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دبلوم يف اإلرشاد والتوجيه الطاليب

الرتبية

أم القرى
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الغرفة التجارية مبكة املكرمة
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دبلوم يف الربجمة اللغوية العصبية

عمادة خدمة اجملتمع

امللك عبدالعزيز

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

اثلث ا  :التدرج الوظيفي:
 )1مساعد عميد كلية اجملتمع جبامعة جنران.
)2

رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية يف جامعة جنران.

)3

وكيل كلية العلوم واآلداب للشؤون اإلدارية جبامعة جنران.

 )4وكيل كلية العلوم واآلداب للتطوير واجلودة جبامعة جنران.
)5

وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكادميية جبامعة جنران.

)6

قائم بعمل عميد القبول والتسجيل ابلتفويض.

)7

عميد كلية الرتبية جبامعة جنران.

)8

أستاذ بكلية الرتبية وعميد عمادة السنة التحضريية.

)9

عميد كلية العلوم واآلداب.

رابع ا :املنح:

 منحة وزارة الرتبية والتعليم لدراسة الدكتوراه.-

منحة وزارة الرتبية والتعليم لدراسة املاجستري.
منحة وزارة الرتبية والتعليم لدراسة دبلوم عام يف اإلدارة الرتبوية.
منحة وزارة الرتبية والتعليم لدراسة دبلوم عام يف التوجيه واإلرشاد الطاليب.
منحة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدعم حبث علمي.

خامسا :املقررات التدريسية:
 أصول الرتبية - .أصول اإلدارة - .مبادئ اإلدارة العامة - .اإلدارة يف اإلسالم. السلوك التنظيمي - .اإلدارة املدرسية  -اإلشراف الرتبوي – .التدريب امليداين. -مهارات التعلم والتفكري والبحث.

– مهارات االتصال.

سادسا :املهام والتكليفات:
 .1مساعد املشرف العام على الشؤون اإلدارية واملالية جبامعة جنران.
2

أ .د .منصور بن نايف العتيبي

 .2رئيس اللجنة الدائمة للشراء املباشر جبامعة جنران.
 .3رئيس جلنة وضع الضوابط اإلدارية واألكادميية لطالب االنتساب جبامعة جنران.
 .4عضو اللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثني
ابجلامعة.
 .5عضو ومقرر اللجنة الدائمة للجداول الدراسية جبامعة جنران.
 .6عضو اللجنة االستشارية التأسيسية جبامعة جنران.
 .7عضو اللجنة الدائمة للجودة واالعتماد األكادميي جبامعة جنران.
 .8عضو اللجنة العليا ملشروع التقومي التطويري.
 .9عضو جملس صندوق الطالب.
 .10عضو جلنة احلاالت الطالبية ابجلامعة.
 .11عضو جلنة أتديب الطالب (غري دائم) ابجلامعة.
 .12رئيس جلنة املعلومات والتوثيق بوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.
 .13رئيس اللجنة املشرفة على مشاركة طلبة كلية الرتبية ابملؤمتر العلمي الثالث للطالب.
 .14رئيس جلنة مراجعة توصيفات مقررات اإلدارة واإلشراف الرتبوية بكلية الرتبية.
 .15عضو جلنة البحث العلمي بقسم الرتبية وعلم النفس.
 .16عضو جلنة االنتساب (غري دائم) ابجلامعة.
 .17انئب رئيس اللجنة املركزية لالختبارات مبجمع الكليات ابلعريسة.
 .18رئيس جلنة االختبارات املركزية بكلية الرتبية.
 .19رئيس وحدة التطوير واجلودة بكلية الرتبية.
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 .20رئيس جلنة التخطيط االسرتاتيجي لكلية الرتبية.
 .21رئيس جملس وحدة االستشارات النفسية والرتبوية بكلية الرتبية.
 .22انئب رئيس مركز اختبارات القياس والقدرات جبامعة جنران.
 .23رئيس مركز اختبارات القياس والقدرات جبامعة جنران.
 .24عضو جملس جامعة جنران.
 .25عضو جملس كلية العلوم واآلداب جبامعة جنران.
 .26عضو جملس قسم الرتبية وعلم النفس.
 .27رئيس جملس كلية الرتبية جبامعة جنران.
 .28عضو اللجنة العلمية جلائزة األمري مشعل بن عبدهللا بن عبدالعزيز أمري منطقة جنران.
 .29عضو جلنة املقابلة للمتقدمني لإلعادة بكلية العلوم اإلدارية.
 .30انئب رئيس حترير صحيفة صدى اجلامعة.
 .31رئيس حترير صحيفة صدى اجلامعة.
 .32رئيس جلنة املعلومات والتوثيق ابجلامعة.
 .33عضو اللجنة االستشارية ملشروع بناء املعايري املهنية ورخص املعلمني هبيئة تقومي التعليم
العام.
 .34عضو اللجنة الفرعية لبناء معايري القبول يف كليات الرتبية ابململكة العربية السعودية هبيئة
تقومي التعليم العام.
 .35عضو اللجنة الدائمة إلدارة األزمات جبامعة جنران.
 .36عضو اجمللس العلمي جبامعة جنران.
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سابع ا :الربامج والدورات التدريبية:
 )1استخدام االختبارات النفسية ,جامعة أم القرى  ،بتقدير ممتاز.
 )2املستوى الثالث يف اللغة اإلجنليزية  ،مركز اللغة اإلجنليزية– مكة املكرمة ،بتقدير جيد جداً.
 )3مهارات استخدام احلاسب اآليل ،مراكز نيوهورايزن – مكة املكرمة  ،بتقدير ممتاز.
 )4دورة تدريبية يف [ كيف يفكر القادة ]  -املركز العريب للتأهيل والتدريب.
 )5دورة تدريبية يف [التفكري املمنوع والتفكري املثايل] -املركز العريب للتأهيل والتدريب.
 )6دورة تدريبية يف [الطرق السريعة لالنسجام مع اآلخرين] -املركز العريب للتأهيل والتدريب.
 )7دورة تدريبية يف [ متعة العمل اجلماعي ]  -املركز العريب للتأهيل والتدريب.
 )8دورة تدريبية يف [ سلم األولوايت يف احلياة ] ـ جامعة أم القرى.
 )9برانمج وكالء املدارس لعام 1421هـ ،اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة.
 )10الربانمج التعريفي للتقومي الشامل لعام 1426هـ.
 )11دورة تدريبية يف [ فن التفكري اإلبداعي ].
 )12دورة تدريبية يف ( التخطيط االسرتاتيجي )  -مجعية مراكز األحياء مبكة املكرمة.
 )13برانمج الئحة التقومي املستمر املعدلة.
 )14دورة تدريبية يف ( فن إدارة الوقت )  -مجعية مراكز األحياء مبكة املكرمة.
 )15دورة تدريبية يف ( مهارات االتصال )  -مجعية مراكز األحياء مبكة املكرمة.
 )16حضور حلقة ( تنمية مهارات التفاوض) – معهد اإلدارة العامة.
 )17حضور حلقة ( إدارة اجلودة الكلية)  -معهد اإلدارة العامة.
 )18حضور حلقة ( حتليل املشكالت وصنع القرارات)  -معهد اإلدارة العامة.
 )19حضور حلقة ( إدارة الكوارث) – معهد اإلدارة العامة.
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 )20برانمج ( استخدام تقنيات الويب" "web 2.0يف التعلم اإللكرتوين).
 )21دورة تدريبية يف ( فن إدارة االجتماعات) ،عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران.
 )22اجتياز برانمج املدرب املعتمد يف (إسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي واالبتكاري -نظرية تريز) ،مركز
ديبونو لتعليم التفكري.
 )23حضور الربانمج التدرييب ( حتليل نتائج االختبارات ابستخدام برانمج  ،SPSSاإلدارة العامة للرتبية
والتعليم مبنطقة مكة املكرمة.
 )24حضور الربانمج التدرييب ( الئحة التقومي املعدلة للصفوف العليا ابملرحلة االبتدائية ،اإلدارة العامة
للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة.
 )25حضور الورشة األساسية يف برانمج املدرب املعتمد يف (إسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي واالبتكاري-
نظرية تريز) ،جامعة امللك عبدالعزيز.
 )26حضور ورشة عمل ( توصيف الربامج وإعداد التقارير) – اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي.
 )27حضور ورشة عمل ( االختبارات اإللكرتونية)  -وزارة التعليم العايل.
 )28حضور ورشة عمل ( التقومي الرباجمي والدراسة الذاتية)  -اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي.
 )29حضور ورشة عمل ( مقاييس ومعايري التقومي الرباجمي)  -اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي.
 )30حضور ورشة عمل ( مهارات اختاذ القرارات وحل املشكالت)  -وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.
 )31حضور ورشة عمل (إنشاء نظام داخلي للجودة ابلكليات )  -وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.
 )32حضور ورشة عمل ( التقومي الذايت األويل)  -وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.
 )33حضور ورشة عمل ( التخطيط اإلسرتاتيجي يف التعليم العايل) -مركز اجلودة واالعتماد للتدريب.
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 )34حضور ورشة عمل (سالسل العبيكان" جمروهيل يف العلوم" -التوجهات والرؤى الرتبوية) – املنتدى
الدويل الثاين ،وزارة الرتبية والتعليم .2012
 )35اجتياز الربانمج التدرييب" القيادة احملرتفة" ،عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران.
 )36اجتياز الربانمج التدرييب" كتابة املشروعات البحثية التنافسية" ،عمادة التطوير واجلودة جبامعة
جنران.2012،
 )37اجتياز الربانمج التدرييب" مهارات حتليل االجتاهات " ،عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران.2012،
 )38حضور الربانمج التدرييب " ضمان اجلودة والتقومي املؤسسي " ،عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران.
 )39حضور الربانمج التدرييب " معايري اجلودة يف دعم البنية التحتية " ،عمادة التطوير واجلودة جبامعة
جنران.2013.
 )40حضور الربانمج التدرييب" إدارة املخاطر واألزمات يف مؤسسات التعليم العايل " ،عمادة التطوير
واجلودة جبامعة جنران.2013.
 )41حضور الربانمج التدرييب" إعداد تقرير الدراسة الذاتية " ،عمادة التطوير واجلودة جبامعة
جنران.2013.
 )42حضور الربانمج التدرييب" مؤشرات األداء واملقارانت املرجعية" ،عمادة التطوير واجلودة جبامعة
جنران.2013.
 )43حضور الربانمج التدرييب" جودة األحباث وآليات النشر الدويل يف جمالت  ،" ISIعمادة التطوير
واجلودة جبامعة جنران.2013.
 )44حضور الربانمج التدرييب " إعداد املدير التنفيذي لوحدة التطوير واجلودة " ،عمادة التطوير واجلودة
جبامعة جنران.2013.
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 )45حضور الربانمج التدرييب " القيادة اجلامعية احلديثة وفق متطلبات نظام اجلودة " ،عمادة التطوير
واجلودة جبامعة جنران.2013.
 )46حضور برانمج تدرييب بعنوان" بناء االختبارات اإللكرتونية" ،املركز الوط ي للتعلم اإللكرتوين والتعليم
عن بعد – وزارة التعليم العايل1431،هـ.
 )47حضور دورة "أساسيات القيادة األكادميية" ،مركز القيادة األكادميية ،وزارة التعليم ،أقيمت الدورة
جبامعة جازان1439 ،هـ.
 )48حضور دورة "األمن الفكري ودور مؤسسات التعليم يف تعزيزه" ،وحدة التوعية الفكرية ،جامعة جنران،
1439هـ.
اثمنا :املؤمترات والندوات العلمية:

 )1حضور مؤمتر إعداد املعلم الثاين  -جامعة أم القرى ( 1413هـ ).
 )2حضور مؤمتر إعداد املعلم الثالث  -جامعة أم القرى ( 1420هـ ).
 )3حضور مؤمتر التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد " صناعة التعلم للمستقبل"1430،هـ ،وزارة التعليم
العايل (1430هـ ).
 )4حضور مؤمتر التنمية اإلدارية – وزارة التعليم العايل ( 1431هـ ).
 )5حضور مؤمتر إعداد املعلم الرابع  -جامعة أم القرى ( 1432هـ ).
 )6حضور املؤمتر الدويل األول للقياس والتقومي ،املركز الوط ي للقياس والتقومي ابلتعليم العايل.
 )7املشاركة ببحث بعنوان" الدور التكاملي بني املؤسسات يف إدارة قيم املواطنة  ،مؤمتر الشباب
واملواطنة ،جامعة أم القرى1436،ه.2015 -
 )8املشاركة ببحث بعنوان" مدى حتقق ممارسات معيار التعليم والتعلم بربامج البكالوريوس بكلية الرتبية
جبامعة جنران ابململكة العربية السعودية" ،يف املؤمتر الدويل للتطوير واالعتماد يف مؤسسات التعليم
العايل ،تورنتو – كندا ،مارس .2015
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 )9حضور املؤمتر الدويل للعلوم االجتماعية والرتبوية واللغوايت ،كلية مهرب ،تورنتو-كندا ،يوليو .2015
 )10املشاركة ببحث بعنوان " معايري اعتماد الربامج الرتبوية من اهليئة األمريكية الكيب  CAEPيف
املؤمتر الدويل األول بكلية الرتبية يف جامعة الباحة1436 ،ه.2015 -
 )11املشاركة ببحث بعنوان " تصور مقرتح لدور اإلرشاد األكادميي يف التنمية املهنية لطلبة كلية
الرتبية جبامعة جنران ،يف املؤمتر الرتبوي الدويل األول" ،بكلية الرتبية يف جامعة اجلوف1436 ،هـ.
 )12حضور املعرض واملنتدى الدويل للتعليم الثاين – وزارة الرتبية والتعليم .2012
 )13حضور املؤمتر الدويل األول للقياس والتقومي ،املركز الوط ي للقياس والتقومي – وزارة التعليم العايل
.2012
 )14حضور ندوة التعامالت اإللكرتونية يف األجهزة احلكومية ابململكة العربية السعودية ،معهد
اإلدارة العامة – الرايض.2012
 )15حضور مؤمتر "القيادات اإلدارية احلكومية يف اململكة العربية السعودية"" ،الواقع والتطلعات"،
معهد اإلدارة العامة – الرايض1436 ،هـ.
اتسعا :املشاركات الرتبوية واألكادميية والدارية:

 )1عضو جلنة اختيار املعلمني يف جمال التوجيه واإلرشاد الطاليب على مستوى اإلدارة العامة للرتبية
والتعليم ابلعاصمة املقدسة لعدة أعوام.
 )2املشاركة يف بعض اللقاءات والفعاليات الرتبوية على مستوى اإلدارة العامة للرتبية والتعليم ابلعاصمة
املقدسة.
 )3تقدمي بعض البحوث الرتبوية لإلدارة العامة للرتبية والتعليم ابلعاصمة املقدسة.
 )4عضو جلنة تطوير إدارة التقومي الشامل إبدارة الرتبية والتعليم ابلعاصمة املقدسة.
 )5عضو جلنة املقابالت الشخصية للمتقدمني للعمل يف جمال اإلرشاد الطاليب ابإلدارة العامة للرتبية
والتعليم مبكة املكرمة.
 )6حتكيم عدد من استباانت الدراسات العلمية [ املاجستري والدكتوراه ] ،يف عدد من اجلامعات.
 )7املشاركة يف اللقاء األول ملساعدي ومساعدات مديري الرتبية والتعليم للشؤون التعليمية.
 )8رئيس جلنة فتح املظاريف ودراسة عروض املشاريع إبدارة الرتبية والتعليم للبنات مبحايل عسري.
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 )9رئيس فريق تطبيق اجلودة الشاملة واإلدارة اإللكرتونية إبدارة الرتبية والتعليم للبنات مبحايل عسري.
 )10مناقشة عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه يف بعض اجلامعات السعودية.
 )11املشاركة يف فعاليات االجتماع التنسيقي األول لعمداء الكليات الرتبوية ابجلامعات السعودية.
 )12املشاركة يف فعاليات االجتماع التنسيقي الثاين لعمداء الكليات الرتبوية ابجلامعات السعودية.
 )13املشاركة يف فعاليات االجتماعات السنوية لعمداء الكليات الرتبوية ابجلامعات السعودية.
 )14املشاركة يف لقاءات بعض عمداء القبول والتسجيل ابململكة العربية السعودية.
 )15املشاركة يف مشروع "التقومي الذايت األويل" جلامعة جنران .
 )16رئيس فريق البحث الذي أجنز دراسة علمية بعنوان" إسهام جامعة جنران يف التنمية احمللية" ،بتكليف
من وزارة التعليم العايل ،وحصلت اجلامعة والفريق البحثي على خطاب شكر وتقدير من قبل معايل
وزير التعليم العايل.
 )17رئيس جلنة مشروعات اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة جنران املرحلة األوىل اليت كلفت هبا كلية الرتبية.
 )18رئيس جلنة مشروعات اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة جنران املرحلة الثانية اليت كلفت هبا كلية الرتبية.
 )19رئيس جلنة مشروعات اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة جنران املرحلة الثالثة اليت كلفت هبا كلية الرتبية.
 )20رئيس اللجنة اإلشرافية لإلعتماد الدويل لربامج كلية الرتبية من اهليئة األمريكية الكيب .CAEP
 )21رئيس جلنة املتقدمني لإلعادة بتخصص اإلدارة الرتبوية والتخطيط بكلية الرتبية.
 )22عضو "مدعو" يف جلنة اخلطط الدراسية.
 )23رئيس جلنة توصيف مقررات اإلدارة الرتبوية واإلشراف الرتبوي بقسم الرتبية وعلم النفس.
 )24رئيس جلنة إعداد برانمج ماجستري القيادة الرتبوية بكلية الرتبية يف جامعة جنران.
 )25رئيس وحدة التطوير واجلودة بكلية الرتبية.

10

أ .د .منصور بن نايف العتيبي

عاشرا :املشاركة اجملتمعية:
 )1املشاركة يف اللجنة العلمية جلائزة صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبدهللا بن عبدالعزيز
للتميز.
 )2املشاركة يف أعمال التعداد العام للسكان واملساكن لعام 1413هـ بوظيفة مفتش.
 )3املشاركة يف أعمال التعداد العام للسكان واملساكن لعام 1425هـ بوظيفة مراقب.
 )4املشاركة يف أعمال جلان االنتخاابت احمللية ابجمللس البلدي ابلعاصمة املقدسة ( عام 1426هـ ).
 )5املشاركة يف أعمال مشروع تعظيم مكة املكرمة ( عام 1426هـ ).
 )6املشاركة يف تنظيم انتخاابت جمالس إدارة مراكز األحياء ابلعاصمة املقدسة (عام 1426هـ).
 )7املشاركة يف األنشطة اليت تشرف عليها عمادة شؤون الطالب جبامعة جنران.
 )8املشاركة مع عمادة القبول والتسجيل جبامعة جنران يف تنظيم احلفل السنوي للخرجيني.
 )9املشاركة واإلشراف يف اختبارات القياس ( قدرات ،حتصيلي ،كفاايت ،موهبة) اليت تعقدها وزارة
التعليم العايل على مستوى جامعة جنران.
 )10تنفيذ ورشة تدريبية بعنوان (القيادة التحويلية) ملنسويب ومنسوابت اإلدارة العامة للرتبية والتعليم
للبنات مبنطقة عسري.
 )11املشاركة بعدد من املقاالت الصحفية.
 )12املشاركة يف عدد من اللجان األكادميية واإلدارية على مستوى اجلامعة.
 )13املشاركة يف الندوة األوىل لصعوابت التعلم بعنوان" أتعلم بطريقة خمتلفة" ،اإلدارة العامة للرتبية
والتعليم مبنطقة جنران.
 )14املشاركة يف امللتقى احمللي للمناهج " "2مرحلة التوسع ،اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة جنران.
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 )15املشاركة يف الربانمج اإلذاعي " يف دائرة البحث العلمي" الذي تقدمه إذاعة الرايض ،حلقة جامعة
جنران 1434هـ.
 )16حتكيم عدد كبري من استباانت الباحثني والباحثات وطلبة الدراسات العليا ببعض اجلامعات
السعودية.
 )17حمكماً لدى بعض اجلامعات واملراكز البحثية منها :جامعة امللك سعود ،جامعة امللك خالد،
جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،جامعة طيبة ،جامعة
اجملمعة ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
 )18عضو جلنة املعيدين واحملاضرين ومعلمي اللغات لفرتتني متتاليتني على مستوى جامعة جنران.
 )19رئيس جلنة املقابالت الشخصية للمتقدمني لإلعادة بتخصص اإلدارة الرتبوية.
 )20حمكم للبحوث العلمية لطلبة املؤمتر العلمي اخلامس لطالب وطالبات التعليم العايل لعام
1435هـ.
احدى عشر :اجلمعيات العلمية :عضو يف عدد من اجلمعيات العلمية مثل:
-

اجلمعية العلمية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ( جسنت).
اجلمعية السعودية لإلدارة (.)SMA
اجلمعية العلمية السعودية للقياس والتقومي.
رابطة الرتبويني العرب(.)AAE

اثنا عشر :الكتب وأوراق العمل:

 تقدمي عدد من أوراق العمل يف جمال اإلدارة الرتبوية والتخطيط يف عدة مناسبات.
 إصدار كتاب بعنوان [الضغوط اإلدارية اليت تواجه مديري مدارس التعليم العام] ،حبث املاجستري
منشور ،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي – جامعة أم القرى .
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 إصدار كتاب بعنوان [أصول اإلدارة "املفاهيم والوظائف األساسية"] ابالشرتاك ،مكتبة الرشد
العاملية – الرايض .
 املشاركة يف إعداد حقيبة تدريبية بعنوان ( السلوك اإلداري ملديري مدارس التعليم العام ) ،أربعة
أجزاء.
ثالثة عشر :الهتمامات البحثية:

 .1البحوث الرتبوية بشكل عام.
 .3البحوث االستشرافية.

 .2البحوث يف جمال التعليم العايل.
 .4البحوث التقوميية.

 .5البحوث يف جمال األمن الفكري .6 .البحوث يف جمال إدارة املعرفة.
 .7البحوث يف جمال التنمية املستدامة.8 .البحوث يف جمال التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية.

أربعة عشر :اإلنتاج العلمي:

 )1القيم التنظيمية وأثرها يف املمارسات السلوكية لدى طلبة جامعة جنران من وجهة نظرهم ووجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس  ،اجمللة الرتبوية – كلية الرتبية – جامعة عني مشس – العدد ( )34جزء (.)4
(2010م ).
 )2الكفاايت األخالقية والتقنية لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف
جنران واخلرج ،اجمللة العلمية – كلية الرتبية – جامعة املنصورة – العدد ( )77جزء ( – )2سبتمرب .
(2011م).
 )3تقومي بعض اجلوانب األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظر الطلبة  ،اجمللة
الرتبوية – كلية الرتبية – جامعة عني مشس – العدد ( – )36جزء (2012( . )1م ).
 )4التأصيل اإلسالمي للعمليات اإلدارية  ،مركز البحوث والدراسات النفسية – جامعة القاهرة.
(2011م).
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 )5تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران وفقاً ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي" ،مشرتك" جملة
كلية الرتبية – جامعة األزهر – العدد ( ,)145مارس 1011( .م).
 )6الضغوط الوظيفية وعالقتها ابلتوجه الشخصي لدى عينة من اإلداريني جبامعة جنران" ،مشرتك" جملة
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  ,ASEPالعدد ( )21جزء ( ,)2يناير2012م .
 )7تقومي برامج كلية الرتبية جبامعة جنران يف ضوء متطلبات اإلنكيت  ،NCATEنشر ابجمللة الدولية
الرتبوية املتخصصة ،اجمللد ( ،)1العدد ( -)9األردن.)2012( .
 )8تطوير نظام قبول الطالب ابجلامعات العربية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة" ،مشرتك" ،نشر
مبجلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،العدد( ،)30اجلزء( ،)1رابط الرتبويني العرب.2012 ،
 )9مدى امتالك القيادات األكادميية واإلدارية يف جامعة جنران لبعض مفاهيم إدارة املعرفة ،مقبول للنشر يف
جملة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة البحرين .2016
 )10فعالية قوة القيادة اإلدارية يف أداء أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ،جملة جامعة حضرموت للعلوم
اإلنسانية ،العدد ( ،)1اجمللد (.2015،)1
 )11أثر التدريس ابستخدام اخلرائط الذهنية يف التحصيل الدراسي لطلبة كلية الرتبية جبامعة جنران ،جملة
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،العدد( ،)59رابطة الرتبويني العرب ،مارس .2015
 )12مقومات ووسائل حتقيق األمن الفكري من وجهة نظر بعض القيادات األكادميية ابجلامعات
السعودية ،جملة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)11اجمللد (.2014 ،)3
 )13معوقات إدارة املعرفة ابجلامعات السعودية من وجهة نظر بعض القيادات األكادميية ،جملة كلية الرتبية
جبامعة عني مشس  ،العدد ( ،)38اجلزء(.2014 ،)2
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 )14الفساد اإلداري :أسبابه وعالجه "دراسة ميدانية" ،نشر يف جملة مستقبل الرتبية العربية ،العدد
(،)96اجمللد(.2015 ،)22
 )15التمكني اإلداري لدى القيادات األكادميية واإلدارية جبامعة جنران ،مقبول للنشر يف جملة حضرموت
للعلوم اإلنسانية ،العدد( ،)2اجمللد (.2016 ،)13
 )16مسامهة جامعة جنران يف التنمية املستدامة من وجهة نظر القيادات األكادميية واإلدارية ابجلامعة،
مقبول للنشر مبجلة جامعة القصيم للعلوم الرتبوية والنفسية.2015 ،
 )17اإلرشاد األكادميي بكلية الرتبية يف جامعة جنران يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة من وجهة نظر
الطلبة ،مقبول للنشر يف اجمللة السعودية للتعليم العايل ،العدد (2016 ،)14م.
 )18األساليب احلديثة لإلرشاد األكادميي من وجهة نظر الطلبة يف كلية الرتبية جبامعة جنران ،نشر يف
جملة كلية الرتبية جبامعة أسيوط ،العدد( ،)3اجمللد(.2014 ،)30
 )19تصور مقرتح لوظائف مستحدثة للجامعة ودرجة مسامهتها يف األداء الوظيفي للقيادات األكادميية
ابجلامعات السعودية ،نشر يف اجمللة العلمية لكلية الرتبية جبامعة املنصورة ،العدد( ،)23اجلزء (،)2
.2015
 )20معايري اعتماد الربامج الرتبوية من اهليئة األمريكية الكيب  ،CAEPحبث مقدم للمؤمتر الدويل
األول لكلية الرتبية جبامعة الباحة خالل الفرتة من 1436 /6/26-23ه.2015 ،
 )22تصور مقرتح لدور اإلرشاد األكادميي يف التنمية املهنية لطلبة كلية الرتبية جبامعة جنران ،حبث مقدم
للمؤمتر الدويل األول لكلية الرتبية جبامعة اجلوف ،خالل الفرتة من /5/6 -5
1436ه.2015،
 )23الدور التكاملي بني املؤسسات يف إدارة قيم املواطنة ،حبث مقدم ملؤمتر الشباب واملواطنة "أصول
وقيم" ،جامعة أم القرى 1436/4/16-15هـ.2015 ،
 )24الوعي بثقافة رايدة األعمال لدى طالب جامعة جنران ،واجتاهاهتم حنوها "دراسة ميدانية" ،منشور
مبجلة كلية الرتبية جبامعة األزهر ،العدد( ،)162اجلزء(.2015 ،)2
 )25مدى حتقق ممارسات معيار التعليم والتعلم بربامج البكالوريوس بكلية الرتبية جبامعة جنران ابململكة
العربية السعودية ،حبث مقدم ملؤمتر الرتبية ،تورنتو – كندا .2015،
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 )26دور مركز التأهيل الشامل يف متكني األفراد ذوي اإلعاقة يف منطقة جنران ،نشر يف اجمللة الدولية
املتخصصة ،العدد( ،)10اجمللد(.2015 ،)4
مخسة عشر :خطاابت الشكر وشهادات التقدير:
*عدد [ ]37خطاب شكر يف جمال العمل.

* عدد [ ]22شهادة تقدير يف جمال العمل.
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