
 )) السرية اذلاتية ((

 املعلومات الشخصية-1

 صاحل بن فلحان عايض القريش الامس

 مكة املكرمة ماكن امليالد هـ01/07/1395 اترخي امليالد

 S43188017@hotmail.com الربيد الإلكرتوين سعودي اجلنس ية

دارة  العمل احلايل  التعلمي مبكة املكرمةمرشف تربوي بإ

 1خمطط رمق  –الرشائع مكة املكرمة  العنوان

 0125283661 رمق العمل ـــــــــــــــــــــــــــــــ رمق املزنل 6564 55 3 055 رمق اجلوال

 املؤهالت العلمية-2

 موضوع الرساةل التخصص امس اجلامعة س نة التخرج ادلرجة

 بدون علوم لكية املعلمني هـ1421 الباكلوريوس

 املاجس تري
1434-

 هـ1435
 القرىأ م 

مناجه وطرق تدريس 

 العلوم

اثر اس تخدام املعامل  

الافرتاضية يف تدريس 

وحدة من مقرر العلوم 

للصف ال ول املتوسط 

 عىل التحصيل ادلرايس

 اخلربات الوظيفية والإدارية وال اكدميية-3

 س نوات 3ملدة  مبحافظة عفيفمعمل  1

 س نوات 3 ملدة صفوف أ ولية مبحافظة اخلرمة معمل 2

 نواتس   3 ملدة مبحافظة الطائف )مكتب الشامل(مل صفوف أ ولية مبدينة مع 3

 معمل علوم مبحافظة امجلوم ملدة س نة 4

دارة التعلمي مبكة املكرمة 5 ىل الآن1436من  مرشف صفوف أ ولية بإ  ه واإ

 املشاركة يف حتكمي بعض اإصدارات امليدان من كتب ونرشات وأ نشطة. 6

7 
يجيات اسرتات و  ت املرشوع الشامل لتطوير املناجهختصص عمل النفس وادلورات الرتبوية ودوراالكثري من ادلورات يف 

 . التدريس احلديثة ومدرب لها



قامة الكثري من الربامج التدريبية مكدرب 8   .اإ

 عضو امجلعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفس ية )جسنت( 9

 النشطعضو فريق اسرتاتيجيات التدريس والتعمل  10

 عضو مبركز ديبونو لتعلمي التفكري بل ردن. 11

 من اندي الطائف العلمي( TOT)مدرب معمتد  12

 مدرب معمتد يف الكثري من برامج التفكري من مركز ديبونو لتعلمي التفكري بل ردن. 13

 هـ1436مدير مركز يح الرشائع والتابع مجلعية مراكز الاحياء مبكة من عام  14

 

 ادلورات والشهادات: أ مه -4

 تدريبًا.برانجمًا  42املشاركة يف أ كرث من  .1

 املشاركة يف مجيع اسرتاتيجيات التدريس احلديثة املقامة يف مركز التدريب الرتبوي ب ومدرب لها. .2

 الرتبوي مكة ومركز التدريب شاملريبية واملنفذة يف مكتب التعلمي ب املشاركة يف كثري من الربامج التد .3

  .بويالتعلمي جبنوب مكة ومركز التدريب الرت ريبية واملنفذة يف مكتب يف كثري من الربامج التداملشاركة  .4

دارة املفاوضاتدورة مبعهد الإدارة ) .5  ساعة. 12( بواقع اإ

 ه.19/7/1437الوزاري بعنوان )التعمل النشط بني الواقع واملأ مول( بتارخي املشاركة يف لقاء  .6

 -أ مه اللجان واملشاراكت:  -5

 .مبكة املكرمةواخلامسة  محةل التطعمي ضد شلل ال طفال ال وىل املشاركة يف  .1

 املشاركة يف حتكمي بعض اصدارات امليدان الرتبوي )وسائل تعلميية، نرشات، جتارب(. .2

 .املشاركة يف املقابالت الشخصية للمعلمني املتقدمني لتدريس يف الصفوف ال ولية .3

عداد املواضيع اليت  .4  تطرح يف املشاغل الرتبوي والورش احملارضات.املشاركة يف اإ

 . ه1435 املكرمة مكة بشامل التعلمي مبكتب( حسن) التعلميي الناجت جودة املرشوع منسق .5

 هـ .1436لنتخاب أ عضاء اجملالس البدلية مبنطقة مكة املكرمة عام  417املشاركة مكرشف تنظمي مبركز رمق  .6

 ه .1436التعلمي جبنوب مكة مس توى مكتب الصغري عىل  الإرشاف عىل مسابقة اخلطاط .7

 ه .1436عضو فريق متابعة مؤرشات ال داء الإرشايف املدريس يف  .8

 هـ.17/1/1436التعلمي جبنوب مكة يف ( مبكتب عضو فريق )ادلراسة الإجرائية .9

 ه .1/3/1436التعلمي جبنوب مكة يف ة معايري المتزي( مبكتب عضو فريق)دراس .10

 التعلميية مبؤمتر املعمل اخلامس واملقام جبامعة ام القرى مبكة املكرمة. املشاركة مبعرض التقنيات .11

  ه.1436املشاركة مضن جلنة تطبيق معايري منح الصالحية للمتقدمني من مدارس اجلاليات من عام  .12

 ه.28/1/1437دراسة تقارير متابعة تفعيل كتاب النشاط بلصفوف ال ولية يف  .13



 التكرمي: -6

 هـ.1422عام  بعفيف فيضة نومان الابتدائية واملتوسطةشهادة شكر وتقدير من مدير مدرسة  .1

  .ه1424وعام  هـ1423 الروضة الابتدائية بعفيفشهادة شكر من مدير مدرسة  .2

 هـ.1425عام  بخلرمةالابتدائية  الغريفشهادة شكر من مدير مدرسة  .3

دارة التعلمي حبافظةشهادة شكر وتقدير  .4 وى الطائف للمتزي يف تدريس الصفوف ال ولية عىل مس ت من مدير اإ

 حمافظة اخلرمة.

 ه. 1427خطاب شكر وتقدير من مدير مركز الإرشاف الرتبوي مبحافظة اخلرمة خبصوص جمةل القراءة يف عام  .5

وتقدير من مدير مركز الإرشاف الرتبوي مبحافظة اخلرمة خبصوص مطوية الربامج العالجية يف خطاب شكر  .6

 ه.1427الولية يف عام  الصفوف

دارة  درع .7  ائف  حافظة الطائف للمتزي يف تدريس العلوم املطور مبكتب التعلمي بشامل الطتعلمي مبال شكر من مدير اإ

 هـ.1427

 .هـ 1434 ال ولية الصفوف تدريس يف للمتزي املكرمة مكة مبنطقة التعلمي عام مدير من شكر شهادة .8

 .هـ1436 مكة بشامل التعلمي مكتب مدير من شكر شهادة .9

 هـ.1437شهادة شكر من أ مانة العامصة املقدسة للمشاركة يف الانتخابت عام  .10

شكر وتقدير من مساعد مدير عام التعلمي مبنطقة مكة املكرمة خبصوص املسامهة يف تطبيق معايري منح  .11

 الصالحية للمتقدمني من مدارس اجلاليات.  

علميية معرض التقنيات الت للمشاركة الفاعةل يف جلنة معيد لكية الرتبية جبامعة أ م القرى  خطاب شكر من .12

 واملصاحب للمؤمتر اخلامس لإعداد املعمل.

 املؤمترات : -7

 ه.1432املؤمتر الرابع لإعداد املعمل ، واذلي نظمته لكية الرتبية جبامعة أ م القرى  .1

 ه.1437ته لكية الرتبية جبامعة أ م القرى لإعداد املعمل ، واذلي نظم اخلامس ملؤمتر  .2

 الربامج التدريبية )أ (

   الربامج التدريبية ملرشوع تطوير اسرتاتيجيات التدريس احلديثة

دارة الإرشاف 8 ه1432 تمنية همارات التصال مبصادر التعمل 1  مكتب الرشق اإ

دارة الإرشاف 8 ه1436 اسرتاتيجية الاس تقصاء 2  مكتب الغرب اإ

دارة الإرشاف 8 ه1436 اسرتاتيجية التقومي البنايئ 3  مكتب الغرب اإ

دارة الإرشاف 8 ه1437 اسرتاتيجية لعب ال داوار 4  مكتب الغرب اإ

دارة الإرشاف 8 ه1426 اسرتاتيجية التعمل التعاوين 5  اخلرمة مكتب اإ

دارة الإرشاف 8 ه1432 اسرتاتيجية التفكري الناقد 6 دارة التدريب مبكة اإ  اإ

دارة الإرشاف 8 ه1432 اسرتاتيجية همارات التواصل اللغوي 7 دارة التدريب مبكة اإ  اإ

دارة الإرشاف 8 ه1432 اسرتاتيجية معليات العمل 8 دارة التدريب مبكة اإ  اإ

دارة الإرشاف 8 1432 اسرتاتيجية التفكري الإبداعي 9 دارة التدريب مبكة اإ  اإ

دارة  8 ه1437 اسرتاتيجية العصف اذلهين 10  مكتب الغرب الإرشافاإ

دارة الإرشاف 8 ه1436 اسرتاتيجية خرائط املفاهمي 11  مكتب الغرب اإ



دارة الإرشاف 8 ه1436 اسرتاتيجية البحث والاكتشاف 12  مكتب الغرب اإ

دارة الإرشاف الرتبوي 8 ه1435 التعمل النشط 13  مدرسة ال عالم الابتدائية  اإ

   ساعة تدريبية 104 اجملموع

 متنوعة يف التمنية املهنيةبرامج 

دارة التدريب الرتبوي 40 ه1435 املرشفني الرتبويني اجلدد 14 دارة التدريب مبكة اإ  اإ

دارة التدريب الرتبوي 16 ه1427 فن التعامل مع الطالب 15 دارة اإ  بلطائف التدريب اإ

دارة الإرشاف الرتبوي 12 ه1427 ال وليةالتدريس الفعال بلصفوف  16  اخلرمةمركز  اإ

دارة الإرشاف الرتبوي 16 ه1427 ال نشطةالتدريس بس تخدام  17 دارة التدريب ب اإ  لطائفاإ

رشاف  8 ه1429 السلوك الإداري ملدير املدرسة 18  الطائف عشريةمركز اإ

دارة الإرشاف الرتبوي 12 ه1430 مرشوع تطوير العلوم الطبيعية 19 رشاف الشامل مبكة اإ  مركز اإ

دارة التدريب الرتبوي 30 ه1432 2010حقيبة اوفيس  20 دارة التدريب مبكة اإ  اإ

نتل( 21 دارة التدريب الرتبوي 40 ه1432 التعلمي للمس تقبل )اإ دارة التدريب مبكة اإ  اإ

بداع الاصيل 12 1434 اخلرائط اذلهنية وتنشط اذلاكرة 22  مكة املكرمة اإ

بداع الاصيل 12 ه1434 القراءة الرسيعة 23  مكة املكرمة اإ

 مكة املكرمة مركز عامل اللغة الاجنلزيية 40 ه1432 ال ولاللغة الإجنلزيية املس توى  24

 مكة املكرمة مركز عامل اللغة الاجنلزيية 40 ه1432 اللغة الإجنلزيية املس توى الثاين 25

عداد املدربني  26  الطائف مركز الطائف العلمي 59 هTOT 1434اإ

عداد مدرب يف طرق التدريب  27  الطائف مركز الطائف العلمي 54 ه1434 احلديثةاإ

 جامعة املكل سعود مركز التدريب وخدمة اجملمتع 25 ه1435 الربانمج التأ هييل لتطبيق التعمل الالكرتوين  28

 التدريب الرتبوي التدريب الرتبوي 8 ه1435 (1توس يع جمال الإدراك )كورت  29

 التدريب الكشفي مبكة التدريب الكشفي 25 ه1435 ادلراسة ال ولية للشارة اخلشبية 30

 مكة املكرمة التدريب الرتبوي 8 ه1435 أ ساليب التعرف عىل املوهوبني 31

 ال ردن مركز ديبونو لتعمل التفكري 8 ه1435 نظرية اذلاكءات املتعددةمدرب معمتد يف  32

 مكة املكرمة مركز تقين 8 ه1435 همارات تدريبية –اس متتع بلتدريب  33

ضاءات حول مؤرش  34  مكة املكرمة مكتب اجلنوب 4 ه1437 ال داءاإ

 مكة املكرمة مكتب اجلنوب 4 ه1437  املدرس ية يف ضوء مؤرش الاداء الإرشافية للزايرةاملعايري  35

بداعية )تريز( 36  ال ردن مركز ديبونو لتعمل التفكري 12 ه1435 مدرب معمتد يف نظرية حل املشالكت بطرق اإ

 ال ردن مركز ديبونو لتعمل التفكري 12 ه1437 مدرب معمتد يف اسرتتيجيات التدريس الإبداعي  37

 ال ردن مركز ديبونو لتعمل التفكري 12 ه1437 مدرب معمتد يف قياس اذلاكء والابداع بطرق مجعية 38

 ال ردن مركز ديبونو لتعمل التفكري 8 ه1435 قياس وتشخيص الطلبة املبتكرين واملبدعني 39

 ال ردن مركز ديبونو لتعمل التفكري 12 ه1435 مقياس هريمان 40

 ال ردن مركز ديبونو لتعمل التفكري 12 ه1435 ممارس يف برانمج مفاتيح التفكري  41

 مكة املكرمة مكتب التعلمي اجلنوب  4 ه1437 املعايري الإرشافية للزايرة املدرس ية يف ضوء مؤرش ال داء 42

 ساعة تدريبية553 اجملموع

 ساعة تدريبية 657 اجملموع اللكي



 الربامج التدريبية  مدرًب )ب(

 اترخي التنفيذ امس الربانمج م
عدد 

 الساعات
 ماكن التنفيذ اجلهة املنفذة

1 
اس تخدام ال هجزة اذلكية يف 

 .تدريس الصفوف ال ولية
 مبكةمكتب تعلمي الشامل  قسم الصفوف ال ولية 8 ه الفصل الثاين1435

2 
اس تخدام ال هجزة اذلكية يف 

 تدريس الصفوف ال ولية.
 مكتب تعلمي الشامل مبكة قسم الصفوف ال ولية 8 ه الفصل ال ول1436

 مكتب تعلمي الشامل مبكة قسم الصفوف ال ولية 8 ال ول الفصل ه1436 اذلاكءات املتعددة 3

 مدرسة احلرمني الابتدائية يةال ول قسم الصفوف  8 ال ول الفصل ه1436 اذلاكءات املتعددة 4

 مدرسة نعمي بن مسعود الابتدائية فريق الاسرتاتيجيات 8 ال ول الفصل ه1436 اسرتاتيجية التقومي البنايئ 5

 مدرسة نعمي بن مسعود الابتدائية قسم الصفوف ال ولية 8 الثاين الفصل ه1437 اساس يات التعمل النشط 6

7 
 اس تخدام ال هجزة اذلكية يف

 تدريس الصفوف ال ولية.
 مكتب تعلمي اجلنوب مبكة قسم الصفوف ال ولية 8 ه الفصل الثاين1437

 مكتب تعلمي الغرب مبكة فريق الاسرتاتيجيات  8 ه الفصل الثاين1437 اسرتاتيجية التقومي البنايئ 8

 الغرب مبكةمكتب تعلمي  فريق الاسرتاتيجيات  8 ه الفصل الثاين1437 اساس يات التعمل النشط 9

 مكتب تعلمي الغرب مبكة فريق الاسرتاتيجيات  8 ه الفصل الثاين1437 (1التعمل النشط ) 10

 مكتب تعلمي اجلنوب مبكة فريق الاسرتاتيجيات  8 ه الفصل الثاين1437 (1التعمل النشط ) 11

 اجلنوب مبكةمكتب تعلمي  فريق الاسرتاتيجيات  8 ه الفصل الثاين1437 (1التعمل النشط ) 12

 مدارس مكتب اجلنوب مبكة قسم الصفوف ال ولية 24 ه21/1/1437-1 لحئة التقومي املس متر 13

 ساعة تدريبية 120 اجملموع

 الإنتاج العلمي والنشاط الرتبوي

نتاج  العلمي  والنشاط الرتبوي م  موقع التنفيذ اترخيه هجته نوعه الإ

 عفيفتعلمي  ه1423 بعفيف مدرسة الروضة جمةل الروضة الثقافية  1

 مكتب اخلرمة ه1425 مدرسة الغريف مطوية الربامج العالجية يف الصفوف ال ولية 2

 مكتب اخلرمة ه1426 مدرسة الغريف جسل نشاط جسل نشاط عيد ال حضى املبارك 3

 مكتب اخلرمة ه1427 مدرسة الغريف جمةل واحة القراءة 4

 مكتب اجلنوب مبكة ه1437 قسم الصفوف ال ولية دراسة اجرائية نشاطلكتاب ال  درجة تفعيل معلمي الصفوف ال ولية 5

 مكتب اجلنوب مبكة ه1437 حتت التنفيذ دراسة اجرائية درجة تعزيز معلمي الصفوف ال ولية لعادات العقل. 6

 


