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الجامعة
بلد الحصول عليه
تاريخه
University
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جامعة عمان العربية
األردن
5002/5/52م
للدراسات العليا-األردن

ماجستير في اإلدارة العامة
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األردن

بكالوريوس في اللغة
اإلنجليزية
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جامعة اليرموك – كلية
التربية – األردن

املرتبة العلمية:
بلد الحصول عليه
Country

اإلدارة التربوية

طريقة الحصول عليه
Study Theme
االنتظام – مقررات +اطروحة-
جيد جدا
االنتظام -مقررات +اطروحة-جيد جدا
جيد

الجامعة
University

طريقة الحصول عليه
Study Theme

مملكة البحرين

جامعة دملون للعلوم
والتكنولوجيا-البحرين

االنتظام

اململكة العربية السعودية

جامعة نجران

التقدم للترقية

اململكة العربية السعودية

جامعة نجران

التقدم للترقية

 الوظيفة الحالية :أستاذ جامعي – عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية -جامعة جرش للفصل الدراس ياألول 5056-5050م ولغاية اآلن.
 الرتبة الحالية :أستاذ في اإلدارة التربوية إجادة اللغة اإلنجليزية بشكل ممتاز في مهارات القراءة واالستماع والكتابة واملحادثة كوني أحمل مؤهلبكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة اليرموك-األردن.
1

عنوان االطروحة
6

الدكتوراة

واقع نظم املعلومات اإلدارية في مديريات التربية والتعليم في األردن وعالقته بدرجة ممارسة رؤساء األقسام
لوظائف العملية اإلدارية من وجهة نظرهم".
The status of management information system in the directorates of education in
Jordan and its relation to the degree of application to managerial functions by the
heads of departments form their perspective

5

املاجستير
فاعلية البرنامج التدريبي للمعلمين من وجهة نظر املتدربين في محافظة اربد خالل الفترة .6998-6993
The effectiveness of teachers training program from the trainee's point of view in
Irbid governorate: 1993-1999.

اخلربات العملية
م
1

مسمى الوظيفة
مدير مدرسة

2

عضو هيئة تدريس

3

عضو هيئة تدريس

4

عضو هيئة تدريس

جهة العمل
وزارة التربية
والتعليم-األردن
مملكة البحرين-
جامعة دملون
السعودية-جامعة
نجران
األردن -جامعة
جرش-

من تاريخ
8110/9/8م

إىل تاريخ
8118/01/6

8118/01/7م

8100/01/03م

 3سنوات

8100/01/01م

8181/7/89م

 9سنوات

8181/01/0م

سنوات اخلربة
 8سنوات

لغاية اآلن

املواد التي درستهاTeaching Courses :
املادة
Course Name
اتجاهات حديثة في التدريب التربوي
اإلرشرا التربوي
االرشرا والتخطيط التربوي

السنة
Teaching Year
2008/2009
2008/2009
2008/2009
2

مالحظات
Note
االدارة التربوية  /ماجستير
االدارة التربوية واالرشرا التربوي  /ماجستير
االدارة التربوية واالرشرا التربوي  /ماجستير

التقويم التربوي
طرق التدريس
ادارة الصف
ادارة الصف املدرس ي
اساسيات املنهج
التربية البيئية
التخطيط التربوي
مبادئ االدارة 6
مبادئ ادارة 5
مهارات لغة انجليزية 6
مهارات لغة انجليزية 5
نظريات القيادة االدارية
اتخاذ القرارات االدارية
املهارات القيادية لإلدارة املدرسية
املناهج
التقويم التربوي
االرشرا التربوي
االررشاد املنهي
التربية البيئية
اسس املناهج
التربية امليدانية
نظريات القيادة االدارية
التربية البيئية
اإلدارة املدرسية
االرشرا التربوي
التربية امليدانية
االدارة املدرسية
االرشرا التربوي
اإلدارة املدرسية
اتجاهات حديثة في التدريب التربوي
اإلرشرا التربوي
االرشرا والتخطيط التربوي
التقويم التربوي
طرق التدريس
ادارة الصف
اإلرشرا التربوي

2008/2009
2008/2009
2008/2009
2008/2009
2008/2009
2008/2009
2008/2009
2008/2009
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
3

االدارة التربوية واالرشرا التربوي  /ماجستير
االدارة التربوية واالرشرا التربوي  /ماجستير
االدارة التربوية  /ماجستير
االدارة التربوية  /بكالوريوس
االرشرا التربوي  /بكالوريوس
االرشرا التربوي  /بكالوريوس
االرشرا التربوي  /بكالوريوس
االدارة التربوية  /بكالوريوس
االدارة التربوية  /بكالوريوس
جميع الكليات /بكالوريوس
جميع الكليات /بكالوريوس
االدارة التربوية /بكالوريوس
االدارة التربوية /بكالوريوس
االدارة التربوية /بكالوريوس
جميع االقسام /بكالوريوس
جميع االقسام /بكالوريوس
دبلوم عام في التربية /دبلوم عالي
دبلوم عام في التوجيه واالررشاد /دبلوم عالي
جميع االقسام /بكالوريوس
دبلوم عام في التربية /دبلوم عالي
دبلوم عام في التربية /دبلوم عالي
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
بكالوريوس – جميع االقسام
اجباري جامعة
بكالوريوس-قسم الدراسات ،اللغة اإلنجليزية،
االدارة التربوية  /ماجستير
االدارة التربوية واالرشرا التربوي ماجستير
االدارة التربوية واالرشرا التربوي ماجستير
االدارة التربوية واالرشرا التربوي ماجستير
االدارة التربوية  /ماجستير
االرشرا التربوي  /بكالوريوس
االدارة التربوية  /بكالوريوس
االرشرا التربوي  /بكالوريوس
االرشرا التربوي  /بكالوريوس
االرشرا التربوي  /بكالوريوس

2011/2012
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2014/2015
2014/2015
2015/2016
2015/2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021
2020-2021

ادارة الصف املدرس ي
اإلدارة املدرسية
التربية امليدانية
االرشرا التربوي
التربية امليدانية
التربية امليدانية
التربية امليدانية
اإلدارة املدرسية
التربية امليدانية
االرشرا التربوي
التربية امليدانية
اإلدارة املدرسية
أصول اإلدارة
اإلدارة املدرسية
أصول اإلدارة
اإلدارة املدرسية
التربية واملجتمع
اإلدارة واإلرشرا التربوي
اإلدارة املدرسية
اإلدارة واإلرشرا التربوي
مهارات االتصال
اإلرشرا التربوي
أساسيات اإلدارة املدرسية
مقدمة في اإلرشرا التربوي
مناهج البحث في اإلدارة التربوية

االدارة التربوية  /بكالوريوس
االدارة التربوية /بكالوريوس
جميع االقسام /بكالوريوس
جميع االقسام /بكالوريوس
دبلوم عام في التربية /دبلوم عالي
دبلوم عام في التوجيه واالررشاد /دبلوم عالي
جميع االقسام /بكالوريوس
دبلوم عام في التربية /دبلوم عالي
دبلوم عام في التربية /دبلوم عالي
دبلوم عام في التوجيه واالررشاد /دبلوم عالي
بكالوريوس – جميع االقسام
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
جميع االقسام – بكالوريوس
دبلوم عالي في اإلدارة التربوية
دبلوم عالي في اإلدارة التربوية
دبلوم عالي في اإلدارة التربوية

الدورات والربامج التدريبية
م
6
5

اسم الدورة /البرنامج التدريبي
دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

مكان االنعقاد
جامعة العلوم والتكنولوجيا

)(ICDL
دورة الحاسوب والبرمجيات الجاهزة

تأريخ االنعقاد
من .5003/1/5-5003/5/53

االردنية
معهد الهالل األحمر األردني

4

.5003/2/8-5003/5/58

3
2

دورة إنتل للتعليم
دورة في تأهيل املشرفين التربويين

2

دورة فلسفة التعليم

1

دورة تصميم املقرر الدراس ي
دورة التحليل اإلحصائي

7

8

()SPSS

وزارة التربية والتعليم /األردن

5008/1/53م

مديرية التربية والتعليم ملنطقة
اربد األولى.
جامعة دملون للعلوم
والتكنولوجيا –البحرين
جامعة دملون للعلوم

 5007-7-62 -1أسبوع.
العا ا ا ا ا ااام الدراس ا ا ا ا ا ا ي -5009
. 5060

والتكنولوجيا  -البحرين

العا ا ا ااام الجا ا ا ااامعي -5009
. 5060

جامعة دملون للعلوم

 560-5-6 -2ولغايا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

والتكنولوجيا  -البحرين

دورة تصميم موقع على االنترنت

جامعة دملون للعلوم

()FRONTPAGE

والتكنولوجيا –البحرين
جامعة دملون للعلوم

.5060-3-23
 5060-3-61ولغاية 5060-2-52

9

دورة بعنوان  :برنامج التطوير املنهي

60

دورة بعنوان :مهارات املدير الفعال

جامعة نجران -السعودية

دورة في مهارات التدريس الجامعي

جامعة دملون للعلوم

 5060/1/69ولغاية

()6،5،3

والتكنولوجيا –البحرين

5060/1/55

66

65

63

62

برنامج تدريبي بعنوان "إعداد تقرير
الدراسة الذاتية" الجودة

والتكنولوجيا –البحرين

 5060-8-3ولغاية 5060-8-9م
 5066-65-65ولغاية -65-62
5066

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
األكاديمي/التعليم العالي /عمادة

5063/60/ 3-5م

التطوير والجودة بجامعة نجران

دورة بعنوان :معايير الجودة في محور

جامعة نجران/وحدة تنمية

6232/2/7-1ها

التعليم والتعلم

املهارات بعمادة التطوير والجودة

5063-3-69-68م

جامعة نجران/وحدة تنمية

6232/66// 57-51ها

املهارات بعمادة التطوير والجودة

5063 / 60// 3-5م

كلية العلوم واآلداب بشرورة/

 6232 /2/52ها

دورة بعنوان :إعداد تقرير الدراسة
الذاتية

 62دورة بعنوان :اخالقيات البحث العلمي

5

جامعة نجران

5062/5/52م

عمادة خدمة املجتمع-كلية العلوم

 6232-1-63ولغاية -1-50

واآلداب-جامعة نجران

6232ها

ودة تنمية املهارات بعمادة التطوير

6239/5/50-69ها

والجودة -جامعة نجران

5067/66 /9-8م

مركز الساحة الهارشمية املنهي-

5067-7-57م ولغاية -8-50

بجانب الجامعة االردنية

5067م

املكتبة الرقمية السعودية

5067-65-67م

 50تصميم االستبانات االلكترونية

املكتبة الرقمية السعودية

5067-2-61م

 56إدارة املراجع والقوالب البحثية

جامعة نجران-

6220-6-53ها

جامعة نجران-

6220-5-62ها

جامعة نجران

6226/1/68-67ه

 33إعداد قادة التطوع

جامعة نجران

6226/3/62ه

 32مهارات متقدمة في معالجة النصوص

جامعة نجران

6226/3/30ه

 32مقومات العمل التطوعي

جامعة نجران

6226/3/62ه

جامعة نجران

6226/3/8ه

61

67

دورة بعنوان :إعداد الحقائب التدريبية
وتصميمها
مؤرشرات األداء :أداة لقياس وتقييم
األداء

 68دورة تدريب املدربين TOT

69

55

35

31

مهارات النشر في املجالت العربية
واالجنبية

النشر العلمي في الدوريات العربية
واألجنبية
التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج
SPSS

نظرية التعلم املستند إلى الدماغ
وتوظبفها في العملية التعليمية

6

األحباث العلمية املنشورة
ؤؤؤ
ؤ

عنوان البحث

1

فاعلية البرامج التدريبية للمعلمين في مديريات التربية
والتعليم في محافظة اربد من وجهة نظر املتدربين
درجة استخدام نظم املعلومات اإلدارية في مديريات
التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر رؤساء
األقسام
ضغوط العمل التي يواجهونها معلمي ومعلمات
املرحلة الثانوية بمملكة البحرين من وجهة نظرهم

4

درجة ممارسة وظائف العملية اإلدارية لدى رؤساء
األقسام في مديريات التربية والتعليم في األردن
الرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية
بمملكة البحرين
أنماط القيادة املدرسية السائدة وعالقتها بالتخصص
والخبرة واملؤهل العلمي من وجهة نظر معلمي املرحلة
املتوسطة بمحافظة رشروره /نجران /السعودية
دراسة تقويمية لبرنامج التمهين االداري للمديرين -
املساعدين في مدارس وزارة التربية بمملكة البحرين
درجة التمكين االداري لدى رئيس القسم األكاديمي
بكلية العلوم واآلداب – جامعة نجران من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس
أنماط القيادة املدرسية السائدة وعالقتها بالتخصص
والخبرة واملؤهل العلمي من وجهة نظر معلمي املرحلة
املتوسطة بمحافظة رشروره /نجران /السعودية
درجة التمكين االداري لدى رئيس القسم األكاديمي
بكلية العلوم واآلداب – جامعة نجران من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس
اتجاهات طلبة كلية العلوم واآلداب بشروره /جامعة
نجران نحو مهنة التعليم وعالقته املتغيرات
دراسة تقويمية الستخدام الحاسب اآللي في العمليات
االدارية في مدارس التعليم العام بمحافظة رشرورة/
نجران
درجة االبداع االداري لدى رئيس-منسق القسم

2

3

5
6

7
8

9

10

11
12

13

تاريخ

مكان النشر

العدد

المجلد

النشر

-

الثاني
واالربعون

فبراير مجلة القراءة واملعرفة ،مصر،
5002م جامعة عين رشمس /القاهرة
مجلة العلوم التربوية
سبتمبر
5001م والنفسية .جامعة البحرين

املجلد
السابع

العدد
الثالث

سبتمبر
5009

جامعة قناة السويس  ،كلية
التربية

-

5009

 ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
التربوية ،سورية
مجلة العلوم التربوية
والنفسية .جامعة البحرين
جامعة تعز  ،اليمن  ،مجلة
التربية

52

العدد
الخامس
.عشر
3+2

املجلد 65

العدد 3

-

العدد
الثامن

سبتمبر
5066
5065

-

جامعة االمارات  ،املجلة
5065
الدولية لألبحاث التربوية
 5065مجلة البحث في التربية وعلم الخامس
النفس-كلية التربية – جامعة والعشرون
املنيا
جامعة تعز  ،اليمن  ،مجلة
5065
التربية
5065

5062
5063

5062
7

مجلة البحث في التربية وعلم الخامس
النفس-كلية التربية – جامعة والعشرون
املنيا
التاسع
،
جامعة مؤتة  /االردن
والعشرون
مجلة العلوم التربوية
جامعة أسيوط/كلية التربية
بالوادي الجديد /املجلة
العلمية
مجلة التربية للبحوث التربوية

العدد
35
الثاني-
الجزء
الثاني
العدد
الثامن
الثاني-
الجزء
الثاني
العدد
األول
العدد
التاسع
العدد

األكاديمي يكلية العلوم واآلداب يسرروه-جامعة نجران
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
14

The Administrative empowerment and its
Relationship with the Innovative Behavior
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رشرورة
مركز التدريب-
عمادة خدمة
املجتمع
مركز التدريب-
عمادة خدمة
املجتمع
مركز التدريب-
عمادة خدمة
املجتمع
مركز التدريب-
عمادة خدمة
املجتمع
مركز التدريب-
عمادة خدمة

الطالب
الخريجين
قادة مدارس
التعليم العام
–بمحافظة
رشرورة
موظفي الدوائر

موظفي الدوائر

موظفي الدوائر
ضباط وأفراد
قوات األمن
ضباط وأفراد
قوات األمن

املجتمع

ضغوط العمل"
أد .محمد قاسم
املقابلة

تقديم دورة"نظرية الشبكة اإلدارية
5069/60/53

وتطبيقاتها في القيادة املدرسية"
تقديم دورة"نموذج فالندر العشري

أد .محمد قاسم
املقابلة

وتطبيقاته في إدارة الصف"

5069/60/61

أد .محمد قاسم
املقابلة

تقديم دورة"األمن الفكري"

5050/5/52-52

أد .محمد قاسم
املقابلة

تقديم دورة"اإلدارة تحت ضغوط
5050/5/68-67

العمل"

مركز التدريب-
عمادة خدمة
املجتمع
مركز التدريب-
عمادة خدمة
املجتمع

قادة مدارس
التعليم العام
املعلمين الجدد
في التعليم
العام

مركز التدريب-
عمادة خدمة
املجتمع

ضباط وأفراد
قوات األمن

مركز التدريب-
عمادة خدمة
املجتمع

ضباط وأفراد
قوات األمن

 تقديم دورة تدريبية بعنوان" التفكير اإلبداعي واستمطار األفكار ،ملوظفي الدوائر الحكومية في محافظة رشرورة،
6231/66/55ها ،مركز التدريب-عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" املدير املحتر " ،للقيادات اإلدارية في الدوائر الحكومية في محافظة رشرورة،
6237/6/51ها ،مركز التدريب-عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" تحليل املشكالت وصنع القرارات ،للقيادات اإلدارية في الدوائر الحكومية في
محافظة رشرورة6231/5/8 ،ها ،مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" مهارات التعامل مع املراجعين ،ملوظفي الدوائر الحكومية في محافظة رشرورة،
6231/5/55ها ،مركز التدريب-عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" املهنة املستقبلية للطالب واإلبداع في اختيار التخصص الجامعي" لطالب املعهد
العلمي بشرورة6231/2/69 ،ها ،مركز التدريب-عمادة خدمة املجتمع بشروره.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" كفايات املعلمين" للطالب الخريجين من كلية العلوم واآلداب بشرورة-5-1-3 ،
6239ها  ،مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" اإلدارة املدرسية" لقادة املدارس بشرورة 6237/7/50-68،ها.ا ،مركز التدريب-عمادة
خدمة املجتمع بشرورة.
 إنجاح برنامج توطين قطاع االتصاالت لعام 0137هـ بتقديم دورة بعنوان :مهارات التعامل مع املراجعين .املعهد
الصناعي بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" فن إدارة الوقت" 6237/7/7ها ، .طالب املرحلة الثانوية  /املعهد العلمي في
محافظة رشرورة.
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 املشاركة الفاعلة في إنجاح برنامج" الدورة التأهيلية للحجاج" واملنعقدة في  88ذو القعدة 0137هـ ،مركز التدريب-
عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 املشاركة الفعالة في إنجاح ملتقى "رشباب مبدعون" واملنعقد في الفترة 0137/6/87-0137/1/80هـ.كلية العلوم
واآلداب بشرورة.
 املشاركة الفاعلة في خدمة املجتمع املحلي واملساهمة في إنجاح برنامج مبادرون – 2شراكة مع مكتب التعليم
بشرورة0137/0136 ،هـ.
 تقديم دورة بعنوان" إدارة الفصل وحفظ النظام" لطالب التربية امليدانية ،واملنعقدة في 0136/5/5ه ،في مسرح
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" التفكير اإلبداعي" ملوظفي الدوائر الحكومية بمحافظة رشرورة ،وملدة ثالثة أيام -88
0136/00 /81هـ 5062/9/8-1م  ،مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" اللقاء التعريفي بالجامعة" لطالب املرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام بشرورة،
بتاريخ 0136/1/31هـ ،مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" املدير القائد " لقادة مدارس التعليم العام بشرورة بتاريخ 0136/6/06هـ ،مركز
التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 حضور دورة بعنوان" املبادرات الشبابية وصناعة اإلبداع" واملنعقدة يوم االربعاء 0139/7/1هـ.
 املشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي " مؤرشرات األداء لقياس وتقييم األداء" واملنعقد خالل الفترة /81-09
0139/8هـ.
 املشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات أسبوع املرور الخليجي املوحد الثالث والثالثون لعام 5067م تحت شعار
(حياتك .....أمانة)0138 /6/06 ،هـ.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" مهارات التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين " ملوفف الدوارر احكوومية بشرورة واملنعقدة
خالل الفترة 8107/3/89-87م 6238 /7/0-6/88ها ،مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" تحليل أنماط الشخصية " ملوفف الدوارر احكوومية بشرورة واملنعقدة خالل الفترة
0139/5/80-81هـ 8108/8/7-6م ،مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" طرق التدريس الحديثة " ملعلمي مدارس التعليم العام بمحافظة شرورة واملنعقدة
خالل الفترة 0138/0/00-9هـ مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" أهمية الجودة " لطالب املعهد العلمي بمحافظة شرورة واملنعقدة 0138/3/08هـ
مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 التعاون مع املتدربين في حجنة التربية امليدانية للفصل الدراس ي األول 0139/0138هـ في مدرسة ثانوية جرير البجلي
بمحافظة شرورة.
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 تقديم دورة تدريبية بعنوان" تنمية مهارات الذات " ملوفف الدوارر احكوومية بمحافظة شرورة واملنعقدة بتاريخ -6
0111/8/7هـ 8108/01 /06-05م مركز التدريب -عمادة خدمة املجتمع بشرورة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان – تنمية مهارات الحوار في االتصال ملوفف الدوارر احكوومية في محافظة شرورة وملدة
يومين أيام من 0111/5/31-89ه املوافق 8109/8/5-1م.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" :تطوير الذات" ملنسوب قيادات األمن العام وملدة خمسة أيام من 0110/1/1هـ -
0110/1/8ه.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان" مهارات التعامل مع ضغوط العمل" ملنسوب أفراد األمن العام وملدة خمسة أيام من
0110/1/00هـ ولغاية 0110/1/05هـ.

الدورات التي شارك أعضاء هيئة التدريس فيها باحلضور
اسم العضو المشارك

اسم الدورة

مكان االنعقاد

موعد االنعقاد

أ.د .محمد املقابلة

التعليم والتعلم

كلية اآلداب والعلوم بشرورة

5063/3/68

أ.د .محمد املقابلة

تفعيل املوقع االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس

كلية اآلداب والعلوم بشرورة

6232/1/62ها

أ.د .محمد املقابلة

إدارة القوالب البحثية

كلية اآلداب والعلوم بشرورة

6220/6/53ها

أ.د .محمد املقابلة

النشر العلمي في الدوريات العربية واألجنبية

كلية اآلداب والعلوم بشرورة

6220/5/62ها

أ.د .محمد املقابلة

مهارات استخدام قاعدة IGI Global platform

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/66/51م

Training

أ.د .محمد املقابلة

مهارات االتصال األكاديمي

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/2/2م

أ.د .محمد املقابلة

مهارات النشر العلمي

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/2/6م

أ.د .محمد املقابلة

مهارات النشر في املجالت العربية واألجنبية

أ.د .محمد املقابلة

أخالقيات البحث العلمي

أ.د .محمد املقابلة

التدريب على استخدام قاعدة البيانات العربية

منصة املكتبة الرقمية السعودية 5067/65/67م
منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/2/69م

منصة املكتبة الرقمية السعودية 5067/65/63م

كسوب

أ.د .محمد املقابلة

التحليل االحصائي املتقدم لالستبانة
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منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/3/2م

أ.د .محمد املقابلة

تطبيقات عملية للتحليل االحصائي باستخدام

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/2/8

Excel

أ.د .محمد املقابلة

مهارات القيادة االستشرافية في مؤسسات التعليم منصة املكتبة الرقمية السعودية 5068/66/67م

أ.د .محمد املقابلة

كيفية النشر على قواعد أسك زاد الرقمية

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/5/58م

أ.د .محمد املقابلة

آلية البحث في موسوعة Britannica

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/2/9م

أ.د .محمد املقابلة

تحليل البيانات الكمية

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/2/2م

أ.د .محمد املقابلة

تصميم االستبانات االلكترونية

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5067/2/61م

أ.د .محمد املقابلة

أخالقيات البحث /حقوق امللكية الفكرية

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/3/2م

أ.د .محمد املقابلة

فن اإلقناع والتأثير في البيئة التعليمية

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5069/6/53

أ.د .محمد املقابلة

مهارات كتابة البحث العلمي بطريقة احترافية

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/5/52م

أ.د .محمد املقابلة

How to publish your paper with Oxfords

منصة املكتبة الرقمية السعودية

5068/3/62م

journal

اجلمعيات املشرتك بها
 الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية -جامعة امللك سعود  /اململكة العربية السعودية،عضوية فعالة /تاريخ التسجيل للعضوية  ،5069/65/3تاريخ االنتهاء  ،5050/65/2رقم العضوية
2802
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املشاركة يف املؤمترات والندوات العاملية
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)8101مؤتمر بعنوان :حضارة األمة وتحدي املعلوماتية-تقديم ورقة بعنوان" :واقع نظماملعلومات االدارية في مديريات التربية والتعليم في االردن" جامعة الزرقاء األهلية5002/2/50_68 ،م.
 املقابل ــة ،محم ــد قاس ــم (8117م) .م ااؤتمر بعن ااوان :إدارة الج ااودة الش اااملة ف ااي املؤسس ااات التربوي ااة-تق ااديم ورق ااةبعناوان" تطبياق نظااام إدارة الجاودة اياازو  9006فاي أداء الوحادات االداريااة فاي وزارة التربيااة والتعلايم فااي االردن"،
جامعة الطفيلة التقنية5007/7/36_59 ،م.

 املقابلة ،محمد قاسم ( .)8101مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية – املنظمةالعربية للتنمية االدارية جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا ،املنامة-مملكة البحرين – 01 – 88 -86،
8101
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)8108املنتدى الدولي للتعليم  " 8108املعلم والتحول نحو مجتمع املعرفة،الرياض ،اململكة العربية السعودية 0133 -3-85-80 ،هـ.
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)8108املؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم العالي باململكة العربية السعودية،مدينة احخبر – الدمام ،املنطقة الشرقية0133 -6 – 03 – 9 ،هـ8108 /1 /31-88 ،م.
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)8108املشاركة في املعرض واملنتدى الدولي للتعليم بالرياض ،وزارة التربية والتعليم.اململكة العربية السعودية ،من  6233-3-56ولغاية 6233-3-52ه.
-

املقابلة ،محمد قاسم ( .)8103املؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي باململكة العربية
السعودية ،وزارة التعليم العالي 0131-8-88 ،هـ ولغاية 0131-3-8هـ.

 املقابله ،محمد قاسم ( .)8101اللقاء التحضيري للمؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي فياململكة العربية السعودية .جامعة نجران ،للعام احجامعي 0135-0131هـ
-

املقابلة ،محمد قاسم ( .)8105املؤتمر العلمي السادس لطالب وطالبات التعليم العالي باململكة
العربية السعودية ،وزارة التعليم العالي 89 ،ربيع الثان 0136هـ املوافق  08فبراير  8105م.

 املقابلة ،محمد قاسم ( .)8108املشاركة في اليوم العاملي للجودة في التعليم رشعار (جودة القيادة التربوية....تصنع الفرق)  -تقديم ورقة علمية بعنوان" مصادر األزمات التي تواجه القيادات املدرسية وأساليب التعامل
معها في ضوء مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ،التعليم في نجران -مكتب التعليم بشرورة 60 ،ا 66ربيع األول
6239ها.
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)8108حضور ومشاركة في املؤتمر العلمي الرابع لكلية اإلدارة واالقتصاد – جامعةامللك عبد العزيز بجدة -تقديم ورقة بعنوان" درجة ممارسة القيادات األكاديمية لإلدارة بالتجوال وأثرها على
التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران -فرع رشرورة ،جامعة امللك عبد العزيز 3-6 ،رشعبان
6239ها/69-67،ابريل 5068م.
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حتكيم أحباث
 تحكيم بحث بعنوان ":مدى توافر املقومات الشخصية واملهنية لألستاذ الجامعي في أعضاء هيئةالتدريس بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة من وجهة نظر الطالب الوافدين ،جامعة طيبة ،مجلة
جامعة طيبة للعلوم التربوية ،اململكة العربية السعودية.
 تحكيم بحث بعنوان ":أبرز املشكالت التي تؤثر على أداء أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بجامعةسلمان بن عبد العزيز ،جامعة طيبة ،مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية ،اململكة العربية السعودية.
 تحكيم ( )1أبحاث مقدمة في امللتقى األكاديمي الثالث" الطالب الجامعي وتحديات املستقبل في ضوءرؤية اململكة  "5030في الفترة 6226/1/66-60ه املوافق 5050/5/2-2م.

خدمة اجلامعة واجملتمع
 املقابلة ،محمد قاسم .)5065( .ندوة بعنوان :االررشاد املنهي ،طلبة مدرسة االمير مشعل الثانوية ،كلية
العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة نجران ،محافظة رشرورة6233-2-52 ،ها.
 املقابلة ،محمد قاسم .)5065( .ندوة بعنوان :املستقبل املنهي للطالب ،طلبة مدرسة االمام الذهبي الثانوية،
كلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة نجران ،محافظة رشرورة6233-2-2 ،ها..

 املقابلة ،محمد قاسم ( .)5065ندوة بعنوان :التخطيط االستراتيجي في كلية العلوم اآلداب بشرورة-
جامعة نجران – التحليل البيئي – نقاط القوة والضعف ،الفرص والتهديدات ،منسوبي التربية والتعليم
بمحافظة رشرورة6233-2-65 ،ها.
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)5065محاضرة بعنوان :املهنة املستقبلية للطالب – طلبة مدرسة حنين
املتوسطة ،كلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة نجران ،محافظة رشرورة6233-2-2 ،ها.
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)5065محاضرة بعنوان :طريقي إلى النجاح – طلبة مدرسة القيروان املتوسطة،
كلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة نجران ،محافظة رشرورة6233 -2 -52 ،ها.
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)5065ندوة بعنوان :ابواب النجاح – طلبة مدرسة منابع املعرفة ،كلية العلوم
واآلداب بشرورة ،جامعة نجران ،محافظة رشرورة6233 -1 -52 ،ها
 املقابلة ،محمد قاسم ( .)6233محاضرة بعنوان :ابواب النجاح -طلبة مدرسة أبي هريرة االبتدائية
واملتوسطة ،كلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة نجران ،محافظة رشرورة6233/1/55 ،ها
 املقابلة ،محمد قاسم (6232ها) .تنفيذ برنامج تدريبي ملديري مدارس محافظة رشرورة بعنوان" :الجانب
االداري ملدير املدرسة " في الفترة 6232/2/56-69ها وملدة ثالثة أيام ،وتضمن البرنامج التدريبي ثالثة
موضوعات :الوظائف اإلدارية ملدير املدرسة ،صناعة القرار واتخاذ القرار اإلداري ملدير املدرسة ،والخطة
التشغيلية ملدير املدرسة ،كلية العلوم واآلداب بشرورة /عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر  /جامعة
نجران ،ادارة التدريب واالرشرا التربوي ،مكتب التربية والتعليم في محافظة رشرورة.
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 املقابلة ،محمد قاسم (6232ها) .تقديم دورة تدريبية بعنوان ":االنماط القيادية للمشر التربوي "
ضمن مشروع التدريب وبالشراكة املجتمعية مع مكتب التربية والتعليم تحت رشعار ّ
(طور نفسك) في الفترة
6232 /1/50 -1 /67ها.

 املقابلة ،محمد قاسم (6232ها) .تقديم دورة تدريبية بعنوان ":اإلبداع في اختيار التخصص الجامعي
" ضمن مشروع التدريب وبالشراكة املجتمعية مع مكتب التربية والتعليم تحت رشعار ّ
(طور نفسك) في
الفترة 6232 /1/50 - 1 /67ها.

 املقابلة ،محمد قاسم (6232ها) .تقديم دورة تدريبية بعنوان :االساليب القيادية الحديثة ملدير
املدرسة .ضمن مشروع التدريب وبالشراكة املجتمعية بين جامعة نجران ومكتب التربية والتعليم تحت
رشعار (مبادرون) في الفترة  6232 /7 /59 - 7/57ها.
 املشاركة في اليوم العاملي للجودة في التعليم رشعار (جودة القيادة التربوية ....تصنع الفرق) –التعليم في
نجران -مكتب التعليم بشرورة 60-ا 66ربيع األول 6239ها  -تقديم ورقة علمية بعنوان" مصادر االزمات التي
تواجه القيادات املدرسية وكيفية التغلب عليها في ضوء احجودة الشاملة.
 تقديم دورة تدريبية بعنوان – تنمية مهارات الحوار في االتصال وملدة يومين أيام من 6220/2/30-59ه
املوافق 5069/5/2-2م.

االشراف على رسائل املاجستري
 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان :مصادر ضغوط العمل لدى مديري ومديرات املدارس املتوسطة فيمحافظة االحمدي بدولة الكويت – الطالب :حسن محمد العجمي -ماجستير ادارة تربوية -جامعة دملون
للعلوم والتكنولوجيا  -مملكة البحرين .نوقشت  8100م.
 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان :مدى التزام مديري املدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويتبالتخطيط العلمي التخاذ القرارات االدارية االستراتيجية من وجهة نظر املعلمين .الطالب سعد مريخان
العجمي .نوقشت في .8100
 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان – فاعلية استخدام الحاسب االلي في الوظائف االدارية لدى مديرياملدارس االبتدائية ومساعديهم بمنطقة حولي التعليمية بدولة الكويت – الطالبة :منى خليفة احخباز -
ماجستير ادارة تربوية .جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا – البحرين .نوقشت في .8100
 رسالة بعنوان :واقع استخدام تكنولوجيا املعلومات في مدارس االناث في محافظة حولي بدولة الكويت منوجهة نظر املديرات واملعلمات .الطالبة :علياء علي السيد هاشم  .8117505181البحرين 8100 .م.
 رسالة بعنوان :التخطيط التربوي وعالقته بالتعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في دولة الكويت.الطالب هادي درويش حس عباس  .8118505111البحرين8100 .
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 رسالة بعنوان :فاعلية البرامج التدريبية ملديري ومديرات املدارس الحكومية من وجهة نظر املتدربين فيمحافظة مبارك الكبير بدولة الكويت خالل  .5060-5009الطالب عبد العزيز سعود العجمي .البجرين.
.2011
 رسالة بعنوان :أنماط االدارة الصفية السائدة في املدارس الثانوية بمنطقة العاصمة التعليمية في دولةالكويت .الطالب عامر محمد عبد احكميد العماري .البحرين .2011

مناقشة خطط رسائل املاجستري يف االدارة الرتبوية واالشراف الرتبوي
الطالب فهد عبيد الررشيدي  .5008262029ادارة تربوية .مدى ممارسة مديري ومديرات املدارس في منطقة
الفروانية للقيادة الرؤيوية5060-2-68 .م.

-

-

-

الطالبة :فاطمة عبد هللا محمد الفارس  .5007262030ادارة تربوية .دور القيادة التربوية في العملية
التعليمية في ضوء مفهوم الجودة الشاملة .دراسة ميدانية بمحافظة االحمدي بدولة الكويت-2-57 .
 5060م.
الطالبة أمل حسين الجاركي  .5008262025ادارة تربوية .اتجاهات القيادة التربوية نحو معايير تصنيف
الجودة على عينة من مديري مدارس منطقة االحمدي التعليمية بدولة الكويت 5060-1-6 .م.
الطالبة :أسماء عبد هللا عبد الواحد عبد الرحمن .5008262015 .قيم العمل التربوي باملجتمع الكويتي –
دراسة ميدانية على عينة من مديري املدارس الثانوية باملنطقة التعليمية في محافظة االحمدي .البحرين.
 5060-1-62م.
الطالبة :حنان محمد حمدان خشمان  .5008262635.دور االدارة املدرسية في مواجهة السلوكيات
السلبية املستجدة في املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت .ادارة تربوية -7-66.
5060م.

 الطالبة :مناير محمد سعود املهدي .5008262053 .تقويم املؤسسات التعليمية في املرحلة الثانويةبدولة الكويت على ضوء الفكر االداري املعاصر 5060 -7 -68 .م.
 الطالبة :خولة عبد هللا عليان .5008261060 .ارشرا تربوي .اتجاهات مشرفي الرياضيات التربويين فيدولة الكويت نحو مفهوم الجودة الشاملة في التعليم واالرشرا التربوي5060-7-68 .م.
 الطالبة :نوال متعب الررشيدي  .5008262617ادارة تربوية .دور املدراء في ادارة االزمات املفاجئة –دراسة تطبيقية على بعض االدارات التربوية في منطقة الفروانية التعليمية بدولة الكويت5060-7-56 .
م.
 الطالب :محمد عباس حسين الخميس  .5008262078.ادارة تربوية .فاعلية االدارة املدرسية فياملرحلة املتوسطة من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس بمحافظة حولي التعليمية بدولة الكويت.
البحرين 5060 – 60-1 .م.
 الطالبة :خالدة صالح الطريمان  .5008262052ادارة تربوية .دور االدارة املدرسية في تفعيل العالقاتاالنسانية الحد معايير الجودة الشاملة الحكومية من وجهة نظر املعلمين بدولة الكويت -8 -5 .م5060م.
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املؤلفات:
 - 6كتاب بعنوان" :نظم املعلومات اإلدارية وعالقتها بوظائف العملية اإلدارية وتطبيقاتها
التربوية" ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،األردن ،اربد.5002 ،
 .5كتاب بعنوان :التدريب التربوي واألساليب القيادية الحديثة وتطبيقاتها التربوية ،دار الشروق
للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،نشر في .5066

شهادات التزكية
 -6رشهادة تزكية من نائب رئيس الشؤون األكاديمية في جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا –
مملكة البحرين األستاذ الدكتور سعد زناد دروش 5066/8/5م
 -5رشهادة تزكية من عميد كلية التربية في جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا –مملكة البحرين
الدكتور فيصل رشهاب 5066/8/7م

املعرفون
م االسم

الجوال

جهة العمل

6

أدمحمد عبود الحراحشة

جامعة آل البيت -كلية التربية

00915775566806

5

أ.د عاطف املقابله

جامعة الشرق األوسط -عميد كلية

00915777083612

التربية

00915798772267

3

د .باسم الحوامدة

جامعة مؤتة -كلية العلوم التربوية

00915775102022

2

د .ناصر أبو زيتون

جامعة الحسين بن طالل -كلية

00915797729012

2

د .مهند الطراونة

اآلداب
جامعة العقبة -كلية القانون
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00915799723396

شهادات الشكر والتقدير:
 شهادة شكر وتقدير مقدمة من حجنة النشاط الطالبية ،كلية العلوم واآلداب ،جامعة نجران للجهود املتميزة فيدعم النشاطات الطالبية 5062 /م.
 شهادة شكر وتقدير مقدمة من كلية العلوم واآلداب ،جامعة نجران وذلك للجهود املبذولة في مشروع التدريبوبالتعاون مع مكتب التربية والتعليم تحت شعار (طور نفسك) في الفترة 0131 /6 /81-6/07ه.وتقديم دورات
لطالب املدارس الثانوية بعنوان ":االبداع في اختيار التخصص الجامعي".
 شهادة شكر وتقدير مقدمة ،جامعة نجران /عمادة شؤون الطالب وذلك للمشاركة الفاعلة في املؤتمر العلميالخامس لطالب وطالبات التعليم العالي
 شهادة شكر وتقدير مقدمة ،جامعة نجران /عمادة شؤون الطالب وذلك للمشاركة الفاعلة في املؤتمر العلميالثالث والرابع لطالب وطالبات التعليم العالي.
 شهادة شكر وتقدير من إدارة مدرسة القيروان املتوسطة للمشاركة في ندوة بعنوان :طريقي إلى النجاح املوافق0133-5-85هـ
 شهادة شكر وتقدير مقدمة من عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة نجران وذلك للمشاركة في حجنةصياغة وإعداد وتدقيق دليل جارزة املوفف املتميز في الفترة 908101-8م ولغاية 8101-00-6م وملدة شهرين
وأربعة أيام.
 درع شكر وتقدير من مكتب التربية والتعليم بشرورة /نجران على املشاركة في تنفيذ برنامج تدريبي ملديري مدارساملحافظة بعنوان احجانب اإلداري ملدير املدرسة في الفترة ما بين 0131/5/80-09هـ.
 درع شكر وتقدير من كلية العلوم واآلداب بشرورة  /جامعة نجران للمشاركة في مشروع التدريب " مبادرون"0135هـ.
 درع شكر وعرفان من عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر للتميز في تنفيذ برنامجي الدبلومات التربوية :دبلومعالي في التربية العام ،ودبلوم عالي في التوجيه واالرشاد النفس ي .لعام 01735هـ.
 درع مقدم من إدارة ثانوية جرير البجلي وذلك للقيام بإلقاء محاضرات باملدرسة عن االبداع في اختيار التخصصاحجامعي لطالب املرحلة الثانوية0135 .هـ.

ً
 درع مقدم من طالب الدبلوم العالي في التوجيه واالرشاد النفس ي تقديرا للجهود املميزة طوال العام الدراس ي0131/0133هـ.
 شهادة شكر وتقدير لتقديم دورات في :إدارة الوقت ،تحليل املشكالت وصنع القرار ،وفن التعامل مع املراجعين،جامعة نجران0136-0135 :هـ.
 شهادة شكر وتقدير لتقديم دورة بعنوان" اللقاء التعريفي بالجامعة" تاريخ0136/1/31 :هـ – .جامعة نجران. شهادة شكر وتقدير على تقديم ورشة بعنوان" إدارة الفصل وحفظ النظام" تاريخ 0136/5/5هـ -كلية العلومواآلداب بشرورة – جامعة نجران.
 شهادة شكر وتقدير لتقديم دورة بعنوان ":املدير القائد" ملديري املدارس في محافظة شرورة بتاريخ 0136/6/06هـ.24

 شهادة شكر وتقدير لتقديم دورة بعنوان" املدير املحتر – عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر – جامعةنجران ،تاريخ 0137/0/88-86هـ .املوافق 8105/00/01-8م.
 شهادة شكر وتقدير على احجهود املتميزة في إنجاخ مشروع مبادرون  3في الفترة من  0136/ ،5/6إلى0136/7/08هـ.
 شهادة شكر وتقدير على املشاركة الفعالة في املؤتمر العلمي السابع واملنعقد في 8106/1/03م. شهادة شكر وتقدير على تقديم دورة تدريبية لطالب املعهد العلمي بنجران وهي بعنوان "فن إدارة الوقت"واملنعقدة بتاريخ 0137/7/7هـ.
 -شهادة شكر وتقدير على تقديم دورة تدريبية بعنوان – فنون التعامل مع العمالء وملدة يومين

من -08

0138/5/09ه املوافق 8107/8/06-05م
 شهادة شكر وتقدير على الدور الكبير في خدمة املجتمع واملساهمة في إنجاح برنامج مبادرون  – 5كلية العلومواآلداب بشرورة -جامعة نجران 0138-0137-هـ.
 شهادة شكر وتقدير على املشاركة في اليوم العاملي للجودة في التعليم رشعار (جودة القيادة التربوية ....تصنعالفرق) –التعليم في نجران -مكتب التعليم بشرورة 60-ا 66ربيع األول 6239هـ
 شهادة شكر وتقدير على تقديم دورة تدريبية بعنوان – تنمية مهارات الحوار في االتصال وملدة يومين أيام من0111/5/31-89ه املوافق 8109/8/5-1م.
 رش هادة رشكر وتقدير على الجهود املبذولة خالل فترة العمل بفرع عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمربشرورة-جامعة نجران –العام الجامعي 6220/6239ها.
 رشهادة رشكر وتقدير على التعاون واالهتمام باملتدربين في التربية امليدانية واملشاركة في افتتاح غرفة مصادرالتعلم واملكتبة في مدرسة حمزة بن عبد املطلب في العام الجامعي 62220/6239ها.
 رشهادة رشكر وتقدير للجهود املبذولة في جامعة نجران-كلية العلوم واآلداب بشرورة خالل العام الجامعي6220/6239ها.
 رشهادة رشكر وتقدير على تقديم دورة تدريبية بعنوان" تطوير الذات" ملنسوبي قيادات األمن العام وملدة خمسةأيام من 6226/2/2ها ولغاية 6226/2/8ها .من عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بشرورة-جامعة نجران.
 رشهادة رشكر والتقدير على تقديم دورة تدريبية بعنوان" مهارات التعامل مع ضغوط العمل " ملنسوبي أفراداألمن العام وملدة خمسة أيام من 6226/2/66ها ولغاية 6226/2/62ها ..من عمادة خدمة املجتمع والتعليم
املستمر بشرورة-جامعة نجران.
 درع ورشهادة رشكر وتقدير على املشاركة الفاعلة في لجان امللتقى األكاديمي الثالث" الطالب الجامعي وتحدياتاملستقبل في ضوء رؤية اململكة  ،"5030في الفترة 6226/1/66-60ه املوافق 5050/5/2-2م.

الحمد لله
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