املؤهالت األكادميية
دكتوراه علم النفس ختصص توجيه وإرشاد تربوي ومهني1430هـ

أستاذ التوجيه واإلرشاد التربوي والمهني المشارك بجامعة أم القرى

اخلربة العملية واإلدارية

كلية التربية  -قسم علم النفس

وكيل عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشراكة المجتمعية 1442 -1441هـ

عضو اللجنة العليا لمكافحة المخدرات 1442هـ

وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية 1441هـ

مقرر لجنة تطوير برامج الدراسات العليا في كلية التربية بقسم علم النفس 1440هـ
وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية 1436هـ إلى 1437هـ

عضو اللجنة التأسيسية لمؤتمر المعلم الخامس 1437هـ

وكيل عمادة شئون الطالب لإلرشاد والتوجيه والشراكة المجتمعية 1435هـ

عضو لجنة نشر ثقافة الجودة بالجامعة منذ عام 1433هـ ه

عضو لجنة التأديب وحماية الطالب عام 1435 - 1432هـ.
وكيل عمادة شئون الطالب بجامعة أم القرى منذ عام 1431هـ .

عضو اللجنة العليا للتوجيه واإلرشاد بجامعة أم القرى1435 -1431ه.

المشرف العام على مركز اإلرشاد الطالبي منذ عام 1435 - 1430هـ.
مستشار نفسي غير متفرغ بإصالحية مكة المكرمة 1432 - 1431هـ

مستشار نفسي وتربوي في مدارس الفالح بمكة المكرمة (ابتدائي -متوسط -ثانوي) من عام 1430هـ إلى 1434هـ.

عضو مجلس مدارس الفالح العام 1430هـ.

رئيس مركز التوجيه واإلرشاد بالكلية الجامعية (كلية المعلمين سابقاً) 1429هـ.
عضو مركز التوجيه واإلرشاد بالكلية عام 1423هـ.

عضو لجنة التأديب بالكلية الجامعية (كلية المعلمين سابقاً) عام 1423هـ

مشرف وحدة التدريب بمركز خدمة المجتمع بكلية المعلمين عام 1423هـ.
المشاركة في اللقاء التربوي الدوري لمرشدي لطالب وإلقاء محاضرة بعنوان ( اضطراب التوحد ) والذي أقيم

يوم الثالثاء الموافق  1420 / 8 / 22ه بموجب خطاب مدير التعليم بالعاصمة المقدسة رقم 7/2/ 4220

بتاريخ 1420/ 9/ 18هـ

عضو تنفيذي في برنامج رعاية الطالب والمعلمين المصابين بداء السكري في عام  1418ه موجب خطاب

مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم  35 / 4 / 2257بتاريخ  1418 / 6 / 21هـ .

محاضر في البرنامج التنشيطي لمرشدي الطالب والقائمين بعملهم للعام الدراسي  1419ه  1420 /ه بمدرسة الملك
فيصل الثانوية بموجب خطاب مدير التعليم بالعاصمة المقدسة رقم  7/2/3731بتاريخ  1419 / 8 / 11هـ.

اخلربات املهنية



تطوير مشروع مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي بعمادة شؤون الطالب جامعة أم القرى عام 1442هـ.



مؤسس بيت الخبرة تمكين للمساندة التربوية والمهنية 1442هـ.



الحضور والمشارك ة في فعاليات البرنامج التدريبي للقاء التنشيطي لمشرفي النشاط الثقافي بالمدارس والمقام بمركز



عضو في لجنة إعداد وتحضير البحوث في المؤتمر الثالث إلعداد المعلمين لعام  1420هـ.



عضو في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية لعام 1419ه رقم العضوية( ) 24121

التدريب والتطوير التربوي بإدارة تعليم العاصمة المقدسة في الفترة من 1419/6/ 20هـ إلى  1419 /6/30هـ .



المشاركة في معرض الكتاب الدولي األول بجامعة أم القرى كمندوب لمركز المعلومات والحاسب اآللي بتعليم



حضور ندوة تعاليم األسرة كباحث مساعد تحت إشراف منظمة اإليسيسكو للعلوم والثقافة في فندق الشهداء في

العاصمة المقدسة عام  1418ه .

الفترة  23 – 20رجب لعام  1420ه .


كتابة مقاالت تربوية مثل مقالة نحو معادلة تربوية للحد من الغياب عام 1415ه ،والعالقة بين البيت والمدرسة



تدريب بعض أعضاء هيئة التدريس في كلية المعلمين عن األهداف التربوية عام 1424هـ.

الفجوة المفقودة عام 1418هـ.


تدريب المرشدين الطالبيين في مركز التدريب التربوي باإلدارة العامة بتعليم العاصمة المقدسة عن مهارة تطبيق دراسة



تدريب منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد األقصى في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

الحالة في المدارس عام 1427هـ.

بجامعة أم القرى ،وعمل حقائب تدريبية عن أساليب التوجيه واإلرشاد للعاملين في الحرمين الشريفين من عام /1426

1429هـ.


تأسيس مركز اإلرشاد الطالبي بعمادة شؤون الطالب جامعة أم القرى عام 1433هـ.

تدريس املقررات الدراسية

تدريس المقررات في كل من مراحل الدكتوراه ،والماجستير ،والدبلوم (الدبلوم العام في التربية  ،ودبلوم التوجيه واإلرشاد

اإلشراف ومناقشة الرسائل

طلبة الدراسات العليا في جامعة أم القرى وجامعات المملكة العربية السعودية في مرحلتي الدكتوراه والماجستير في

بمركز الدورات بكلية التربيةـ) ،ومقررات البكالوريوس

اجلامعية

احلقائب التدريبية

تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي والمهني ،وعلم نفس التربوي ،والقياس النفسي واالحصاء.
 تدريب منسوبي مركز التوجيه واإلرشاد بعمادة شؤون الطالب 1442 /1441هـ-

تدريب طالب االنتساب من جامعة أم القرى بعنوان( فعالية الخريطة الذهنية للطالب الجامعي) عام 1430هـ .

تدريب منسوبي الرئاسة العامة لشئون الحرمين بكلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى من خالل الحقيبة التدريبية

بعنوان نظريات التوجيه واإلرشاد المعاصرة .في عامي 1426هـ  ،و1430هـ .

تدريب منسوبي وزارة التربية والتعليم من المرشدين الطالبيين بمركز التدريب باإلدارة العامة في العاصمة المقدسة

وتقديم الحقائب التدريبية التالية ( :اضطراب التوحد عام 1423هـ )  ،وحقيبة ( تقنيات دراسة الحالة في التوجيه
واإلرشاد )  ،و ( مهارة التخطيط لالختيار التربوي والمني لطالب المرحلة الثانوية) عام 1428هـ .

 تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية الجامعية " المعلمين سابقاً" بحقيبة معنونة ( األهداف السلوكية لألستاذالجامعي)عام  1424هـ.

أهم البحوث والربامج احملكمة

 فعالية برنامج إرشادي انتقائي في تحسين مستوى النضج المهني لدى الطالب المستجدين بجامعة أم القرى ()2010
 الضغوط الشائعة لدى طالب جامعة أم القرى وأساليب مواجهتها في ضوء بعض المتغيرات (.)2014

 االحتياجات التدريبية المهنية وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى العاملين في مؤسسات أرباب الطوائف في ضوء أهداف برنامج
التحول الوطني )2017( 2020
 فعالية برنامج تدريبي قائم على نموذج اإلرشاد المنظومي لمساعدة طالب التدريب الميداني على تنمية الكفاءة الذاتية
 اإلرشادية ()2017

 التصنيف المهني لدى ابن خلدون وهوالند ()2018

 أساليب التنشئة األسرية وعالقتها باتخاذ القرار المهني لدى طالب المرحلة الثانوية ()2018

عضوية اجلمعيات العلمية






املؤلفات املنشورة

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية(جستن) 1434هـ

الجمعية السعودية للتنمية المهنية في التعليم (1434 )sspdeهـ
رابطة األخصائيين النفسيين (رانم) 1432هـ
الجمعية العربية للقياس والتقويم 1437هـ

 مفهوم السلوك ال ُخلُقي من وجهتي نظر اإلمام أبـي حامـد الغزالـي – رحمـه ا – وبعـض االتجاهـات النفسـية الغربيـة الحديثـة طبعـة
أولى ( )1435( ،)1425ط .2

 فصائل الدم وقيم العمل والتوافق المهني لـدى مجموعـة مـن األفـراد العـاملين فـي بعـض الومـائف المهنيـة فـي مدينـة مكـة المكرمـة
(.)2014

 دليل دراسة الحالة في اإلرشاد النفسي (.)2004

 تطبيقات دراسة الحالة في اإلرشاد النفسي والتربوي والمهني ()2010ط )2018( ،1ط .2

 دليل إعداد مراكز اإلرشاد الطالبي في الجامعات ..خطوات عمل تطبيقية للنمو المهني والتحسين المستمر (.)2018

ملحوظة ..

مجيع املعلومات متوفرة عند الطلب

