
 

 

 

 :معلومات شخصٌة
 عثمان العمري.بن دمحم بنت سعدى  واللقب:االسم 

 "صدرأٌد".قرٌة  النماص محافظةٌة العربٌة السعودالمملكة  المٌالد: مكان 

 متزوجة. :االجتماعٌةالحالة 

                 أسامة، خالد(. )ٌزٌد، 3 :االبناء عدد

 5013303450(: النقالالهاتف ) 

 sada123n@gmail.comاإللكترونً: البرٌد 

 :العلمٌة المؤهالت
 إسالمٌة بتقدٌر ودراسات كرٌم قرآن تخصص والتربٌة، اآلداب فً متوسطة كلٌة دبلوم 

 .ممتاز

 مع ممتاز انتساب "بتقدٌر" إسالمٌة دراسات تخصص والتربٌة اآلداب فً بكالورٌوس 

 .األولى الشرف مرتبة

 األولى. الشرف مرتبة مع ممتاز بتقدٌر...تدرٌس وطرق عامة مناهج ماجستٌر 

 .باحثة فً مرحلة الدكتوراه 

 تطوٌر" برنامج تربٌة إسالمٌة ومدٌرة مشرفة: بالنماص والتعلٌم التربٌة إدارة: العمل 

 .التربوٌٌن مهارات

 الناجح الذكاء نظرٌة على قائم مقترح برنامج فعالٌة :"العلمً البحث رسالة

 األول الصف طالبات لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات وتنمٌة التحصٌل فً الفقه لتدرٌس

 ".ثاوي

 :علٌها حصلت التً البرامج
 .اإلشراف الرتبوي للمشرفات ادلستجدات (1
 .مرض التوحد (2
 .اإلبداع والتفكري اإلبداعي (3
 .احلوار مع اآلخر (4
 .االتصال عملية اإلشراف الرتبوي (5

 السيــــــــرة الذاتية

Curriculum Vitae   



 الرتبوي.التخطيط يف ادليدان  (6
  .ادلكاتبات اإلدارية (7
  .ىندسة التدريب (8
  .الئحة تقومي الطالب (9

 ابكرًا.أيب أمي من حقي أن أتعلم  (11
  .تنمية مهارات التدريب لدى ادلشرفة (11
  .مع كتاب هللا (12
  .حوسبة األداء الوظيفي (13
  .صيانة احلاسب اآليل (14
  .االسرتاتيجي للمدرسةالتخطيط  (15
 التفكري.مدخل يف مهارات  (16
  .أساسيات يف التخطيط االسرتاتيجي (17
  .القرار ادلشكالت واختاذحتليل  (18
  .أخالقيات مهنة التعليم (19
 .التعريف مبشروع العلوم والرايضيات (21
 .اأيب وأمي من حقي أن أتعلم ابكرً  (21
  .النشاط والتنمية االجتماعية (22
  ." أنِت قدويت" لقاء توعوي برايض األطفال (23
 .خطة التنمية التاسعة: اخلطة التشغيلية (24
  .واإلرشاداللقاء الثالث للتوجيو  (25
  .االسرتاتيجيةخطة ادلشاريع  (26
  .نصنع التميز مًعا (27
    .مواجهة حاالت الطواري (28
  .قياس أثر التدريب (29
 ".أنت قدويت" التوعوي:اللقاء  (31



  .التدريب على اختبارات القدرات والتحصيلي (31
  .تطبيقات اخلطة التشغيلية (32
 ادلتعددة.لككاءات ابالتدريس  (33
 مستمر.حنو تقومي  (34
 .دربندورة إعداد ادل (35
  .اخلطة التشغيلية بناء وأىداف (36
 .ورشة عمل فعاليات ادلنتدى وادلعرض الدويل الرابع للتعليم (37
 .إعداد مدرابت يف القياس اللفظي (38
  .جائزة إبداعي لكوي االحتياجات اخلاصة (39
 .دورة يف اللغة االجنليزية (41
 .ممارس معتمد يف التخطيط االسرتاتيجي (41
 .بطريقة ابداعية ممارس معتمد "تريز" حلل ادلشكالت (42
 ."عشرة أجزاء"دورة احلفظ والتجويد لكتاب هللا  (43

 :تقدٌمها تم التً الدورات
 ( ورشة عمل عن كيفية إعداد التقارير السلوكية ودراسة احلالة".1
 ( دورة " اسرتاتيجيات تدريس الصف األول ابتدائي"2
 ( تعليم "الرايضيات ابليدوايت".3
 منوي".( دورة "معلميت ىكه خصائص 4
 ( دورة" التحضري ابلطريقة العرضية".5
 ( دورة" ادلعلمة القيادية ادلتميزة".6
  ( دورة "تعزيز الدافعية لدى الطالبات".7
 ( ادلبدعة يف التقومي ادلرحلة األوىل.8
 ".21( سكراترية القرن"9 

 ( االختبارات والدراسات الدولية.11
 ة.ي( التطبيق النهائي لالختبارات التحصيل11 



  .بناء فرق العمل ( 12  
 .ادلواصفات( حتليل احملتوى وبناء جدول 13

 :فٌها والمشاركة حضورها تم التً والفعالٌات اللقاءات
 لطالب التعليم العايل يف البحث العلمي. الثالث ابخلرب ( حضور اللقاء التنافسي العلمي1
 بعنوان" من حق أن اتعلم ابكرًا".( حضور اللقاء األول التوعوي األول لقسم رايض األطفال 2
 ( حضور لقاء قسم النشاط بعنوان" النشاط والتنمية االجتماعية".3
 ( حضور اللقاء الرابع لقسم رايض األطفال" أمي أيب من حقي أن أتعلم ابكرًا".4
 ( حضور لقاء اإلشراف الرتبوي بعنوان التعريف مبشروع العلوم والرايضيات".5
 مهنة التعليم". بعنوان "أخالقياتواري ( حضور ادللتقى احل6
 ( إقامة وتنظيم "اللقاء احلواري األول بن القيادات الرتبوية والطالبات".7
 ( حضور اللقاء التوعوي اخلامس لرايض األطفال عن توجيو السلوك بعنوان "أنت قدويت".8
 ( ادلشاركة يف فعاليات ادليثاق األخالقي دلهنة التعليم.9
 اللقاء السنوي الثالث لقسم التوجيو واإلرشاد على مستوى الوزارة ابدلدينة ادلنورة. فعالياتة يف ( ادلشارك11

 مراحل.( إقامة اللقاء الرتبوي األول بعنوان "حنو تقومي متميز" على ثالث 11
 ( حضور اللقاء الرتبوي للرتبية اخلاصة"12

 :المجتمعٌة المشاركات
 القمة ابملنطقة الشرقية واحلصول على شهادة التميز.( املسامهة يف تطوير منتجات 1
 واحلصول على عضوية اللجنة. رعاية أسر السجناء بعسري "تراحم".أنشطة جلنة ( املشاركة يف 2
 اإللكرتونية ملدة سنتني.القاعة  عربالتدريبية  ( اإلدارة واإلشراف لربامج جدارة3
 العاملية للشباب اإلسالمي أبهبا.( املشاركة التطوعية يف برامج الندوة 4

 :والتقدٌر الشكر شهادات
شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو ادللكي فيصل بن خالد للمشاركة ابلدعم ادلادي وادلعنوي ونشاطات  (1

 وبرامج جلنة تراحم لرعاية سجناء عسري.
 طريقة العرضية".شكر وتقدير من مدير الرتبية والتعليم إلقامة الربانمج التدرييب "التحضري ابل (2
 احملافظة.شكر من اإلشراف الرتبوي إبدارة تعليم الطائف إلقامة درس منوذجي متميز على مستوى  (3



 شكر من إدارة الرتبية والتعليم ابلنماص على إقامة الربانمج التدرييب "معلميت ىكه خصائص منوي". (4
 الربانمج التدرييب" مع كتاب هللا" ودلدة أسبوعن.شكر وتقدير من مدير الرتبية والتعليم ابلنماص للمشاركة يف  (5
 شكر وتقدير من مدير الرتبية والتعليم ابلنماص إلقامة برانمج "تعليم الرايضيات ابليدوايت" دلدة أسبوع. (6
شكر وتقدير من قسم التوعية اإلسالمية ابلنماص للمشاركة يف اللقاء الرتبوي ألولياء األمور والكي قيم على  (7

 افظة.مستوى احمل
شكر وتقدير من سعادة مدير الرتبية والتعليم ابلنماص لتقدمي حقيبة علمية يف اللقاء الرتبوي بعنوان "ادلبادة  (8

 يف العمل الرتبوي".
شكر وتقدير من مساعدة مدير الرتبية والتعليم للمشاركة ابلورشة اخلاصة إبعداد حماور اللقاء الثالث عشر  (9

 لكة.لإلشراف الرتبوي على مستوى ادلم
شكر وتقدير من سعادة مدير الرتبية والتعليم للمشاركة يف تنظيم وتنسيق االجتماع اخلاص مبديرات ادلدارس  (11

 على مستوى احملافظة.
شكر وتقدير من سعادة مدير الرتبية والتعليم إلقامة الربانمج التدرييب "اسرتاتيجيات تدريس الصف األول  (11

 ابتدائي".
اإلشراف الرتبوي للمسامهة يف إعداد وتصميم كتيب زايرة صاحب السمو خطاب شكر وتقدير من رئيسة  (12

 ادللكي األمري خالد الفصيل للمحافظة.
 شكر وتقدير من سعادة مدير الرتبية والتعليم ابلنماص يف إعداد سجل ادلشرفة الرتبوية. (13
اد ضرورة ملحة يفرضها شكر وتقدير من مدير شؤون ادلباين للملف العلمي ادلقدم حتت عنوان التوجيو واإلرش (14

 الواقع.
 شهادة دتيز مقدمة من سعادة مدير الرتبية والتعليم للجهود التطويرية والتجديدية يف العمل. (15
 .شكر وتقدير من سعادة مدير الرتبية والتعليم للمشاركة يف إقامة برانمج "بناء فرق العمل (16
 يدية ابدلدرسة.شكر وتقدير من مديرة مدرسة آل وليد للجهود التطويرية والتجد (17
 شكر وتقدير من مديرة ادلتوسطة والثانوية األوىل ابلنماص نظري اجلهود التطويرية يف رايدة الصف. (18
 شكر وتقدير من سعادة مدير الرتبية والتعليم للمسامهة يف محلة التضامن الوطين ضد اإلرىاب. (19
 .شكر وتقدير للمعلم ادلتميز مقدمة من مديرة اإلشراف الرتبوي ابلنماص (21
 شكر وتقدير من مديرة مدرسة آل وليد للمشاركة يف إجناح برامج النشاط الطاليب ابدلدرسة. (21



 شكر وتقدير من مديرة اإلشراف الرتبوي ابلنماص للمشاركة يف الفعاليات الرتبوية على مستوى اإلدارة. (22
 شكر وتقدير من مديرة اإلشراف الرتبوي ابلنماص للكفاءة العلمية يف أداء العمل. (23
 الثانوية العامة على مستوى احملافظة. اختباراتر وتقدير من مديرة اإلشراف الرتبوي للمشاركة يف متابعة شك (24
شكر وتقدير من مديرة اإلشراف الرتبوي إلقامة معرض الوسائل التعليمية للصفوف األولية على مستوى  (25

 احملافظة.
اح الزايرة الرتبوية للروضة األوىل ابلنماص شكر وتقدير من سعادة مدير الرتبية والتعليم للمشاركة يف إجن (26

 دلدرسة "دمحم بن عبدالوىاب بنن".
شكر وتقدير من مدير الرتبية والتعليم على ادلشاركة يف حصر الكوادر البشرية على مستوى اإلدارة لعام  (27

 ىـ.1434/1435
 .ابخلرب يف البحث العلمياللقاء التنافسي العلمي لطالب التعليم العايل شهادة شكر وتقدير للمشاركة يف  (28
شهادة شكر وتقدير من الندوة العادلية للشباب اإلسالمي أبهبا للمشاركة يف األنشطة التدريبية للمركز  (29

 ه.1436الصيفي لعام 
 شهادة شكر وتقدير من عمادة شؤون الطالب جبامعة ادللك خالد للتفوق يف مرحلة ادلاجستري. (31

 


