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 التربية    التخصص : معلومات عامة :
 على أحمد محمد سالمان  رباعيًا : بالعربي  االسم
 Ali Ahmed Mohamed Salman : نجليزيةلغة اإلبال االسم

 ذكر     : الجنس مصري     : الجنسية
  متزوج  : االجتماعية الحالة مصر      : / الدولة الميالد محل

 لألقدم األحدث من ثالث مؤهالت آخر:  املؤهالت العلمية 

 البلد المانحة الجهة أو الجامعة في المؤهل التخصص التخرج سنة المؤهل

 مصر  كلية التربية    –جامعة سوهاج  االدارة التعليمية التربية المقارنة و  3102 دكتوراه 
 مصر  كلية التربية    –جامعة سوهاج  التربية المقارنة واالدارة التعليمية 3112 ماجستير 
دراسات 

 مصر كلية التربية    –جامعة األزهر  التربية  3112 عليا

 األقدم إلى األحدث من :   اخلربات العملية

 البلد العمل جهة يفةالوظ إلى من

 السعودية  جامعة نجران  -السنة التحضيرية   أستاذ مساعد  3102 3102
 السعودية  جامعة نجران  -السنة التحضيرية   محاضر 3112 3103
 مصر منطقة سوهاج االزهرية –األزهر الشريف  مدرس  3110 3112

  األقدم إىل األحدث ثالث دورات حضرها  من آخر : الدورات التدريبية 

 تاريخه البلد المانحة الجهة مدتها اسم الدورة

 –عمادة التطوير والجودة  يوم  مهارات اإلشراف العلمي على الرسائل 
 جامعة نجران 

 هـ01/0/0322 السعودية 

دور اإلرشاد األكاديمي في تحسين 
 العملية التعليمية 

 –عمادة التطوير والجودة  يوم 
 جامعة نجران 

 هـ30/00/0321 دية السعو 

تصميم خطط التحسين في ضوء 
 متطلبات الجودة 

 يومان 
 –عمادة التطوير والجودة 

 جامعة نجران 
 السعودية 

5- 2 
 هـ1/0321/

 
  : )الدورات التدريبية والندوات واحملاضرات وورش العمل ) كمدرب 

 الفئة المستهدفة مكان االنعقاد / البلد تاريخه الدورة م

1 
العمل التطوعي 

ودوره في خدمة  
 المجتمع 

 /0 /03الموافق  األربعاءيوم 
 11003من الساعة   م1316
 ً   1033حتى 

كلية علوم  مسرح
 جامعة نجران –الحاسب

 والطالب  ألعضاء هيئة التدريس الندوةقدمت 
 م1316بنجران  بعمادة السنة التحضيرية 

1 
دور الجامعة في 
 خدمة المجتمع 

 /1 /11الموافق  الخميسيوم 
 11003من الساعة   م1316
 ً   1033حتى 

كلية علوم الحاسب  مسرح
 جامعة نجران–اآللي 

 والطالب  ألعضاء هيئة التدريس الندوةقدمت 
 م1316بنجران  بعمادة السنة التحضيرية 

من  قدمت الدورة ألعضاء هيئة التدريس مبنى كلية علوم الحاسب يوم األربعاء الموافق مهارات الحوار  0
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م من الساعة 1/11/1312 وفن االقناع 
 مساء   6003حتى  0003

 –ب  131قاعة  –اآللي 
 جامعة نجران

التطوير ضمن برنامج  - منسوبي خبراء التربية 
الذى تعقده خبراء التربية بمشروع  المهني

 . جامعة نجران

1 

التدريس الفعال 
the Effective 

Teaching 

م  من 11/1/1311يوم الثالثاء 
 م 1033-11003الساعة 

مسرح عمادة السنة  
 التحضيرية جامعة نجران

قدمت الدورة ألعضاء هيئة التدريس بعمادة 
ضمن  م1311  بنجران  السنة التحضيرية
الذى تعقده خبراء  الدوريبرنامج التدريب 

 . جامعة نجرانب التربية

2 
م  من 11/1/1311يوم الثالثاء  فن التدريب

 ص 11-9الساعة 
مسرح عمادة السنة 

 التحضيرية جامعة نجران
ت الدورة لمنسوبي خبراء التربية بجامعة قدم

 م 1311نجران 

6 
مواصفات الورقة 

 االمتحانية
عمادة السنة التحضيرية  هــ1101/1100

 جامعة نجران
قدمت الدورة ألعضاء هيئة التدريس بعمادة 

 م1310بنجران  السنة التحضيرية 

7 
"فن تدريب 
 المدربين "

 الساعة الواحدة ظهرا  
 م1310

نة التحضيرية عمادة الس
 جامعة نجران

تم تقديمها ألعضاء هيئة التدريس بالسنة 
 م1310التحضيرية  بجامعة نجران 

1 

الضغوط الدراسية 
ما بين االسباب 

 والعالج

هــ 19/1/1100األربعاء 
م 11/11/1311الموافق 

 الساعة الثانية
 

عمادة السنة التحضيرية 
 جامعة نجران

التحضيرية تم تقديمها لطالب عمادة السنة 
 م 1311

9 
إدارة العملية 

 التدريبية 
هـ 1102/  1 1/ 11االربعاء  
 م12/13/1311الموافق 

مدرج كلية علوم الحاسب 
 اآللي 

قدمت الدورة ألعضاء هيئة التدريس بعمادة 
 م1311بنجران  السنة التحضيرية 

13 
فن المذاكرة 
والتجهيز 

 لالختبارات 

هـ 1102/  11/  13الثالثاء
 م11/13/1311افق المو

مدرج كلية علوم الحاسب 
 اآللي 

تم تقديمها لطالب عمادة السنة التحضيرية 
 م1311

11 
مواصفات طرق 
 التدريس الناجحة 

 هـ0/1/1106االثنين 
 م1/1/1312

مدرج كلية علوم الحاسب 
 اآللي 

تم تقديمها ألعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة 
 م 1312التحضيرية 

 

 
 البحثية: االهتمامات 

 درجة االهتمام المجال م

 عالية نظم التربية و التعليم في دول العالم . 1

 عالية التربية بصفة عامة وأصـول التربية والتربية المـقارنة واإلدارة التعـليمية بـــشكل خـــاص.   2

3 
ذاتي للمؤســسـات الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي للمؤسسات التعليمية ، وعمليات التقييم ال

 التعليمية 
 عالية 

4 
 التدريب، التربوي اإلدارة المدرسية والصفية والجــــــودة الشاملة ، القـــيادة التعليمية ، التخــطيط 

 والتنمية البشرية 
 عالية

 عالية . ةـيالثقافة العامة ، دراسة المستقــــبليات ، التخطيط المستقبلي والدراســــات التقييمية والتقويم 5

 


