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 السيرة الذاتية                              

 محمود عبد التواب عبد التواب فضل د. 

 أوالً: معلومات شخصية: 
 .محمود عبد التواب عبد التواب فضل :مـــــــــــــالسا

 .مصر ، الفيوم  م، 22/3/1971: تاريخ ومكان الوالدة
 

 ثانياً: وسائل االتصال:

 جامعة األزهر بالقاهرة. -تربية  كلية ال –مصر   :الحالي العنوان

 جامعة الملك خالد. –كلية التربية  –المملكة العربية السعودية                   

 االتصال:

- 00966557335207 

- 00966542056173 

   elfadel80@yahoo.com   /adl@kku.edu.samf :البريد االلكتروني -

 ً  :المؤهالت العلمية: ثالثا
جمهوريــة مصــر  -األزهــر  جامعــة  –كليــة التربيــة  ،بكــالوريوا العلــوم والتربيــة تخصــي الرياضــيات -

 واألول على شعبة الرياضيات.مع مرتبة الشرف  ، جيد جداً م1993،العربية

، م2003ة،لعربيــ جمهورية مصــر ا  -األزهر  جامعة    –كلية التربية    خاي في التربية وعلم النفا،دبلوم   -
 جيد جداً واألول علي الدبلوم الخاي.

إلعــداد وتيهيــل معلــم المرحلــة   حاإلدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بعنــوان  صتصــور مقتــرماجستير   -
 .ممتاز ،م2004االبتدائية األزهرية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ص،

ح لتطوير بنية التعلــيم لبــل الجــامعي بمصــر فــي ضــوء ص تصور مقتروان بعن دكتوراه الفلسفة في التربية -
، منح مع م2007،جمهورية مصر العربية األزهرجامعة  –كلية التربية   المتغيرات المحلية والعالمية  ص،

 .ومراكز البحوث التوصية بطبع و تبادل الرسالة مع الجامعات

 ً  :اللقب العلمي: رابعا
 وحتى تاريخه. م19/10/2016 اعتباراً من، اإلدارة والتخطيط   أستاذ مشارك، -

  م.2016 /10 /18وحتى م2008/ 8/5اعتباراً من ، اإلدارة والتخطيط   أستاذ مساعد، -

  م.2008 /5 /7وحتى م2005/ 26/2يط ، اعتباراً من لتخطاإلدارة وا مدرا مساعد، -

 م.2000/ 3 /3معيد ، بقسم اإلدارة والتخطيط ، اعتباراً من  -

  م.2000/ 3 /27م وحتى1995 /1 /1اعتباراً من رياضيات بمنطقة الفيوم األزهرية،  معلم -

 م.99/2000العام الدراسي ويتية،الك  ، وزارة التربية والتعليمثانوية لرطبةمعلم رياضيات رياضيات ب -

 ً  :جازانبجامعتي األزهر والوظيفية المهام : خامسا

مــن  اعتبــاراً والدراســات المقارنــة كليــة التربيــة جامعــة األزهــر بالقــاهرة رئــيا لســم اإلدارة والتخطــيط  -
 .م31/8/2018م وحتى  21/7/2017

ن ) مســتقيل بنهايــة العــام الدراســي أســتاذ اإلدارة والتخطــيط المشــارك كليــة التربيــة جامعــة جــازا  -
 (.هـ24/9/1438الطرف من جامعة جازان  وتاريخ إخالء  ـه1437/1438

 هـ.24/10/1438إلى  -م   2011/ 9/ 13: من   تاريخ التعالد    

التربيــة جامعــة الملــك كليــة    –مقرر لجنة الجودة والتطوير األكــاديمي بقســم اإلدارة واإلشــراف التربــو    -
 خالد.

التربيــة جامعــة الملــك كلية    –اإلدارة واإلشراف التربو     ق االعتماد البرامجي لبرنامج دكتوراةفريمقرر   -
 خالد.

 –  صاإلدارة واإلشراف التربــو   الماجستير في التربية تخصي صق االعتماد البرامجي لبرنامج  فريمقرر   -
 التربية جامعة الملك خالد.كلية 

 التربية جامعة الملك خالد.كلية  –بقسم اإلدارة واإلشراف التربو   خدمات التعليميةمقرر لجنة ال -

 ك خالد.امعة الملالتربية جكلية  –بقسم اإلدارة واإلشراف التربو  عضو لجنة الدراسات العليا   -
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 جامعة الملك خالد.عضو لجنة االختبارات بكلية التربية  -

 الد.تراتيجي بكلية التربية جامعة الملك خعضو لجنة التخطيط االس -

التربيــة جامعــة الملــك كليــة  –بقسم اإلدارة واإلشــراف التربــو     عضو لجنة الخطط والمقررات الدراسية -
 خالد.

ــة صوحــدة الجــودة والتطــوير ا ديرمــ  - ــة التربي ــاديميص، كلي ــة جــازان،،جاألك ــى  – م1/5/2015 من مع إل
 م.13/6/2017

 هـ.1437/1438مقرر لجنة التقرير السنو  لكلية التربية جامعة جازان للعام الجامعي  -

ــو  - ــاديميص عضـ ــودة والتطـــوير األكـ ــة ،ص، وحـــدة الجـ ــة جـــازان، كليـــة التربيـ م 1/10/2012جامعـ
 .م30/4/2015وحتى

 م.2020امعة جازانبج التحول الوطني  عضو لجنة مبادارت -

 هـ.1432ررات الدراسية منذ عام عضو لجنة البرامج والمق -

 عضو لجنة الجدوال الدراسية بالكلية. -

 عضو لجنة االختبارات بالكلية. -

 عضو مجلا كلية التربية جامعة األزهر. -

 م.1/10/2015م وحتى  2011 9/ 13أمين مجلا لسم التربية ص ، اعتبارا  -

 م.13/9/2011م التربيةص، اعتباراً من جلا لسعضو صم -

 م.13/9/2011ا بقسم التربية، اعتباراً من عضو هيئة التدري -

 م.13/9/2011صاللجنة العلمية بقسم التربيةص، اعتباراً من  عضو -

 م13/9/2011 صلجنة الخطط والبرامج الدراسية بقسم التربيةص، اعتباراً من عضو -

 م.24/10/2013سم التربية، اعتباراً من عضو صلجنة الدراسات العليا بق -

 م.19/7/2016ت العليا بقسم التربية، اعتباراً من الدراسامشارك  أستاذ  -

 .22/8/2015للجامعةص، جامعة جازان،، لتنفيذية عضو صاللجنة الدائمة للتخطيط االستراتيجي والخطة ا -

 .خهم حتى تاري13/9/2011من  ،كلية التربيةاالختباراتص،  لجنة  ص عضو -

 .م2017  -2012 ص،لجنة المولع اإللكتروني بكلية التربية جامعة جازانص عضو  -

 م.2012/2017، كلية التربية ص، الدراسي ومراجعة الخطط الدراسية عضو صلجنة تصميم الجدول -

 .م.2012/2017  جامعة جازان،كلية التربية ص، عضو صلجنة إعداد التقرير السنو  -

ببــرامج كليــة التربيــة علــى مســتوي البكــالوريوا والــدبلوم   الطــالب  ولن المفاضلة في لباصلج  عضوية  -
 م.2012/2017 ص، جامعة جازان،التربو  والماجستير في اإلدارة التربوية 

 م.2012/2017 ص، جامعة جازان،بقسم التربية  الثقافيةعضو صاللجنة   -

 .م13/9/2011التربيةص، جامعة جازان،  صلجنة التعيين واالبتعاث بقسم عضو -

 .م13/9/2011صلجنة البحث العلمي بقسم التربيةص، جامعة جازان،   مقرر -

 .م13/9/2011صلجنة التدريب بقسم التربيةص، جامعة جازان، مقرر -

 .م13/9/2011صلجنة الجودة والتطوير األكاديمي بقسم التربيةص، اعتباراً من  مقرر -

 من،األزهر بالقــاهرةجامعــة التربيــة،ص، كليــة والدراســات المقارنــةوالتخطــيط  اإلدارة  عضو صمجلا لسم   -
 .م2008/ 8/5

 ،كلية التربية، جامعةاألزهر بالقــاهرة، والدراسات المقارنة  اإلدارة والتخطيط معاون  تدرياعضو هيئة   -
 .م7/5/2008 –28/3/2000

 ً  : التدريا:سادسا
 :(البكالوريوا)التدريا على مستوي  -

خ يــة المقارنــة ، تــاريإلســالمي ، اإلدارة التعليميــة ، التربم ومجتمعــات الــتعلم ، الفكــر التربــو  االتعلــي  
 ،البحث التربو ، نظام التعليم بالمملكــة العربيــة الســعوديةالمدخل إلى العلوم التربوية،  ،  والتعليم  التربية  

العاللــات اإلنســانية فــي   ،تماعيــةاإلدارة فــي الخدمــة االج  ،القيادة في المجــال الرياضــي  ،مشكالت تربوية

 . ة االجتماعيةالخدم
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اإلدارة واإلشــراف التربــو  ، نظــام التعلــيم فــي  التــدريا علــى مســتوي )الــدبلوم فــو: الجــامعي(: -
 .، اإلدارة التعليمية ، التربية المقارنة ، تاريخ التربية والتعليم،اإلحصاءالمملكة

يــة، الســلوك التجاهــات المعاصــرة فــي اإلدارة التربوا (:والــدكتوراه التــدريا علــى مســتوي )الماجســتير -
التربية، إدارة الجودة الشاملة، التخطيط التربو ، التصاديات التعليم، اإلشراف في    التنظيمي، حلقة بحث  

التربيــة  ،اإلحصــاء،   التخطــيط االســتراتيجي  ،،القيادة التربويةمستوي متقدم  –التربو ، اإلدارة التربوية  
 ، بحوث العمليات.المقارنة

 ً  المحكمة:: البحوث العلمية سابعا
 :أبحاث(، وهي أربعةثناء رتبة أستاذ مشارك )لمنجزة أالبحوث ا -

وير أداء لــادة المــدارا الثانويــة بمدينــة أبهــا فــي تطــ (. 2020)  محمود عبد التواب عبد التواب،  فضل .1
 جامعة جازان، فرع العلوم اإلنسانية.، مجلة ضوء مدخل القيادة الجمالية

ي من وجهة نظر شــيوو ووكــالء ثراء الوظيف(. والع اإل2019فضل ، محمود عبد التواب عبد التواب ) .2
 م.2019، جامعة األزهر، أبريل ، مجلة كلية التربيةالمعاهد الثانوية بمنطقة الفيوم األزهرية

تطوير إدارة جامعة األزهر في ضــوء مــدخل الشــفافية (. 2018) محمود عبد التواب عبد التواب،  فضل .3
مــؤتمر العلمــي الرابــع بعنــوان ص التعلــيم وتحــديات اإلداريةص من وجهة نظر أعضاء هيئة التدرياص، ال

 .  م2018أبريل 3-2والعشرين ، التعليم الجامعيص،في الفترة من   القرن الحاد 

تطوير أداء جامعة األزهر فــي ضــوء معــايير بعــ  ( .    2018)  ، محمود عبد التواب عبد التواب   فضل .4

ــات. ــة للجامع ــع بعنــ  التصــنيفات الدولي ــي الراب ــؤتمر العلم ــديات القــ الم ــيم وتح ــاد  وان ص التعل رن الح
 .  م2018أبريل 3-2امعيص،في الفترة من والعشرين ، التعليم الج

(. والع اإلثراء الوظيفي من وجهة نظر شــيوو ووكــالء 2018فضل ، محمود عبد التواب عبد التواب ) .5
 . تحت النشرالمعاهد الثانوية بمنطقة الفيوم األزهرية

الحريــة االكاديميــة   (.2018إبــراهيم ســيد أحمــد )التواب  وعبد الواحد ،  ، محمود عبد التواب عبدفضل .6
 تحت النشر.وعاللتها بالكفاءة المهنية لدي أعضاء هيئة التدريا بجامعة األزهر بالقاهرة

 (، وهي:أبحاث5البحوث المنجزة أثناء رتبة أستاذ مساعد ) -

أســاليب إدارة  (.2009د أحمــد )، محمــود عبــد التــواب عبــد التــواب وعبــد الواحــد ،إبــراهيم ســيفضــل .7
مجلة كلية التربيــة .  لدي معلمي المرحلة الثانوية األزهريةالصراع التنظيمي وعاللتها بالتوافق المهني  

 .م2009ديسمبر  (143ع ) ،جامعة األزهر -

والع تطبيق اإلدارة االلكترونيــة  (.2010، محمود عبد التواب عبد التواب وجويلي ،بسام صالح )فضل .8
، ع جامعــة األزهــر -مجلــة كليــة التربيــة . اسة ميدانيــة صلممارسات اإلشرافية بمنطقة جازان ص درفي ا
 م.2010( سبتمبر 144)

االحتياجــات التدريبيــة لمــدير    (.2011، محمود عبد التواب عبد التواب وجويلي ،بسام صــالح )فضل .9
العــدد ، معــة بنــي ســويفجا  –لتربية  مجلة كلية ا  .المعاهد االبتدائية األزهرية في ضوء التصاد المعرفة

 .2011( أكتوبر23)

التنمية المهنية ألعضاء هيئة التــدريا بكليــة التربيــة .  (2013عبد التواب )  ، محمود عبد التوابفضل .10
مجلة دراسات عربيــة فــي التربيــة و علــم .  جامعة األزهر بالقاهرة في ضوء بع  المتغيرات المعاصرة

 2013زء الثالث يناير  (  ,  الج 33، العدد)  ، النفا 

ستقبلية لتطبيق اإلدارة بالشفافية بالمؤسسات رؤية م.  (  2016، محمود عبد التواب عبد التواب )فضل .11
 التعليمية في جمهورية مصر العربية،بحث مرجعي مقدم للجنة ترليات األساتذة المساعدين واألساتذة. 

 ً  : اإلشراف على الرسائل العلمية:ثامنا

 :ئل الدكتوراهاإلشراف على رسا -

ستراتيجية مقترحــة للتنميــة اإلداريــة إ :بعنوان  دكتوراهرسالة    (.2013)  إسماعيل ، رامي يوسف على .1
  للقيادات األكاديمية بكليات جامعة األزهر في ضوء مدخل إدارة المعرفة.

ية فــي ( . رسالة دكتوراه بعنوان )تطويرمدارا المتفولين الثانو2017األنور ،إبراهيم صدلي محمد )   .2
 .  الدول(ص بجمهورية مصر العربية في ضوء خبرات بعSTEMالعلوم والتكنولوجيا ص

تصور مقترح لتطوير إدارة جامعة أم القري في ضوء )    رسالة دكتوراه بعنوان(.  2017لار ، محمد ) .3
 مدخل إدارة التميز (. 
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ســع فــي التعلــيم الجــامعي (. رسالة دكتــوراه بعنــوان )تخطــيط التو2018رسالن، إبراهيم عبد الغفار  ) .4
 .األزهر  صاستراتيجية مقترحةص

 تطوير أداء مؤسسات ريا  األطفال بمصر على ضوء مدخل األداء المتوزان. (.2018سعيد ، سونة) .5

 :الماجستيراإلشراف على رسائل  -

 تفعيل عملية اتخاذ القرار لدي مديري المدارا الثانويــة بمنطقــة جــازان  ( .2016ي ، فؤاد زاهر)اليام .6
 ، رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة جازان.من وجهة نظر المعلمين في ضوء القيادة التحويلية

 مــدارا الات بالشفافية وعاللتها بالثقة التنظيميــة لــدي معلمــ  (.القيادة2016) مريم حسن علي حربي ، .7
 ، رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة جازان.منطقة جازان  الثانوية ب

الممارسات القيادية لدي لادة المدارا اإلبتدائيــة بمنطقــة جــازان فــي   (.2017)موسى إبراهيم    كليبي، .8
 ضوء القيادة بالتجوال

، دارا الثانوية بمنطقة جازاناإلستراتيجية لدي لائدات الم  القيادةوالع    (.2017)ندي محمد  ،  معبوج   .9
 رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة جازان.

صال اإلدار  لدي لائدات المدارا الثانوية بمنطقة جــازان فــي ضــوء (.االت2017حمد )الفيفي ، منال أ .10
  الشفافية اإلدارية، رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة جازان.

( . رسالة ماجستير بعنوان ) تصور مقتــرح الداء مــدير  اإلدارات 2017سليمان ، هناء على محمد )   .11
 .وء مدخل اإلدارة اإللكترونية(التعليمية بمحافظة الفيوم على ض

( . رســالة ماجســتير بعنــوان ) مليــات مقترحــة لمواجهــة ظــاهرة 2017د السالم ، هبه محمد أحمد)  عب .12
 .عزوف بع  المعلمين عن وظائف اإلدارة المدرسية بمحافظة الفيوم(

الثانويــة  ( . رسالة ماجستير بعنــوان ) تطــوير أداء مــدير  المــدارا2017بيومي ، مية جمال ربيع )  .13
 .على ضوء مدخل اإلدارة بالشفافية(العامة بمحافظة الفيوم  

ــاد  صــبحي)  .14 ــريم ن ــدارا 2017عــو ، م ــدير  الم ــوير أداء م ــوان ) تط ــالة ماجســتير بعن ( . رس
 .اإلبتدائية بجمهورية مصر العربية على ضوء بع  االتجاهات اإلدارية المعاصرة(

ات التعليميــة )التمكــين اإلدار  لــدي القيــادنــوان رســالة ماجســتير بع(. 2018زكــي ، محمــد صــبحي ) .15
 بمحافظة الفيوم على ضوء مدخل مجتمعات التعلم المهنية(.

)مليــات إدارة الصــراع التنظيمــي وعاللتهــا رسالة ماجستير بعنــوان  (.  2018عبد الهاد  ،عزة محمد ) .16
 بالرضا الوظيفي لدي معلمي المدارا الخاصة بمحافظة الفيوم(.

)والع االعتمــاد األكــاديمي بمــدارا ستير بعنوان  رسالة ماج(.  2018ا )مروة حسن زكريعبد الفتاح ،   .17
 التعليم األساسي بمحافظة الفيوم(.

)دراســة تقويميــة إلدارة وحــدة تكــافؤ رسالة ماجســتير بعنــوان  (.2018حميدة ،صباح صالح محمود ) .18
 ية على ضوء أهدافها(.الفري التعليمية بمديريات التربية والتعليم في جمهورية مصر العرب

)مليات تطوير التوجيــه المهنــي بمــدارا رسالة ماجستير بعنوان    (.2018عبد هللا أبوبكر )أبوبكر،مها   .19
 التعليم الثانو  الصناعي في مصر على ضوء خبرات بع  الدول(.

ــد ســعيد ) .20 ــود، محم ــوان  (.2018محم ــة رســالة ماجســتير بعن ــز االستكشــافية التعليمي )تطــوير المراك
 ارة التميز(.ورية مصر العربية على ضوء مدخل إدبجمه

)دراسة تقويمية لنظــام الفتــرتين بمــدارا رسالة ماجستير بعنوان    (.2018محمود ،فاتن عبد الحميد ) .21
 التعليم األساسي بمصر على ضوء مدخل إدارة الولت(.

  الحلقــة )تصــور مقتــرح لتطــوير أداء مــديررســالة ماجســتير بعنــوان  (.  2018السيد ،هاشم رمضان) .22
 اسي على ضوء مدخل القيادة التشاركية(.األسالثانية من التعليم 

العدالة التنظيميــة للمــديرين وعاللتهــا )رسالة ماجستير بعنوان (. 2018عبد الحليم ،عدلي عبد الغني ) .23
 .(بالرضا الوظيفي لدي المعلمين بالمدارا الثانوية الفنية في محافظة الفيوم

مدرسية فــي تعزيــز أخالليــات دور اإلدارة ال)رسالة ماجستير بعنوان  (.  2018عباا ،عاطف عاشور ) .24
 .(مهنة التعليم لدي معلمي مرحلة التعليم األساسي بجمهورية مصر العربية

والــع اإلبــداع اإلدار  لــدي شــيوو المعاهــد األزهريــة )رسالة ماجســتير بعنــوان  (.  2018نصر، خالد ) .25
 .(عربية صدراسة ميدانيةصبجمهورية مصر ال

مقتــرح لتنميــة كفايــات اإلتصــال اإلدار  لــدي مــدير  مــدارا التعلــيم   (.تصــور2018الشيمي، أحمــد) .26
 الثانو  العام في محافظة الفيوم.
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(.تطوير أداء اإلدارات التعليمية بمحافظة الفيوم في ضوء المدخل اليابــاني 2018)محمد    هيبة، محمود .27
 .(kaizenللتحسين المستمر )

اديمي بمصــر فــي ضــوء خبــرات بعــ  (.تصور مقترح لنظام التسريع األك2018)رمضان    محمد،أحمد .28
 الدول.

دور اليقظة االستراتيجية في تحقيق جودة أداء القيادات المدرسية   (.2020)يحيى حمد علي الناشر    .29
 .بمدارا التعليم العام بمنطقة عسير

القرارات اإلدارية لدي لادة مدارا   واتخاذ  تطوير عملية صنع(.  2021)  علي بن شامي محمد مل علي .30
 التعليم العام بمنطقة عسير في ضوء أبعاد الذكاء االستراتيجي

تطوير مهارات لادة مدارا التعليم العام بإدارة تعليم (.  2021)  ممدوح بن حسن يحيى العماد الحازمي .31
 صبيا في تقويم أداء المعلمين باستخدام البدائل التقنية الحديثة

ً تاسع  : منالشة الرسائل العلمية:ا

 وتفصيلها كما يلي: ، ( رسالة ماجستير ودكتوراه20عضواً في لجان منالشة ) 

 الصفة الجامعة الجنسية اسم الباحث م

ً  األزهر يةالمصر رامي يوسف على إسماعيل 1  منالشاً داخليا

ً  الملك خالد  وديةالسع زهرة محمد أحمد عسير  2  منالشاً خارجيا

 مشرفاُ ومقرراً  جازان  السعودية مريم حسن علي حربي 3

ً  جازان  السعودية مريم محمد إبراهيم مشهور 4  منالشاً داخليا

 مشرفاُ ومقرراً  جازان  السعودية فؤاد زاهر حسن اليامي 5

ً  جازان  السعودية لاسم أحمد خرمي أحمد 6  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية د صالح أحمد علي محمو 7  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية حافظ علي حافظ  8  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية أحمد شبل عبد الرحمن 9  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية محمد ماهر أبو النصر 10  منالشاً داخليا

ً منالش األزهر المصرية محمود موسى تهامي عبد العزيز 11  اً داخليا

ً  األزهر المصرية محمد عبد الحميد محمد سعدون 12  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية حسن محمد حسن أبو النصر 13  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية أحمد علي كويز 14  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية عالء إبراهيم أحمد  15  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية مدفوز  رمضان أح فاطمة 16  منالشاً داخليا

ً  األزهر المصرية حسن محمد فاطمة الزهراء 17  منالشاً داخليا

ً  الفيوم  المصرية إسالم حمد  عبد البالي رحيم  18  منالشاً خارجيا

ً منالشاً خا  الفيوم  المصرية عبد العظيم محمد طه 19  رجيا

ً منالشاً  السادات المصرية عثمان أحمد محمد علي  20  خارجيا

ً  الفيوم  المصرية أيمن سعيد حامد 21  منالشاً خارجيا

ً  الفيوم  المصرية إيناا محمد الدجو   22  منالشاً خارجيا

ً  الملك خالد  السعودية عبد اللطيف يحي عبده عسير   23  منالشاً خارجيا

ً  تبوك  السعودية يعيبد هللا بن محمد السبع 23  منالشاً خارجيا

ً  تبوك  السعودية منى مسعود المالكي 24  منالشاً خارجيا
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ً  الملك خالد  السعودية أماني عبد هللا عامر القحطاني  25  منالشاً داخليا

ً  الملك خالد  السعودية سعيد بن سعد محمد الربيعي 26  منالشاً داخليا

 : تحكيم البحوث العلمية:عاشراً 
لمصــرية تحكيم عشرات البحوث العلمية بمجالت علمية محّكمــة فــي عــدد مــن الجامعــات ا  عضواً في هيئة   

 .(في سيرتي الذاتية لبحوثهذه ا )وحفاظاً على السرية أمتنع عن ذكروالسعودية 

 : والندوات والملتقيات العلمية وورش العمل عشر: المؤتمراتاد  ح

ضــمان " بالقــاهرة  بعنــوان    لهيئة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واإلعتمــادالدولي الخاما لالمؤتمر   -
 .م2018  إبريل 23 -22في الفترة من  "تطلعات -مفا:   -تيمالت   جودة التعليم:

التعلــيم العــالي : تحــديات القــرن جامعــة األزهــر بالقــاهرة  بعنــوان   لكلية التربيــة  الدولي الرابع  المؤتمر -
 .م2018  إبريل 3 -2في الفترة من الحاد  والعشرين  

المــؤتمر العلمــي الثــانو  الخــاما والعشــرين للجمعيــة المصــرية للتربيــة المقارنــة واإلدارة التعليميــة  -
-27يم ومجتمــع المعرفــة فــي القتــرة مــن  يــة للمعلمــين بعنــوان نظــم التعلــ بالتعاون مع األكاديمية المهن

 م.2018يناير  28

بعنوان الخدمة االجتماعية ولضايا   2002المؤتمر السادا للتوجيه اإلسالمي للخدمة االجتماعية  عام   -
 0كلية التربية جامعة األزهر  –م  2002سبتمبر  22-21التنمية في الفترة من 

هــر بالقــاهرة باالشــتراك مــع مركــز الدراســات المعرفيــة  ول لكلية التربية جامعــة األزالمؤتمر العلمي األ -
 م 2007فبراير   19 -18بعنوان توجيه بحوث الجامعات اإلسالمية لخدمة لضايا األمة في الفترة من 

لفترة من العلمي الثاني لكلية التربية جامعة األزهر  )التعليم الجامعي:الحاضر والمستقبل( في ا  رالمؤتم -
 م.2008/ 5/ 19 – 18

المؤتمر الدولي بمركز الشيخ صالح كامل لاللتصاد االسالمى بالقاهرة بعنوان ) التوجهات التنموية فــي  -
جامعــة األزهــر فــي الفتــرة   –تطوير التعليم الجامعي العربي رؤي مستقبلية ( كلية الدراسات اإلنســانية  

 م 2004يونيه  24-22من 

 لذاتي:: التطوير اعشرثاني 
 ، منها: وورش العمل رات التدريبيةالتحقت في عدد من الدو

 م.2008-6 -29الى 26من –جامعة الفيوم  -مركز التعليم المفتوح-(TOTدورة ) .1

 م .2008-2-5الى 1دورة المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم لبل الجامعي في الفترة من  .2

ــيم  ال .3 ــارجيون لمؤسســات التعل ــون الخ ــن  دورة المراجع ــرة م ــي الفت ــالي ف ــى 2009-2-8ع -2-12ال

 م.2009

 م.2009-2-23إلى   22دورة التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم لبل الجامعي في الفترة من  .4

 م.2009-3-3دورة  نظم المعلومات لمؤسسات التعليم لبل الجامعي  .5

-25الــى 22اة في الفترة من  نماذج المحاك-الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم لبل الجامعي .6

 م.3-2009

 م.2009-3-28االختبار المجمع للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم لبل الجامعي  .7

 م.2009-4-19دورة  نظم المعلومات لمؤسسات التعليم العالي   .8

-7-1الــى  6-28نماذج المحاكاة في الفتــرة مــن   -الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم  العالي .9

 م. 2009

-10-1إلــى    2009-9-29مراجعين الخارجيين للتعليم لبــل الجــامعي فــي الفتــرة مــن  الدورة المكثفة لل .10

2009. 

حضور البرنامج التدريبي للهيئة القومية لضمان جودة التعلــيم واالعتمــاد بعنــوان ص جــودة أداء اإلدارة  .11

 م .2009نوفمبر  23 -22المدرسية ص في الفترة من 

لبحثية فــي المملكــة : صــياكة الفكــرة وإدارة البحــث مــن ة تدريبية في تطوير القدرات احاصل على دور .12

 .ه11/1/1434ساعات تدريبية في  6جامعة جازان بوالع 
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حضور اللقاء األكاديمي الثاني بعنوان)تجويــد االختبــارات والتقــويم : مالمــح مــن تجربــة كليــة الطــب (  .13

 م.2014ديسمبر  22  -ه1436صفر  30بتاريخ  

 7جامعة جازان متعــدد المنصــات الإدارة التعلــيم اإللكترونــيص بوالــع  ور البرنامج التدريبي ص نظام  حض .14

 ه.1/7/1436ساعات تدريبية بتاريخ  

 هـ.1433حضور الملتقى العلمي الرابع لطالب وطالبات جامعة جازان للعام الجامعي  .15

 هـ.1434الجامعي حضور الملتقى العلمي الخاما لطالب وطالبات جامعة جازان للعام   .16

 هـ.1435العلمي السادا لطالب وطالبات جامعة جازان للعام الجامعي   حضور الملتقى .17

 هـ.7/7/1437-5حضور الملتقى العلمي السابع لطالب وطالبات جامعة جازان خالل الفترة من  .18

ــاريخ  .19 ــرة وإدارة البحـــث بتـ ــوين الفكـ ــي :تكـ ــدرات البحـــث العلمـ ــة لـ ــدريبي لتنميـ ــامج تـ ــور برنـ حضـ

 يز للعلوم والتقنية .م مدينة الملك عبد العز25/11/2012

تحــت إشــراف المؤسســة العامــة للتــدريب المهنــي   دورة ص التدريا بالكفاءاتص.مركز القيادة اإلبداعيــة .20

 م.29/12/2016-26في الفترة من . والتقني

 م.3/5/2012ورشة عمل: القرار اإلدار  السليم، جامعة جازان، السعودية،  .21

 م.25/4/2013ازان، السعودية، ، جامعة جSWOT -حليل الرباعي  ورشة عمل: الت .22

 م.28/2/2012-26ورشة عمل: التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي، جامعة جازان،  .23

 هـ.1432/ 12/11 -10ورشة عمل: الجامعة ومحورية التعليم، جامعة جازان، .24

 م.13/12/2012ورشة عمل: جودة التعليم، فند: الحياة ـ جازان، .25

ــة  .26 ــو األميــ ــل: محــ ــة عمــ ــة ورشــ ــة التجاريــ ــاملة، الغرفــ ــة الشــ ــط التنميــ ــار وخطــ ــيم الكبــ وتعلــ
 هـ.16/6/1433جازان،

في الفترة مــن  دورة ص التخطيط ص مركز تنمية لدرات أعضاء هيئة التدريا والقيادات بجامعة حلوان ، .27

 م.8/2013/ 18

لفتــرة مــن فــي ا القيادات بجامعة حلــوان ،دورة ص التحفيزص مركز تنمية لدرات أعضاء هيئة التدريا و .28

 م.19/8/2013

دورة ص إعداد وتصميم البرامج الدراسيةص مركز تنمية لدرات أعضاء هيئة التدريا والقيادات بجامعــة  .29

 م.20/8/2013في الفترة من  حلوان ،

بجامعــة  دورة ص نظم االمتحانات وتقويم الطالب ص مركز تنمية لدرات أعضاء هيئة التــدريا والقيــادات .30

 م.21/8/2013 في الفترة من حلوان ،

 دورة ص أخالليات البحث العلميص مركز تنمية لدرات أعضاء هيئة التدريا والقيادات بجامعــة حلــوان ، .31

 م.22/8/2013في الفترة من 

 ه.1436صفر   2-1ورشة عمل: أساسيات البحث العلمي، كلية التربية جامعة جازان، .32

يذية األولى للخطة اإلســتراتيجية لجامعــة برونيل بعنوان ص الخطة التنف  ورشة عمل: بالتعاون مع جامعة .33
 م.28/10/2015-6جازانص، فند: الحياة،

ورشة عمل: بالتعاون مع جامعة برونيل بعنوان ص الخطة التنفيذية األولى للخطة اإلســتراتيجية لجامعــة  .34
 م.8/12/2015 -6بلو ، نجازانص، فند: راد سو

التنفيذية الثالثة للخطة اإلســتراتيجية لجامعــة   جامعة برونيل بعنوان ص الخطة  ورشة عمل: بالتعاون مع .35
 م.28/3/2016-26بلو ، نجازانص، فند: راد سو

ورشة عمل: بالتعاون مع جامعة برونيل بعنوان ص الخطة التنفيذية الثالثة للخطة اإلســتراتيجية لجامعــة  .36
 م.28/5/2016-26بلو ، نجازانص، فند: راد سو

 ـ.ه1438ة التربية جامعة جازان،ربيع أول ل: أساسيات البحث العلمي، كليورشة عم .37

تحــت إشــراف المؤسســة العامــة للتــدريب المهنــي دورة ص التدريا بالكفاءاتص.مركز القيادة اإلبداعيــة   .38

 م.29/12/2016-26.في الفترة من  والتقني

 علــيم العــالي ص الهيئــة القوميــةدورة ص توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج الــتعلم لمؤسســات الت .39

 م.20/2/2018-18في الفترة من   لالعتماد وضمان الجودة،
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-5فــي الفتــرة مــن  دورة ص التخطــيط االســتراتيجي ص الهيئــة القوميــة لالعتمــاد وضــمان الجــودة، .40

 م.6/3/2018

-20فـــي الفتـــرة مـــن  ص الهيئـــة القوميــة لالعتمـــاد وضـــمان الجــودة،دورة المــراجعين الخـــارجيين  .41

 م.23/3/2018

لهيئــة القوميــة لضــمان المعلوماتي واالعتماد البرامجي لمؤسسات التعلــيم العالي،ا: النظام    ورشة عمل .42

 م.20/4/2018، فند: كونكراد جودة التعليم واإلعتماد

تم بمقــر الجامعــة األمريكيــة بــالتجمع الخــاما يجامعة األزهر والذ   –البرنامج التدريبي إلعداد القادة  .43
 وتضمن ورش العمل التالية:م 26/9/2018وحتى   31/7/2018ي الفترة من ف بالقاهرة  

▪ Leading Change.31/7/2018-1/82018. 

▪ Self-Awareness Journey.14-15/8/2018. 

▪ Team Dynamics. 3-4/9/2018. 

▪ Leadership Qualities.17-18/9/2018. 

▪ Culure Change.26/9/2018. 

▪ Benchmarking(Human Capital – Roles and Responsibilties).27/9/2018. 

ــن  عمــلورشــة  .44 ــرة م ــي الفت ــتعلم ف ــواتج ال ــق ن ــى تحقي ــة عل ــيم القائم ــوان: اســتراتيجيات التعل -3بعن
 م.5/11/2019

    م.12/11/2019-10نواتج التعلم في الفترة من  بناء االختبارات التحصيلية وفقبعنوان:  عملورشة  .45

 هـ.29/7/1441. الثالثاء د البرامجيعتمااالطريقك الى  دورة تدريبية بعنوان: .46

 هـ.2/8/1441  الخميا.  نواتج التعلم وتحليل نتائجها دورة تدريبية بعنوان: .47

 هـ.5/8/1441. األحد ة الدراسة الذاتية البرامجيةكتاب: ورشة عمل بعنوان .48

 .هـ15/8/1441-13  يملتقى جامعة الملك خالد التربو  عن بُعد | كورونا.. األزمة واستثمار الفر .49

 هـ.26/8/1441: بناء االختبارات التحصيلية. األحد ورشة عمل بعنوان .50

دورة ص مؤشرات األداء والمقارنة المرجعيةص، عمادة التطوير األكاديمي والجودة، جامعــة الملــك خالــد،  .51
 هـ.16/7/1442

عمــادة التطــوير األكــاديمي والجــودة، جامعــة الملــك خالــد، ص، اا مخرجــات تعلــم البرنــامجليــ دورة ص  .52
 هـ.22/7/1442

ص، عمــادة التطــوير األكــاديمي والجــودة، جامعــة الملــك خالــد، تهيئــة البرنــامج لزيــارة االعتمــاددورة ص  .53
 هـ.16/8/1442

لــك خالــد، ص، عمادة التطوير األكاديمي والجودة، جامعــة المالخطط التشغيلية للبرامج األكاديميةدورة ص   .54
 هـ.2416/7/1442

ص، عمــادة التطــوير األكــاديمي والجــودة، إكــال: دائــرة الجــودة لممارســات البرنــامج األكــاديميدورة ص  .55
 هـ.2/8/1442جامعة الملك خالد،  

 :المحاضرات والدورات وورش العمل المشارك بها كمدرب: عشر ثالث
ــيم بمنطقــة عســيربالت اإلشــراف التربــو  الفعال.جمعيــة جســتن .1 ــة وإدارة التعل ــة التربي  .عــاون مــع كلي

 م.2019

  هـ.6/7/144األحد كلية التربية جامعة الملك خالد . .  عتماد البرامجيلال متطلبات التيهل .2

المشاركة كمدرب فــي تــدريب منســوبي أمــن المنشــجت بمنطقــة جــازان بعنــوان صاســتراتجيات االتصــال  .3

 م.2016نوفمبر -5الفعالص، خالل الفترة من 

لفتــرة مــن غييرص، خالل االمشاركة كمدرب في تدريب منسوبي البلديات بمنطقة جازان بعنوان صإدارة الت .4

 م.2016مايو   25-28

محاضرة بعنوان صسمات المعلم الفعالص ضمن األسبوع التمهيد  لطالب التربية الميدانية بكلية التربيــة  .5

 هـ.1436/1437جامعة جازان ، الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

لتطــوير األكــاديمي ، حدة الجــودة وامحاضرة بعنوان ص الخطة االستراتيجية بين النظرية والتطبيقص ، و .6

 م.2014/2015كلية التربية جامعة جازان، 
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المشاركة كمدرب في تدريب منسوبي األمن العام بمنطقــة جــازان بعنــوان صالــوالء التنظيمــي وواجبــات  .7

 م.2014أكتوبر  27-26الوظيفةص، خالل الفترة من 

رات التفــوي ص، خــالل ن بعنــوان صمهــاالمشاركة كمدرب في تدريب منسوبي األمن العام بمنطقــة جــازا .8

 م.2014أكتوبر  27-26الفترة من 

المشاركة كمدرب في تدريب منسوبي القطاع الصحي بمنطقة جازان بعنوان صإدارة الجودة الشــاملة ص،  .9

 م.2014أكسطا  26-24خالل الفترة من 

لمشــروعاتص، المشاركة كمدرب في تــدريب منســوبي القطــاع الصــحي بمنطقــة جــازان بعنــوان صإدارة ا .10

 م.2014أبريل 8-1ل الفترة من خال

المشاركة كمدرب في تدريب منسوبي القطاع الصحي بمنطقة جازان بعنوان صإدارة األمن والســالمة ص،  .11

 م.2014مارا  18-15خالل الفترة من

المشاركة كمدرب لمدة ستة أشهر في البرنــامج التــدريبي لخريجــي الكليــات الصــحية بالمملكــة العربيــة  .12

المهنة ص ، والذ  عقد بعمــادة خدمــة المجتمــع والتعلــيم المســتمر بجامعــة جــازان   دية صأخاللياتالسعو

 م.  2013/2014خالل العام الجامعي 

المشاركة في البرنامج اإلرشاد  لتدريب طالب جامعــة جــازان علــى أســاليب مواجهــة ضــغوط الحيــاة ،  .13

 م(.2012ة )مايو لعالي السعوديوالذ  نظمته جامعة جازان بالمشاركة مع وزارة التعليم ا

المشاركة في البرنامج اإلرشاد  لتــدريب طــالب جامعــة جــازان علــى أســاليب  إدارة األزمــات ، والــذ   .14

 م(.2012نظمته جامعة جازان بالمشاركة مع وزارة التعليم العالي السعودية )أبريل 

خــالل ظــيم الصــف(  يــة )إدارة وتنالمشاركة في تدريب المعلمين الجدد باألزهر الشــريف الحقيبــة التدريب .15

 ( ساعات تدريبية أسبوعياً.6م بوالع )2017/2018العام الدراسي 

المشــاركة فــي تــدريب المعلمــين بــاألزهر الشــريف الحقيبــة التدريبيــة )اإلدارة والتخطــيط( خــالل العــام  .16

 ( ساعات تدريبية أسبوعياً لمدة ستة أشهر.8م بوالع )2017/2018الدراسي 

ت اإلداريــة بــاألزهر الشــريف الحقيبــة التدريبيــة )إدارة الولــت( خــالل العــام تدريب القياداالمشاركة في   .17

 ًم.2017/2018الدراسي 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 

 
 


