
 

 

 األكادمييةاملؤهالت 
 

 
  

 هـ1430تربوي ومهنيوإرشاد دكتوراه علم النفس ختصص توجيه  

 جبامعة أم القرى كأستاذ التوجيه واإلرشاد الرتبوي واملهين املشار 
 قسم علم النفس -كلية الرتبية 

 
 

 اخلربة العملية واإلدارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ 1441وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية  

 هـ1437هـ إىل 1436وكيل كلية الرتبية للشؤون التعليمية  

 هـ1437عضو اللجنة التأسيسية ملؤمتر املعلم اخلامس  

 هـ1435وكيل عمادة شئون الطالب لإلرشاد والتوجيه والشراكة اجملتمعية  

 هـ ه1433عضو جلنة نشر ثقافة اجلودة ابجلامعة منذ عام  

 هـ.1435 - 1432عضو جلنة التأديب ومحاية الطالب عام  

 هـ .1431وكيل عمادة شئون الطالب جبامعة أم القرى منذ عام  

 ه.1435 -1431عضو اللجنة العليا للتوجيه واإلرشاد جبامعة أم القرى 

 هـ.1435 - 1430املشرف العام على مركز اإلرشاد الطاليب منذ عام  

 هـ1432 - 1431مستشار نفسي غري متفرغ إبصالحية مكة املكرمة  

هـ إىل 1430اثنوي( من عام  -متوسط -ار نفسي وتربوي يف مدارس الفالح مبكة املكرمة )ابتدائيمستش 
 هـ.1434

 هـ.1430عضو جملس مدارس الفالح العام  

 هـ.1429رئيس مركز التوجيه واإلرشاد ابلكلية اجلامعية )كلية املعلمني سابقاً(  

 هـ.1423عضو مركز التوجيه واإلرشاد ابلكلية عام  

 هـ1423نة التأديب ابلكلية اجلامعية )كلية املعلمني سابقاً( عام عضو جل 

 هـ.1423مشرف وحدة التدريب مبركز خدمة اجملتمع بكلية املعلمني عام  

املشاركة يف اللقاء الرتبوي الدوري ملرشدي لطالب وإلقاء حماضرة بعنوان ) اضطراب التوحد ( والذي أقيم يوم  
بتاريخ  2/7/ 4220مبوجب خطاب مدير التعليم ابلعاصمة املقدسة رقم   ه 1420/  8/  22الثالاثء املوافق 

 هـ 1420/ 9/ 18

موجب خطاب مدير   ه 1418عضو تنفيذي يف برانمج رعاية الطالب واملعلمني املصابني بداء السكري يف عام  
 هـ . 1418/  6/  21بتاريخ  35/  4/  2257التعليم مبنطقة مكة املكرمة رقم 

مبدرسة   ه 1420/   ه 1419 النرانمج التنشيطي ملرشدي الطالب والقائمني بعملهم للعام الدراسي حماضر يف 
/  8/  11بتاريخ  3731/2/7امللك فيصل الثانوية مبوجب خطاب مدير التعليم ابلعاصمة املقدسة رقم 

 .هـ 1419



 

 

 اخلربات املهنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتدرييب للقاء التنشيطي ملشريف النشاط الثقايف ابملدارس واملقام مبركز التدريب احلضور واملشاركة يف فعاليات النرانمج ا
 هـ . 1419/ 30/6هـ إىل 6/1419/ 20والتطوير الرتبوي إبدارة تعليم العاصمة املقدسة يف الفرتة من 

   هـ. 1420عضو يف جلنة إعداد وحتضري البحوث يف املؤمتر الثالث إلعداد املعلمني لعام 
  ( 24121رقم العضوية)   ه1419مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية لعام عضو يف 
  املشاركة يف معرض الكتاب الدويل األول جبامعة أم القرى كمندوب ملركز املعلومات واحلاسب اآليل بتعليم العاصمة

 .  ه 1418املقدسة عام 
 إليسيسكو للعلوم والثقافة يف فندق الشهداء يف الفرتة حضور ندوة تعاليم األسرة كباحث مساعد حتت إشراف منظمة ا

 .  ه 1420رجب لعام  23 – 20
  والعالقة بني البيت واملدرسة الفجوة  ه1415معادلة تربوية للحد من الغياب عام  كتابة مقاالت تربوية مثل مقالة حنو ،

 هـ.1418املفقودة عام 
 هـ.1424عن األهداف الرتبوية عام املعلمني  تدريب بعض أعضاء هيئة التدريس يف كلية 
  تدريب املرشدين الطالبيني يف مركز التدريب الرتبوي ابإلدارة العامة بتعليم العاصمة املقدسة عن مهارة تطبيق دراسة

 هـ.1427احلالة يف املدارس عام 
  والتعليم املستمر جبامعة أم تدريب منسويب الرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد األقصى يف كلية خدمة اجملتمع

 .هـ1429/ 1426الشريفني من عام القرى، وعمل حقائب تدريبية عن أساليب التوجيه واإلرشاد للعاملني يف احلرمني 

  هـ.1433عام بعمادة شؤون الطالب جامعة أم القرى أتسيس مركز اإلرشاد الطاليب 

 

 املقررات الدراسيةتدريس 
 
 

اإلشراف ومناقشة الرسائل 
 جلامعيةا

 

، ودبلوم التوجيه  يف الرتبية الدبلوم العام)الدكتوراه، واملاجستري، والدبلوم حلاتدريس جمموعة من املقررات يف كل من مر        
 البكالوريوس مقررات ، و بكلية الرتبيةـ( مبركز الدوراتواإلرشاد 

 
 وعلم نفس الرتبوي، والقياس النفسي واالحصاء. طلبة الدراسات العليا يف مرحلة املاجستري يف ختصص اإلرشاد النفسي، 

 

 احلقائب  التدريبية
 
 

 هـ .1430تدريب طالب االنتساب من جامعة أم القرى بعنوان) فعالية اخلريطة الذهنية للطالب اجلامعي(  عام  -

يبة التدريبية بعنوان تدريب منسويب الرائسة العامة لشئون احلرمني بكلية خدمة اجملتمع جبامعة أم القرى من خالل احلق -
 هـ .1430هـ ، و1426نظرايت التوجيه واإلرشاد املعاصرة. يف عامي 

تدريب منسويب وزارة الرتبية والتعليم من املرشدين الطالبيني مبركز التدريب ابإلدارة العامة يف العاصمة املقدسة وتقدمي  -
قيبة ) تقنيات دراسة احلالة يف التوجيه واإلرشاد ( ، و هـ ( ، وح1423احلقائب التدريبية التالية: ) اضطراب التوحد عام 

 هـ .1428) مهارة التخطيط لالختيار الرتبوي واملين لطالب املرحلة الثانوية( عام 

تدريب أعضاء هيئة التدريس ابلكلية اجلامعية " املعلمني سابقاً" حبقيبة معنونة ) األهداف السلوكية لألستاذ اجلامعي(عام  -
 هـ. 1424

 



 

 

 (2010ملستجدين جبامعة أم القرى )فعالية برانمج إرشادي انتقائي يف حتسني مستوى النضج املهين لدى الطالب ا  احملكمة هم البحوث والربامجأ
 (.2014) ملتغرياتا الضغوط الشائعة لدى طالب جامعة أم القرى وأساليب مواجهتها يف ضوء بعض 

 رانمج ضوء أهداف ب الطوائف يفالدميوغرافية لدى العاملني يف مؤسسات أرابب  االحتياجات التدريبية املهنية وبعض املتغريات
 (2017) 2020التحول الوطين 

  فعالية برانمج تدرييب قائم على منوذج اإلرشاد املنظومي ملساعدة طالب التدريب امليداين على تنمية الكفاءة الذاتية    
 (2017) اإلرشادية 
  (2018وهوالند )التصنيف املهين لدى ابن خلدون  
 ( 2018أساليب التنشئة األسرية وعالقتها ابختاذ القرار املهين لدى طالب املرحلة الثانوية) 

 
 عضوية اجلمعيات العلمية

 

 

 

 

 

 

 املؤلفات املنشورة     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .. ملحوظة              

 مجيع املعلومات متوفرة عند الطلب

 هـ 1434ة والنفسية)جسنت( اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوي 

 هـ 1434( sspde) جلمعية السعودية للتنمية املهنية يف التعليما 

 هـ  1432رابطة األخصائيني النفسيني )رامن(  

 هـ  1437اجلمعية العربية للقياس والتقومي   

 
 

  ات النفسـية الغربيـة احلديثـة طبعـة أوىل وبعـض االااهـ –رمحـه    –مفهوم السلوك اخلُُلقي من وجهـ  نظـر اإلمـام أيب حامـد الغـزايل
 .2( ط 1435(، )1425)

  مكـــة املكرمـــة يف مدينـــةفصـــائل الـــدم وقـــيم العمـــل والتوافـــق املهـــين لـــدى جمموعـــة مـــن األفـــراد العـــاملني يف بعـــض الو ـــائف املهنيـــة 
(2014.) 

 ( 2004دليل دراسة احلالة يف اإلرشاد النفسي .) 

 2( ط 2018، )1ط(2010لنفسي والرتبوي واملهين )تطبيقات دراسة احلالة يف اإلرشاد ا. 
 (.2018خطوات عمل تطبيقية للنمو املهين والتحسني املستمر ) يف اجلامعات.. دليل إعداد مراكز اإلرشاد الطاليب 
 

 


