اعداد القائد البديل وبناء الصف الثاين من القيادات ،كلية الرتبية ،جامعة جنران.2017 ، دورة يف االتصال الغري لفظي ،كلية اجملتمع مبدينة سانت لويس ،والية ميزوري االمريكية .2015 دورة يف التطوير املهين :كتابة البحث العلمي ،كلية الرتبية ،جامعة سانت لويس ،ابريل2015 ،م. دورة يف التطوير املهين :التعرف على مصادرك يف املكتبة ،مكتبة جامعة سانت لويس ،نوفمرب 2014م. دورة يف التطوير املهين :الكتابة للنشر العلمي ،كلية الرتبية ،جامعة سانت لويس ،ابريل2014 ،م. دورة يف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ،االدرة العامة للرتبية والتعليم بعسري 1428هـ. دورة يف الرتبية اخلاصة ،كلية املعلمني أبهبا1428 ،هـ. دورة يف طرق تدريس الدراسات االجتماعية ،ادارة الرتبية والتعليم مبحافظة املخواة 1424هـ. دورة يف التفكري اإلبداعي .ادارة الرتبية والتعليم مبحافظة املخواة 1424هـ.3

